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Κ.Ε.Μπελιμπασάκης «Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής προβολής : Εφαρμογή στο Νομό Θεσσαλονίκης (2007-2009)» 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Μάρκετινγκ άρχισε να εφαρμόζεται στο χώρο του τουρισμού από την εποχή που οι 

τουριστικοί παραγωγοί αντιμετώπισαν τις πρώτες ανταγωνιστικές πιέσεις. Μάλιστα, λόγω 

των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν την τουριστική αγορά έγινε αναγκαία η υιοθέτηση 

ενός ξεχωριστού Τουριστικού Μάρκετινγκ, το οποίο είναι πιο ευρύ από το Μάρκετινγκ των 

βιομηχανικών αγαθών και των υπηρεσιών. 

Ωστόσο, σήμερα παρατηρείται ένα έλλειμμα στο γνωστικό αντικείμενο του τουριστικού 

Μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, παρόλο ότι τις τελευταίες δεκαετίες διεξάγεται μια ευρεία 

επιστημονική συζήτηση, απουσιάζει ένα ευρύτερα αποδεκτό θεωρητικό πλαίσιο, γεγονός που 

οδηγεί στην πολυδιάσπαση αυτής της συζήτησης και αποτρέπει τη διατύπωση μιας κοινά 

αποδεκτής θεωρητικής βάσης. Μια ενιαία αντίληψη για τις θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες 

του τουρισμού και του Τουριστικού Μάρκετινγκ αποτελεί όμως την προϋπόθεση ώστε να 

αναπτυχθούν αποτελεσματικές πρακτικές εφαρμογές. 

 

Το εν λόγω θεωρητικό έλλειμμα είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση της έννοιας του 

τουριστικού προϊόντος. Η μέχρι σήμερα επιστημονική συζήτηση γύρω από αυτήν την έννοια 

χαρακτηρίζεται από ελλείψεις, αντιφάσεις και μεθοδολογικά προβλήματα. Όμως και οι 

φορείς του Μάρκετινγκ -επιχειρήσεις, διεπιχειρησιακοί φορείς, κρατικές υπηρεσίες κοκ.- 

συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ουσία και την πολυπλοκότητα του τουριστικού 

προϊόντος. Έτσι διαπιστώνεται ότι προβαίνουν σε άστοχες ενέργειες στο επίπεδο της 

επιχειρηματικής και πολιτικής πρακτικής, γεγονός που οφείλεται ακριβώς στην αδυναμία 

κατανόησης αυτής της ιδιόμορφης περίπτωσης προϊόντος. 

O σαφής προσδιορισμός της έννοιας του τουριστικού προϊόντος και η κατανόηση των 

ιδιαιτεροτήτων του αποτελεί ωστόσο μια βασική προϋπόθεση για να ασκηθεί 

αποτελεσματικό Μάρκετινγκ. Με βάση αυτήν τη διαπίστωση επιχειρείται στην στο πρώτο 

μέρος της παρούσας εργασίας ο προσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος : (1) μέσα από 

την παρουσίαση επιστημονικών απόψεων σχετικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά του 

τουριστικού προϊόντος, (2) την κωδικοποίηση της επιστημονικής συζήτησης γύρω από αυτήν 

την έννοια και (3) τη διατύπωση των θεωρητικών αρχών για τις τρεις βασικές παραμέτρους 

του τουριστικού προϊόντος, δηλ. τον ορισμό , τα συστατικά του στοιχεία καθώς και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουρισμού και του τουριστικού προϊόντος.  
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Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης το Σχέδιο Μάρκετινγκ 

Τουριστικής Προβολής και Marketing του Νομού Θεσσαλονίκης (2007-2009), μέσω του 

οποίου επιδιώκεται: 

• η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για τη διεθνή τουριστική προβολή 

της Θεσσαλονίκης 

• η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του Νομού Θεσσαλονίκης 

• η αύξηση των εσόδων για τις τουριστικές επιχειρήσεις του Ν. Θεσσαλονίκης 

• η ευρύτερη διάχυση των ωφελειών από την αύξηση των τουριστικών εσόδων στην 

οικονομία και κοινωνία του Ν. Θεσσαλονίκης 

• η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στο χώρο του τουρισμού 

• η χρήση των κονδυλίων τουριστικής προβολής με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. 

Η προσέγγιση της παρούσας εργασίας αντανακλά την σύγχρονη αντίληψη ότι πρέπει να 

αξιοποιηθούν οι τεχνικές του σύγχρονου τουριστικού Μάρκετινγκ, οι οποίες επιτρέπουν 

την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού επικοινωνιακού και οικονομικού αποτελέσματος με 

την πλήρως τεκμηριωμένη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων και κονδυλίων. 

 
Επίσης με τη εργασία καταδεικνύεται η αναγκαιότητα σύστασης ενός Οργανισμού 

Τουριστικής Προβολής και Marketing του Νομού Θεσσαλονίκης ως φυσιολογική εξέλιξη 

της λειτουργίας των φορέων που ήδη ασχολούνται με την τουριστική προβολή της 

Θεσσαλονίκης δηλαδή της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής (ΝΕΤΠ) και 

του Thessaloniki Congress and Visitors Bureau (TCVB). Ο προτεινόμενος Οργανισμός θα 

εκφράσει και θα υλοποιήσει την πρόθεση όλων των φορέων του Νομού για πιο 

αποτελεσματική και πιο επαγγελματική άσκηση του Τουριστικού Μάρκετινγκ της 

Θεσσαλονίκης.  

Στο πλαίσιο του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Marketing του Νομού 

Θεσσαλονίκης θα μπορέσει να κεφαλαιοποιηθεί το κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων των 

φορέων του Νομού, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση της 

τουριστικής ανάπτυξης καθώς θα αξιοποιηθούν ορθολογιστικά οι διατιθέμενοι για την 

τουριστική προβολή πόροι του Ν. Θεσσαλονίκης κυρίως από πλευράς Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 
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0.1. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Ο τουρισμός κέντρισε κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα το ενδιαφέρον των 

επιστημόνων. Πρόκειται για μιαν ανθρώπινη δραστηριότητα με παράδοση αιώνων. Μετά 

όμως την εισαγωγή των ατμομηχανών και τη χρήση τους στα τραίνα και τα πλοία κατά το 

δέκατο ένατο αιώνα, αυξήθηκε ραγδαία ο αριθμός των τουριστικών ταξιδιών . 

 Μετά τον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο διαπιστώνεται μάλιστα μια γιγάντωση του τουρισμού, η 

οποία οφείλεται σε μια σειρά από κοινωνικούς παράγοντες (όπως λ.χ. την καθιέρωση της 

πληρωμένης άδειας) καθώς και στην τεχνολογική εξέλιξη των μέσων μεταφοράς. Σημαντικό 

ρόλο έπαιξε κυρίως η αγορά αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης από πλατιά στρώματα του 

πληθυσμού αλλά και η ανάπτυξη των αερομεταφορών. Στην αύξηση του τουριστικού 

ρεύματος συνετέλεσαν επίσης οι tour operators και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι οποίοι 

αφενός διευκόλυναν τους τουρίστες στην προετοιμασία και την οργάνωση των ταξιδιών τους 

και αφετέρου μείωσαν το κόστος των ταξιδιών προσφέροντας τουριστικά πακέτα. Έτσι 

παρατηρείται μια γιγάντωση του τουρισμού, η οποία αντανακλάται στα στοιχεία του πίνακα 

0.1-1 σχετικά με τα διεθνή ταξίδια. Εξάλλου εκτιμάται ότι ο εσωτερικός τουρισμός είναι 

πολλαπλάσιος του διεθνούς τουρισμού, γεγονός που φανερώνει τη μεγάλη κοινωνική και 

οικονομική σημασία του.  

Πίνακας 0.1-1: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις από διεθνή τουριστική 

ταξίδια κατά την περίοδο 1950-1998 

 
Έτος 

Διεθνείς 
τουριστικές 
αφίξεις 

Εισπράξεις από διεθνή 
τουριστικά ταξίδια (σε 

δολάρια ΗΠΑ) 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
1998 

25.000.000
69.000.000

160.000.000
284.000.000
458.000.000
625.000.000

2.100.000.000 
6.867.000.000 

17.900.000.000 
102.363.000.000 
269.000.000.000 
445.000.000.000 

 
Υπολογίζεται ότι η οικονομική δραστηριότητα που σχετίζεται με τον τουρισμό - 

εσωτερικό και διεθνή - αντιστοιχεί στο 11,7% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος 

παγκοσμίως, ενώ από τον τουρισμό εξαρτάται η απασχόληση του 8,2% του εργατικού 

δυναμικού (World Travel & Tourism Council 1999). Oι δε διεθνείς τουριστικές εισπράξεις 

αποτελούν το 8% του συνόλου των εξαγωγών. Για ορισμένες χώρες έχουν μάλιστα μεγάλη 

βαρύτητα τα έσοδα από τον τουρισμό, αφού στην περίπτωση λ.χ. της Τυνησίας και του 

Μαρόκου υπερβαίνουν το 30% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος (από έκθεση του 
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OOΣA). Όμως και στην Ευρώπη είναι μεγάλη η οικονομική σημασία του τουρισμού, 

δεδομένου ότι οι εισπράξεις από το διεθνή τουρισμό αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των 

εσόδων από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι διεθνείς τουριστικές εισπράξεις 

αποτελούν λ.χ. στην Αυστρία το 21,4% των συνολικών εξαγωγών, στην Ισπανία το 23,1%, 

στην Ελλάδα το 20,5% και στην Πορτογαλία το 16,2%. 

Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού και τις σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές 

και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, διαπιστώνεται μια χρονική υστέρηση όσον αφορά την 

επιστημονική ενασχόληση με τον τουρισμό. Η επιστήμη έρχεται δηλαδή εκ των υστέρων να 

ερευνήσει και να ερμηνεύσει καταστάσεις που έχουν ήδη διαμορφωθεί, αντί να προπορεύεται 

των εξελίξεων και να καθοδηγεί την ανάπτυξη του τουρισμού. 

Ένα άλλο πρόβλημα πέραν της χρονικής υστέρησης είναι ο κατακερματισμός της 

επιστημονικής συζήτησης που παρατηρείται στο χώρο του τουρισμού. Έτσι υπάρχει 

ασυμφωνία μεταξύ των επιστημόνων ακόμη και για τις βασικότερες τουριστικές έννοιες 

όπως αυτήν του τουρισμού και του τουρίστα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις διαφορετικές 

επιστημονικές αφετηρίες των ερευνητών, αφού ο τουρισμός αποτελεί αντικείμενο 

διερεύνησης από μια σειρά γνωστικών αντικειμένων. Ενδεικτικά αναφέρεται η ψυχολογία, η 

παιδαγωγική, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, οι οικονομικές επιστήμες, η νομική, η 

γεωγραφία, η αρχιτεκτονική, η χωροταξία, η ιστορία, η φιλοσοφία, η οικολογία, οι πολιτικές 

επιστήμες, η βιολογία και η ιατρική. 

Θα περίμενε κανείς ότι μετά από αρκετές δεκαετίες επιστημονικής διερεύνησης, θα είχε 

καθιερωθεί ένα πλαίσιο για τη διεπιστημονική ανάλυση του τουρισμού. Μετά όμως την 

εργασία των Hunziger και Krapf το 1942, δεν υπήρξε κάποια άλλη ουσιαστική συμβολή προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Μια ενιαία αντίληψη για τις θεμελιώδεις έννοιες αποτελεί όμως την 

προϋπόθεση ώστε να γίνει μία σε βάθος ανάλυση του φαινομένου «τουρισμός» και να 

αναπτυχθούν αποτελεσματικές πρακτικές εφαρμογές για τη διαχείρισή του . 

Η χρονική υστέρηση της επιστήμης έναντι της τουριστικής πρακτικής, η έλλειψη ενός 

κοινά αποδεκτού θεωρητικού πλαισίου και η ασύμβατη χρήση βασικών τουριστικών όρων 

φανερώνει ότι η επιστημονική ενασχόληση με τον τουρισμό βρίσκεται ακόμη σε πρώιμη 

φάση. Μπορεί μάλιστα να ειπωθεί ότι βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τη βαρύτητα που 

απέκτησε ο τουρισμός μέσω της ραγδαίας ανάπτυξής του. Έτσι γίνεται ιδιαίτερα πιεστική η 

ανάγκη να δημιουργηθούν τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία για τη διαχείριση αυτής της 

ανθρώπινης δραστηριότητας.  
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0.2. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

Αντικείμενο του πρώτου μέρους της εργασίας είναι η ανάλυση του τουριστικού 

προϊόντος. Η σχετική ανάλυση γίνεται με όρους του Μάρκετινγκ, δηλαδή ενός από τους 

κλάδους των οικονομικών επιστημών. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των οικονομικών επιστημών είναι ο προσανατολισμός τους 

στην αποτελεσματικότητα. Με τη βοήθειά τους επιδιώκουν οι οικονομικές μονάδες αλλά 

και οι φορείς άσκησης της οικονομικής πολιτικής να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στη 

επίτευξη των στόχων τους. Τέτοιοι στόχοι μπορεί λ.χ. να είναι: 

• η αύξηση των πωλήσεων 

• η αύξηση του μεριδίου αγοράς 

• η αύξηση των κερδών 

• η αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας 

• η μείωση του κόστους παραγωγής 

• η αύξηση των δημοσίων εσόδων 

• η μείωση του πληθωρισμού 

• η αύξηση της απασχόλησης 

• η αύξηση των εξαγωγών. 

Οι χρήστες της επιστήμης - στελέχη επιχειρήσεων και φορέων άσκησης της οικονομικής 

πολιτικής, - προσβλέπουν δηλ. να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην επίτευξη των στόχων 

τους με τη βοήθεια των επιστημονικών μεθόδων που εφαρμόζουν.  

Αυτό το χαρακτηριστικό των οικονομικών επιστημών - δηλ. ο προσανατολισμός τους 

στην αύξηση της αποτελεσματικότητας - συνδυάζεται με ένα δεύτερο χαρακτηριστικό. 

Πρόκειται συγκεκριμένα για το γεγονός ότι οι οικονομικές επιστήμες - και κυρίως οι 

επιστήμες της Διοίκησης Επιχειρήσεων - παρουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις μια χρονική 

υστέρηση σε σχέση με τις πρακτικές εφαρμογές. Η επιστήμη έρχεται δηλ. να εξετάσει εκ 

των υστέρων εφαρμογές που έχουν ήδη διαμορφωθεί με εμπειρικό τρόπο. Έτσι αναλύεται 

από τους επιστήμονες η επιχειρηματική και πολιτική πρακτική ως προς τα θετικά και 

αρνητικά στοιχεία της και εντοπίζονται εκείνες οι πρακτικές εφαρμογές που διακρίνονται για 

την υψηλή τους αποτελεσματικότητα. Βάσει αυτών των περιπτώσεων σχεδιάζονται εν 

συνεχεία τα μοντέλα διοίκησης και άσκησης οικονομικής πολιτικής. 

Μια ιδιαίτερη δέσμη γνωστικών αντικειμένων στα πλαίσια των οικονομικών επιστημών 

συνθέτουν οι επιστήμες της Διοίκησης, οι οποίες έχουν συμβάλλει στη διάδοση 
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επιτυχημένων εμπειρικών εφαρμογών από το χώρο των επιχειρήσεων, κάνοντάς τες 

προσιτές σε ένα ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται και μελετώνται περιπτώσεις 

επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που διακρίνονται για υψηλή αποτελεσματικότητα στην 

επίτευξη των στόχων τους και κωδικοποιείται η πολιτική που εφαρμόζουν. Τα σχετικά 

συμπεράσματα χρησιμεύουν εν συνεχεία στο σχεδιασμό συγκεκριμένων διοικητικών 

τεχνικών. 

Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζεται στην παρούσα εργασία το Μάρκετινγκ. Για το 

Μάρκετινγκ μπορεί εν ολίγοις να αναφερθεί το εξής: Πρόκειται για εκείνον τον κλάδο των 

οικονομικών επιστημών που είναι κατεξοχήν προσανατολισμένος στην επίτευξη διαφόρων 

στόχων σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όσοι χρησιμοποιούν το Μάρκετινγκ επιδιώκουν 

να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Αρχικά 

εφαρμόστηκε από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις που βρέθηκαν αντιμέτωπες με συνθήκες 

αγοράς αγοραστών. Στην πορεία υιοθετήθηκε όμως και από μια σειρά άλλων οντοτήτων, 

όπως λ.χ. επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, διαφόρους μη κερδοσκοπικούς φορείς, πολιτικά 

κόμματα, κοινωνικά κινήματα, κρατικούς φορείς κοκ. Το Μάρκετινγκ άρχισε να 

εφαρμόζεται στο χώρο του τουρισμού από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, όταν οι 

τουριστικές επιχειρήσεις και οι προορισμοί αντιμετώπισαν τις πρώτες ανταγωνιστικές 

πιέσεις. 

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του τουρισμού έκαναν μάλιστα 

αναγκαία τη διατύπωση ενός ξεχωριστού Τουριστικού Μάρκετινγκ (Freyer 1999), αφού οι 

θεωρητικές αρχές και οι τεχνικές του λεγόμενου «γενικού» Μάρκετινγκ δεν 

αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα των τουριστικών επιχειρήσεων αλλά αυτά των βιομηχανικών 

επιχειρήσεων που παράγουν καταναλωτικά αγαθά. Η ανάγκη για ένα ξεχωριστό Μάρκετινγκ 

του τουρισμού συνδέεται μεταξύ άλλων και με την ιδιαίτερη φύση του τουριστικού 

προϊόντος, η οποία αυξάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο και δημιουργεί πρόσθετα 

προβλήματα στα στελέχη του Μάρκετινγκ (Krippendorf 1971 και Burkheiser 1969).  

Έτσι διαπιστώνεται ότι το Τουριστικό Μάρκετινγκ είναι πιο ευρύ από το Μάρκετινγκ 

των βιομηχανικών αγαθών και των υπηρεσιών. Εκτός από τα εργαλεία του «γενικού» 

Μάρκετινγκ χρησιμοποιείται μια σειρά από πρόσθετα εργαλεία εξαιτίας των ιδιαίτερων 

συνθηκών που επικρατούν στην τουριστική αγορά. Εξάλλου, το Τουριστικό Μάρκετινγκ δεν 

εφαρμόζεται μόνο στο επίπεδο των επιχειρήσεων(το μικρο-επίπεδο) αλλά και στο μακρο-

επίπεδο, αφού το υιοθετούν οι διεπιχειρησιακοί φορείς των τουριστικών προορισμών 

(Destination Marketing Organizations) καθώς και το κράτος. Τα τελευταία χρόνια 
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παρατηρείται μάλιστα μια αυξανόμενη επικάλυψη της τουριστικής πολιτικής με το 

Τουριστικό Μάρκετινγκ. 

Στις ελλείψεις της θεωρίας του Μάρκετινγκ που μνημονεύτηκαν πιο πάνω προστίθεται η 

απουσία ενός κοινά αποδεκτού θεωρητικού πλαισίου για τον τουρισμό. Οι συγγραφείς που 

καταπιάνονται με τα θεωρητικά ζητήματα δίνουν σε βασικές έννοιες - όπως λ.χ. στον 

τουρισμό, τον τουρίστα, το Τουριστικό Mάρκετινγκ, τις ανάγκες των τουριστών και το 

τουριστικό προϊόν- διαφορετικό περιεχόμενο, ενώ ο προσδιορισμός τους παρουσιάζει 

ουσιώδεις μεθοδολογικές διαφορές. Έτσι απαντάται στη βιβλιογραφία μια πληθώρα 

θεωρητικών προσεγγίσεων, μοντέλων και μεθόδων που είναι εν πολλοίς ασύμβατες μεταξύ 

τους λόγω της απουσίας μιας κοινά αποδεκτής θεωρητικής βάσης. Αυτή η κατάσταση 

δυσχεραίνει την ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών και περιορίζει σε σημαντικό βαθμό 

την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του Τουριστικού Μάρκετινγκ. 

Η ανεπάρκεια του θεωρητικού υπόβαθρου είναι ιδιαίτερα εμφανής στην περίπτωση του 

τουριστικού προϊόντος και εντοπίζεται τόσο στα πλαίσια της επιστημονικής συζήτησης για 

το προϊόν όσο και στο επίπεδο των πρακτικών εφαρμογών. Όμως και οι φορείς του 

Τουριστικού Μάρκετινγκ (επιχειρήσεις, διεπιχειρησιακοί φορείς, κρατικές υπηρεσίες) συχνά 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ουσία και την πολυπλοκότητα του τουριστικού 

προϊόντος. Έτσι διαπιστώνεται ότι προβαίνουν σε άστοχες ενέργειες στο επίπεδο της 

επιχειρηματικής και κυρίως της πολιτικής πρακτικής, γεγονός που οφείλεται ακριβώς στην 

αδυναμία κατανόησης αυτής της ιδιόμορφης περίπτωσης προϊόντος. 

Με βάση τον παραπάνω σκοπό παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία οι απόψεις των 

επιστημόνων για το τουριστικό προϊόν αλλά και γενικότερα για το Τουριστικό Μάρκετινγκ 

όπως αποτυπώθηκαν στην επιστημονική συζήτηση των τελευταίων δεκαετιών. Με τη 

βοήθεια των συμπερασμάτων αυτής της έρευνας διατυπώνονται οι ορισμοί του τουρισμού, 

του Τουριστικού Μάρκετινγκ και του τουριστικού προϊόντος και προσδιορίζονται τόσο 

τα συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος και γενικότερα του τουρισμού. 
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0.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρείται ο προσδιορισμός του τουριστικού 

προϊόντος με βάση τις σχετικές αναφορές της τουριστικής βιβλιογραφίας και κυρίως της 

βιβλιογραφίας του Τουριστικού Mάρκετινγκ.  

Ο προσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους. 

Διευκρινίζεται εδώ ότι η σχετική προσέγγιση γίνεται με όρους Mάρκετινγκ.  

Συγκεκριμένα εξετάζονται οι εξής έννοιες, οι οποίες αποτελούν τις κεντρικές έννοιες της 

παρούσας εργασίας: 

• Mάρκετινγκ  

• προϊόν  

• τουρισμός  

• ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουρισμού  

• Τουριστικό Mάρκετινγκ  

• τουριστικό προϊόν  

• συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος 

Επίσης εξετάζονται οι ακόλουθες έννοιες προκειμένου να υπάρξει μια πληρέστερη 

κατανόηση των εξεταζομένων πτυχών του Mάρκετινγκ, του τουρισμού και του Τουριστικού 

Mάρκετινγκ: 

• υπηρεσία 

• τουρίστας  

• είδη και μορφές του τουρισμού  

• φορείς και αποδέκτες του Τουριστικού Mάρκετινγκ  

• ανάγκες των τουριστών  

• μείγμα Mάρκετινγκ στον τουρισμό  

Ο προσδιορισμός των παραπάνω εννοιών βασίζεται κατ’ αρχήν στις απόψεις των 

επιστημόνων που τις διερευνούν, οι οποίες απόψεις αναπτύσσονται σε μια σειρά από βιβλία 

και άρθρα. Οι βιβλιογραφικές αναφορές στις παραπάνω έννοιες αποτελούν το πρωτογενές 

υλικό της εργασίας και γίνεται η παρουσίαση τους. Τα σχετικά συμπεράσματα χρησιμεύουν, 

στη διατύπωση μιας δέσμης όρων σχετικά με το Τουριστικό Mάρκετινγκ και το τουριστικό 

προϊόν. 
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Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι οι προσεγγίσεις ορισμένων συγγραφέων φάνηκαν 

ιδιαίτερα χρήσιμες στην παρούσα εργασία. Πρόκειται για τις εργασίες των Krippendorf,  

Middleton και Freyer, οι οποίες μνημονεύονται με μεγάλη συχνότητα στα επόμενα 

κεφάλαια. Το βιβλίο που έγραψε ο Krippendorf το 1971 ήταν το πρώτο για το Τουριστικό 

Mάρκετινγκ και παραμένει έως σήμερα το σημαντικότερο γι’ αυτό το θέμα. O Krippendorf 

έθεσε με αυτήν την εργασία τις θεωρητικές βάσεις για την εφαρμογή του Mάρκετινγκ στο 

χώρο του τουρισμού.  

O Middleton υπήρξε από τους πρώτους συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το θέμα του 

τουριστικού προϊόντος αλλά και γενικότερα με το Τουριστικό Mάρκετινγκ αρχής γενομένης 

από το 1973. Το βιβλίο που έγραψε το 1988 αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα εγχειριδίου 

Τουριστικού Mάρκετινγκ που συνδυάζει την πολύ καλή γνώση της θεωρίας και των μεθόδων 

του Mάρκετινγκ με μια σε βάθος κατανόηση των ιδιαιτέρων συνθηκών που αντιμετωπίζουν 

οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι διεπιχειρησιακοί φορείς των τουριστικών προορισμών. 

Τέλος, ο Freyer συμπυκνώνει στο βιβλίο που έγραψε το 1999 όλη τη θεωρητική συζήτηση 

σχετικά με το Τουριστικό Mάρκετινγκ, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα την παρούσα 

εργασία. 

Για την ανάλυση του πρωτογενούς υλικού και συγκεκριμένα των βιβλιογραφικών 

αναφορών στις βασικές έννοιες της παρούσας εργασίας πραγματοποιούνται τα εξής βήματα: 

α. ανάλυση των βιβλιογραφικών αναφορών και κυρίως των ορισμών για κάθε έννοια 

β. εξαγωγή των βασικών παραμέτρων των εν λόγω ορισμών και λοιπών αναφορών 

γ. αξιολόγηση των εν λόγω παραμέτρων ως προς τη συμβολή τους στην κατανόηση της 

εκάστοτε έννοιας και στη διατύπωση ακριβών και λειτουργικών ορισμών 

Ειδικότερα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουρισμού και τα συστατικά στοιχεία του 

τουριστικού προϊόντος ακολουθείται μια λιγότερο δομημένη διαδικασία λόγω της φύσης των 

σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών. Τέλος, γίνεται η διατύπωση ορισμών και άλλων αρχών 

βάσει της ανάλυσης του πρωτογενούς υλικού.  
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1.1. ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

Η συστηματική ενασχόληση του επιστημονικού κόσμου με το Τουριστικό Μάρκετινγκ 

αποτελεί ένα πρόσφατο φαινόμενο, αφού μόλις πριν από περίπου τριάντα χρόνια έγιναν οι 

πρώτες συγκροτημένες αναφορές σε αυτό το θέμα. Αποδείχτηκε ότι αυτό το χρονικό 

διάστημα δεν ήταν επαρκές για να υπάρξει μια ευρύτερη σύγκλιση των επιστημόνων γύρω 

από τις βασικές θεωρητικές αρχές του Τουριστικού Μάρκετινγκ. O Haedrich κάνει μάλιστα 

λόγο για θεωρητικό έλλειμμα στο Τουριστικό Μάρκετινγκ, εάν αυτό συγκριθεί με το 

Μάρκετινγκ των βιομηχανικών αγαθών. Επίσης διαπιστώνει ότι σε αρκετά τμήματα της 

τουριστικής «βιομηχανίας» δεν έχει γίνει συνείδηση η σημασία του Μάρκετινγκ και ότι 

υπάρχει έλλειψη επαγγελματισμού στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του. 

H έλλειψη μιας ευρύτερα αποδεκτής θεωρητικής βάσης δεν αφορά όμως μόνο το χώρο 

του τουρισμού αλλά χαρακτηρίζει γενικότερα το Μάρκετινγκ, παρ’ όλο που οι απαρχές του 

εντοπίζονται στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα. Ακόμη και για αυτήν καθαυτή την 

έννοια του Μάρκετινγκ υπάρχουν διχογνωμίες και διαφορετικές προσεγγίσεις. Έτσι, μέχρι 

σήμερα δεν έχει καθιερωθεί ένας ενιαίος ορισμός του Μάρκετινγκ, αφού δεν υπάρχουν 

γενικά αποδεκτές θεωρητικές αρχές όπως συμβαίνει σε άλλες επιστήμες. 

O Freyer (1999) διαπιστώνει την έλλειψη ακόμη και μιας ευρύτερα αποδεκτής θεωρίας 

του τουρισμού. Οι προσεγγίσεις όσων ασχολούνται με τον τουρισμό είναι συνήθως 

μονόπλευρα προσανατολισμένες, λειτουργούν όμως αθροιστικά, αφού κάθε μία αποτελεί 

συνεισφορά στη γενικότερη επιστημονική συζήτηση γύρω από τον τουρισμό. Εντούτοις 

απουσιάζει ένα κοινό θεωρητικό πεδίο, στο οποίο να συγκλίνουν οι προερχόμενοι από 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ερευνητές. 

Στην επόμενη ενότητα θα επιχειρηθεί να διατυπωθούν ορισμένα συμπεράσματα που 

μπορούν να χρησιμεύσουν στη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης έννοιας του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ. 

O σχετικός προβληματισμός βασίζεται εν μέρει στη προσέγγιση του Freyer σε αυτό το 

θέμα. Στα πλαίσια μιας θεωρίας του Μάρκετινγκ πρέπει-σύμφωνα με τον Freyer--να 

διατυπωθούν θεωρητικές παραδοχές και μέθοδοι, οι οποίες θα έχουν γενική ισχύ τόσο στην 

περίπτωση επιχειρήσεων με κερδοσκοπικό προσανατολισμό όσο και στην περίπτωση μη 

κερδοσκοπικών φορέων. Για να εξασφαλιστεί όμως αυτή η γενική ισχύς θα πρέπει οι εν λόγω 

παραδοχές να είναι επαρκώς αφηρημένες, ώστε να καλύπτονται όλες οι πιθανές καταστάσεις 

που αντιμετωπίζουν οι φορείς του Μάρκετινγκ. 
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Στην περίπτωση του τουρισμού δεν αρκεί όμως η μεταφορά θεωρητικών αρχών που 

διατυπώθηκαν για τις ανάγκες του «γενικού» Μάρκετινγκ. O Freyer θεωρεί επιβεβλημένη τη 

διατύπωση μιας ξεχωριστής θεωρίας του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Εντούτοις διαπιστώνει 

ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην οικονομική σημασία που απέκτησε τις 

τελευταίες δεκαετίες ο τουρισμός και στη θεωρητική συζήτηση γύρω από το Τουριστικό 

Μάρκετινγκ. H θεωρία του Τουριστικού Μάρκετινγκ δεν έχει φτάσει σε επίπεδο τέτοιο, ώστε 

να ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις μιας αγοράς που χαρακτηρίζεται από κορεσμό 

και εντεινόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις. Θα πρέπει να καλυφθεί το χαμένο έδαφος ώστε να 

αποκτήσει το Τουριστικό Μάρκετινγκ έναν επαγγελματισμό αντίστοιχο άλλων οικονομικών 

δραστηριοτήτων και κυρίως να γίνει η μετάβαση από το «πρακτικό» στο στρατηγικό 

Μάρκετινγκ. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες του σύγχρονου Μάρκετινγκ 

τόσο από τις τουριστικές επιχειρήσεις όσο και από άλλους φορείς όπως οι τοπικοί και 

περιφερειακοί οργανισμού τουρισμού, τα μουσεία, οι πολιτιστικοί φορείς κ.λπ. 

O Freyer εντοπίζει στη βιβλιογραφία τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στο Τουριστικό 

Μάρκετινγκ: 

α. πρακτικές εφαρμογές του Μάρκετινγκ: Tο ενδιαφέρον περιορίζεται στην εφαρμογή 

ορισμένων εργαλείων του Μάρκετινγκ, γνωστών ως επί το πλείστον από το 

Μάρκετινγκ των βιομηχανικών αγαθών. Έτσι απουσιάζει η στρατηγική διάσταση του 

Μάρκετινγκ καθώς και ο προσανατολισμός της επιχείρησης στις επιταγές της αγοράς. 

β. μεταφορά και εφαρμογή των αρχών του «γενικού» Μάρκετινγκ στο χώρο του 

τουρισμού: Οι θεωρητικές αρχές που ισχύουν για το Μάρκετινγκ των βιομηχανικών 

αγαθών μεταφέρονται στο χώρο του τουρισμού. O τουρισμός αντιμετωπίζεται δηλ. ως 

ένα από τα πεδία εφαρμογής του «γενικού» Μάρκετινγκ. Παρά τις όποιες 

ιδιαιτερότητες του τουρισμού, κρίνεται ότι δεν απαιτείται η διατύπωση ενός 

ξεχωριστού Τουριστικού Μάρκετινγκ. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης 

αναπτύσσεται και η στρατηγική διάσταση του Μάρκετινγκ. 

γ. καταγραφή και ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων που έχει το Τουριστικό 

Μάρκετινγκ: Ορισμένοι συγγραφείς μεταφέρουν στο χώρο του τουρισμού τον 

προβληματισμό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Μάρκετινγκ υπηρεσιών. Με τη 

βοήθεια αυτής της προσέγγισης προσδιορίζονται και αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα 

γνωρίσματα του τουριστικού χώρου και τίθενται τα θεμέλια για ένα αυτόνομο 

Μάρκετινγκ του τουρισμού. Οι συγγραφείς που πρεσβεύουν την τρίτη από τις 

παραπάνω προσεγγίσεις θεωρούν αναγκαία τη διατύπωση μιας θεωρίας του 
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Τουριστικού Μάρκετινγκ καθώς και την ευρεία υιοθέτηση του Μάρκετινγκ στο χώρο 

του τουρισμού. 

Στην εν λόγω προσέγγιση πρέπει να ενσωματωθούν οι εξής παράμετροι (Freyer) : 

• Το Τουριστικό Μάρκετινγκ επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό-σε σύγκριση με άλλες 

οικονομικές δραστηριότητες-από μη οικονομικούς παράγοντες. Έτσι πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κοινωνικές, περιβαλλοντικές, νομικές και άλλες πτυχές κατά το 

σχεδιασμό της πολιτικής Μάρκετινγκ. Γίνεται δηλ. αναγκαία μια διεύρυνση του 

Μάρκετινγκ καθώς και ο κοινωνικός του προσανατολισμός. 

• Tο Τουριστικό Μάρκετινγκ δεν υφίσταται μόνο στο επίπεδο της μεμονωμένης 

επιχείρησης-το μικρο-επίπεδο-αλλά και στο μακρο-επίπεδο, αφού εφαρμόζεται και 

από διεπιχειρησιακούς φορείς. H άσκηση του Mακρο-Mάρκετινγκ γίνεται απαραίτητη 

εξαιτίας της ύπαρξης ενός σύνθετου, ενιαίου τουριστικού προϊόντος. Στο σχεδιασμό 

και την υλοποίηση του Τουριστικού Μάρκετινγκ εμπλέκονται εξάλλου ορισμένοι μη 

κερδοσκοπικοί διεπιχειρησιακοί φορείς, των οποίων η λειτουργία διαφέρει από αυτήν 

των επιχειρήσεων με κερδοσκοπικό προσανατολισμό. Διαπιστώνεται εν ολίγοις ότι 

στον τουρισμό είναι πολύ διαδεδομένο το Mακρο-Mάρκετινγκ, γεγονός που κάνει 

αναγκαία τη θεωρητική του τεκμηρίωση. Εντούτοις δεν αναπτύχθηκε ο 

προβληματισμός γύρω από τη σύνδεση του Mικρο-Mάρκετινγκ με το Mακρο-

Mάρκετινγκ σε μια ενιαία θεωρητική βάση, αφού μετά τη σχετική ανάλυση του 

Krippendorf το 1971 δεν υπήρξε κάποια άλλη σημαντική συνεισφορά προς αυτήν την 

κατεύθυνση. 

• Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουρισμού-συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων 

που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες-κάνουν αναγκαία την προσαρμογή των αρχών που 

διέπουν το Μάρκετινγκ υπηρεσιών στα δεδομένα του τουρισμού. Tο Τουριστικό 

Μάρκετινγκ αποτελεί δηλ. μια υπο-περίπτωση του Μάρκετινγκ υπηρεσιών. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν-σύμφωνα πάντα με τον Freyer-βασικά στοιχεία 

μιας θεωρίας του Τουριστικού Μάρκετινγκ, η συμπλήρωση και ολοκλήρωση της οποίας θα 

πρέπει να αποτελέσει στόχο της επιστημονικής συζήτησης. 

Σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου του ο Freyer (1999) παραθέτει τις θεωρητικές βάσεις 

του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Μεταξύ άλλων αναφέρει τις εξής: 

α. Tο Τουριστικό Μάρκετινγκ εμπεριέχει τις παραδοχές του Μάρκετινγκ υπηρεσιών. 
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β. Tο Τουριστικό Μάρκετινγκ υιοθετεί την οπτική γωνία του καταναλωτή, ο οποίος 

αντιλαμβάνεται την τουριστική προσφορά ως ένα ενιαίο προϊόν. 

γ. Tο πεδίο εφαρμογής του Μάρκετινγκ δεν περιορίζεται στην περίπτωση του τουρισμού 

μόνο στις επιχειρήσεις. Μάρκετινγκ ασκούν και οι διεπιχειρησιακοί τουριστικοί 

φορείς. Συνεπώς απαιτείται η εφαρμογή ενός Τουριστικού Mακρο-Mάρκετινγκ. 

O Freyer τονίζει επίσης ότι το Τουριστικό Μάρκετινγκ δεν πρέπει να έχει ένα στενά 

οικονομικό προσανατολισμό. Κατά το σχεδιασμό του Μάρκετινγκ πρέπει πέραν των 

οικονομικών στόχων να λαμβάνονται επίσης υπόψη περιβαλλοντικές, κοινωνικές και άλλες 

παράμετροι, οι οποίες εξασφαλίζουν τη θετική πορεία του τουρισμού στο μέλλον. Tο 

σύγχρονο Τουριστικό Μάρκετινγκ είναι δηλ. πολυεπίπεδο και προσανατολισμένο στο 

μέλλον. 

Τέλος, τα τουριστικά προϊόντα αποτελούν το αντικείμενο του Τουριστικού Μάρκετινγκ 

ή αλλιώς το αντικείμενο της συναλλαγής μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστών. H 

συζήτηση σχετικά με το τουριστικό προϊόν αποτελεί υπό αυτό το πρίσμα μια βασικότατη 

εισροή για τη θεωρία του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Θα ήταν δηλ. προβληματική η 

προσέγγιση στο Μάρκετινγκ χωρίς να υπάρξει μια ανάλυση των χαρακτηριστικών που 

φέρουν τα προσφερόμενα προϊόντα. O προσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος αποτελεί 

συνεπώς προϋπόθεση για τη διατύπωση μιας θεωρίας του Τουριστικού Μάρκετινγκ, ενώ 

συμβάλλει εν τέλει στην άσκηση του Μάρκετινγκ με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.  

Από τα παραπάνω προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

• Tο Τουριστικό Μάρκετινγκ προσδιορίζεται τόσο στο μικρο-επίπεδο όσο και στο 

μακρο-επίπεδο. 

• Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουρισμού περιέχονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, ενώ το Τουριστικό Μάρκετινγκ εμπεριέχει τις αρχές 

του Μάρκετινγκ υπηρεσιών. 

• Tο Τουριστικό Μάρκετινγκ είναι πιο ευρύ από το «γενικό» Μάρκετινγκ και το 

Μάρκετινγκ υπηρεσιών. 
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1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

Στη συνέχεια θα περιγραφούν οι έννοιες εκείνες που αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία μιας 

θεωρίας του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Πρόκειται για τις ακόλουθες έννοιες: τουρισμός, 

τουρίστας, τουριστικές ανάγκες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουρισμού, Τουριστικό 

Μάρκετινγκ, υποκείμενα και αντικείμενα του Τουριστικού Μάρκετινγκ, τουριστικό προϊόν, 

λειτουργίες του τουριστικού προϊόντος, συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος, 

εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ταξιδιωτική εμπειρία. Τέλος, θα παρατεθούν 

εκείνες οι παράμετροι, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για τον προσδιορισμό ενός τουριστικού 

προϊόντος. 

Tα παραπάνω συνθέτουν ένα σύστημα θεωρητικών αρχών, στα πλαίσια του οποίου 

γίνεται ο προσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος με όρους Μάρκετινγκ. 

 

 Μάρκετινγκ 

Tο Μάρκετινγκ είναι μία μέθοδος διοίκησης. Mια επιχείρηση επιδιώκει με τη χρήση του 

πρωτογενώς να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών με τα προϊόντα της και 

δευτερογενώς να επιτύχει τους επιχειρηματικούς της στόχους. Tο Μάρκετινγκ προσδιορίζεται 

ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα: ως επιχειρηματική φιλοσοφία πρεσβεύει τη διοίκηση 

ολόκληρης της επιχείρησης βάσει των επιταγών της αγοράς· ως διοικητική λειτουργία 

περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες με τις οποίες επιδιώκεται ο προσδιορισμός των 

καταναλωτικών αναγκών, ο καθορισμός προδιαγραφών για τα προϊόντα της επιχείρησης, η 

μετατροπή των αναγκών σε ενεργό ζήτηση για τα προϊόντα και η μεταβίβαση των προϊόντων 

στους καταναλωτές. 

Tο Μάρκετινγκ ως διοικητική λειτουργία εφαρμόζεται ουσιαστικά από όλες τις 

επιχειρήσεις· ως επιχειρηματική φιλοσοφία εφαρμόζεται ωστόσο μόνο από εκείνες τις 

επιχειρήσεις, οι οποίες διοικούνται-συνειδητά ή ασυνείδητα-βάσει των επιταγών της αγοράς. 

 

 Προϊόν 

Στα πλαίσια του Μάρκετινγκ και σε σχέση με επιχειρήσεις κερδοσκοπικού 

προσανατολισμού, ορίζεται το προϊόν ως μία δέσμη υλικών και άυλων στοιχείων, η οποία 

σχεδιάστηκε από την επιχείρηση ούτως ώστε να παράσχει στους αγοραστές του προϊόντος 

ορισμένες εκ των προτέρων προβλεφθείσες ωφέλειες. Οι καταναλωτές αγοράζουν ένα προϊόν 
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ακριβώς λόγω των ωφελειών-πραγματικών ή φανταστικών-που προσδοκούν να αποκομίσουν 

από αυτό· η ικανοποίηση, την οποία τελικά θα αποκομίσουν, εξαρτάται εντούτοις από τον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις προσφερόμενες ωφέλειες. Με τη διάθεση του 

προϊόντος στην αγορά και την κατανάλωσή του εξασφαλίζεται πρωτογενώς η ικανοποίηση 

των αναγκών που έχουν οι καταναλωτές (μέσω των ωφελειών) και δευτερογενώς η επίτευξη 

των στόχων της επιχείρησης που παράγει ή μεταπωλεί το προϊόν (μέσω της είσπραξης του 

αντιτίμου). 

 

 Υπηρεσία 

Οι υπηρεσίες αποτελούν μια μορφή προϊόντος. Διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους, οι 

οποίοι ορίζονται εδώ ως εξής: 

υπηρεσία τύπου A’: H επίδραση της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών επί ενός εξωτερικού 

παραγωγικού συντελεστή. Πρόκειται δηλ. για μια ενέργεια της 

επιχείρησης, η οποία θα προκαλέσει το επιθυμητό αποτέλεσμα στον 

εξωτερικό συντελεστή-τον καταναλωτή ή ένα περιουσιακό του 

στοιχείο. Εάν ο ίδιος ο καταναλωτής είναι ο εξωτερικός παραγωγικός 

συντελεστής, τότε η παραγωγή και η κατανάλωση της υπηρεσίας 

αποτελεί γι’ αυτόν μιαν εμπειρία. 

υπηρεσία τύπου B’: H ενοικίαση διαρκών αγαθών. Από την επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών παραχωρείται στον καταναλωτή το δικαίωμα χρήσης ενός 

διαρκούς αγαθού για ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα. 

 

 Τουρισμός 

O τουρισμός προσδιορίζεται σε δύο επίπεδα, το πρωτογενές και το δευτερογενές. Σε 

πρωτογενές επίπεδο καταγράφεται καταρχήν η δραστηριότητα που αναπτύσσουν όσοι 

πραγματοποιούν τουριστικά ταξίδια, ενώ σε δευτερογενές επίπεδο αναλύονται οι σχέσεις και 

τα φαινόμενα που απορρέουν από αυτήν την πρωτογενή δραστηριότητα. 

O τουρισμός ορίζεται πρωτογενώς ως μια ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία συνίσταται 

στο ταξίδι-δηλ. τη μετάβαση και την προσωρινή παραμονή-σε έναν ή περισσότερους τόπους 

διαφορετικούς από τον τόπο της μόνιμης εγκατάστασης (τους προορισμούς) καθώς και στις 

επιμέρους δραστηριότητες τις οποίες ασκεί ένα άτομο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με 

σκοπό την ικανοποίηση κάποιων αναγκών του. 
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Διευκρινίζεται ότι δεν λογίζονται ως τουριστικά ταξίδια (1) οι καθαρά τοπικές και 

τακτικές μετακινήσεις, όσες δηλ. γίνονται μέσα στα όρια του τόπου της μόνιμης 

εγκατάστασης, (2) η τακτική μετάβαση στον τόπο της κύριας απασχόλησης, (3) οι 

μετακινήσεις που κάνουν τα πληρώματα των μεταφορικών μέσων, τα ταξίδια που γίνονται 

στα πλαίσια (4) της προσωρινής ή μόνιμης μετανάστευσης, (5) στρατιωτικών επιχειρήσεων, 

(6) του νομαδικού τρόπου ζωής καθώς και (7) οι μετακινήσεις που επιβάλλονται με τη χρήση 

ή την απειλή βίας (των προσφύγων, των εκπατρισμένων, των αιχμαλώτων πολέμου κοκ.). 

O τουρισμός προσδιορίζεται επίσης δευτερογενώς, δηλ. ως προς τις σχέσεις και τα 

φαινόμενα που απορρέουν από την πρωτογενώς ορισθείσα ανθρώπινη δραστηριότητα. O 

προσδιορισμός αυτός μπορεί να γίνει ποικιλοτρόπως, δηλ. με όρους οικονομικούς, 

γεωγραφικούς, κοινωνιολογικούς, χωροταξικούς και άλλους καθώς και συνολικά, όπως λ.χ. 

συμβαίνει με τον οικουμενικό ορισμό των Hunziger και Krapf (1942). 

Εδώ θα εξεταστεί μόνο η οικονομική διάσταση του τουρισμού. Αυτός ισοδυναμεί από 

οικονομικής άποψης με την κατανάλωση που συντελείται στα πλαίσια των τουριστικών 

ταξιδιών (Ζαχαράτος 1984). Έτσι ορίζεται δευτερογενώς ο τουρισμός ως η κατανάλωση που 

πραγματοποιούν τα άτομα, τα οποία ταξιδεύουν προσωρινά σε έναν τόπο διαφορετικό από 

τον τόπο της μόνιμης εγκατάστασής τους με σκοπό να ικανοποιήσουν ορισμένες ανάγκες 

τους μέσω της άσκησης κάποιων επιμέρους δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

H εν λόγω κατανάλωση συντελείται σε τρεις γεωγραφικούς χώρους : τον τόπο μόνιμης 

εγκατάστασης, τον προορισμό καθώς και τις περιοχές από τις οποίες διέρχονται τα άτομα 

καθ’ οδόν προς τον προορισμό ή τον τόπο της μόνιμης εγκατάστασής τους. Επίσης 

συντελείται σε τρεις χρονικές περιόδους: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. O 

τουρισμός αποτελεί εν ολίγοις μιαν ιδιαίτερη κατηγορία της κατανάλωσης. 

Για τις ανάγκες του Μάρκετινγκ θα φανεί πιο χρήσιμος ένας άλλος δευτερογενής ορισμός 

του τουρισμού, ο οποίος προσεγγίζει την κατανάλωση που πραγματοποιούν οι τουρίστες από 

τη σκοπιά των επιχειρήσεων, δηλ. αυτών που ασκούν το Μάρκετινγκ. O τουρισμός 

αντιμετωπίζεται συγκεκριμένα ως μια δυνητική αγορά για τις επιχειρήσεις. Έτσι μπορεί να 

διατυπωθεί ο εξής ορισμός, ο οποίος δεν αναφέρεται όμως στον τουρισμό αλλά στους 

τουρίστες: Οι τουρίστες συνθέτουν μιαν αγορά, στην οποία μπορεί μία επιχείρηση να 

διαθέσει τα προϊόντα της. Πιο συγκεκριμένα αντιπροσωπεύουν για κάθε επιχείρηση ένα 

τμήμα της αγοράς που κυμαίνεται από ένα σχεδόν μηδενικό ποσοστό μέχρι και το 100% του 

κύκλου εργασιών. H τοποθεσία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω 

αγορά εντοπίζεται στον τόπο της μόνιμης εγκατάστασης των τουριστών (για προϊόντα 

σχετιζόμενα με το ταξίδι), στον προορισμό του εκάστοτε ταξιδιού τους καθώς και στις 
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περιοχές από τις οποίες διέρχονται οι τουρίστες καθ’ οδόν προς τον προορισμό ή τον τόπο 

της μόνιμης εγκατάστασής τους. 

 

 Τουρίστας 

Ως τουρίστες νοούνται στην παρούσα εργασία όσοι ασκούν τουρισμό, δηλ. οι ταξιδιώτες 

που επισκέπτονται προσωρινά έναν ή περισσότερους τόπους διαφορετικούς από τον τόπο της 

μόνιμης εγκατάστασής τους (τους προορισμούς), με σκοπό να ικανοποιήσουν ορισμένες 

ανάγκες τους μέσω της άσκησης κάποιων επιμέρους δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού. Δεν λογίζονται ως τουρίστες (1) όσοι πραγματοποιούν καθαρά τοπικές και τακτικές 

μετακινήσεις (δηλ. μέσα στα όρια του τόπου της μόνιμης εγκατάστασης), (2) όσοι 

μεταβαίνουν σε τακτική βάση στον τόπο της κύριας απασχόλησης, (3) τα πληρώματα των 

μεταφορικών μέσων, (4) οι προσωρινοί ή μόνιμοι μετανάστες (με σκοπό μεταξύ άλλων την 

απόκτηση εισοδήματος στον προορισμό ή αλλιώς την εργασία που αμείβεται από φορέα του 

προορισμού), (5) τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, (6) οι νομάδες καθώς και (7) όσοι 

μετακινούνται από έναν τόπο σε έναν άλλο βιαίως ή υπό την απειλή της χρήσης βίας 

(πρόσφυγες, εκπατρισμένοι, αιχμάλωτοι πολέμου κοκ.). 

Σε αντιστοιχία με τους δευτερογενείς-οικονομικούς-ορισμούς του τουρισμού που 

διατυπώθηκαν πιο πάνω, μπορεί να προσδιοριστεί ο τουρίστας ως ένας καταναλωτής, ο 

οποίος ταξιδεύει προσωρινά σε έναν τόπο διαφορετικό από τον τόπο της μόνιμης 

εγκατάστασής του με σκοπό να ικανοποιήσει ορισμένες ανάγκες του μέσω της άσκησης 

κάποιων επιμέρους δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 

 Τουριστικές ανάγκες 

Τουριστικές είναι οι ανάγκες που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν στον τόπο μόνιμης 

εγκατάστασης ενός ατόμου, αλλά απαιτείται η πραγματοποίηση ενός τουριστικού ταξιδιού 

για την ικανοποίησή τους. Οι τουριστικές ανάγκες ικανοποιούνται δηλ. με το ταξίδι, 

ορισμένες όμως προκαλούνται από αυτό. H ανάγκη λ.χ. για κατάλυμα θα προκύψει μόνο εάν 

ένα άτομο αποφασίσει να ταξιδέψει σε κάποιον προορισμό. Έτσι διακρίνονται οι ανάγκες σε 

πρωτογενείς και δευτερογενείς ή παράγωγες: 

Ως πρωτογενείς τουριστικές ανάγκες λογίζονται όσες ωθούν έναν άνθρωπο να 

πραγματοποιήσει ένα τουριστικό ταξίδι προκειμένου να τις ικανοποιήσει· ως 

δευτερογενείς τουριστικές ανάγκες λογίζονται αυτές που απορρέουν από την απόφαση 

να πραγματοποιηθεί το εν λόγω ταξίδι. 
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 Ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά του τουρισμού 

Στο χώρο του τουρισμού εντοπίζονται ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στα οποία 

περιλαμβάνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 

χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης, των τουριστικών επιχειρήσεων και του 

τουριστικού προϊόντος, των οποίων ο συνδυασμός δεν απαντάται σε καμιά άλλη οικονομική 

δραστηριότητα: 

α. ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης: 

α.1. εποχικότητα και άλλες διακυμάνσεις της ζήτησης 

α.2. υψηλή ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα και τις τιμές 

α.3. έλλειψη ορθολογισμού στις σχετιζόμενες με τα μη υποχρεωτικά ταξίδια 

αποφάσεις 

α.4. υψηλός βαθμός υποκατάστασης για τα τουριστικά ταξίδια (μεταξύ διαφορετικών 

τουριστικών προϊόντων καθώς και μεταξύ ενός τουριστικού ταξιδιού και άλλων 

προϊόντων) 

α.5. υψηλός βαθμός συναισθηματικής φόρτισης μιας ταξιδιωτικής εμπειρίας 

α.6. σχετικά έντονη αίσθηση κινδύνου όσον αφορά τις σχετικές με τα τουριστικά 

ταξίδια αγοραστικές αποφάσεις 

α.7. υποκειμενική αντίληψη και αξιολόγηση των τουριστικών ταξιδιών 

α.8. χρονική απόσταση μεταξύ αγοράς (ή κράτησης) και κατανάλωσης ενός 

τουριστικού προϊόντος. 

β. ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τουριστικών επιχειρήσεων: 

β.1. ένταση επενδύσεων (ή παγίων στοιχείων) 

β.2. ένταση εργασίας 

β.3. ανελαστική παραγωγική δυναμικότητα 

β.4. παραγωγή σε δύο φάσεις 

β.5. συνεχής παραγωγική ετοιμότητα 

β.6. ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συντελεστή-του τουρίστα-στην παραγωγική 

διαδικασία 

β.7. συμμετοχή και επίδραση του καταναλωτή-εξωτερικού συντελεστή στην 

παραγωγική διαδικασία 
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β.8. αδιαιρετότητα παραγωγής και κατανάλωσης (χρονική και συχνά χωρική 

σύμπτωσή τους) και κατά συνέπεια υποχρεωτική παρουσία πελατών στην 

επιχείρηση 

β.9. υψηλή αναλογία σταθερού κόστους. 

β.10. εφήμερη φύση της παραγωγικής δυναμικότητας και αδυναμία αποθήκευσής 

της 

γ. ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος: 

γ.1. άυλη υπόσταση 

γ.2. ανομοιομορφία 

γ.3. σύνθετη φύση του τουριστικού προϊόντος και συμπληρωματικότητα των 

επιμέρους τουριστικών προϊόντων 

γ.4. αγορά του τουριστικού προϊόντος μέσα από αλλεπάλληλες συναλλαγές 

γ.5. δέσμευση του τουριστικού προϊόντος ως προς τη γεωγραφική του θέση 

γ.6. εποχικότητα προσφοράς. 

Ο παραπάνω συνδυασμός χαρακτηριστικών διαφοροποιεί την αγορά των 

τουριστικών προϊόντων-και πιο συγκεκριμένα την προσφορά και τη ζήτηση για τουριστικά 

προϊόντα-από τις αγορές άλλων προϊόντων. Tο σημαντικότερο αποτέλεσμα αυτής της δέσμης 

ιδιοτήτων είναι ο αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος που υφίσταται στο χώρο του 

τουρισμού (Krippendorf 1971). H συσσώρευση των εν λόγω χαρακτηριστικών συνεπάγεται 

με άλλα λόγια τη συσσώρευση του επιχειρηματικού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές 

με το Τουριστικό Μάρκετινγκ αποφάσεις λαμβάνονται σε συνθήκες μεγαλύτερης 

αβεβαιότητας απ’ ό,τι σε άλλες αγορές. 

 

 Τουριστικό Μάρκετινγκ 

Tο Τουριστικό Μάρκετινγκ αποτελεί μια εξειδικευμένη εφαρμογή του γενικού 

Μάρκετινγκ. Η αναγκαιότητα υιοθέτησης του Μάρκετινγκ στο χώρο του τουρισμού 

οφείλεται στους εξής λόγους : 

α. συνθήκες αγοράς αγοραστών που έχουν επικρατήσει τις τελευταίες δεκαετίες στο 

χώρο του τουρισμού 

β. παραγωγή μεγάλης κλίμακας και υιοθέτηση μεθόδων μαζικής παραγωγής από τις 

τουριστικές επιχειρήσεις. 
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Η κινητήρια δύναμη για να υιοθετήσει μια επιχείρηση το Μάρκετινγκ είναι δηλ. οι 

επιχειρηματικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και πιο συγκεκριμένα οι δυσκολίες της 

επιχείρησης να διαθέσει στην αγορά την αναγκαία για την επιβίωση και ανάπτυξή της 

ποσότητα προϊόντος σε μια τιμή ικανοποιητική για τα κοστολογικά της δεδομένα. H 

υιοθέτηση του Μάρκετινγκ αποτελεί εν ολίγοις τη λογική και συστηματική αντίδραση μιας 

επιχείρησης στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην τουριστική αγορά (Middleton 1975). H 

τουριστική επιχείρηση επιδιώκει μέσω του Μάρκετινγκ να κατανοήσει και να επωφεληθεί 

από τις μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. Tο Μάρκετινγκ 

αποτελεί δηλ. το μέσο για να διαμορφώσει η επιχείρηση την πορεία και να επηρεάσει τα 

κέρδη της. 

H αναγκαιότητα διατύπωσης ενός ξεχωριστού Τουριστικού Μάρκετινγκ οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο επιχειρηματικό 

κίνδυνο λόγω των ιδιόμορφων συνθηκών που επικρατούν στην τουριστική αγορά σε 

σύγκριση με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες αγορές. Αυτός ο κίνδυνος 

ανάγεται στη δέσμη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τουρισμού που παρατέθηκαν 

πιο πάνω. Για την αντιμετώπισή του δεν επαρκούν οι μέθοδοι και τα εργαλεία του 

Μάρκετινγκ βιομηχανικών αγαθών ή του Μάρκετινγκ υπηρεσιών. Έτσι υπάρχει η ανάγκη για 

τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Μάρκετινγκ και τον εμπλουτισμό του με πρόσθετες 

μεθόδους και εργαλεία, δηλ. για τη διατύπωση ενός ξεχωριστού Τουριστικού Μάρκετινγκ 

που θα αντανακλά τα πραγματικά δεδομένα του τουριστικού χώρου.  

Μια από τις ιδιομορφίες του Τουριστικού Μάρκετινγκ είναι ότι φορείς του δεν είναι μόνο 

οι τουριστικές επιχειρήσεις (μικρο-επίπεδο), αλλά και μια σειρά από διεπιχειρησιακούς 

σχηματισμούς, οι οποίοι ασκούν τουριστική πολιτική σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή 

διεθνές επίπεδο (μακρο-επίπεδο). Έτσι διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του Μάρκετινγκ, 

αφού πέραν των επιχειρήσεων με κερδοσκοπικό προσανατολισμό υιοθετείται επίσης από μη 

κερδοσκοπικές οντότητες. Tο Μάρκετινγκ αποτελεί δηλ. γι’ αυτούς τους διεπιχειρησιακούς 

φορείς μία από τις μεθόδους άσκησης της τουριστικής πολιτικής. 

Tο Τουριστικό Μάρκετινγκ ορίζεται βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης ως εξής: 

«Tο Τουριστικό Μάρκετινγκ είναι για μεν την τουριστική επιχείρηση μία μέθοδος 

διοίκησης, για δε τον τουριστικό διεπιχειρησιακό φορέα-ο οποίος εκπροσωπεί έναν 

προορισμό (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο) και τις επιχειρήσεις του-μία 

μέθοδος άσκησης της τουριστικής πολιτικής. Και στις δύο περιπτώσεις επιδιώκεται με τη 

χρήση του πρωτογενώς να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των τουριστών με τα τουριστικά 
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προϊόντα της επιχείρησης ή του προορισμού και δευτερογενώς να επιτευχθούν οι εκάστοτε 

οργανωτικοί στόχοι. Tο Τουριστικό Μάρκετινγκ προσδιορίζεται ταυτόχρονα σε δύο 

επίπεδα: ως οργανωτική φιλοσοφία πρεσβεύει τη διοίκηση ολόκληρης της επιχείρησης 

καθώς και την άσκηση της τουριστικής πολιτικής από τον διεπιχειρησιακό φορέα βάσει των 

επιταγών της αγοράς· ως διοικητική λειτουργία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες με τις οποίες επιδιώκεται ο προσδιορισμός των τουριστικών αναγκών, ο 

καθορισμός προδιαγραφών για τα τουριστικά προϊόντα της επιχείρησης ή του προορισμού, 

η μετατροπή των αναγκών σε ενεργό ζήτηση για τα προϊόντα και η μεταβίβαση των 

προϊόντων στους τουρίστες. O διεπιχειρησιακός φορέας επιδιώκει επιπρόσθετα το 

συντονισμό των ενεργειών του Μάρκετινγκ που ασκούν οι επιμέρους επιχειρήσεις και 

φορείς του προορισμού» 

 

 Υποκείμενα και αντικείμενα του Τουριστικού Μάρκετινγκ 

Ως υποκείμενα του Τουριστικού Μάρκετινγκ θεωρούνται όσοι συναλλάσσονται στα 

πλαίσια της τουριστικής αγοράς. Από τη μία πλευρά είναι δηλ. οι τουρίστες και από την άλλη 

οι επιχειρήσεις και οι διεπιχειρησιακοί φορείς. Με τις ενέργειες και επιλογές τους βρίσκονται 

σε μια διαδικασία διαρκούς αλληλοεπηρεασμού. Ως αντικείμενα του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ θεωρούνται αφενός οι ανάγκες και τα χρήματα των τουριστών και αφετέρου τα 

προϊόντα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις και φορείς για την ικανοποίηση των εν λόγω 

αναγκών. 

 

 Τουριστικό προϊόν 

Tα τουριστικά προϊόντα αποτελούν-μαζί με τις ανάγκες και τα χρήματα των τουριστών-τα 

αντικείμενα του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Tο τουριστικό προϊόν έχει εξάλλου τα 

χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας τύπου A’, δεδομένου ότι οι επιμέρους τουριστικοί 

παραγωγοί επιδρούν διαδοχικά επί του τουρίστα, ο οποίος αποτελεί τον εξωτερικό 

παραγωγικό συντελεστή. Tο ταξίδι αποκτά έτσι το χαρακτήρα της εμπειρίας για τον 

καταναλωτή-τουρίστα. 

Tο τουριστικό προϊόν ορίζεται συνεπώς ως 

«η συνολική δέσμη λειτουργικά αλληλένδετων υλικών και άυλων στοιχείων, η οποία αφενός 

επιτρέπει στον τουρίστα να ασκήσει μία συγκεκριμένη δραστηριότητα σε έναν ή σε μια σειρά 

από συγκεκριμένους διαδοχικούς προορισμούς και αφετέρου κάνει εφικτή τη μετάβαση του 

τουρίστα στον ή στους προορισμούς και την κοινωνική του αναπαραγωγή κατά τη διάρκεια 
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της εκεί παραμονής του. Ως φορέας ωφελειών ικανοποιεί δηλ. τις πρωτογενείς και 

δευτερογενείς τουριστικές ανάγκες. Οι ωφέλειες εν μέρει προϋπήρχαν στα επιμέρους 

συστατικά στοιχεία και εν μέρει ενσωματώθηκαν συνειδητά στο τουριστικό προϊόν από τους 

τουριστικούς παραγωγούς. Tα συστατικά του στοιχεία-στα οποία συγκαταλέγονται όλα τα 

προαναφερθέντα υλικά και άυλα στοιχεία-εντοπίζονται σε διαφορετικούς γεωγραφικούς 

χώρους (τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, τον ή τους προορισμούς και τις περιοχές 

διέλευσης) και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το 

ταξίδι). Tο τουριστικό προϊόν αποτελεί μιαν υπηρεσία τύπου A’· μάλιστα ισοδυναμεί στα 

μάτια του τουρίστα με τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία, την οποία βιώνει και αξιολογεί με 

υποκειμενικό τρόπο και για την οποία καταβάλλει ως αντίτιμο τα συνολικά έξοδα του 

ταξιδιού. Με την κατανάλωση του τουριστικού προϊόντος εξασφαλίζεται πρωτογενώς η 

ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών (μέσω των ωφελειών) και δευτερογενώς η επίτευξη 

των οργανωτικών στόχων που έχουν θέσει τόσο οι μεμονωμένες τουριστικές επιχειρήσεις 

όσο και οι διεπιχειρησιακοί φορείς του προορισμού» 

Διευκρινίζεται ότι οι έννοιες του τουριστικού προϊόντος και του προορισμού δεν 

ταυτίζονται. O προορισμός δεν αποτελεί το προϊόν, αλλά το γεωγραφικό χώρο στον οποίο οι 

τουρίστες ασκούν τις κύριες δραστηριότητες του ταξιδιού τους. Σε έναν προορισμό μπορούν 

μάλιστα να υπάρξουν περισσότερα του ενός τουριστικά προϊόντα. Εξάλλου, τα συστατικά 

στοιχεία ενός τουριστικού προϊόντος δεν εντοπίζονται μόνο στον προορισμό αλλά επίσης 

στον τόπο μόνιμης εγκατάστασης των τουριστών και στις περιοχές διέλευσης. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι η έννοια του τουριστικού πακέτου δεν συμπίπτει με αυτήν 

του-συνολικού-τουριστικού προϊόντος. Tο τουριστικό πακέτο είναι ένα σύνθετο προϊόν, αφού 

αποτελείται από επιμέρους τουριστικά προϊόντα που μπορούν να διατεθούν αυτόνομα στην 

αγορά. Δεν περιέχει όμως τη «συνολική δέσμη λειτουργικά αλληλένδετων υλικών και άυλων 

στοιχείων», όπως ορίστηκε πιο πάνω το τουριστικό προϊόν. Tο τουριστικό πακέτο αποτελεί 

συνεπώς ένα επιμέρους τουριστικό προϊόν. Εξάλλου, η πλειοψηφία των τουριστών δεν 

αγοράζει πακέτα. 

 

 

 Λειτουργίες του τουριστικού προϊόντος 

Tο τουριστικό προϊόν επιτελεί τις ακόλουθες επιμέρους λειτουργίες: 

• κάνει εφικτή τη διεξαγωγή της κύριας δραστηριότητας του ταξιδιού 
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• επιτρέπει στον τουρίστα να ασκήσει την εν λόγω δραστηριότητα και να βιώσει τη 

συνολική ταξιδιωτική εμπειρία με τον τρόπο που αυτός επιθυμεί 

• κάνει εφικτή τη μετακίνηση του τουρίστα προς και από τον προορισμό καθώς και 

εντός του προορισμού 

• κάνει εφικτή την κοινωνική αναπαραγωγή του τουρίστα κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού του 

• κάνει εφικτή την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του ταξιδιού 

• επιτρέπει στον τουρίστα να αναπολήσει και να «ξαναζήσει» το ταξίδι καθώς και να 

μοιραστεί την ταξιδιωτική του εμπειρία με γνωστά του πρόσωπα. 

 

 Συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος 

Tο τουριστικό προϊόν είναι ένα σύνθετο προϊόν, αποτελούμενο από ορισμένα συστατικά 

στοιχεία. Ως συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος λογίζονται εκείνα τα 

αυτοτελή προϊόντα, τα «ελεύθερα αγαθά» και οι συμπληρωματικές υπηρεσίες που επιτελούν 

ένα συγκεκριμένο λειτουργικό ρόλο στα πλαίσια του συνολικού προϊόντος και που 

εντάσσονται στο προϊόν ακριβώς λόγω των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. Tα 

συστατικά στοιχεία είναι συνεπώς αναγκαία, προκειμένου το συνολικό προϊόν να προσφέρει 

στους καταναλωτές του τις προσδοκώμενες ωφέλειες. Tα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά 

ενσωματώθηκαν σε αυτά είτε από τους εκάστοτε παραγωγούς (στην περίπτωση των 

αυτοτελών προϊόντων και των συμπληρωματικών υπηρεσιών)-οπότε πρόκειται για μια 

συνειδητή επιχειρηματική απόφαση-είτε από τη φύση και τον πολιτισμό του προορισμού 

(στην περίπτωση των «ελεύθερων αγαθών»). Tα αυτοτελή προϊόντα είναι μάλιστα τελικά 

προϊόντα και όχι ημιτελείς εισροές μιας παραγωγικής διαδικασίας και παράγονται ή/και 

πωλούνται από τουριστικές επιχειρήσεις και παραγωγούς άλλης μορφής που πληρούν δύο 

χαρακτηριστικά: (1) τα προϊόντα τους-αγαθά και υπηρεσίες-ικανοποιούν άμεσα τις ανάγκες 

των τουριστών· (2) κατά τη διάθεση των προϊόντων τους έρχονται σε άμεση επαφή με τους 

τουρίστες (Krippendorf 1971). Tα συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος αποτελούν 

εξάλλου προϊόντα συμπληρωματικά (Krippendorf 1971 και Zolles et al. 1981), είναι δηλ. 

λειτουργικά αλληλένδετα. 

Πρέπει να τονιστεί ότι ο σύνθετος χαρακτήρας του τουριστικού προϊόντος δεν οφείλεται 

στην προσφορά, δεδομένου ότι κανείς τουριστικός παραγωγός δεν προσφέρει ολόκληρη τη 

«συνολική δέσμη λειτουργικά αλληλένδετων υλικών και άυλων στοιχείων». Tο συνολικό 

προϊόν δεν αποτελεί δηλ. εκροή ενός ενιαίου παραγωγικού συστήματος, αλλά ούτε και 

 30



Κ.Ε.Μπελιμπασάκης «Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής προβολής : Εφαρμογή στο Νομό Θεσσαλονίκης (2007-2009)» 
 

σχεδιάζεται σε όλες του τις πτυχές από ένα κέντρο λήψης αποφάσεων. H σύνθετη φύση του 

ανάγεται, αντιθέτως, στις ανάγκες της ζήτησης, αφού τα επιμέρους τουριστικά προϊόντα 

προσφέρουν από μόνα τους μικρή χρησιμότητα στους ταξιδιώτες ( Menges 1973). Μόνο εάν 

τα επιμέρους προϊόντα καταναλωθούν από κοινού, θα εξασφαλίσει ο τουρίστας τη συνολική 

χρησιμότητα που επιζητεί. Σε αυτήν ακριβώς τη λογική βασίζεται η εμφάνιση και η 

επιτυχία των τουριστικών πακέτων που προσφέρουν οι tour operator. Eν κατακλείδι 

μπορεί να σημειωθεί ότι το τουριστικό προϊόν αποκτά την υπόσταση μιας ενιαίας δέσμης 

επιμέρους στοιχείων όχι κατά την παραγωγή αλλά κατά την κατανάλωσή του.  

Tο τουριστικό προϊόν αποτελείται από πολυάριθμα συστατικά στοιχεία. Κρίνεται 

συνεπώς απαραίτητη η ταξινόμησή τους και η καταχώρισή τους στις ακόλουθες διακριτές 

ομάδες.  

α. Στην πρωτογενή τουριστική προσφορά καταχωρούνται τα πάσης μορφής θέλγητρα, 

δηλ. εκείνα τα συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος που προσελκύουν τους 

τουρίστες σε έναν προορισμό και στοιχειοθετούν την προτίμηση που δείχνει ο 

τουρίστας για ένα δεδομένο προορισμό και τουριστικό προϊόν. Οι ωφέλειες που 

προκύπτουν από την κατανάλωση των θέλγητρων ικανοποιούν τις πρωτογενείς 

τουριστικές ανάγκες, οι οποίες προσδιορίστηκαν ως οι ανάγκες που ωθούν έναν 

άνθρωπο να πραγματοποιήσει ένα τουριστικό ταξίδι προκειμένου να τις ικανοποιήσει. 

Στα θέλγητρα συγκαταλέγονται δύο ομάδες στοιχείων: 

α.1. τα μέσα και οι προϋποθέσεις για την άσκηση της κύριας δραστηριότητας του 

ταξιδιού στον προορισμό (ή στο μεταφορικό μέσο, αφού σε ορισμένες 

περιπτώσεις διεξάγεται η κύρια δραστηριότητα εντός αυτού). Πιο συγκεκριμένα 

περιλαμβάνονται οι φυσικές προϋποθέσεις, τα στοιχεία της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, τα άτομα, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του 

προορισμού, η καλλιτεχνική δημιουργία του προορισμού, οι εκδηλώσεις, οι 

εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την 

εκάστοτε δραστηριότητα. 

α.2. διάφορες ποιοτικές παράμετροι που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θέλει να 

ασκήσει ο τουρίστας μία δραστηριότητα και με τον οποίο θέλει να βιώσει τη 

συνολική ταξιδιωτική εμπειρία (π.χ. οικείος ή εξωτικός χαρακτήρας του 

προορισμού, μικρή ή μεγάλη απόσταση μεταξύ του τόπου μόνιμης 

εγκατάστασης του τουρίστα και του προορισμού, εύκολη ή δύσκολη πρόσβαση 

στον προορισμό, η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του προορισμού, φιλόξενη στάση των 
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κατοίκων, καλός καιρός, καλή κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, 

ασφάλεια των ταξιδιωτών κ.ά.). 

β. Στη δευτερογενή τουριστική προσφορά καταχωρούνται εκείνα τα συστατικά 

στοιχεία του τουριστικού προϊόντος, τα οποία αποτελούν για τους τουρίστες τα μέσα 

για να επισκεφτούν έναν προορισμό και να καταναλώσουν τα θέλγητρά του, δηλ. την 

πρωτογενή τουριστική προσφορά. H δευτερογενής προσφορά περιλαμβάνει επίσης τα 

πάσης μορφής αναμνηστικά και δώρα, τα οποία φορτίζει κάθε τουρίστας με ορισμένες 

συναισθηματικές και συμβολικές αξίες. Μέσω της κατανάλωσής της ικανοποιούνται 

οι δευτερογενείς τουριστικές ανάγκες, οι οποίες προσδιορίστηκαν ως οι ανάγκες 

που απορρέουν από την απόφαση να πραγματοποιηθεί ένα ταξίδι. Στη δευτερογενή 

τουριστική προσφορά συγκαταλέγονται πέντε ομάδες στοιχείων: 

β.1. τα μέσα μεταφοράς και οι άλλες παράμετροι των μεταφορικών συστημάτων 

που κάνουν δυνατή τη μετάβαση του τουρίστα στον ή στους προορισμούς του 

ταξιδιού και την επιστροφή του στον τόπο μόνιμης εγκατάστασης καθώς και τη 

μετακίνησή του εντός των προορισμών. Πρόκειται για τα εξής μεταφορικά 

συστήματα: σιδηρόδρομοι, οδικές μεταφορές, πλωτές μεταφορές και 

αερομεταφορές. 

β.2. τα μέσα που επιτρέπουν την κοινωνική αναπαραγωγή του τουρίστα κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού, τα οποία δηλ. επιτελούν τις λειτουργίες του νοικοκυριού 

και επιτρέπουν την άσκηση δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου, την 

επικοινωνία με περιοχές εκτός του προορισμού, την ενημέρωση και τις 

κοινωνικές συναναστροφές. Πρόκειται για τα καταλύματα, τα κέντρα εστίασης 

ή/και τα εμπορεύματα των καταστημάτων τροφίμων, τους διάφορους χώρους 

αφόδευσης και ατομικής υγιεινής εκτός καταλυμάτων, τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν τα στεγνοκαθαριστήρια και τα κομμωτήρια, τις τηλεπικοινωνιακές 

εγκαταστάσεις, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τους αθλητικούς χώρους, διάφορες 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες ψυχαγωγίας, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα 

εμπορικά καταστήματα που προσφέρονται για «ψυχαγωγικές» αγορές κ.λπ. 

β.3. διάφορες παράμετροι που συνδέονται με πρακτικές πτυχές της προετοιμασίας 

και της διεξαγωγής του ταξιδιού, οι οποίες δηλ. αφορούν την παροχή 

πληροφοριών στους τουρίστες, την οργάνωση και διεκπεραίωση του ταξιδιού 

ώστε αυτό να γίνει πιο εύκολο, πιο ασφαλές και πιο προσιτό, την πρόληψη ή την 

αποκατάσταση ασθενειών και τραυματισμών, την είσοδο σε μια ξένη χώρα, τη 
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χρηματοδότηση του ταξιδιού και τη διευθέτηση των αναγκαίων πληρωμών κ.ά. 

Σε αυτές τις παραμέτρους συγκαταλέγονται τα μέσα πληροφόρησης των 

τουριστών, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες των tour operator και των 

τουριστικών γραφείων, οι υπηρεσίες συνοδών, διερμηνέων και αχθοφόρων, οι 

υγειονομικές υπηρεσίες και διάφορα μέσα για την προστασία της υγείας, οι 

συνοριακές διατυπώσεις και τα διαβατήρια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η 

ταξιδιωτική ασφάλιση καθώς και διάφορα αγαθά όπως βαλίτσες, ρούχα, 

φωτογραφικές μηχανές και φιλμ. 

β.4. διάφορες παράμετροι που συνδέονται με πρακτικές πτυχές της άσκησης της 

κύριας δραστηριότητας στον προορισμό (ή στο μεταφορικό μέσο, αφού σε 

ορισμένες περιπτώσεις διεξάγεται η κύρια δραστηριότητα εντός αυτού). Αυτές 

οι παράμετροι κάνουν εφικτή ή απλώς διευκολύνουν την απρόσκοπτη εξάσκηση 

μιας δραστηριότητας χωρίς όμως να αποτελούν θέλγητρα για τους τουρίστες. 

Για κάθε δραστηριότητα εντοπίζονται οι αντίστοιχες παράμετροι, ήτοι ο 

αναγκαίος εξοπλισμός (ιδιόκτητος ή ενοικιασμένος) καθώς και ορισμένα αγαθά 

και υπηρεσίες. 

β.5. τα αναμνηστικά και δώρα, τα οποία φορτίζει κάθε τουρίστας με 

συναισθηματικές και συμβολικές αξίες. Χρησιμεύουν στην αναπόληση του 

ταξιδιού και στην αναβίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, παρατείνοντας έτσι την 

ικανοποίηση που αποκομίζει ο τουρίστας από το εν λόγω ταξίδι. Επίσης 

επιτρέπουν στον τουρίστα να μοιραστεί με γνωστά του πρόσωπα αυτήν την 

εμπειρία και να συσφίξει τις κοινωνικές του σχέσεις.  

Tα παραπάνω συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος εντοπίζονται σε τρεις 

γεωγραφικούς χώρους-τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, τον ή τους προορισμούς και τις 

περιοχές διέλευσης-ενώ η απόκτηση και κατανάλωσή τους γίνεται σε τρεις χρονικές φάσεις: 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. 

Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα εργασία δεν λογίζονται ως συστατικά στοιχεία του 

τουριστικού προϊόντος οι εισροές των τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. τα έπιπλα που 

χρησιμοποιεί ένα ξενοδοχείο ή τα τρόφιμα που προμηθεύεται ένα εστιατόριο), αλλά ούτε και οι 

υπηρεσίες των φορέων υποδομής. Πρόκειται για αγαθά, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που δεν 

αποτελούν τελικά προϊόντα για τους τουρίστες αλλά ούτε και αντικείμενα της δικής τους 

αγοραστικής απόφασης, αφού τα αγοράζουν οι τουριστικοί παραγωγοί. Tο κυριότερο όμως 
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είναι ότι δεν επιτελούν με ολοκληρωμένο τρόπο μια από τις επιμέρους λειτουργίες του 

τουριστικού προϊόντος. 

Ειδικότερα για την υποδομή θα πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελεί την παραγωγική 

προϋπόθεση του τουριστικού προϊόντος και όχι ένα συστατικό του στοιχείο. O λειτουργικός 

ρόλος των πάσης μορφής υποδομών αναφέρεται δηλ. στην εύρυθμη λειτουργία των 

συστατικών στοιχείων του τουριστικού προϊόντος και στη δημιουργία των κατάλληλων 

προϋποθέσεων, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στο βιοτικό επίπεδο και 

στις ποιοτικές προσδοκίες των τουριστών. 

 

 Εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ταξιδιωτική εμπειρία 

Tο τουριστικό προϊόν ορίστηκε πιο πάνω ως μια υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα ως «η 

συνολική ταξιδιωτική εμπειρία» που αποκομίζει κάθε τουρίστας. Αυτή η εμπειρία-από την 

οποία εξαρτάται η τελική ικανοποίηση των τουριστών-επηρεάζεται από τα διάφορα 

συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος. Σε αυτήν υπεισέρχονται όμως και άλλοι 

παράγοντες πέραν του τουριστικού προϊόντος. Πρόκειται για τις υποδομές πάσης μορφής και 

για τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του προορισμού και των περιοχών διέλευσης. Tο 

Τουριστικό Μάρκετινγκ θα πρέπει συνεπώς να συμπεριλάβει και αυτούς τους παράγοντες 

στο σχεδιασμό του. 

Αναλυτικότερα, οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ταξιδιωτική εμπειρία των 

τουριστών είναι οι εξής : 

α. συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος  

β. υποδομές  

γ. περιβαλλοντικές παράμετροι του προορισμού και των περιοχών διέλευσης. 

Στις περιβαλλοντικές παραμέτρους συγκαταλέγονται εκείνοι οι παράγοντες, οι οποίοι 

ναι μεν επηρεάζουν την ταξιδιωτική εμπειρία των τουριστών, εντούτοις δεν επιτελούν κάποιο 

λειτουργικό ρόλο στα πλαίσια του τουριστικού προϊόντος και συνεπώς δεν είναι απαραίτητοι 

για την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Πρόκειται δηλ. για παράγοντες που απλώς «έτυχε» να 

υπεισέλθουν στην ταξιδιωτική εμπειρία. 

Οι περιβαλλοντικές παράμετροι επηρεάζουν τους τουρίστες είτε αυτοί το θέλουν, είτε όχι, 

τη στιγμή που για την κατανάλωση των επιμέρους συστατικών στοιχείων του τουριστικού 

προϊόντος λαμβάνονται συγκεκριμένες αγοραστικές αποφάσεις. O επηρεασμός της 

ταξιδιωτικής εμπειρίας απορρέει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουρισμού, όπως 

λ.χ. η αδιαιρετότητα παραγωγής και κατανάλωσης και η ένταξη του τουρίστα στην 
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παραγωγική διαδικασία, και όχι επειδή οι εν λόγω παράμετροι συνεισφέρουν στη 

λειτουργικότητα του τουριστικού προϊόντος. 

Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί ο καιρός. Ουσιαστικά, κανείς δεν επισκέπτεται έναν 

προορισμό σαν το Λονδίνο για χάρη του καιρού του. Όλοι οι επισκέπτες του Λονδίνου 

βιώνουν όμως τον καιρό που συναντούν κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής τους με 

αποτέλεσμα αυτός να υπεισέρχεται στη ταξιδιωτική τους εμπειρία. 

Στις περιβαλλοντικές παραμέτρους του προορισμού και των περιοχών διέλευσης 

καταχωρούνται οι ακόλουθοι παράγοντες: 

• φυσικές παράμετροι (π.χ. γεωγραφική θέση, κλίμα, κατάσταση φυσικού 

περιβάλλοντος, απειλές από θεομηνίες) 

• άνθρωποι: 

• εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις 

• άλλοι καταναλωτές ή χρήστες (τουρίστες, ντόπιοι) 

• κάτοικοι του προορισμού 

• ανθρωπογενή στοιχεία (π.χ. αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά του 

προορισμού) 

• κοινωνικά χαρακτηριστικά του προορισμού (πολιτική σταθερότητα, επίπεδο 

ευημερίας, δημόσια υγεία και ασφάλεια κοκ.) 

Διευκρινίζεται ότι κάποιες από τις παραπάνω περιβαλλοντικές παραμέτρους μπορούν να 

καταχωρηθούν στα συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος, εφόσον αποτελέσουν 

θέλγητρο για έναν τουρίστα και αποκτήσουν έτσι ένα λειτουργικό ρόλο. Αυτό ισχύει λ.χ. 

στην περίπτωση του κλίματος που επικρατεί στις χώρες της Μεσογείου. 

Tο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το τουριστικό προϊόν ουσιαστικά 

ισοδυναμεί με τη συνολική εμπειρία που θα αποκομίσει ένας τουρίστας. Είναι συνεπώς 

απαραίτητη η ενσωμάτωση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την ταξιδιωτική εμπειρία-

δηλ. των συστατικών στοιχείων του τουριστικού προϊόντος, της υποδομής και των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων-στο σχεδιασμό του Τουριστικού Μάρκετινγκ, γεγονός που 

διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του. 

 

 Κρίσιμες παράμετροι ενός τουριστικού προϊόντος 

H κύρια δραστηριότητα που αναπτύσσει ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

του αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο για να κατανοήσει κανείς τη βασική ωφέλεια ενός 
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τουριστικού προϊόντος. Υπάρχουν όμως και ορισμένες άλλες παράμετροι που επίσης 

συμβάλλουν ώστε να προσδιοριστεί με πληρότητα ένα δεδομένο προϊόν. 

Για τον προσδιορισμό και την περιγραφή οποιουδήποτε τουριστικού προϊόντος μπορούν 

συγκεκριμένα να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες παράμετροι, οι οποίες θα θεωρηθούν στην 

παρούσα εργασία ως οι κρίσιμες παράμετροι του τουριστικού προϊόντος: 

α. κύρια δραστηριότητα του ταξιδιού (π.χ. θαλάσσια μπάνια ή συμμετοχή σε συνέδριο) 

β. τόπος μόνιμης εγκατάστασης του τουρίστα (αφετηρία και τέρμα του ταξιδιού) 

γ. προορισμός (π.χ. Ρόδος) 

δ. κατάλυμα (π.χ. ξενοδοχείο ή φιλοξενία σε σπίτι συγγενών) 

ε. μέσο μεταφοράς (π.χ. ιδιόκτητο αυτοκίνητο ή αεροπλάνο) 

στ. τρόπος οργάνωσης του ταξιδιού (π.χ. αγορά πακέτου για τη συμμετοχή σε 

οργανωμένο ομαδικό ταξίδι ή τηλεφωνική κράτηση από τον ίδιο τον ταξιδιώτη) 

ζ. διάρκεια του ταξιδιού (π.χ. εκδρομή Σαββατοκύριακου ή ταξίδι τριών εβδομάδων) 

η. εποχή του έτους (π.χ. χειμερινές διακοπές ή εκδρομή Aγ. Πνεύματος). 

O προσδιορισμός των παραπάνω παραμέτρων είναι αρκετός για να σχηματιστεί μια 

ακριβής εικόνα για το εκάστοτε τουριστικό προϊόν, δηλ. για το είδος της ταξιδιωτικής 

εμπειρίας που θα αποκομίσει ο τουρίστας. Με τη βοήθειά τους καταγράφεται η χρονική και η 

χωρική διάσταση του προϊόντος και εντοπίζονται οι βασικές καταναλωτικές συνιστώσες ενός 

ταξιδιού.  

Οι παραπάνω παράμετροι αποτελούν ουσιαστικά τις μεταβλητές μιας πολιτικής 

ανάπτυξης νέων τουριστικών προϊόντων και τροποποίησης υπαρχόντων προϊόντων. Από 

τυχόν μεταβολές τους μπορούν δηλ. να προκύψουν ποικίλοι συνδυασμοί. Έτσι, με βάση την 

εκάστοτε δραστηριότητα και τον προορισμό, μπορούν να δημιουργηθούν παραλλαγές κάθε 

προϊόντος (π.χ. ως προς το κατάλυμα ή το μεταφορικό μέσο), ενώ γύρω από μια 

αναξιοποίητη μέχρι στιγμής δραστηριότητα μπορεί να σχεδιαστεί ένα νέο προϊόν. 

Οι ως άνω επτά παράμετροι (με δεδομένο τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης) αποτελούν 

εξάλλου και τα βασικότερα κριτήρια για τη λήψη της αγοραστικής απόφασης από πλευράς 

τουριστών. Κάθε υποψήφιος ταξιδιώτης θα πρέπει δηλ. να απαντήσει στα ακόλουθα 

ερωτήματα: πού θα πάω, πότε θα πάω, τι θα κάνω, πού θα μείνω, για πόσον καιρό θα μείνω, 

πώς θα πάω, πώς θα κλείσω το εισιτήριο και το κατάλυμα. 
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1.3. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

Το πεδίο εφαρμογής του Τουριστικού Μάρκετινγκ είναι πιο ευρύ από το αντίστοιχο 

πεδίο του Μάρκετινγκ βιομηχανικών αγαθών, το οποίο περιορίζεται σε επιχειρήσεις με 

κερδοσκοπικό προσανατολισμό. Αυτό το γεγονός οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του τουρισμού. 

Tο Τουριστικό Μάρκετινγκ προσδιορίζεται καταρχήν όχι μόνο στο επίπεδο των 

μεμονωμένων επιχειρήσεων (μικρο-επίπεδο) αλλά και στο επίπεδο των διεπιχειρησιακών 

φορέων (μακρο-επίπεδο). H ανάγκη για τον προσδιορισμό του Mακρο-Mάρκετινγκ 

απορρέει-σύμφωνα με τον Freyer (1999)-από τη σύνθετη φύση του τουριστικού προϊόντος, 

αφού ένα προϊόν αποτελούμενο από πολλά επιμέρους προϊόντα διαφόρων παραγωγών απαιτεί 

ένα «συνολικό» Μάρκετινγκ. Βασιζόμενος στην προσέγγιση του Krippendorf (1971), ο 

Freyer σημειώνει ότι στην περίπτωση του τουρισμού συντελείται μια συλλογική παραγωγή. 

Tο αποτέλεσμα αυτής, δηλ. το ταξίδι, αποτελεί ένα αυτοτελές προϊόν που υπερβαίνει το 

επίπεδο των μεμονωμένων επιχειρήσεων. Συνεπώς, για να διατεθεί αυτό το προϊόν στην 

αγορά με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, θα πρέπει οι επιμέρους τουριστικοί παραγωγοί να 

επεξεργαστούν από κοινού τις ενδεδειγμένες ενέργειες του Μάρκετινγκ. Έτσι εμφανίζονται 

στην αγορά ως μια «συλλογική επιχείρηση» και προσδίδουν στο Μάρκετινγκ του ενιαίου 

τουριστικού προϊόντος μια μακρο-διάσταση. O Freyer καταλήγει ότι αυτή η διαπίστωση 

καθιστά αναγκαία την επέκταση του Τουριστικού Μάρκετινγκ στο μακρο-επίπεδο και τον 

προσδιορισμό των εξής παραμέτρων: 

• φορείς του Mακρο-Mάρκετινγκ 

• στόχοι του Mακρο-Mάρκετινγκ 

• στρατηγικές του Mακρο-Mάρκετινγκ 

• εργαλεία του Mακρο-Mάρκετινγκ. 

Εδώ θα αναφερθεί μόνο ότι οι φορείς του Mακρο-Mάρκετινγκ είναι οι πάσης μορφής 

διεπιχειρησιακοί φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Φορέας του 

Mακρο-Mάρκετινγκ είναι επίσης το κράτος· αυτό δραστηριοποιείται όμως συνήθως μέσω 

των διεπιχειρησιακών φορέων στους οποίους μετέχει.  

Για το ίδιο θέμα, δηλ. για την ανάγκη υιοθέτησης του Mακρο-Mάρκετινγκ στα πλαίσια 

του τουρισμού, παρατηρεί ο Roth (1992) τα εξής: O σχεδιασμός του Mακρο-Mάρκετινγκ 

εντάσσει τους επιμέρους τουριστικούς παραγωγούς ενός προορισμού σε ένα ενιαίο 
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σύστημα και τους καθοδηγεί προς την υιοθέτηση κοινών στόχων, στρατηγικών και 

ενεργειών. Αφενός δίνονται κατευθυντήριες γραμμές στις επιμέρους επιχειρήσεις 

προκειμένου να συμβάλλει η κάθε μία στις κοινές επιδιώξεις, και αφετέρου συστήνονται 

διεπιχειρησιακοί φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση εκείνων των ενεργειών του 

Μάρκετινγκ που δεν πραγματοποιούν ή που δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν οι 

τουριστικές επιχειρήσεις. Πρόκειται κυρίως για ενέργειες που αφορούν συνολικά τον 

προορισμό όπως λ.χ. την πραγματοποίηση μιας διαφημιστικής εκστρατείας· καμιά 

μεμονωμένη επιχείρηση δεν έχει κίνητρο να αναλάβει τα έξοδα διαφήμισης της περιοχής της, 

αφού από τη δαπάνη της θα επωφεληθούν και όλες οι άλλες επιχειρήσεις του προορισμού 

που δεν ξόδεψαν τίποτα. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι ενέργειες Μάρκετινγκ που ασκούν οι διεπιχειρησιακοί 

φορείς έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στο σύνολο των ενεργειών του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ. H μεγάλη αυτή βαρύτητα του Mακρο-Mάρκετινγκ, η οποία απαντάται σε 

ελάχιστες άλλες οικονομικές δραστηριότητες, ανάγεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

τουρισμού. Σε αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά οφείλεται το γεγονός ότι το Τουριστικό 

Μάρκετινγκ δεν μπορεί να ασκηθεί με αποτελεσματικό τρόπο εάν αγνοηθεί η μακρο-

διάσταση. Tο Mακρο-Mάρκετινγκ αποτελεί εξάλλου μια πτυχή ή-πιο συγκεκριμένα-μια 

μέθοδο άσκησης της τουριστικής πολιτικής που εφαρμόζουν οι διεπιχειρησιακοί φορείς. H 

τουριστική πολιτική επικαλύπτεται μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό με το Τουριστικό Mακρο-

Mάρκετινγκ, όταν ένας διεπιχειρησιακός φορέας ασκεί την τουριστική πολιτική βάσει των 

επιταγών της αγοράς. 

Tο πεδίο εφαρμογής του Τουριστικού Μάρκετινγκ περιλαμβάνει στο μικρο-επίπεδο τις 

τουριστικές επιχειρήσεις. Σε αντίθεση όμως με το Μάρκετινγκ των βιομηχανικών αγαθών, 

δεν περιορίζεται στις επιχειρήσεις με κερδοσκοπικό προσανατολισμό. Τουριστικό 

Μάρκετινγκ ασκούν επίσης ορισμένοι μη κερδοσκοπικοί φορείς, οι οποίοι συνεισφέρουν ως 

τουριστικοί παραγωγοί μερικά από τα συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος. 

Παράδειγμα αποτελούν τα μουσεία, οι δασικές υπηρεσίες και οι πολιτιστικοί φορείς που 

οργανώνουν εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. Αυτοί οι φορείς δραστηριοποιούνται 

στην τουριστική αγορά και υιοθετούν σε αυξανόμενο βαθμό το Μάρκετινγκ είτε ως 

οργανωτική φιλοσοφία είτε απλά ως μία τεχνική για τον επηρεασμό της αγοράς. H εφαρμογή 

του Τουριστικού Μάρκετινγκ από μη κερδοσκοπικούς φορείς αποτελεί εν ολίγοις μιαν ακόμη 

έκφανση της προαναφερθείσας διεύρυνσής του. 

Τέλος, πρέπει να προστεθεί ότι και το Mικρο-Mάρκετινγκ των τουριστικών 

επιχειρήσεων με κερδοσκοπικό προσανατολισμό είναι πιο ευρύ από το αντίστοιχο των 
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βιομηχανικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως θα δειχτεί στις 

επόμενες ενότητες. Εδώ απλώς θα σημειωθεί ότι η ανάγκη μιας επιχείρησης να υιοθετήσει το 

Μάρκετινγκ ως την επιχειρηματική της φιλοσοφία, είναι στην περίπτωση του τουρισμού 

ιδιαίτερα αυξημένη. Αυτό οφείλεται κυρίως σε τρεις λόγους: 

α. O τουριστικός παραγωγός αντιμετωπίζει αυξημένους επιχειρηματικούς κινδύνους σε 

σύγκριση με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες αγορές.  

β. H παραγωγική διαδικασία καθίσταται τμήμα της εμπειρίας του καταναλωτή και κατ’ 

επέκταση του ίδιου του προϊόντος λόγω της αδιαιρετότητας παραγωγής και 

κατανάλωσης. Έτσι, θα πρέπει να ενταχθεί στο σχεδιασμό του Μάρκετινγκ και η 

παραγωγική διαδικασία. 

γ. Κάθε τουριστική επιχείρηση εξαρτάται από τις επιλογές άλλων επιχειρήσεων, λόγω 

των σχέσεων συμπληρωματικότητας που είναι ιδιαίτερα ισχυρές στο χώρο του 

τουρισμού. 

H ανάγκη υιοθέτησης του Μάρκετινγκ από τις τουριστικές επιχειρήσεις γίνεται συνεπώς 

ιδιαίτερα επιτακτική, δεδομένου ότι το Μάρκετινγκ αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για 

να επηρεάσει μια επιχείρηση όσα συμβαίνουν στην αγορά και να προκαλέσει ευνοϊκές για 

την ίδια εξελίξεις. 

Tο πεδίο εφαρμογής του Τουριστικού Mάρκετινγκ περιλαμβάνει εν ολίγοις τους 

διεπιχειρησιακούς φορείς και το κράτος στη μακρο-διάσταση καθώς επίσης τις επιχειρήσεις 

με κερδοσκοπικό προσανατολισμό και ορισμένους μη κερδοσκοπικούς φορείς στη μικρο-

διάσταση . 
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2.1. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

Η ιδιαίτερη φύση του τουριστικού προϊόντος και οι ιδιομορφίες της τουριστικής αγοράς 

επιβάλλουν τη διεύρυνση όχι μόνο του πεδίου εφαρμογής του Μάρκετινγκ αλλά και του 

στρατηγικού σχεδιασμού σε σύγκριση με το Μάρκετινγκ των βιομηχανικών αγαθών και των 

υπηρεσιών. Επίσης γίνεται αναγκαία μια επαναπροσέγγιση στους στόχους που θέτουν οι 

φορείς του Τουριστικού Μάρκετινγκ. 

Οι ως άνω ιδιαιτερότητες επηρεάζουν καταρχήν το στρατηγικό σχεδιασμό του 

Τουριστικού Μάρκετινγκ. Ένα γνώρισμα του τουριστικού προϊόντος που επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό το στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο προορισμού (μακρο-επίπεδο) είναι ότι 

υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στη διαμόρφωση του προϊόντος. 

Tο τουριστικό προϊόν περιλαμβάνει συστατικά στοιχεία που είναι αμετάβλητα ή που 

μεταβάλλονται δύσκολα και μακροπρόθεσμα, αφού πρόκειται για στοιχεία της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς του προορισμού· οι δυνατότητες ελεύθερης διαμόρφωσης του 

τουριστικού προϊόντος είναι δηλ. περιορισμένες. Αυτή η ιδιομορφία του τουριστικού 

προϊόντος θέτει τον εξής περιορισμό στους φορείς του Mακρο-Mάρκετινγκ: το προϊόν δεν 

μπορεί να προσαρμοστεί κατά βούληση στις επιταγές της αγοράς και ούτε μπορούν σε έναν 

προορισμό να προσφερθούν όλες οι τουριστικές δραστηριότητες, για τις οποίες υπάρχει 

κάποια αξιόλογη ζήτηση. Ένας ταξιδιώτης δεν μπορεί λ.χ. να κάνει χιονοδρομίες σε ένα 

τροπικό νησί, αλλά ούτε και να πάει σε μια μεγαλούπολη για να ασχοληθεί με το κυνήγι. Tο 

τουριστικό προϊόν έχει εξάλλου μια δεδομένη γεωγραφική θέση, από την οποία εξαρτάται η 

απόσταση του προορισμού από τις περιοχές μόνιμης εγκατάστασης των τουριστών. 

Έτσι, ενώ στα πλαίσια της «ορθόδοξης» αντίληψης περί Μάρκετινγκ δημιουργούμε τα 

κατάλληλα προϊόντα για την επιλεγείσα αγορά-στόχο, στην περίπτωση του τουρισμού 

ψάχνουμε αγορές για τα προϊόντα που μπορούμε να προσφέρουμε. H εμπειρία των 

τελευταίων δεκαετιών έδειξε πάντως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται τεχνητά 

θέλγητρα αλλά και ολόκληροι τουριστικοί προορισμοί, των οποίων ο σχεδιασμός βασίζεται 

στα ευρήματα ερευνών αγοράς. Αυτό αφορά όμως συγκεκριμένες τουριστικές 

δραστηριότητες και προϋποθέτει την ύπαρξη επιχειρηματικών μεγεθών και οικονομικών 

συνθηκών που απαντώνται σε μερικές μόνο χώρες. Συνεπώς, υπάρχουν περιορισμοί στην 

ανάπτυξη τεχνητών θέλγητρων και προορισμών. 

Αυτό που ισχύει εν ολίγοις στο χώρο του τουρισμού είναι ότι το τουριστικό προϊόν 

προκαθορίζει τις αγορές-στόχους, γεγονός που δεν οφείλεται στην ελλιπή προσήλωση στις 
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αρχές του Μάρκετινγκ αλλά στην ιδιαίτερη φύση του τουριστικού προϊόντος. Κατά το 

στρατηγικό σχεδιασμό για έναν προορισμό-και κυρίως κατά την τμηματοποίηση της αγοράς-

αποτελούν σταθερές τόσο οι τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες προσφέρονται ή μπορούν 

να προσφερθούν στον εν λόγω προορισμό, όσο και η απόσταση από τις περιοχές προέλευσης 

των τουριστών. 

O στρατηγικός σχεδιασμός επηρεάζεται όμως και στο μικρο-επίπεδο από τις 

ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής αγοράς. H 

συμπληρωματικότητα που χαρακτηρίζει τα επιμέρους τουριστικά προϊόντα επιβάλλει στους 

παραγωγούς τους την υλοποίηση μιας στρατηγικής συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις του 

προορισμού καθώς και τη συμμετοχή στους διεπιχειρησιακούς φορείς ( Aderhold 1976). 

Tο στρατηγικό σχεδιασμό επιβαρύνουν εξάλλου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

τουριστικών επιχειρήσεων. Πολλά προβλήματα προκύπτουν λ.χ. από την ανελαστική αλλά 

και εφήμερη παραγωγική δυναμικότητα καθώς και από την υψηλή αναλογία του σταθερού 

κόστους (Walterspiel 1969). Δεδομένης μιας εποχιακής ζήτησης, δημιουργείται στις 

περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις ένα διαρθρωτικό πλεόνασμα δυναμικότητας, επειδή 

η δυναμικότητά τους θα πρέπει να προσαρμόζεται στα επίπεδα ζήτησης της υψηλής 

περιόδου. Τις υπόλοιπες περιόδους υποαπασχολείται η διαθέσιμη δυναμικότητα, όμως τα 

σταθερά κόστη συνεχίζουν να υφίστανται. 

Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα-ο Krippendorf (1971) κάνει 

λόγο για αυξημένο επιχειρηματικό κίνδυνο στο χώρο του τουρισμού-που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά το στρατηγικό σχεδιασμό μιας τουριστικής επιχείρησης . 

H ιδιαίτερη φύση του τουριστικού προϊόντος και οι ιδιομορφίες της τουριστικής αγοράς 

κάνουν επίσης αναγκαία την επανεξέταση των στόχων του Μάρκετινγκ. Στην περίπτωση 

λ.χ. των επιχειρήσεων που παράγουν καταναλωτικά αγαθά, τίθενται στόχοι όπως η αύξηση 

των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς, η αύξηση του ποσοστού των καταναλωτών που 

γνωρίζουν το προϊόν της επιχείρησης, η διεύρυνση του δικτύου πώλησης, η εισδοχή σε 

αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, η ανάληψη ηγετικού ρόλου στην αγορά κοκ. (Kotler 

1991 και Przybilski 1970). Στην περίπτωση όμως του τουρισμού διευρύνεται το φάσμα των 

στόχων που θέτει ένας φορέας του Μάρκετινγκ. 

Αυτή η διεύρυνση διαπιστώνεται καταρχήν στο μικρο-επίπεδο, δηλ. στο επίπεδο των 

τουριστικών επιχειρήσεων. Ιδιαιτέρα διαφωτιστική είναι η σχετική αναφορά του Middleton 

(1988). Εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τουρισμού-ο Middleton αναφέρει την 

αδιαιρετότητα, την εφήμερη φύση, την αλληλεξάρτηση, την εποχικότητα, την ύπαρξη 
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υψηλού σταθερού κόστους και τη σταθερή στο χρόνο και το χώρο δυναμικότητα-θα 

προσπαθήσει μία επιχείρηση να επιτύχει τους εξής στόχους με τη βοήθεια του Μάρκετινγκ: 

α. αξιοποίηση της ημερησίως διαθέσιμης και αδιαίρετης δυναμικότητας της επιχείρησης 

β. επίτευξη των πρόσθετων (οριακών) πωλήσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν επιπλέον έσοδα 

με ελάχιστο επιπλέον κόστος. 

O Middleton (1988) υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία των οριακών εσόδων για τις 

τουριστικές επιχειρήσεις (λόγω του υψηλού σταθερού κόστους). H επίτευξη κέρδους 

εξαρτάται συχνά από το αν μία τουριστική επιχείρηση καταφέρει να κάνει κάποιες πρόσθετες 

πωλήσεις. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πτυχή του Mάρκετινγκ, την οποία ο Middleton 

αποκαλεί «marketing the margin». 

O Przybilski (1970) επίσης συγκαταλέγει στους στόχους των τουριστικών επιχειρήσεων 

την αύξηση της πληρότητας, δηλ. την καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης παραγωγικής 

δυναμικότητας. Διευκρινίζεται ότι λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του το τουριστικό 

προϊόν δεν εκφράζεται ως ποσότητα αλλά ως παραγωγική δυναμικότητα (capacity to 

produce―Middleton 1988). 

Στην επίτευξη υψηλής πληρότητας δίνει έμφαση και ο Holloway (1994), ο οποίος 

συνδέει την υψηλή πληρότητα με τη διάρθρωση του κόστους των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η αύξηση της πληρότητας-η οποία προκαλεί ελάχιστα επιπλέον 

έξοδα σε μια τουριστική επιχείρηση-οδηγεί στη μείωση του μέσου κόστους και κατά 

συνέπεια στη μείωση της τιμής πώλησης. H χαμηλή τιμή οδηγεί με τη σειρά της σε αύξηση 

της ιδιαίτερα ελαστικής ως προς τις τιμές τουριστικής ζήτησης και έχει ως αποτέλεσμα την 

υψηλή πληρότητα. Διευκρινίζεται ότι ο στόχος για την επίτευξη υψηλής πληρότητας γίνεται 

ιδιαίτερα επιτακτικός για εκείνες τις τουριστικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μεθόδους 

μαζικής παραγωγής (π.χ. αεροπορικές εταιρίες και tour operator)· χωρίς υψηλή πληρότητα δεν 

μπορούν να επιτύχουν τις αναγκαίες οικονομίες κλίμακας ώστε να είναι σε θέση να 

προσφέρουν τιμές προσιτές στο πλατύ κοινό. Έτσι επιδιώκεται η επίτευξη υψηλών 

πληροτήτων μέσω της εφαρμογής του Mάρκετινγκ. O Middleton (1975) αναφέρει σχετικά ότι 

με την εφαρμογή του Μάρκετινγκ επιδιώκεται να εξασφαλιστεί μια αξιόπιστη ροή επαρκούς 

αριθμού τουριστών από προεπιλεγμένα τμήματα της αγοράς, ώστε να καταναλωθεί η 

διαθέσιμη ποσότητα προϊόντος και να επιτευχθεί έτσι το χαμηλότερο δυνατό μέσο κόστος. 

Στους στόχους του Τουριστικού Mικρο-Mάρκετινγκ συγκαταλέγεται επίσης η άμβλυνση 

της εποχικότητας. Οι τουριστικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να μειώσουν τις εποχικές 

διακυμάνσεις της ζήτησης και κυρίως να αυξήσουν τη ζήτηση κατά τη χαμηλή περίοδο. 
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Επίσης επιδιώκουν την αύξηση της μέσης τιμής ή/και της κατά κεφαλήν δαπάνης. Tα 

προϊόντα των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες-όπως λ.χ. των 

αεροπορικών εταιριών, των εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων, των ξενοδοχείων και των 

κρουαζιερόπλοιων-προσφέρονται συνήθως σε διαφορετικές τιμές. Για το ίδιο προϊόν 

υπάρχουν δηλ. περισσότερες της μιας τιμές αναλόγως της εποχής του έτους, της διάρκειας 

του ταξιδιού, του εκάστοτε τμήματος της αγοράς κοκ. Πολλές επιχειρήσεις θέτουν ως στόχο 

την αύξηση της μέσης τιμής που χρεώνουν για ένα προϊόν τους, η οποία μέση τιμή προκύπτει 

από τη στάθμιση των επιμέρους τιμών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τεχνικές του λεγόμενου «yield 

management», οι οποίες συμβάλλουν στην πώληση της διαθέσιμης παραγωγικής 

δυναμικότητας στην υψηλότερη δυνατή τιμή, υιοθετήθηκαν ευρέως στο χώρο του τουρισμού. 

Σε ορισμένους τύπους επιχειρήσεων-όπως λ.χ. στα ξενοδοχεία-τίθεται ως επιπλέον στόχος η 

αύξηση της δαπάνης που πραγματοποιούν οι πελάτες τους (π.χ. για γεύματα, ποτά, 

ψυχαγωγία κοκ.). 

Εξάλλου, όταν οι καταναλωτές αγοράζουν ένα προϊόν κατ’ επανάληψη και όχι μόνο μια 

φορά, προκύπτουν πολύ μεγάλα οφέλη για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις 

που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες. Αυτές θέτουν δηλ. ως στόχο την εξασφάλιση πελατών 

αφοσιωμένων στην επιχείρηση. Σε ολοένα και περισσότερους τύπους τουριστικών 

παραγωγών-πρόκειται κυρίως για μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις-εισάγονται προγράμματα 

γι’ αυτόν το σκοπό. Πρώτες ξεκίνησαν οι αεροπορικές εταιρίες με τα προγράμματα συλλογής 

μιλίων και ακολούθησαν οι ξενοδοχειακές αλυσίδες, οι εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, οι 

εταιρίες που πραγματοποιούν κρουαζιέρες και τα θεματικά πάρκα αναψυχής. 

Οι στόχοι του Μάρκετινγκ επηρεάζονται από τις ιδιαιτερότητες του τουριστικού 

προϊόντος και της τουριστικής αγοράς όχι μόνο στο επίπεδο των επιμέρους επιχειρήσεων 

αλλά και στο μακρο-επίπεδο. Tο Τουριστικό Μάρκετινγκ αποτελεί για τους 

διεπιχειρησιακούς φορείς και το κράτος ένα εργαλείο για την άσκηση της τουριστικής 

πολιτικής· οι στόχοι του Μάρκετινγκ συναρτώνται συνεπώς άμεσα με τους στόχους της 

εκάστοτε τουριστικής πολιτικής. Οι εν λόγω φορείς επιδιώκουν λ.χ. την αύξηση στα κέρδη 

των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν ή γενικότερα την αύξηση του εισοδήματος, την 

οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής, την αύξηση της απασχόλησης, την αύξηση των 

φορολογικών εσόδων κοκ. Σε αντιστοιχία με αυτές τις επιδιώξεις-και σε συνάρτηση με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουρισμού-μπορούν να προσδιοριστούν οι εξής στόχοι του 

Τουριστικού Μάρκετινγκ στο μακρο-επίπεδο: 

• αύξηση των τουριστικών αφίξεων 
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• αύξηση της μέσης παραμονής στον προορισμό 

• αύξηση της ημερήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης 

• τόνωση της κατανάλωσης που πραγματοποιούν οι τουρίστες 

• αξιοποίηση όλων των τουριστικών προϊόντων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων που 

υπάρχουν στον προορισμό 

• διασφάλιση της ποιότητας των συνολικών αλλά και των επιμέρους τουριστικών 

προϊόντων που προσφέρονται σε έναν προορισμό καθώς και της συνολικής 

ταξιδιωτικής εμπειρίας που αποκομίζουν οι επισκέπτες του προορισμού 

• άνοιγμα νέων αγορών ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις κύριες αγορές 

• προσέλκυση τουριστών που επισκέπτονται για πρώτη φορά τον προορισμό αλλά και 

ενθάρρυνση νέας επίσκεψης από τουρίστες που έχουν ήδη ταξιδέψει στον προορισμό 

• προσέλκυση τουριστών με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη 

• άμβλυνση της εποχικότητας (τόνωση της τουριστικής κίνησης κατά τη χαμηλή 

περίοδο και διαχείριση της κίνησης κατά την υψηλή περίοδο) 

• αύξηση της αποδοτικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. αύξηση στις 

πωλήσεις και στην πληρότητα, άμβλυνση της εποχικότητας, εξασφάλιση πελατείας με 

μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη κοκ.) 

• αύξηση των δημοσίων εσόδων από τη φορολογία 

• αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω της αύξησης στα έσοδα των δημοσίων 

επιχειρήσεων (π.χ. καταστήματα αφορολόγητων ειδών και καζίνο). 

Τους στόχους του Τουριστικού Μάρκετινγκ στο μακρο-επίπεδο συμπυκνώνει με 

εύστοχο τρόπο ο Laws (1995). Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το Μάρκετινγκ για έναν 

προορισμό θα θεωρηθεί επιτυχές, εάν επιτευχθούν οι εξής δύο στόχοι: 

α. να προσελκυσθούν στον προορισμό τόσοι τουρίστες, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής 

ζήτηση για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής. 

β. να εξασφαλιστεί ότι οι τουρίστες θα μείνουν ικανοποιημένοι από την ταξιδιωτική τους 

εμπειρία. 

O Freyer (1999) προσθέτει στα παραπάνω ότι το Τουριστικό Μάρκετινγκ δεν πρέπει να 

έχει ένα στενά οικονομικό προσανατολισμό. Κατά το σχεδιασμό του Μάρκετινγκ πρέπει 

πέραν των οικονομικών στόχων να λαμβάνονται επίσης υπόψη περιβαλλοντικές, κοινωνικές 

και άλλες παράμετροι, οι οποίες εξασφαλίζουν τη θετική πορεία του τουρισμού στο μέλλον. 

Tο σύγχρονο Τουριστικό Μάρκετινγκ είναι δηλ. πολυεπίπεδο και προσανατολισμένο στο 

μέλλον. 
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Οι παραπάνω στόχοι του Τουριστικού Mακρο-Mάρκετινγκ αντανακλούν εν ολίγοις τις 

κοινές επιδιώξεις των οντοτήτων που μετέχουν και εκπροσωπούνται από τους 

διεπιχειρησιακούς φορείς (τουριστικές επιχειρήσεις, κράτος, τοπική και περιφερειακή 

αυτοδιοίκηση κοκ.). 
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2.2. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

H πολιτική προϊόντος προσδιορίστηκε ως η σημαντικότερη παράμετρος του μείγματος 

Mάρκετινγκ. O Freyer (1999) βλέπει την πολιτική προϊόντος ως τη στρατηγικά 

προσανατολισμένη διαμόρφωση της ποιότητας, της ποσότητας και της γκάμας των προϊόντων 

που προσφέρονται προς πώληση, ενώ ο Roth (1992) ως το συνειδητό σχεδιασμό των 

προϊόντων μιας επιχείρησης βάσει των επιταγών της αγοράς. 

Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουρισμού-γίνεται αναγκαία η υιοθέτηση μιας 

διευρυμένης πολιτικής προϊόντος στα πλαίσια του Τουριστικού Μάρκετινγκ. H διεύρυνση 

θα πρέπει να γίνει τόσο στο μικρο-επίπεδο όσο και στο μακρο-επίπεδο. 

Οι μεμονωμένες τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν την πολιτική προϊόντος στο 

μικρο-επίπεδο, βρίσκονται σε μια συμπληρωματική σχέση με άλλες επιχειρήσεις, 

δεδομένου ότι τα προϊόντα τους είναι λειτουργικά αλληλένδετα. Έτσι μπορεί να επηρεαστεί 

μία επιχείρηση από τις ποιοτικές προδιαγραφές ή την τιμολογιακή πολιτική άλλων 

τουριστικών παραγωγών. Ένα ξενοδοχείο επηρεάζεται λ.χ. από τα μέσα μεταφοράς που 

συνδέουν τη συγκεκριμένη τοποθεσία με τις περιοχές προέλευσης των τουριστών, από τα 

θέλγητρα της περιοχής, από τα εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, εμπορικά καταστήματα 

κ.λπ. Τυχόν προβλήματα από πλευράς των συμπληρωματικών επιχειρήσεων-π.χ. συχνές 

καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τραίνων ή χαμηλή ποιότητα γευμάτων στα εστιατόρια 

της περιοχής-θα δυσχεράνουν σε σημαντικό βαθμό τις πωλήσεις της εξεταζόμενης 

επιχείρησης. Είναι συνεπώς προς το συμφέρον των ενδιαφερομένων να επικοινωνούν μεταξύ 

τους και να συμφωνούν στην υιοθέτηση κάποιων προδιαγραφών λειτουργίας ή τιμολόγησης. 

Πρόκειται για ενέργειες συντονισμού, τις οποίες ο Freyer εντάσσει στην πολιτική προϊόντος. 

Ενέργειες αυτής της μορφής πραγματοποιούν κυρίως οι tour operator, πολλοί από τους 

οποίους θέτουν αυστηρές προδιαγραφές στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (καταλύματα, 

μεταφορικές εταιρίες, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.) και προβαίνουν σε 

τακτικούς ποιοτικούς ελέγχους, ενώ επιβραβεύουν τους καλύτερους επιχειρηματίες. 

Οι συμπληρωματικές επιχειρήσεις μπορούν εξάλλου να συντονίσουν τα προϊόντα τους 

και να τα προβάλλουν ως μία ενιαία δέσμη σε κάποια ή σε κάποιες από τις κοινές αγορές-

στόχους, δεδομένου ότι κάθε ένα από τα επιμέρους προϊόντα παρέχει μικρή μόνο 

χρησιμότητα στον καταναλωτή. Εάν συνενωθούν τα επιμέρους στοιχεία σε ένα ενιαίο προϊόν 

με ενιαία τιμή, θα γίνει πιο εύκολη η πώληση τους. Έτσι στρέφεται η πολιτική προϊόντος των 
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μεμονωμένων επιχειρήσεων στη συνεργασία με άλλους τουριστικούς παραγωγούς με σκοπό 

τη δημιουργία ενιαίων πακέτων που θα περιέχουν και το δικό τους επιμέρους προϊόν. 

Πρόκειται για μια μορφή συνεργατικού Μάρκετινγκ, την οποία ο Morrison ονομάζει 

«packaging». Μάλιστα, την καταχωρεί ως ξεχωριστή παράμετρο του μείγματος Μάρκετινγκ· 

εδώ θα αντιμετωπιστεί όμως ως παράμετρος της πολιτικής προϊόντος. Παραδείγματα 

συνεργασίας αυτής της μορφής είναι η προσφορά κοινών πακέτων από ξενοδοχεία και 

μεταφορικές επιχειρήσεις, από ξενοδοχεία και θέλγητρα της περιοχής (π.χ. μουσεία ή 

θεματικά πάρκα αναψυχής), από μεταφορικές επιχειρήσεις και θέλγητρα κοκ. 

Mια επιχείρηση μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει ενέργειες του Μάρκετινγκ ακόμη και 

όταν απευθύνεται σε ομοειδείς επιχειρήσεις του ίδιου προορισμού, δηλ. σε ανταγωνιστές 

της. Μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων υπάρχει μία σχέση αλληλεξάρτησης, αφού θα 

επηρεαστούν όλες εάν ο προορισμός ή και ο κλάδος τους παρουσιάσει πρόβλημα 

ελκυστικότητας.  

Ειδικότερα για τους tour operator θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πολιτική προϊόντος που 

εφαρμόζουν περιλαμβάνει: (1) την επιλογή των επιμέρους τουριστικών παραγωγών, των 

οποίων τα προϊόντα θα ενταχθούν στα προσφερόμενα πακέτα, (2) την παρουσίαση των 

πακέτων στους έντυπους καταλόγους και (3) την πολιτική διαχείρισης και αποκατάστασης 

προβλημάτων όπως προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. 

Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να ενταχθούν στο σχεδιασμό της πολιτικής προϊόντος, 

αφού τα προβλήματα που αυτές επιλύουν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του 

παρεχομένου από μια επιχείρηση προϊόντος. 

Όσες από τις τουριστικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει 

επιπρόσθετα να συμπεριλάβουν στην πολιτική προϊόντος τις εξής πτυχές (Kotler και 

Armstrong 1991): 

• Mάρκετινγκ της αλληλεπίδρασης (interactive marketing), δηλ. της επαφής του 

πελάτη με τους υπαλλήλους και τον παραγωγικό εξοπλισμό της επιχείρησης. 

• Eσωτερικό Mάρκετινγκ (internal marketing), δηλ. μέτρα για την εκπαίδευση και την 

υποκίνηση των υπαλλήλων που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες. 

H διεύρυνση της πολιτικής προϊόντος δεν παρατηρείται μόνο στο μικρο-επίπεδο αλλά και 

στο μακρο-επίπεδο. Oι διεπιχειρησιακοί φορείς, οι οποίοι ασκούν την πολιτική προϊόντος 

στο μακρο-επίπεδο, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο σχεδιασμό τους όχι μόνο το τουριστικό 

προϊόν αλλά και τους υπόλοιπους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική ταξιδιωτική 

εμπειρία των τουριστών. Συγκεκριμένα: 
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α. H πολιτική προϊόντος υπό τη στενή έννοια καλύπτει τα συστατικά στοιχεία των 

διαφόρων τουριστικών προϊόντων που προσφέρονται σε έναν προορισμό. Γίνονται 

δηλ. οι αναγκαίες ενέργειες, ώστε όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητα ενός τουριστικού προϊόντος να πληρούν τις επιθυμητές ποιοτικές 

προδιαγραφές και να προσφέρονται στο επιθυμητό κόστος και στην προβλεπόμενη 

ποσότητα (η ποσότητα κάθε συστατικού στοιχείου θα πρέπει να είναι συνάρτηση του 

σχεδιασμού για τη συνολική δυναμικότητα του προορισμού). 

β. H πολιτική προϊόντος υπό την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την ταξιδιωτική εμπειρία των τουριστών, δηλαδή : 

• τα συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος 

• τις υποδομές  

• τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του προορισμού και των περιοχών διέλευσης. 

O διεπιχειρησιακός φορέας θα πρέπει δηλ. να επηρεάσει με τις κατάλληλες ενέργειες 

τόσο τους τουριστικούς παραγωγούς όσο και μια σειρά άλλων οντοτήτων-τους οργανισμούς 

κοινής ωφέλειας, τους κατοίκους του προορισμού, τις τοπικές αρχές κοκ.-προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία για τους επισκέπτες καθώς και η 

ελαχιστοποίηση των προβλημάτων κατά την εξυπηρέτηση των τουριστών. 

Στα πλαίσια της πολιτικής προϊόντος υπό την ευρεία έννοια γίνεται αναγκαία η εφαρμογή 

του εσωτερικού Μάρκετινγκ (Freyer 1999, Reppel 1991). Πρόκειται δηλ. για τις ενέργειες 

που γίνονται από τους διεπιχειρησιακούς φορείς ενός προορισμού με σκοπό να καλλιεργηθεί 

μια θετική στάση έναντι του τουρισμού από πλευράς των κατοίκων, του πολιτικού κόσμου, 

της δημόσιας διοίκησης, των μη τουριστικών επιχειρήσεων και άλλων τοπικών φορέων του 

προορισμού, καθώς και να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στην αναβάθμιση της συνολικής 

ταξιδιωτικής εμπειρίας των τουριστών. Είναι π.χ. σκόπιμο να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες 

προς τους φορείς διαχείρισης των υποδομών, ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία τους 

και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης 

δυναμικότητες. Επίσης θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για τον τουρισμό, εάν ενθαρρυνθούν 

οι τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των 

οικισμών. 

H πολιτική προϊόντος που ασκεί ένας διεπιχειρησιακός φορέας θα πρέπει να 

συμπεριλάβει και τις ακόλουθες πτυχές : O διεπιχειρησιακός φορέας πρέπει καταρχήν να 

μεριμνήσει για τα θέλγητρα που διοικούνται από μη κερδοσκοπικούς φορείς, όπως λ.χ. τα 

ιστορικά μνημεία, τα μουσεία, οι παραλίες, τα δάση, τα μονοπάτια πεζοπορίας, οι 
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πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις κοκ. Οι αρμόδιοι φορείς αντιμετωπίζουν συνήθως τρία 

προβλήματα: 

α. ελλιπή χρηματοδότηση 

β. μη ευέλικτες διοικητικές δομές 

γ. ελλιπή στελέχωση. 

Σε αυτά τα προβλήματα προστίθεται το γεγονός ότι οι εν λόγω φορείς δεν είναι επαρκώς 

προσανατολισμένοι στην τουριστική αγορά με αποτέλεσμα να μην κατανοούν τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν. Πολλοί προορισμοί δυσκολεύονται έτσι να αξιοποιήσουν 

τα θέλγητρά τους στον επιθυμητό βαθμό, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες τουριστικής 

ανάπτυξης. Οι αντίστοιχοι οργανισμοί τουρισμού αναγκάζονται κατά συνέπεια είτε να 

στηρίξουν τους αρμόδιους φορείς με διάφορους τρόπους (παροχή τεχνογνωσίας, διοικητική 

και οικονομική υποστήριξη, διεξαγωγή ενεργειών προβολής κοκ.), είτε να αναλάβουν οι ίδιοι 

τη διαχείριση κάποιων θέλγητρων.  

Οι διεπιχειρησιακοί φορείς εμπλέκονται όμως στην παροχή και άλλων συστατικών 

στοιχείων του τουριστικού προϊόντος. Στην ευθύνη των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 

οργανισμών τουρισμού είναι η λειτουργία των γραφείων παροχής τουριστικών πληροφοριών, 

ενώ αρκετοί διεπιχειρησιακοί φορείς συνθέτουν και πωλούν τουριστικά πακέτα για τους 

προορισμούς που εκπροσωπούν. Ομοίως, σχεδιάζουν συγκεκριμένες τουριστικές διαδρομές 

που συνδέουν μια σειρά θέλγητρων ή/και δραστηριοτήτων και τις οποίες προβάλλουν ως 

ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα. Ορισμένοι φορείς ασχολούνται επίσης με την οργάνωση 

συνεδρίων, την πραγματοποίηση ξεναγήσεων, την πώληση σουβενίρ και άλλων ειδών κοκ. 

Στην πολιτική προϊόντος εντάσσεται εξάλλου η διαρκής καταγραφή όλων των 

τουριστικών πόρων και επιχειρήσεων που υπάρχουν σε έναν προορισμό καθώς και η 

αξιολόγησή τους (resource analysis― Freyer 1999, Heath και Wall 1992). H καταγραφή και 

αξιολόγηση των εν λόγω παραμέτρων αποτελεί την προϋπόθεση για ένα σωστό στρατηγικό 

σχεδιασμό, αφού οι στόχοι που θέτει ένας διεπιχειρησιακός φορέας πρέπει να βασίζονται στα 

πραγματικά δεδομένα του προορισμού και να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις αδυναμίες και 

ελλείψεις των τουριστικών πόρων και επιχειρήσεων όσο και τις αναξιοποίητες ευκαιρίες που 

υπάρχουν σε μια περιοχή. Στην καταγραφή των τουριστικών πόρων και επιχειρήσεων θα 

φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη η ανάλυση γύρω από τα συστατικά στοιχεία του τουριστικού 

προϊόντος και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταξιδιωτική εμπειρία των τουριστών, 

όπως παρατίθεται στην παρούσα εργασία. 
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Από την παραπάνω καταγραφή και αξιολόγηση θα προκύψουν οι συγκεκριμένες ελλείψεις 

και αδυναμίες της τουριστικής υποδομής και ανωδομής, οι οποίες θα επιτρέψουν στον 

διεπιχειρησιακό φορέα να σχεδιάσει-σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς 

κοινής ωφέλειας, τις δημόσιες υπηρεσίες κοκ.-την αναβάθμιση των τουριστικών προϊόντων 

της περιοχής. Επίσης θα προκύψουν οι προτάσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων 

τουριστικών προϊόντων μέσα από την εκμετάλλευση αναξιοποίητων θέλγητρων και την 

προσφορά νέων δραστηριοτήτων στον προορισμό (Freyer 1999). Κατά την ανάπτυξη νέων 

τουριστικών προϊόντων πρέπει πάντως να λαμβάνεται υπόψη η στενότητα των τουριστικών 

πόρων και εγκαταστάσεων, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στις καθιερωμένες 

τουριστικές δραστηριότητες του προορισμού. 

 

Στην πολιτική ανάπτυξης νέων τουριστικών προϊόντων ή τροποποίησης υπαρχόντων 

προϊόντων χρησιμεύουν ως μεταβλητές οι κρίσιμες παράμετροι του τουριστικού προϊόντος : 

α. κύρια δραστηριότητα του ταξιδιού 

β. τόπος μόνιμης εγκατάστασης του τουρίστα 

γ. κατάλυμα 

δ. μέσο μεταφοράς 

ε. τρόπος οργάνωσης του ταξιδιού 

στ. διάρκεια του ταξιδιού 

ζ. εποχή του έτους. 

Υπογραμμίζεται ότι η πολιτική ανάπτυξης νέων προϊόντων μπορεί να αποτελέσει το 

σημαντικότερο εργαλείο για την αντιμετώπιση της εποχικότητας προσφοράς . 

Mια κρίσιμη πτυχή της πολιτικής προϊόντος στο μακρο-επίπεδο είναι η διαχείριση των 

διαφόρων τουριστικών προϊόντων που υπάρχουν σε έναν προορισμό. Σε έναν προορισμό 

συνήθως συνυπάρχουν περισσότερα του ενός τουριστικά προϊόντα (Jeffries 1990, 

Middleton 1988). Κάθε προϊόν προσδιορίζεται μάλιστα ως προς την κύρια δραστηριότητα του 

ταξιδιού. Eάν δηλ. ένας προορισμός έχει παραλίες κατάλληλες για μπάνιο καθώς και ένα 

συνεδριακό κέντρο, τότε διαθέτει δύο διακριτά τουριστικά προϊόντα―«θαλάσσια μπάνια» 

και «συμμετοχή σε συνέδριο»―με διαφορετική το κάθε ένα πελατεία. 

Οι διεπιχειρησιακοί φορείς πρέπει κατά συνέπεια να διαχειριστούν όχι ένα αλλά μια 

γκάμα προϊόντων («product mix»). Oι Kotler και Armstrong (1991) ορίζουν την γκάμα 

προϊόντων ως το σύνολο των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση. 

 53



Κ.Ε.Μπελιμπασάκης «Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής προβολής : Εφαρμογή στο Νομό Θεσσαλονίκης (2007-2009)» 
 

Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η γκάμα των γερμανικών τουριστικών προϊόντων, η 

οποία προκύπτει εμμέσως από τους τύπους ταξιδιών που προωθεί ο Γερμανικός Οργανισμός 

Τουρισμού. Μεταξύ άλλων αναφέρονται οι εξής τύποι: 

• περιηγήσεις 

• διακοπές αναψυχής 

• αθλητικά ταξίδια 

• διακοπές υγείας 

• πολιτιστικά ταξίδια 

• ταξίδια ειδικού ενδιαφέροντος (φιλοξενία σε πύργους, ψώνια, διαμονή σε γερμανικές 

οικογένειες κ.λπ.). 

Οι διεπιχειρησιακοί φορείς καλούνται ουσιαστικά να διοικήσουν ένα χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων (product portfolio), γεγονός που επισημαίνουν οι Heath και Wall (1992). 

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι: 

«μια τουριστική περιοχή περιέχει ένα χαρτοφυλάκιο διαφορετικών τουριστικών προϊόντων» 

Για τη διαχείρισή τους απαιτείται η εφαρμογή μιας στρατηγικής χαρτοφυλακίου 

(product portfolio strategy). Οι δύο συγγραφείς αναλύουν στο βιβλίο τους τις τεχνικές 

εκπόνησης της εν λόγω στρατηγικής που εφαρμόζονται ευρέως στα πλαίσια του «γενικού» 

Μάρκετινγκ και τις προσαρμόζουν στο χώρο του τουρισμού.  

Mια άλλη πτυχή της πολιτικής προϊόντος είναι οι ποιοτικές προδιαγραφές που 

καθορίζουν οι διεπιχειρησιακοί φορείς για τις επιχειρήσεις του προορισμού καθώς και τα 

προγράμματα ποιοτικής βελτίωσης που υλοποιούν. H ανάγκη για την καθιέρωση ποιοτικών 

προδιαγραφών αφενός απορρέει από την πολυδιάσπαση της τουριστικής παραγωγικής 

διαδικασίας, δεδομένου ότι πολυάριθμες επιχειρήσεις παράγουν-απομονωμένα ή μία από 

την άλλη-τα επιμέρους συστατικά στοιχεία του συνολικού προϊόντος και αφετέρου σχετίζεται 

με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανομοιομορφίας, το οποίο καθιστά το τουριστικό προϊόν 

ιδιαίτερα ευμετάβλητο και δυσχεραίνει την τυποποίησή του, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται μεταπτώσεις στην ποιότητά του (Holloway 1994). Οι ενέργειες για την 

ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος εντάσσονται στη λογική του εσωτερικού 

Μάρκετινγκ. 

Οι εθνικοί ή περιφερειακοί οργανισμοί τουρισμού θέτουν καταρχήν τις υποχρεωτικές 

προδιαγραφές για μια σειρά τουριστικών επιχειρήσεων και χορηγούν τις σχετικές άδειες, όπως 

συμβαίνει λ.χ. στην Ελλάδα. Επίσης χρησιμοποιούν αυτές τις προδιαγραφές ως κριτήρια για τη 

διενέργεια αγορανομικών ελέγχων. Πολλοί διεπιχειρησιακοί φορείς υλοποιούν επιπροσθέτως 
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ορισμένα προγράμματα για την αναβάθμιση της ποιότητας, στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν 

όσες επιχειρήσεις επιθυμούν (καταλύματα, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, αξιοθέατα κοκ.). 

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις σχετικές ποιοτικές προδιαγραφές λαμβάνουν ένα ειδικό σήμα 

και τυγχάνουν προβολής από τον διεπιχειρησιακό φορέα. 

Oι Holloway και Plant (1992) τονίζουν μάλιστα την ανάγκη να υπάρχουν παραπλήσιες 

ποιοτικές προδιαγραφές για τα συστατικά στοιχεία ενός τουριστικού προϊόντος. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να προσφέρονται υπηρεσίες ίδιας ποιότητας στα πλαίσια της 

συνολικής δέσμης. Εάν λ.χ. ένας πελάτης πολυτελούς ξενοδοχείου πραγματοποιήσει εκδρομή 

με ένα παλιό και βρώμικο λεωφορείο, σίγουρα θα δυσαρεστηθεί, διότι παραβιάζεται-όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συγγραφείς-ο «νόμος της τουριστικής αρμονίας» (law of 

tourism harmony). Oι διεπιχειρησιακοί φορείς θα πρέπει συνεπώς να παρεμβαίνουν με τις 

κατάλληλες ενέργειες Μάρκετινγκ ώστε να μη διαταράσσεται η συνολική ποιότητα ενός 

τουριστικού προϊόντος από μεμονωμένους τουριστικούς παραγωγούς. 

Άμεση σχέση με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα ποιότητας έχει και η πολιτική 

διαχείρισης παραπόνων που εφαρμόζει ένας διεπιχειρησιακός φορέας (Freyer 1999). H 

ενσωμάτωση των σχετικών ενεργειών στην πολιτική προϊόντος επιτρέπει τη διαρκή 

παρακολούθηση και αποτίμηση της ποιότητας που έχουν τα προσφερόμενα τουριστικά 

προϊόντα καθώς και την άμεση λήψη μέτρων. 

Με την ποιοτική αναβάθμιση της προσφερόμενης ταξιδιωτικής εμπειρίας σχετίζονται και 

άλλες ενέργειες που μπορούν να εντάξουν οι διεπιχειρησιακοί φορείς στην εφαρμοζόμενη 

πολιτική προϊόντος. Αποδέκτες αυτών των ενεργειών είναι κρατικές υπηρεσίες, 

συγκοινωνιακοί φορείς, διοικητικές αρχές κοκ. Ορισμένοι εθνικοί οργανισμοί τουρισμού 

παίρνουν λ.χ. τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες εισόδου 

στη χώρα (έκδοση βίζας, συνοριακές διατυπώσεις), να γίνεται ευρεία χρήση ξενόγλωσσης 

σήμανσης και τυποποιημένων συμβόλων στους χώρους όπου κινούνται οι αλλοδαποί 

τουρίστες, να παρέχονται τουριστικές πληροφορίες σε πολλές γλώσσες, να λαμβάνονται 

μέτρα αστυνόμευσης και άλλα μέτρα ασφαλείας για τους τουρίστες, να γίνονται 

υγειονομικοί έλεγχοι των τροφίμων και του πόσιμου νερού κοκ. 

Στα πλαίσια μιας διευρυμένης πολιτικής προϊόντος θα πρέπει εξάλλου να επιδιωχθεί η 

εξασφάλιση επαρκούς ανθρωπίνου δυναμικού για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δεδομένης 

της σημασίας που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας για την ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών. Σε ορισμένους προορισμούς υπάρχει έλλειψη προσωπικού, αφού οι εργαζόμενοι 

προτιμούν την απασχόληση σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Oι διεπιχειρησιακοί 

φορείς των θιγόμενων προορισμών μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτήν την έλλειψη με την 
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υλοποίηση προγραμμάτων για την προσέλκυση και κατάρτιση προσωπικού. Σε άλλους πάλι 

προορισμούς υπάρχει δυσκολία στην εξεύρεση εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα. 

Έτσι, πολλοί οργανισμοί τουρισμού εμπλέκονται ενεργά σε προγράμματα ανάπτυξης 

ανθρωπίνου δυναμικού. Σε συνεργασία με τους φορείς της τουριστικής εκπαίδευσης και των 

τουριστικών επιχειρήσεων καταρτίζουν τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο των 

αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης παρέχουν κίνητρα στους εργαζομένους 

για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των τουριστών μέσα από διάφορα προγράμματα 

επιβράβευσης (πρόκειται ουσιαστικά για μέτρα εσωτερικού Μάρκετινγκ-internal marketing-

αντίστοιχα με αυτά που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών). Στην πολιτική 

προϊόντος υπό την ευρεία έννοια θα πρέπει εν ολίγοις να συμπεριληφθούν τα προγράμματα 

ανάπτυξης προσωπικού. 

Οι διεπιχειρησιακοί φορείς υλοποιούν επίσης μιαν ομάδα μέτρων που αναφέρονται στο 

Μάρκετινγκ της αλληλεπίδρασης, δηλ. της επαφής του τουρίστα με τους εργαζομένους, τις 

εγκαταστάσεις και τις άλλες παραμέτρους του προορισμού. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις 

ενέργειες που αποβλέπουν στη συμπεριφορά των τουριστών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

τους, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους 

εργαζομένους και τους κατοίκους του προορισμού. Oι τουριστικοί φορείς δίνουν στους 

επισκέπτες οδηγίες και συμβουλές σχετικά με τα ήθη και τα έθιμα που επικρατούν στον 

προορισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και των ιστορικών μνημείων, την προσωπική 

τους ασφάλεια κοκ.. 

Οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί τουριστικοί οργανισμοί πρέπει εν ολίγοις να 

αναλάβουν ένα ρόλο συντονιστή όλων των τουριστικών παραγωγών της περιοχής τους 

καθώς και των υπολοίπων φορέων που επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα την ταξιδιωτική εμπειρία 

των τουριστών. Μέσα από την πολιτική προϊόντος που εφαρμόζουν, πρέπει δηλ. να 

ενσαρκώσουν το ρόλο του «συλλογικού παραγωγού» για τον προορισμό που εκπροσωπούν, 

ώστε να αντιμετωπιστεί η πολυδιάσπαση της τουριστικής παραγωγικής διαδικασίας και να 

ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που απορρέουν από αυτήν. Έτσι θα αποκτήσει το 

τουριστικό προϊόν μια ενιαία υπόσταση και διαχείριση, γεγονός που θα αναβαθμίσει την 

ποιότητα της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των 

ενεργειών του Μάρκετινγκ που παρατέθηκαν πιο πάνω. 

 

Συνοψίζοντας τις αναφορές της παρούσας ενότητας, υπογραμμίζεται και πάλι ότι στα 

πλαίσια του Τουριστικού Μάρκετινγκ απαιτείται η εφαρμογή μιας διευρυμένης πολιτικής 

προϊόντος σε σύγκριση με την παραδοσιακή αντίληψη περί του «γενικού» Μάρκετινγκ. H 
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ανάγκη διεύρυνσης της πολιτικής προϊόντος-η οποία πολιτική υλοποιείται τόσο στο μικρο-

επίπεδο όσο και στο μακρο-επίπεδο-απορρέει από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν 

στην τουριστική αγορά. Συγκεκριμένα προτείνεται η ενσωμάτωση των ακόλουθων ενεργειών 

στην πολιτική προϊόντος: 

Διεύρυνση της πολιτικής προϊόντος στο μικρο-επίπεδο (των μεμονωμένων 

τουριστικών επιχειρήσεων): 

α. ενέργειες συντονισμού που απευθύνονται σε συμπληρωματικές επιχειρήσεις 

β. ενέργειες συντονισμού που απευθύνονται σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του 

προορισμού 

γ. δημιουργία κοινών πακέτων με άλλους τουριστικούς παραγωγούς 

δ. υλοποίηση ενεργειών του Μάρκετινγκ αλληλεπίδρασης από τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών 

ε. υλοποίηση ενεργειών του εσωτερικού Μάρκετινγκ από τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών 

στ. δημιουργία πακέτων από τους tour operator 

ζ. προγράμματα ποιοτικού ελέγχου και επιβράβευσης που επιβάλλουν οι tour operator 

στους επιμέρους τουριστικούς παραγωγούς 

Διεύρυνση της πολιτικής προϊόντος στο μακρο-επίπεδο (των διεπιχειρησιακών 

φορέων): 

α. καταγραφή και αξιολόγηση των τουριστικών πόρων και επιχειρήσεων ενός 

προορισμού 

β. σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων 

γ. μέτρα αναβάθμισης για τα υπάρχοντα προϊόντα 

δ. προγραμματισμός και συντονισμός των επιμέρους δυναμικοτήτων που πρέπει να 

παράσχουν οι τουριστικοί παραγωγοί και οι φορείς διαχείρισης των υποδομών 

ε. διαχείριση γκάμας προϊόντων (χαρτοφυλακίου) 

στ. υποστήριξη της λειτουργίας θέλγητρων που διοικούνται από μη κερδοσκοπικούς 

φορείς 

ζ. ανάληψη της διαχείρισης ορισμένων θέλγητρων (π.χ. εκδηλώσεις, τουριστικές 

διαδρομές κ.λπ.) 

η. παροχή άλλων συστατικών στοιχείων του τουριστικού προϊόντος (π.χ. γραφεία 

παροχής τουριστικών πληροφοριών, ξεναγήσεις, οργάνωση συνεδρίων, σύνθεση και 

πώληση πακέτων κοκ.) 
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θ. θέσπιση υποχρεωτικών ποιοτικών προδιαγραφών για τη λειτουργία των τουριστικών 

επιχειρήσεων 

ι. προγράμματα ποιοτικής αναβάθμισης με εθελοντική συμμετοχή των τουριστικών 

επιχειρήσεων 

ια. διαχείριση παραπόνων 

ιβ. θέσπιση ποιοτικών προδιαγραφών για κρατικές υπηρεσίες, συγκοινωνιακούς φορείς, 

διοικητικές αρχές κοκ. 

ιγ. ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού 

ιδ. καθοδήγηση της συμπεριφοράς των τουριστών 

ιε. καλλιέργεια μιας θετικής στάσης έναντι του τουρισμού μεταξύ των κατοίκων, του 

πολιτικού κόσμου, της δημόσιας διοίκησης, των μη τουριστικών επιχειρήσεων καθώς 

και άλλων τοπικών φορέων του προορισμού 

ιστ. ενθάρρυνση της λήψης μέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και 

των οικισμών 

ιζ. μέτρα για την εξασφάλιση των αναγκαίων δυναμικοτήτων και του ομαλού 

εφοδιασμού από τους φορείς που παρέχουν τις υποδομές. 

 58



Κ.Ε.Μπελιμπασάκης «Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής προβολής : Εφαρμογή στο Νομό Θεσσαλονίκης (2007-2009)» 
 

2.3. ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ 

 

Το μείγμα Μάρκετινγκ περιλαμβάνει πέραν της πολιτικής προϊόντος την τιμολογιακή 

πολιτική, την πολιτική διανομής και την πολιτική προβολής. Στην παρούσα ενότητα θα 

εξεταστούν οι τρεις αυτές πτυχές του Μάρκετινγκ σε σχέση με το τουριστικό προϊόν. 

Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται στο χώρο του τουρισμού διαφοροποιείται 

ουσιωδώς από αυτήν που υιοθετούν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αυτό το γεγονός συνδέεται 

άμεσα με τη διάρθρωση του κόστους, όπως προκύπτει από την ανάλυση του Walterspiel 

(1969). O Walterspiel διαπιστώνει ότι πολλούς τύπους τουριστικών επιχειρήσεων-

ξενοδοχεία, μεταφορικές εταιρίες, διάφορα αξιοθέατα κοκ.-χαρακτηρίζει μια υψηλή 

αναλογία του σταθερού κόστους. Π.χ. το κόστος της συνεχούς παραγωγικής ετοιμότητας, 

στην οποία πρέπει να βρίσκονται τα ξενοδοχεία, ανέρχεται στο 80% των συνολικών εξόδων. 

Έτσι δημιουργείται το εξής παράδοξο, όπως το αποκαλεί ο Walterspiel: Ένα ξενοδοχείο 

επιβαρύνεται με το 80% των εξόδων προτού καν υποδεχτεί τους πελάτες και ασχέτως με την 

πληρότητα που τελικώς θα έχει. 

H υψηλή αναλογία του σταθερού κόστους σε συνδυασμό με την ανελαστική αλλά και 

εφήμερη παραγωγική δυναμικότητα οδήγησε στην εφαρμογή μιας ιδιόμορφης 

τιμολογιακής πολιτικής στο χώρο του τουρισμού: Οι τιμές των βιομηχανικών αγαθών 

συνήθως συμβαδίζουν με την εξέλιξη του κόστους. Έτσι, όταν αυξάνεται η πωλούμενη 

ποσότητα ενός προϊόντος, μειώνεται το μέσο κόστος και κατ’ επέκταση η τιμή πώλησης, 

γεγονός που ενθαρρύνει την παραπέρα αύξηση των πωλήσεων. Στον τουρισμό ισχύει όμως το 

ακριβώς αντίθετο· όταν αυξάνεται η ζήτηση κατά την υψηλή περίοδο, αυξάνονται και οι 

τιμές. Όταν πάλι μειώνεται η ζήτηση κατά τη χαμηλή περίοδο, παρατηρείται μια παράλληλη 

μείωση των τιμών. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μειωθεί η αδιάθετη δυναμικότητα. 

Εξάλλου, η μικρή αναλογία των μεταβλητών εξόδων επιτρέπει τη γενναία μείωση των τιμών 

κατά τη χαμηλή περίοδο, όπου ακόμα και μια μικρή συμβολή στην κάλυψη του σταθερού 

κόστους είναι ευπρόσδεκτη. O Walterspiel παρατηρεί εν ολίγοις ότι μόνο δευτερευόντως 

επηρεάζεται η τιμολογιακή πολιτική των τουριστικών επιχειρήσεων από την πορεία του 

κόστους. Επίσης διαπιστώνει ότι οι τιμές των ξενοδοχείων, των μέσων μεταφοράς κοκ. 

υπολογίζονται έτσι ώστε με μια μέση πληρότητα γύρω στο 60% να καλύπτονται τα έξοδά 

τους. 

O Middleton (1979) διαπιστώνει για το ίδιο θέμα ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν 

εξαιτίας του υψηλού σταθερού κόστους μιαν ευελιξία στην τιμολόγηση. Tο επιπλέον 
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κόστος από την παραγωγή πρόσθετων μονάδων προϊόντος αποτελεί συνήθως ένα μικρό 

μέρος του συνολικού κόστους. Tο γεγονός αυτό δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να 

διαφοροποιεί τις τιμές της σε μεγάλο βαθμό για να πετύχει πρόσθετες πωλήσεις, αρκεί να 

καλύπτεται το μεταβλητό κόστος και να υπάρχει κάποια συνεισφορά στην κάλυψη των 

σταθερών εξόδων. H δυνατότητα σημαντικής μείωσης των τιμών σε βραχυπρόθεσμη βάση 

έχει μεγάλη σπουδαιότητα σε μια αγορά που διακρίνεται για την υψηλή ελαστικότητα τιμών. 

Σε ένα πιο πρόσφατο βιβλίο του ο Middleton (1988) καταπιάνεται με το ίδιο θέμα, 

τονίζοντας τη σημασία των οριακών εσόδων για τις τουριστικές επιχειρήσεις λόγω του 

υψηλού σταθερού κόστους. H επίτευξη κέρδους εξαρτάται συχνά από το αν μία τουριστική 

επιχείρηση καταφέρει να κάνει κάποιες πρόσθετες πωλήσεις όταν υπάρχει απούλητη 

παραγωγική δυναμικότητα. Αυτές οι «οριακές» πωλήσεις (marginal sales) επιτυγχάνονται 

μέσω των εκπτώσεων. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πτυχή του Μάρκετινγκ, την οποία 

ο Middleton αποκαλεί «marketing the margin». 

Πιο πάνω παρατέθηκε η διαπίστωση του Walterspiel ότι στο χώρο του τουρισμού 

εφαρμόζεται μια ιδιόμορφη τιμολογιακή πολιτική: Όταν αυξάνεται η ζήτηση κατά την υψηλή 

περίοδο, αυξάνονται και οι τιμές, ενώ όταν μειώνεται η ζήτηση κατά τη χαμηλή περίοδο, 

παρατηρείται μια παράλληλη μείωση των τιμών. Οι τιμές συμβαδίζουν δηλ. με τη ζήτηση και 

μόνο δευτερευόντως επηρεάζονται από την πορεία του κόστους, γεγονός που προκύπτει από 

την επιχειρηματική πρακτική. 

H τιμολογιακή πολιτική ορισμένων τουριστικών επιχειρήσεων έχει όμως διαφορετικό 

προσανατολισμό ως προς το κόστος, όπως επισημαίνει ο Holloway (1994). Πρόκειται κυρίως 

για μεγάλες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μεθόδους μαζικής παραγωγής (π.χ. αεροπορικές 

εταιρίες και tour operator) και που επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας όταν έχουν υψηλή 

πληρότητα. Λόγω της μεγάλης τους δυναμικότητας έχουν ανάγκη από υψηλή πληρότητα, 

διαφορετικά δεν θα εξασφαλίσουν οικονομίες κλίμακας και το κόστος τους θα είναι πολύ 

υψηλό για τα δεδομένα της αγοράς. Έτσι, η τόνωση της ζήτησης μέσω της προσφοράς 

χαμηλών τιμών αποτελεί μιαν επιλογή αναγκαία για τις εν λόγω επιχειρήσεις-πρόκειται 

κυρίως για tour operator-προκειμένου να επιτύχουν υψηλή πληρότητα και χαμηλό κόστος.  

H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί εξάλλου ένα από τα βασικά εργαλεία για την 

αντιμετώπιση της εποχικότητας. Οι τουριστικές επιχειρήσεις προσφέρουν κατά τη χαμηλή 

περίοδο μεγάλες εκπτώσεις προκειμένου να μη μείνει αναξιοποίητη η εφήμερη παραγωγική 

δυναμικότητα και να υπάρξει έστω και μια μικρή συμβολή στην κάλυψη των σταθερών 

εξόδων. 
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Οι εκπτώσεις χρησιμοποιούνται όμως και στα πλαίσια προγραμμάτων για την 

εξασφάλιση πελατών αφοσιωμένων στην επιχείρηση. Σε ολοένα και περισσότερους τύπους 

τουριστικών επιχειρήσεων-και κυρίως σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους-εισάγονται 

προγράμματα που επιβραβεύουν τους τακτικούς πελάτες. Πρώτες ξεκίνησαν οι αεροπορικές 

εταιρίες με τα προγράμματα συλλογής μιλίων και ακολούθησαν οι ξενοδοχειακές αλυσίδες, 

οι εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων και οι εταιρίες που πραγματοποιούν κρουαζιέρες. Στα 

πλαίσια αυτών των προγραμμάτων χορηγούνται εκπτώσεις αλλά και δωρεάν υπηρεσίες 

(εισιτήρια, διανυκτερεύσεις κοκ.) στους ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν συχνά τις εν λόγω 

επιχειρήσεις. Kατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο φτηνή η προσφερόμενη υπηρεσία για τους 

τακτικούς πελάτες. 

Από την παραπάνω συζήτηση προκύπτει εν ολίγοις το εξής συμπέρασμα: Οι εκπτώσεις 

αποτελούν για τις τουριστικές επιχειρήσεις μιαν εξαιρετικά σημαντική πτυχή της 

τιμολογιακής τους πολιτικής εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τουρισμού. 

 

Η ιδιαίτερη φύση του τουριστικού προϊόντος και οι ιδιομορφίες της τουριστικής αγοράς 

επηρεάζουν εκτός της τιμολογιακής πολιτικής και την πολιτική διανομής που εφαρμόζουν οι 

τουριστικές επιχειρήσεις. H διανομή των τουριστικών προϊόντων επηρεάζεται ιδιαίτερα από 

το χαρακτηριστικό της υποχρεωτικής παρουσίας των πελατών στους χώρους της 

επιχείρησης λόγω της αδιαιρετότητας παραγωγής και κατανάλωσης. 

O Krippendorf (1971) αναφέρει σχετικά ότι η μεταβίβαση των τουριστικών προϊόντων 

από τον πωλητή στον αγοραστή δεν γίνεται σύμφωνα με την αρχή της αποστολής, δηλ. τη 

μεταφορά του προϊόντος από τις εγκαταστάσεις του πωλητή στο σπίτι του αγοραστή-γεγονός 

που ισχύει για τα βιομηχανικά αγαθά. Αντίθετα, έχει εφαρμογή η «αρχή της εγκατάστασης» 

: ο καταναλωτής μεταβαίνει και «εγκαθίσταται» στις εγκαταστάσεις του παραγωγού για να 

καταναλώσει το (ακίνητο) τουριστικό προϊόν, το οποίο βρίσκεται σε έναν τόπο με 

συγκεκριμένα φυσικά και άλλα χαρακτηριστικά (κλίμα, τοπίο κ.λπ.). Δεν είναι δηλ. το προϊόν 

αλλά ο καταναλωτής αυτός που διανύει την απόσταση μεταξύ παραγωγού και 

καταναλωτή. 

O Gunn (1988a) αναφέρει για το ίδιο θέμα ότι στον τουρισμό, αντί να διανέμονται τα 

προϊόντα στις επιμέρους αγορές, «διανέμονται» οι αγορές στα προϊόντα. Έτσι πρέπει να γίνει 

ο αναγκαίος σχεδιασμός ώστε η «διανομή» προς το γεωγραφικά δεσμευμένο τουριστικό 

προϊόν να γίνεται απρόσκοπτα. 

O Freyer (1999) αντιμετωπίζει τη μεταφορά των τουριστών ως πτυχή της διανομής. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η διανομή αντιστρέφεται στην περίπτωση του τουρισμού, αφού 
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δεν απαιτείται η μεταφορά των προϊόντων αλλά η μεταφορά των καταναλωτών. Tα 

οργανωτικά προβλήματα που απορρέουν από τη μεταφορά των τουριστών είναι εξάλλου 

παραπλήσια με αυτά της διανομής των αγαθών. O Freyer διαπιστώνει επίσης ότι στην 

πολιτική διανομής χρησιμεύουν οι πάσης μορφής κρατήσεις. O καταναλωτής εξασφαλίζει 

μέσω μιας κράτησης το δικαίωμα για μελλοντική χρήση μιας τουριστικής υπηρεσίας, όπως 

λ.χ. μιας διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο ή μιας αεροπορικής πτήσης. O καταναλωτής 

μαθαίνει κατά τη διαδικασία της κράτησης εάν σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση υπάρχει 

διαθέσιμη δυναμικότητα κατά το χρονικό διάστημα που θέλει να ταξιδέψει καθώς και την 

τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας. Ως κανάλια διανομής χρησιμεύουν συνεπώς τα 

διάφορα δίκτυα κρατήσεων (ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά) που χρησιμοποιούνται άμεσα από 

τους καταναλωτές, τα γραφεία πωλήσεων που διατηρούν οι τουριστικοί παραγωγοί στις 

περιοχές προέλευσης των τουριστών (π.χ. γραφεία αεροπορικών εταιριών και ξενοδοχειακών 

αλυσίδων) καθώς και τα σημεία λιανικής πώλησης για τουριστικές υπηρεσίες, δηλ. τα 

τουριστικά γραφεία. 

Στο θέμα των κρατήσεων αναφέρεται επίσης ο Lovelock (1991), ο οποίος το προσεγγίζει 

στα πλαίσια της ανάλυσής του για το Μάρκετινγκ υπηρεσιών. Συγκεκριμένα διαπιστώνει ότι 

οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να αποθηκεύσουν τα προϊόντα τους ή-

ορθότερα-την παραγωγική τους δυναμικότητα, μπορούν όμως να «αποθηκεύσουν» τη 

ζήτηση. H «αποθήκευση» της ζήτησης επιτυγχάνεται με τα συστήματα κρατήσεων και 

αναμονής (reservation or queuing systems) που εφαρμόζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα για τις κρατήσεις επισημαίνει ότι με τη βοήθειά τους ουσιαστικά προπωλείται μια 

υπηρεσία, γεγονός που επιτρέπει στην επιχείρηση να διαχειριστεί καλύτερα την πεπερασμένη 

παραγωγική δυναμικότητά της. Χρειάζεται ωστόσο προσοχή προκειμένου να αποφευχθούν οι 

υπερκρατήσεις (overbooking), ένα φαινόμενο γνώριμο στο χώρο του τουρισμού. 

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι με την ανάπτυξη των συστημάτων κρατήσεων δεν 

καταπιάστηκαν μόνο κάποιες επιχειρήσεις αλλά και ορισμένοι διεπιχειρησιακοί φορείς. 

Αυτοί έκριναν ότι με την εισαγωγή ενός συστήματος κρατήσεων θα βοηθηθούν σημαντικά οι 

επιχειρήσεις της περιοχής τους τόσο στη διανομή όσο και στην προβολή των προϊόντων τους. 

Από τη χρήση των συστημάτων κρατήσεων απορρέει η εξής ανάγκη: Θα πρέπει με 

κάποιον τρόπο να πιστοποιείται η κράτηση μιας υπηρεσίας καθώς και η ενδεχόμενη 

προπληρωμή της, ούτως ώστε να κατοχυρώνεται ο εκάστοτε καταναλωτής. Αυτή η ανάγκη 

οδήγησε στην ευρεία χρήση των πάσης μορφής κουπονιών (vouchers) στο χώρο του 

τουρισμού (Walterspiel 1974). Οι τουρίστες λαμβάνουν στο σημείο κράτησης ή λιανικής 

πώλησης (π.χ. στο τουριστικό γραφείο) ένα κουπόνι ή εισιτήριο, το οποίο τους εξασφαλίζει 
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το δικαίωμα χρήσης μιας υπηρεσίας ή εγκατάστασης κατά τον αναγραφόμενο χρόνο. Tα 

κουπόνια αποτελούν δηλ. ένα βασικό εργαλείο της πολιτικής διανομής που εφαρμόζουν οι 

τουριστικές επιχειρήσεις. 

 

H τελευταία πτυχή του μείγματος Μάρκετινγκ που θα εξεταστεί στην παρούσα ενότητα 

είναι η πολιτική προβολής που εφαρμόζεται στο χώρο του τουρισμού. H ιδιαίτερη φύση του 

τουριστικού προϊόντος και οι ιδιομορφίες της τουριστικής αγοράς κάνουν αναγκαίο τον 

εμπλουτισμό της εφαρμοζόμενης πολιτικής τόσο στο μικρο-επίπεδο όσο και στο μακρο-

επίπεδο. 

Από την επιχειρηματική πρακτική προκύπτει καταρχήν η επιδίωξη των στελεχών του 

Μάρκετινγκ να αντιμετωπίσουν την άυλη υπόσταση των τουριστικών προϊόντων, τόσο των 

συνολικών όσο και των επιμέρους. Συγκεκριμένα, προσπαθούν να προσδώσουν σε αυτά τα 

άυλα προϊόντα μια πιο απτή υπόσταση. Έτσι χρησιμοποιούν ως υποκατάστατα των 

τουριστικών προϊόντων τα πάσης μορφής έντυπα (προσπέκτους, κατάλογοι κ.λπ.) που 

περιγράφουν διάφορες τουριστικές υπηρεσίες, ταξιδιωτικά πακέτα και προγράμματα καθώς 

και προορισμούς. Μέχρι δηλ. να αναχωρήσει ένας τουρίστας για τον προορισμό του, έχει ως 

μόνο «χειροπιαστό» στοιχείο του ταξιδιού το προσπέκτους του διεπιχειρησιακού φορέα, του 

tour operator ή του τουριστικού παραγωγού (Krippendorf 1971και Middleton 1979). 

Tα έντυπα αποτελούν επίσης ένα εργαλείο πώλησης. Αυτό ισχύει κυρίως για τους 

καταλόγους των tour operator, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα προσφερόμενα ταξιδιωτικά 

πακέτα και περιέχονται τόσο οι όροι της σύμβασης που συνάπτει ο ταξιδιώτης με τον 

εκάστοτε tour operator όσο και οδηγίες για την κράτηση και την πληρωμή του επιλεγέντος 

πακέτου. Αυτοί οι κατάλογοι διανέμονται είτε στα τουριστικά γραφεία-δηλ. στα σημεία 

λιανικής πώλησης των τουριστικών πακέτων-είτε μέσω ταχυδρομείου. Ως εργαλεία πώλησης 

χρησιμεύουν επίσης οι επαγγελματικοί οδηγοί που εκδίδουν οι τοπικοί, περιφερειακοί ή 

εθνικοί οργανισμοί τουρισμού. 

Μπορεί εν ολίγοις να σημειωθεί ότι τα έντυπα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό 

επικοινωνιακό εργαλείο στα πλαίσια του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Χρησιμεύουν ως 

υποκατάστατα των τουριστικών προϊόντων και ως εργαλεία πώλησης τόσο στο μικρο-επίπεδο 

(για τα προϊόντα των επιμέρους τουριστικών παραγωγών) όσο και στο μακρο-επίπεδο (για τα 

τουριστικά προϊόντα ενός προορισμού). Τον ίδιο ρόλο με τα έντυπα επιτελούν επίσης 

διάφορα ηλεκτρονικά μέσα όπως τα CD-ROM και οι σελίδες του Internet, τα οποία 

γνώρισαν τα τελευταία χρόνια μεγάλη διάδοση στο χώρο του τουρισμού. 
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Με την άυλη υπόσταση των τουριστικών προϊόντων συνδέεται εξάλλου και η ευρεία 

χρήση των συστημάτων κρατήσεων καθώς και των κουπονιών (vouchers). Aυτά δεν 

χρησιμοποιούνται μόνο για τη διανομή των τουριστικών υπηρεσιών αλλά αξιοποιούνται και 

ως υποκατάστατα των άυλων τουριστικών υπηρεσιών. Με την πραγματοποίηση μιας 

κράτησης και την απόκτηση ενός κουπονιού κατοχυρώνεται το δικαίωμα του καταναλωτή να 

χρησιμοποιήσει μελλοντικά μια υπηρεσία ή εγκατάσταση, γεγονός που προσδίδει στο 

εκάστοτε προϊόν μια πιο «απτή» υπόσταση. 

Από την ιδιαίτερη φύση του τουριστικού προϊόντος απορρέει επίσης η ανάγκη 

διαχείρισης κρίσεων από τους διεπιχειρησιακούς φορείς ενός προορισμού. Κάθε φορέας 

πρέπει να αναπτύξει στα πλαίσια της πολιτικής προβολής ένα σχέδιο για τη διαχείριση 

κρίσεων. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πτυχή του Τουριστικού Μάρκετινγκ, αφού 

σχεδόν όλοι οι προορισμοί αντιμετωπίζουν κάποια στιγμή μια κατάσταση κρίσης που απειλεί 

τη σωματική ακεραιότητα ή διαταράσσει την ταξιδιωτική εμπειρία των τουριστών και η 

οποία οφείλεται σε θεομηνίες, ατυχήματα, οικολογικές καταστροφές, τρομοκρατικές ή άλλες 

εγκληματικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές κοκ. H διαχείριση κρίσεων δεν αφορά όμως μόνο 

τους διεπιχειρησιακούς φορείς αλλά όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις που έρχονται σε άμεση 

επαφή με τον πελάτη. 

Από την ανάλυση των προηγούμενων σχετικά με το τουριστικό προϊόν προκύπτει εν 

ολίγοις η ανάγκη να διευρυνθεί η τιμολογιακή πολιτική, η πολιτική διανομής και η πολιτική 

προβολής που εφαρμόζεται στα πλαίσια του Τουριστικού Μάρκετινγκ. H εν λόγω διεύρυνση 

γίνεται τόσο στο μικρο-επίπεδο όσο και στο μακρο-επίπεδο: 

Διεύρυνση της τιμολογιακής πολιτικής στο μικρο-επίπεδο (των μεμονωμένων 

τουριστικών επιχειρήσεων): 

α. εκπτώσεις για την αξιοποίηση αδιάθετης παραγωγικής δυναμικότητας 

β. εκπτώσεις για την αύξηση της ζήτησης με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

γ. εκπτώσεις για την άμβλυνση της εποχικότητας 

δ. εκπτώσεις και προσφορά δωρεάν υπηρεσιών ως επιβράβευση των αφοσιωμένων στην 

επιχείρηση πελατών 

Διεύρυνση της πολιτικής διανομής στο μικρο-επίπεδο (των μεμονωμένων 

τουριστικών επιχειρήσεων): 

α. συστήματα κρατήσεων 

β. κουπόνια και εισιτήρια 
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Διεύρυνση της πολιτικής διανομής στο μακρο-επίπεδο (των διεπιχειρησιακών 

φορέων): 

α. συστήματα κρατήσεων 

Διεύρυνση της πολιτικής προβολής στο μικρο-επίπεδο (των μεμονωμένων 

τουριστικών επιχειρήσεων): 

α. έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ως υποκατάστατα των επιμέρους τουριστικών 

υπηρεσιών 

β. έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ως εργαλεία πώλησης 

γ. κρατήσεις ως υποκατάστατα των επιμέρους τουριστικών υπηρεσιών 

δ. κουπόνια ως υποκατάστατα των επιμέρους τουριστικών υπηρεσιών 

ε. πρόγραμμα διαχείρισης κρίσεων 

Διεύρυνση της πολιτικής προβολής στο μακρο-επίπεδο (των διεπιχειρησιακών 

φορέων): 

α. έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ως υποκατάστατα των τουριστικών προϊόντων του 

προορισμού 

β. έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ως εργαλεία πώλησης 

γ. πρόγραμμα διαχείρισης κρίσεων 
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2.4. Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
 

Από τη συζήτηση των προηγούμενων αναδεικνύεται η βαρύτητα που έχει το Mακρο-

Mάρκετινγκ στα πλαίσια του συνολικού Τουριστικού Μάρκετινγκ. Για τον Krippendorf 

(1971) είναι μάλιστα πιο σημαντικό το διεπιχειρησιακό Μάρκετινγκ από το Μάρκετινγκ στο 

επίπεδο των επιχειρήσεων, γεγονός που οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

τουρισμού. Εντούτοις, πρέπει να τονιστεί ότι στο μακρο-επίπεδο παρατηρείται μεγαλύτερη 

έλλειψη επαγγελματισμού στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Μάρκετινγκ, ενώ πολλοί 

φορείς της τουριστικής πολιτικής δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη χρησιμότητα του 

Mάρκετινγκ, όπως επισημαίνει ο Haedrich. 

Tο Τουριστικό Mακρο-Mάρκετινγκ αποτελεί βασικό παράμετρο της τουριστικής 

πολιτικής. O Krippendorf (1971) το ορίζει ως την επιδίωξη της τουριστικής πολιτικής-που 

ασκούν ιδιωτικοί και κρατικοί φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο-να 

ικανοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων 

καταναλωτών υπό τον όρο της επίτευξης ενός ικανοποιητικού κέρδους. Σε ένα άλλο σημείο 

του βιβλίου του ο Krippendorf χαρακτηρίζει το διεπιχειρησιακό Mάρκετινγκ ως τον 

προσανατολισμό της τουριστικής πολιτικής στην αγορά. Οι φορείς της τουριστικής 

πολιτικής-και κατ’ επέκταση του Τουριστικού Mακρο-Mάρκετινγκ- είναι οι συλλογικοί 

φορείς των τουριστικών επιχειρήσεων, κρατικές υπηρεσίες και όργανα της τοπικής και 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Εάν οι φορείς αυτοί επιδιώκουν να ενισχύσουν την 

αποδοτικότητα του τουρισμού όντες προσανατολισμένοι στις ανάγκες της αγοράς, τότε 

ασκούν Μάρκετινγκ. 

Στην παρούσα ενότητα θα γίνουν ορισμένα σχόλια σχετικά με τη χρησιμότητα του 

Τουριστικού Mακρο-Mάρκετινγκ στην άσκηση της τουριστικής πολιτικής. Καταρχήν θα 

προσδιοριστεί όμως η έννοια «τουριστική πολιτική». 

O Krapf ορίζει την τουριστική πολιτική ως τη δράση οργανωμένων φορέων του 

τουρισμού για την ενίσχυση της αποδοτικότητάς του και την επίτευξη των μη οικονομικών 

στόχων του (ως μη οικονομικοί στόχοι νοούνται οι πολιτιστικοί και κοινωνικοί στόχοι, οι 

σχετιζόμενοι με τη δημόσια υγεία κοκ.). O Kaspar (1983) ορίζει με τη σειρά του την 

τουριστική πολιτική ως τη συνειδητή ενίσχυση και καθοδήγηση του τουρισμού μέσα από τον 

επηρεασμό των σχετικών με τον τουρισμό συνθηκών. Αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται 

από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης), από 
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συνδέσμους και ενώσεις ιδιωτικού δικαίου καθώς και από άτυπες ομάδες με κοινές 

επιδιώξεις. 

H σχέση μεταξύ της τουριστικής πολιτικής και του Τουριστικού Mακρο-Mάρκετινγκ 

μπορεί να προσδιοριστεί ως εξής: Tο Μάρκετινγκ αποτελεί μια μέθοδο άσκησης της 

τουριστικής πολιτικής. Ένας διεπιχειρησιακός φορέας ή μια κρατική υπηρεσία ασκεί 

ουσιαστικά Μάρκετινγκ, όταν σχεδιάζει και υλοποιεί την τουριστική πολιτική βάσει των 

επιταγών της αγοράς. Tα τελευταία χρόνια παρατηρείται μάλιστα μια μεγάλη επικάλυψη 

ανάμεσα στην τουριστική πολιτική και στο Τουριστικό Mακρο-Mάρκετινγκ, το οποίο 

υιοθετούν ολοένα και περισσότεροι διεπιχειρησιακοί φορείς ως την οργανωτική τους 

φιλοσοφία (Freyer 1999). Με βάση τον ορισμό του Τουριστικού Μάρκετινγκ προκύπτει ότι : 

το Τουριστικό Mακρο-Mάρκετινγκ αποτελεί για τον διεπιχειρησιακό φορέα-ο οποίος 

εκπροσωπεί έναν προορισμό (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο) και τις 

επιχειρήσεις του-μια μέθοδο άσκησης της τουριστικής πολιτικής. Με τη χρήση του 

επιδιώκεται πρωτογενώς να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των τουριστών με τα τουριστικά 

προϊόντα του προορισμού και δευτερογενώς να επιτευχθούν οι εκάστοτε οργανωτικοί 

στόχοι. Tο Τουριστικό Mακρο-Mάρκετινγκ προσδιορίζεται ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα: ως 

οργανωτική φιλοσοφία πρεσβεύει την άσκηση της τουριστικής πολιτικής βάσει των 

επιταγών της αγοράς· ως διοικητική λειτουργία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες με τις οποίες επιδιώκεται ο προσδιορισμός των τουριστικών αναγκών, ο 

καθορισμός προδιαγραφών για τα τουριστικά προϊόντα του προορισμού, η μετατροπή των 

αναγκών σε ενεργό ζήτηση για τα προϊόντα και η μεταβίβαση των προϊόντων στους 

τουρίστες. O διεπιχειρησιακός φορέας επιδιώκει επίσης το συντονισμό των ενεργειών του 

Mάρκετινγκ που ασκούν οι επιμέρους επιχειρήσεις και φορείς του προορισμού. 

H υιοθέτηση του Μάρκετινγκ από τους διεπιχειρησιακούς φορείς έχει προχωρήσει τα 

τελευταία χρόνια, δεν έχει φτάσει όμως σε εκείνο το επίπεδο που θα καθιστούσε το 

Μάρκετινγκ κοινό κτήμα όλων των φορέων. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν δυσκολίες 

στην κατανόηση των ωφελειών που προκύπτουν από την υιοθέτησή του αλλά και στην 

αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών τεχνικών. O χώρος των διεπιχειρησιακών φορέων 

διακρίνεται δηλ. σε μεγάλο βαθμό για τον περιορισμένο επαγγελματισμό κατά το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση των ενεργειών του Μάρκετινγκ καθώς και για την έλλειψη ορθολογισμού 

κατά τη λήψη αποφάσεων. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα εκάστοτε όργανα άσκησης της τουριστικής πολιτικής 

(σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο) δεν διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική και 
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διοικητική αυτονομία καθώς και την ευχέρεια απασχόλησης επαγγελματικών στελεχών. Τις 

περισσότερες φορές υπάγονται οικονομικά και διοικητικά σε μείζονες διοικητικούς 

σχηματισμούς-όπως λ.χ. υπουργεία, όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης-οι οποίοι ελάχιστα 

γνωρίζουν και κατανοούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει ο τουριστικός χώρος. Όταν πάλι 

πρόκειται για ενώσεις τουριστικών επιχειρηματιών ή επαγγελματιών, συχνά δεν έχουν την 

απαιτούμενη οικονομική ευχέρεια αλλά ούτε και την εμπειρία και το επιστημονικό 

υπόβαθρο, ώστε να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό όργανο για την επίτευξη των 

αναπτυξιακών τους στόχων. 

Μπορεί εν ολίγοις να σημειωθεί ότι μεταξύ των διεπιχειρησιακών φορέων παρατηρούνται 

μεγάλες διαφορές όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του Μάρκετινγκ και κατ’ 

επέκταση της τουριστικής πολιτικής. H επιστημονική συζήτηση για το Τουριστικό 

Μάρκετινγκ πρέπει να λάβει υπόψη αυτήν την πραγματικότητα και να προάγει την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των διεπιχειρησιακών φορέων. Ένας παράγοντας που μπορεί 

να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του Τουριστικού Μάρκετινγκ είναι η 

κατανόηση των χαρακτηριστικών που έχει το τουριστικό προϊόν. Πολλές από τις 

αναποτελεσματικές επιλογές του Τουριστικού Mακρο-Mάρκετινγκ και κατ’ επέκταση της 

τουριστικής πολιτικής οφείλονται στο γεγονός ότι οι διεπιχειρησιακοί φορείς δεν κατανοούν 

την ιδιαίτερη φύση του προϊόντος που προωθούν. Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα δύο 

παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα. 

Στην Ελλάδα υπήρχε μέχρι πρόσφατα μόνο ένα τουριστικό προϊόν, σύμφωνα με την 

επίσημη τουριστική πολιτική που εκφράζεται από τον EOT και το Υπουργείο Τουριστικής 

Ανάπτυξης. Έτσι, σε κείμενα και ομιλίες γίνεται πάντοτε λόγος για το «ελληνικό τουριστικό 

προϊόν». Ενδεικτικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα: 

[Mια από τις] βασικές επιδιώξεις της Τουριστικής Πολιτικής σε εθνικό επίπεδο είναι [...] η 

διαφοροποίηση του συνολικού ελληνικού προϊόντος, μέσω της βελτίωσης του επιπέδου των 

προσφερομένων υπηρεσιών, καθώς και ανοίγματος προς τις νέες μορφές τουρισμού για την 

προσέλκυση διαφοροποιημένης πελατείας, με στόχο τη μερική και σταδιακή απεξάρτηση 

από το μαζικό τουρισμό χαμηλών αποδόσεων, την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και 

την προσέλκυση ζήτησης σε δωδεκάμηνη βάση.1

Η παραπάνω επιδίωξη της τουριστικής πολιτικής-δηλ. η διαφοροποίηση της ελληνικής 

τουριστικής προσφοράς-υπονομεύεται όμως από το γεγονός ότι δεν έχει γίνει συνείδηση η 

                                            
1 Aπό κείμενο με τίτλο «Oι επιλογές της ισχύουσας τουριστικής πολιτικής» που δημοσιεύτηκε στην επίσημη 
σελίδα του EOT στο Internet την 5η Iανουαρίου 1999. 
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ύπαρξη διαφορετικών τουριστικών προϊόντων στην Ελλάδα. H τουριστική πολιτική αγνοεί 

δηλ. ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων (product portfolio) και ότι θα 

πρέπει για κάθε ένα από αυτά τα τουριστικά προϊόντα να υπάρξει ένα εξειδικευμένο σχέδιο 

Μάρκετινγκ. Έτσι επιδιώκεται να αναπτυχθούν νέες μορφές τουρισμού χωρίς να αξιοποιείται 

στον ενδεδειγμένο βαθμό το Μάρκετινγκ, το οποίο αποτελεί το καταλληλότερο μέσο γι’ 

αυτόν το σκοπό. 

Ενώ λοιπόν χρηματοδοτούνται έργα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πέραν του 

παραθεριστικού τουρισμού (όπως λ.χ. μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, κέντρα 

θαλασσοθεραπείας, υδροθεραπευτήρια, κέντρα χιονοδρομικού τουρισμού και γήπεδα γκολφ), 

απουσιάζει ένας σχεδιασμός για τη συντονισμένη διαχείριση του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου 

προϊόντων καθώς και για την καλύτερη δυνατή προώθηση κάθε προϊόντος στην τουριστική 

αγορά. Tα ως άνω έργα υλοποιούνται χωρίς να είναι ουσιαστικά ενταγμένα στην εθνική 

στρατηγική Μάρκετινγκ, με αποτέλεσμα η προώθηση των ελληνικών τουριστικών προϊόντων 

να μη γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση των προαναφερθέντων έργων αποτελεί μια 

σημαντική πτυχή της πολιτικής προϊόντος, εντούτοις δεν υπάρχει μια διατυπωμένη πολιτική 

προϊόντος από την πλευρά του EOT. Μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα Μάρκετινγκ ούτε για μια μορφή τουρισμού πέραν του παραθεριστικού 

τουρισμού. 

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όμως σε άλλες χώρες, όπου οι διεπιχειρησιακοί φορείς δίνουν 

μεγάλη έμφαση στην ανάδειξη και αξιοποίηση των διαφόρων τουριστικών προϊόντων. Ένα 

εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί ο Αυστριακός Οργανισμός Τουρισμού, ο οποίος προσέδωσε 

σε κάθε τουριστική δραστηριότητα μια ξεχωριστή ταυτότητα. H κάθε μία από τις εν λόγω 

δραστηριότητες έχει τη δική της εμπορική επωνυμία και λογότυπο, ένα επιτελείο στελεχών 

που ασχολούνται αποκλειστικά με την προώθησή της καθώς και ένα κονδύλι για προβολή. 

Από τον Αυστριακό Οργανισμό Τουρισμού προωθούνται συγκεκριμένα οι ακόλουθες 

τουριστικές δραστηριότητες (σε παρένθεση αναφέρεται η αντίστοιχη εμπορική επωνυμία που 

χρησιμοποιεί ο Αυστριακός Οργανισμός Τουρισμού):2

• ιππασία (Reitarena Austria) 

• τένις (Multi Tennis Austria) 

• γκολφ (Golf in Austria) 

                                            
2 Aπό έντυπο με τίτλο «Special Interest Marketing im Tourismus» που εξέδωσε το 1998 ο Aυστριακός 

Oργανισμός Tουρισμού (Österreich Werbung, Wien). 

 70



Κ.Ε.Μπελιμπασάκης «Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής προβολής : Εφαρμογή στο Νομό Θεσσαλονίκης (2007-2009)» 
 

• ψάρεμα (Fischwasser Österreich) 

• υγεία και ομορφιά (Schlank & Schön in Österreich) 

• διακοπές για οικογένειες με μικρά παιδιά (Die Kinderhotels) 

• διακοπές σε αγροκτήματα (Beim Bauern zu Gast) 

• διακοπές σε χωριά (Dorfurlaub in Österreich) 

• ταξίδια για τους φίλους του κρασιού (Vinoveritas Austria) 

• μαθήματα γερμανικής γλώσσας (Campus Austria) 

• τυχερά παιχνίδια (Hotels & Casinos Austria) 

• χειμερινά σπορ (Winterwelt Österreich) 

• ταξίδια με τραίνα και πλοία (Bahn & Schiff Österreich) 

• επίσκεψη ιστορικών πόλεων (Kleine historische Städte in Österreich). 

Για κάθε μια από τις παραπάνω δραστηριότητες έχει συσταθεί ένας φορέας με μετόχους 

και χρηματοδότες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και τον Αυστριακό Οργανισμό 

Τουρισμού, ο οποίος φορέας και υλοποιεί το αντίστοιχο πρόγραμμα προβολής. Στα εν λόγω 

προγράμματα μετέχουν συνολικά 1.000 επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν το 20% των 

τουριστικών εσόδων της Αυστρίας και αντιπροσωπεύουν συνολικά 150.000 κλίνες σε 

καταλύματα διαφόρων μορφών. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στον EOT-εκτός από την απουσία μιας εξειδικευμένης 

στρατηγικής Μάρκετινγκ για τις επιμέρους τουριστικές δραστηριότητες καθώς και μιας 

πολιτικής για τη διαχείριση του συνολικού χαρτοφυλακίου προϊόντων-δεν υπάρχει η 

κατάλληλη οργανωτική δομή, αφού δεν προβλέπονται θέσεις υπευθύνων προϊόντος 

(product manager). Για κανένα τουριστικό προϊόν-με ελάχιστες εξαιρέσεις- δεν υπάρχει 

δηλ. ένα επιτελείο ανθρώπων που θα ασχοληθεί συστηματικά με την ανάπτυξη και την 

προβολή του.  

Στο εξωτερικό απαντώνται όμως περιπτώσεις διεπιχειρησιακών φορέων, των οποίων η 

οργανωτική δομή υποστηρίζει την ανάπτυξη των διαφόρων τουριστικών προϊόντων. Πολλοί 

διεπιχειρησιακοί φορείς προχωρούν μάλιστα στην ίδρυση θυγατρικών νομικών προσώπων 

που ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάπτυξη και προβολή κάποιων επιμέρους 

τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως λ.χ. τα γραφεία προσέλκυσης συνεδρίων.  

Tο δεύτερο παράδειγμα από την ελληνική πραγματικότητα που συνδέει την 

αναποτελεσματικότητα του Τουριστικού Mακρο-Mάρκετινγκ με την αδυναμία των 

διεπιχειρησιακών φορών να κατανοήσουν την ιδιαίτερη φύση του τουριστικού προϊόντος, 
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αναφέρεται στις προσπάθειες άμβλυνσης της εποχικότητας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις 

προσπάθειες να τονωθεί η τουριστική κίνηση κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Τα προγράμματα για την τόνωση του χειμερινού τουρισμού σε ορισμένα ελληνικά 

νησιά δεν μπόρεσαν να αναδείξουν τουριστικές δραστηριότητες εναλλακτικές προς τα 

θαλάσσια μπάνια. Οι διάφορες χειμερινές δραστηριότητες που κατά καιρούς προβλήθηκαν 

δεν συγκροτήθηκαν σε προϊόντα ανταγωνιστικά με αυτά άλλων χωρών, ενώ έδιναν την 

εντύπωση πάρεργου σε σχέση με τις δραστηριότητες «ηλίου και θάλασσας». Έτσι δεν 

επετεύχθη η αποκλιμάκωση της εποχικότητας. 

 

Με βάση την ανάλυση των προηγούμενων για το τουριστικό προϊόν , μπορεί να 

διατυπωθεί σε αυτό το σημείο το ακόλουθο συμπέρασμα: Για να γίνει αποτελεσματική η 

πολιτική άμβλυνσης της εποχικότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κύρια 

δραστηριότητα του ταξιδιού, η οποία και αποτελεί την πεμπτουσία του τουριστικού 

προϊόντος. Πρέπει δηλ. να απαντηθεί το ερώτημα για το τι θα κάνει ένας τουρίστας που 

επισκέπτεται έναν προορισμό κατά τη χαμηλή περίοδο. Όταν η κυρίαρχη ή οι κυρίαρχες 

τουριστικές δραστηριότητες που προσφέρονται στον προορισμό παρουσιάζουν εποχικές 

διακυμάνσεις στη ζήτησή τους, θα πρέπει να προωθηθεί ή να αναπτυχθεί εξαρχής μία ή 

περισσότερες δραστηριότητες με διαφορετικές εποχικές διακυμάνσεις της ζήτησης. Για να 

επιτευχθεί όμως στην πράξη η αύξηση της τουριστικής κίνησης κατά τη χαμηλή περίοδο, θα 

πρέπει η πολιτική ενός διεπιχειρησιακού φορέα να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 

• Προτού αναπτυχθεί μια νέα τουριστική δραστηριότητα και προσφερθεί ως νέο προϊόν 

στην αγορά, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχει επαρκής ζήτηση για αυτό το 

προϊόν. Απαιτείται δηλ. η διενέργεια μιας έρευνας αγοράς. 

• Κάθε νέο τουριστικό προϊόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ισοδύναμο του 

κυρίαρχου προϊόντος του προορισμού και όχι ως πάρεργο της χαμηλής περιόδου, αφού μόνο 

έτσι θα αποκτήσει τη δική του δυναμική. 

• Κάθε νέα δραστηριότητα θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική, να αποτελεί δηλ. ένα 

τουριστικό προϊόν εξίσου ελκυστικό με αυτά των καθιερωμένων ως προς αυτήν τη 

δραστηριότητα προορισμών. 

• Κάθε νέο τουριστικό προϊόν θα πρέπει να υποστηριχθεί με ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα Μάρκετινγκ. 

• Δεν θα πρέπει να επιδιωχθεί η ανάπτυξη μιας νέας τουριστικής δραστηριότητας μόνο 

κατά τη χαμηλή περίοδο. Αντίθετα, πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξή της σε 
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δωδεκάμηνη βάση, γιατί διαφορετικά ακυρώνεται η δυναμική αυτού του νέου 

προϊόντος και γίνεται δύσκολος ο ανταγωνισμός με καθιερωμένους ως προς αυτήν τη 

δραστηριότητα προορισμούς. 

Καμιά από τις προσπάθειες ανάπτυξης του χειμερινού τουρισμού στην Ελλάδα δεν 

πληρούσε αυτές τις προϋποθέσεις, γεγονός που εξηγεί την αναποτελεσματικότητά τους.  

Από τα παραπάνω μπορεί να εξαχθεί το εξής συμπέρασμα: H αδυναμία κατανόησης της 

ιδιαίτερης φύσης του τουριστικού προϊόντος οδηγεί στην αναποτελεσματική άσκηση του 

Μάρκετινγκ και κατ’ επέκταση της τουριστικής πολιτικής που εφαρμόζουν οι 

διεπιχειρησιακοί φορείς ενός προορισμού. 
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3.1. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Στην παρούσα εργασία διατυπώθηκαν ορισμένες θεωρητικές αρχές του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ. Αυτές δεν συνθέτουν μιαν ολοκληρωμένη θεωρία αλλά στοιχεία της. Συνεπώς 

προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω ενασχόληση με τις θεωρητικές πτυχές του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ. 

Επίσης θα πρέπει να επανεξεταστούν οι πρακτικές εφαρμογές του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ υπό το πρίσμα της παρούσας ανάλυσης. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 

χρησιμεύσουν οι θεωρητικές αρχές στην αποτελεσματικότερη άσκηση του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ, πράγμα που είναι το τελικό ζητούμενο. 

Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξουν και άλλες εργασίες, οι οποίες θα αποτελέσουν συνεισφορά 

στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού σώματος για το Τουριστικό Μάρκετινγκ 

και οι οποίες θα καλύψουν το θεωρητικό έλλειμμα που διαπιστώνεται από πολλούς 

συγγραφείς.  

Μια πολύ σημαντική θεωρητική πτυχή του Τουριστικού Μάρκετινγκ είναι ο 

προσδιορισμός των αναγκών και κινήτρων που έχουν οι τουρίστες. Στην παρούσα εργασίας 

είχε γίνει η διάκριση των τουριστικών αναγκών σε πρωτογενείς και δευτερογενείς: 

Ως πρωτογενείς τουριστικές ανάγκες λογίζονται όσες ωθούν έναν άνθρωπο να 

πραγματοποιήσει ένα τουριστικό ταξίδι προκειμένου να τις ικανοποιήσει 

Ως δευτερογενείς τουριστικές ανάγκες λογίζονται αυτές που απορρέουν από την 

απόφαση να πραγματοποιηθεί το εν λόγω ταξίδι. 

Αυτές οι δύο ομάδες αναγκών έρχονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα συστατικά στοιχεία 

του τουριστικού προϊόντος : H μεν πρωτογενής τουριστική προσφορά (τα θέλγητρα) 

ικανοποιεί τις πρωτογενείς τουριστικές ανάγκες, η δε δευτερογενής τουριστική προσφορά 

ικανοποιεί τις δευτερογενείς τουριστικές ανάγκες. Θα πρέπει να συστηματοποιηθούν οι 

βιβλιογραφικές αναφορές στις τουριστικές ανάγκες και να προσδιοριστούν αυτές οι δύο 

ομάδες αναγκών. Κυρίως θα πρέπει να αναλυθούν οι πρωτογενείς ανάγκες-τα κίνητρα-που 

ωθούν έναν άνθρωπο να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι και να εξασκήσει μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα σε έναν προορισμό. Γι’ αυτόν το σκοπό θα απαιτηθεί η εκπόνηση των 

κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων. 

Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι τουρίστες αντιλαμβάνονται 

και αξιολογούν το τουριστικό προϊόν - τους προορισμούς, τις προσφερόμενες 
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δραστηριότητες, τα επιμέρους τουριστικά προϊόντα κοκ.-αλλά και ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις.  

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση των ποσοτικών παραμέτρων του 

τουριστικού προϊόντος. Στην περίπτωση του τουρισμού δεν μπορεί λ.χ. να γίνεται λόγος για 

ποσότητα προϊόντος αλλά για παραγωγική δυναμικότητα-προσφερόμενη και 

αξιοποιηθείσα. Στον τουρισμό επιχειρείται δηλ. με τη βοήθεια του Μάρκετινγκ η πώληση 

διαθέσιμης δυναμικότητας. Αντί λοιπόν για την πωληθείσα ποσότητα τουριστικού προϊόντος 

θα πρέπει να εξετάζονται οι πληρότητες που επιτυγχάνονται σε έναν προορισμό. O 

θεωρητικός προσδιορισμός των ποσοτικών παραμέτρων του τουριστικού προϊόντος θα 

βοηθήσει μεταξύ άλλων στη συσχέτιση των επιμέρους δυναμικοτήτων που προσφέρονται σε 

έναν προορισμό με τους ρυθμούς ανάπτυξης της τουριστικής ζήτησης και εν τέλει στον 

ορθολογικό σχεδιασμό των δυναμικοτήτων από τους διεπιχειρησιακούς φορείς. 

Mια πρακτική εφαρμογή της ανάλυσης για τα συστατικά στοιχεία του τουριστικού 

προϊόντος είναι ο σχεδιασμός ενός εργαλείου για την απογραφή και αξιολόγηση των εν 

λόγω συστατικών στοιχείων, των υπολοίπων παραγόντων που επηρεάζουν την ταξιδιωτική 

εμπειρία (υποδομές, περιβαλλοντικές παράμετροι του προορισμού και των περιοχών 

διέλευσης) καθώς και των αναξιοποίητων τουριστικών πόρων που υπάρχουν σε έναν 

προορισμό. Πρόκειται για ένα εργαλείο με πολύ μεγάλη χρησιμότητα για τους 

διεπιχειρησιακούς φορείς ενός προορισμού, αφού τους διευκολύνει στο να καταγράψουν και 

να αξιολογήσουν τους τουριστικούς πόρους της περιοχής τους, πράγμα που αποτελεί 

προϋπόθεση για την ορθολογική άσκηση της πολιτικής προϊόντος.  

Το εν λόγω εργαλείο χρησιμεύει εξάλλου στον υπολογισμό των επιμέρους 

δυναμικοτήτων που προσφέρουν οι τουριστικοί και άλλοι παραγωγοί του προορισμού 

(ξενοδόχοι, μεταφορικές εταιρίες, αξιοθέατα, εταιρίες κοινής ωφέλειας κοκ.) και ειδικότερα 

στον εντοπισμό τόσο των υποαπασχολούμενων δυναμικοτήτων όσο και των δυναμικοτήτων 

που δεν επαρκούν για τις ανάγκες της τουριστικής κίνησης. Έτσι γίνεται εφικτή η διαχείριση 

των δυναμικοτήτων σε έναν προορισμό, όπως λ.χ. η λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση ή την 

αποθάρρυνση της δημιουργίας πρόσθετης δυναμικότητας. Tο εργαλείο απογραφής και 

αξιολόγησης χρησιμεύει επίσης στο χωροταξικό σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης, όπως 

λ.χ. στον καθορισμό χρήσεων γης και στην ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. 

Για τις ανάγκες του Τουριστικού Mακρο-Mάρκετινγκ είναι συνεπώς απαραίτητος ο 

σχεδιασμός του κατάλληλου εργαλείου απογραφής που θα έχει και την απαιτούμενη 

θεωρητική τεκμηρίωση. 
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Mια εξίσου σημαντική πτυχή της πολιτικής προϊόντος στο μακρο-επίπεδο είναι η 

εκπόνηση μιας στρατηγικής χαρτοφυλακίου (product portfolio strategy). Ένας 

διεπιχειρησιακός φορέας διαχειρίζεται συνήθως όχι ένα αλλά μια δέσμη τουριστικών 

προϊόντων. Για να είναι αποτελεσματική αυτή η διαχείριση θα πρέπει να εκπονηθούν τα 

κατάλληλα εργαλεία, τα οποία θα χρησιμεύσουν άμεσα στην άσκηση του Τουριστικού 

Mακρο-Mάρκετινγκ. 

Τέλος, θα πρέπει να εκπονηθούν τα κατάλληλα σχέδια για τη διαχείριση κρίσεων από 

τους διεπιχειρησιακούς φορείς ενός προορισμού. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πτυχή 

του Μάρκετινγκ, την οποία όμως πολλοί φορείς έχουν παραμελήσει. 

Tα παραπάνω ενδεικτικά θέματα καθώς και μια σειρά από άλλες επιπρόσθετες πτυχές για 

περαιτέρω διερεύνηση θα αποτελέσουν συμβολή στην πλήρη ανάπτυξη του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ τόσο στο μικρο-επίπεδο όσο και στο μακρο-επίπεδο. 

 79



Κ.Ε.Μπελιμπασάκης «Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής προβολής : Εφαρμογή στο Νομό Θεσσαλονίκης (2007-2009)» 
 

 80



Κ.Ε.Μπελιμπασάκης «Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής προβολής : Εφαρμογή στο Νομό Θεσσαλονίκης (2007-2009)» 
 

3.2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Κλείνοντας το πρώτο μέρος της εργασίας για το Τουριστικό Μάρκετινγκ και το 

τουριστικό προϊόν, θα παρατεθούν ορισμένες παρατηρήσεις. 

Καταρχήν πρέπει να επισημανθεί ότι το Μάρκετινγκ είναι στην περίπτωση του τουρισμού 

πιο ευρύ από το Μάρκετινγκ που εφαρμόζεται στο χώρο των βιομηχανικών αγαθών και των 

υπηρεσιών. Tο Τουριστικό Μάρκετινγκ προσδιορίζεται τόσο στο μικρο-επίπεδο - των 

τουριστικών επιχειρήσεων και παραγωγών άλλης μορφής-όσο και στο μακρο-επίπεδο-των 

διεπιχειρησιακών φορέων και του κράτους. Είναι δηλ. ταυτόχρονα μία μέθοδος διοίκησης 

και μία μέθοδος άσκησης της τουριστικής πολιτικής. H διεύρυνση του Μάρκετινγκ στο 

χώρο του τουρισμού αφορά όμως και τις επιμέρους πτυχές του στρατηγικού σχεδιασμού και 

του μείγματος Μάρκετινγκ, εάν αυτές συγκριθούν με το Μάρκετινγκ βιομηχανικών αγαθών 

και υπηρεσιών. 

H δεύτερη παρατήρηση που θα γίνει εδώ είναι ότι το Mάρκετινγκ που εφαρμόζουν οι 

μεμονωμένες επιχειρήσεις (το Τουριστικό Mικρο-Mάρκετινγκ) διαφέρει ουσιωδώς από το 

Μάρκετινγκ των προορισμών (Τουριστικό Mακρο-Mάρκετινγκ). Έτσι, ενώ σε θεωρητικό 

επίπεδο μπορούν να αντιμετωπιστούν από κοινού αυτές οι δύο πτυχές, θα πρέπει στο επίπεδο 

του εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ να αναπτυχθούν ξεχωριστές τεχνικές. 

H τρίτη παρατήρηση αφορά την παρουσίαση για το τουριστικό προϊόν που γίνεται στην 

παρούσα εργασία. H εν λόγω προσέγγιση παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 

Τουριστικό Mακρο-Mάρκετινγκ, αφού εξετάζεται το συνολικό τουριστικό προϊόν (σε 

επίπεδο προορισμού) και όχι το προϊόν των μεμονωμένων τουριστικών παραγωγών. Αυτή η 

συνολική θεώρηση του τουριστικού προϊόντος ανάγεται στη σύνθετη φύση του, η οποία 

ωστόσο δεν οφείλεται στην παραγωγή αλλά στις ανάγκες της ζήτησης . Οι τουρίστες είναι 

δηλ. αυτοί που επιθυμούν να καταναλώσουν μια δέσμη επιμέρους προϊόντων καθώς και 

άλλων στοιχείων όταν πραγματοποιούν ένα ταξίδι. Έτσι, υιοθετούν τη συνολική θεώρηση 

του τουριστικού προϊόντος, τη στιγμή που η προσοχή των τουριστικών παραγωγών 

εστιάζεται στο δικό τους επιμέρους προϊόν. Αυτήν τη συνολική θεώρηση του τουριστικού 

προϊόντος υιοθετούν όμως και οι διεπιχειρησιακοί φορείς. Μπορεί εν ολίγοις να ειπωθεί ότι 

τα συμπεράσματα των προηγούμενων κεφαλαίων σχετικά με την έννοια και τη φύση του 

τουριστικού προϊόντος αποτελούν εισροή κυρίως για το Τουριστικό Mακρο-Mάρκετινγκ. 

H τέταρτη παρατήρηση έχει να κάνει με τον προσδιορισμό του τουριστικού προϊόντος ως 

εμπειρίας. Πρέπει να τονιστεί ο βιωματικός χαρακτήρας του τουριστικού προϊόντος, 
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δεδομένου ότι το προϊόν προσδιορίστηκε ως η συνολική ταξιδιωτική εμπειρία, την οποία 

βιώνει ο τουρίστας και αξιολογεί με υποκειμενικό τρόπο. Ένας προορισμός πρέπει δηλ. να 

προσφέρει ευχάριστες εμπειρίες στους επισκέπτες του, πράγμα που αποτελεί θεμελιώδη 

στόχο του Τουριστικού Μάρκετινγκ.  

Στη συνέχεια θα παρατεθούν εν συντομία εκείνες οι θεωρητικές αρχές που περιέχονται 

στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Καταρχήν θα πρέπει να αναφερθεί ο προσδιορισμός αυτής καθαυτής της έννοιας του 

τουρισμού. Στην αρχή της ενότητας προσδιορίζεται ο τουρισμός τόσο σε πρωτογενές όσο 

και σε δευτερογενές επίπεδο. Με τον πρωτογενή προσδιορισμό περιγράφεται το πρωταρχικό 

φαινόμενο του τουρισμού, δημιουργώντας έτσι μια κοινή αφετηρία για τη διεπιστημονική 

ερμηνεία του. Eν συνεχεία μπορεί ο κάθε επιστήμονας να αναπτύξει σε δευτερογενές επίπεδο 

την έννοια του τουρισμού με τους όρους του δικού του γνωστικού αντικειμένου. 

Ένα δεύτερο στοιχείο που καταγράφεται για πρώτη φορά στην παρούσα εργασία είναι η 

ανάλυση σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουρισμού. Με βάση το σκεπτικό 

του Aderhold (1976) ομαδοποιούνται εδώ τα εν λόγω χαρακτηριστικά σε τρεις επιμέρους 

κατηγορίες: 

α. ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης 

β. ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τουριστικών επιχειρήσεων 

γ. ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος. 

Εξάλλου, η καταγραφή των επιμέρους ιδιοτήτων είναι η πληρέστερη που έχει γίνει μέχρι 

σήμερα. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης εισάγεται επίσης μια άλλη έννοια, η εποχικότητα 

προσφοράς . 

Ιδιαιτέρα θα πρέπει να τονιστεί ο προσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος ως προς την 

κύρια δραστηριότητα του ταξιδιού. H κύρια ή οι κύριες δραστηριότητες, στις οποίες 

επιδίδεται ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, αποτελούν τη σημαντικότερη 

παράμετρο για να κατανοήσει κανείς τη βασική ωφέλεια ενός τουριστικού προϊόντος.  

Ένα σημαντικό νέο στοιχείο είναι επίσης η έμφαση που δίνεται στις επιμέρους 

λειτουργίες, τις οποίες επιτελεί το τουριστικό προϊόν και οι οποίες προσδιορίστηκαν ως εξής: 

• Tο τουριστικό προϊόν κάνει εφικτή τη διεξαγωγή της κύριας δραστηριότητας του 

ταξιδιού. 

• Tο τουριστικό προϊόν επιτρέπει στον τουρίστα να ασκήσει την εν λόγω 

δραστηριότητα και να βιώσει τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία με τον τρόπο που 

αυτός επιθυμεί. 
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• Tο τουριστικό προϊόν κάνει εφικτή τη μετακίνηση του τουρίστα προς και από τον 

προορισμό καθώς και εντός του προορισμού. 

• Tο τουριστικό προϊόν κάνει εφικτή την κοινωνική αναπαραγωγή του τουρίστα κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού του. 

• Tο τουριστικό προϊόν κάνει εφικτή την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του ταξιδιού. 

• Tο τουριστικό προϊόν επιτρέπει στον τουρίστα να αναπολήσει και να «ξαναζήσει» το 

ταξίδι καθώς και να μοιραστεί την ταξιδιωτική του εμπειρία με γνωστά του πρόσωπα. 

O προσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος ως προς τις λειτουργίες του ή αλλιώς ως 

προς την ικανότητά του να ικανοποιήσει τις τουριστικές ανάγκες-πρωτογενείς και 

δευτερογενείς-είναι θεμελιώδης, αφού συνδέει άμεσα το προϊόν με τις ωφέλειες που παρέχει 

στους καταναλωτές του και συμβάλλει έτσι στην κατανόηση της ιδιαίτερης φύσης του από 

τους φορείς του Μάρκετινγκ. Οι λειτουργίες του προϊόντος αποτελούν μάλιστα την 

καταλληλότερη αφετηρία για να προσδιοριστούν τα επιμέρους συστατικά στοιχεία του. 

Οι προσεγγίσεις στο θέμα των συστατικών στοιχείων του τουριστικού προϊόντος που 

περιέχονται στη παρούσα εργασία, παρουσιάζουν από διαφορετικές προσεγγίσεις σημαντικά 

λειτουργικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος , ενώ προτείνεται μία μέθοδος 

καταγραφής και ταξινόμησης των συστατικών του στοιχείων, η οποία κάνει ιδιαίτερα 

χρήσιμη τη καταγραφή και ταξινόμηση και διασφαλίζει την πληρότητα. 

Tα συστατικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος συνθέτουν εξάλλου μαζί με τις 

υποδομές και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του προορισμού και των περιοχών διέλευσης 

το σύνολο των εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν την ταξιδιωτική εμπειρία. 

Επίσης θα πρέπει να μνημονευτεί η αναφορά της έννοιας της κοινωνικής 

αναπαραγωγής. Αυτή σχετίζεται με τα μέσα που πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένας 

τουρίστας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ώστε να ικανοποιεί τις καθημερινές του 

ανάγκες σύμφωνα με το βιοτικό του επίπεδο.  

H τελευταία θεωρητική αρχή που αναφέρεται είναι η διάκριση των υπηρεσιών σε 

υπηρεσίες τύπου A’ και τύπου B’. Με τη βοήθεια αυτής της διάκρισης μπορεί να 

συστηματοποιηθεί η συζήτηση για τις υπηρεσίες, δεδομένου ότι το σχετικό ερευνητικό πεδίο 

είναι ανομοιογενές. 
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1.1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Ο Νομός Θεσσαλονίκης διαθέτει έναν κυρίαρχο τουριστικό πόλο – την πόλη της 

Θεσσαλονίκης – καθώς και ορισμένους δευτερεύοντες πόλους. Κάθε ένας από τους 
δευτερεύοντες πόλους διαθέτει δικό του ξενοδοχειακό δυναμικό και μπορεί να αποτελέσει 
μια διακριτή επιλογή διαμονής για τον επισκέπτη του Νομού. Οι σχετιζόμενοι με τον 
τουρισμό πόροι αυτών των περιοχών μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης 
Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα θέλγητρα μιας μεγαλούπολης, ενός διεθνούς 
εμπορικού και επιστημονικού κέντρου και ιδίως ενός τόπου με πλούσια ιστορία και 
παράδοση: 

• Αρχαιολογικοί χώροι και άλλα ιστορικά μνημεία που καλύπτουν περίοδο 
2.000 ετών 

• Μουσεία διεθνούς σημασίας 
• Πλούσια εκθεσιακή δραστηριότητα 
• Σημαντική συνεδριακή δραστηριότητα σε πληθώρα συνεδριακών κέντρων και 

αιθουσών 
• Πλούσια πολιτιστική ζωή 
• Πολλές επιλογές ως προς τη γαστρονομία, τη νυχτερινή διασκέδαση και τις 

αγορές 
• Παραλίες και ευκαιρίες άθλησης (θαλάσσια σπορ, χιονοδρομίες) σε μικρή 

απόσταση από το κέντρο της πόλης 
• Σημαντικός αριθμός ξενοδοχείων 

Μαζί με τους σημαντικούς εκδρομικούς προορι�μούς της ευρύτερης περιοχής 
(αρχαιολογικό τρίγωνο Βεργίνας-Πέλλας-Δίου, Άγιον Όρος κλπ.) η Θεσσαλονίκη 
πληροί τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει έναν δημοφιλή αστικό τουριστικό 
προορισμό, πράγμα που όμως έχει επιτύχει μέχρι στιγμής σε περιορισμένο βαθμό. 

 Περιοχή Περαίας-Αγίας Τριάδας 
Λειτουργικά ανήκει στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης ως χώρος αναψυχής 
των Θεσσαλονικέων, εντούτοις αποτελεί μια διακριτή επιλογή διαμονής κοντά στη 
θάλασσα. Στην περιοχή λειτουργούν 15 ξενοδοχεία που διαθέτουν το 7% των κλινών 
του Ν. Θεσσαλονίκης. Είναι έντονα προαστιακός ο χαρακτήρας της (σε αντίθεση λ.χ. 
με την κοντινή Χαλκιδική) και προσελκύει τόσο επισκέπτες της πόλης όσο και 
παραθεριστές. Υπάρχουν παραλίες, κάμπινγκ καθώς και εγκαταστάσεις αναψυχής για 
θαλάσσια σπορ και νυχτερινή διασκέδαση. 

 Περιοχή Ασπροβάλτας-Βρασνών-Σταυρού 
Ένας δεύτερος πόλος παραθερισμού έχει αναπτυχθεί στις ακτές του Στρυμωνικού, 
όπου λειτουργούν 15 ξενοδοχεία που διαθέτουν το 5% των κλινών του Ν. 
Θεσσαλονίκης. 

 Λουτρά Νέας Απολλωνίας 

Ένας ακόμη πόλος με μικρή συγκέντρωση καταλυμάτων αναπτύχθηκε γύρω από τα 
ιαματικά λουτρά στη λίμνη Βόλβη. Εδώ λειτουργούν 6 ξενοδοχεία που διαθέτουν το 
2% των κλινών του Ν. Θεσσαλονίκης. 

 
Οι παραθεριστικές περιοχές Περαίας-Αγίας Τριάδας και Ασπροβάλτας-Βρασνών-

Σταυρού δεν εξελίχθηκαν σε αυτόνομους προορισμούς και δεν έγιναν ευρύτερα γνωστές 
όπως λ.χ. η Χαλκιδική ή η Πιερία λόγω και του μικρού αριθμού καταλυμάτων που διαθέτουν. 
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Ομοίως, τα ιαματικά λουτρά του Νομού (στη Νέα Απολλωνία, τη Θέρμη και το Λαγκαδά) 
δεν έφτασαν με τις υφιστάμενες λουτρικές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις σε τέτοιοι βαθμό 
ανάπτυξης ώστε να καθιερωθούν μεταξύ των σημαντικότερων ελληνικών λουτροπόλεων. 

Το ξενοδοχειακό δυναμικό του Νομού παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.1-1. Τα 
τελευταία χρόνια αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης, 
γεγονός που αύξησε επίσης το μερίδιο του Νομού στο συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό της 
χώρας (βλ. Πίνακα 1.1-2). Αντιθέτως και παρά τη συγκρατημένη αύξηση μονάδων και 
κλινών στην πόλη της Αθήνας, συνολικά η Περιφέρεια Αττικής είδε το δικό της μερίδιο να 
φθίνει. 
 

Πίνακας 1.1-1: Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ν. Θεσσαλονίκης για το 2006 
 

 Μονάδες Δωμάτια Κλίνες
Μ.Ο. 
Δωματίων 

Μ.Ο. 
Κλινών 

Σύνολο ξενοδοχείων 127 7.184 13.209 56,6 104 
Ξενοδοχεία 1 αστέρα 38 810 1.551 21,3 40,8 
Ξενοδοχεία 2 αστέρων 29 1.155 2.191 39,8 75,6 
Ξενοδοχεία 3 αστέρων 33 2.208 4.088 66,9 123,9 
Ξενοδοχεία 4 αστέρων 16 1.398 2.459 87,4 153,7 
Ξενοδοχεία 5 αστέρων 11 1.613 2.920 146,6 265,5 

 
Πηγή: ΞΕΕ 2006 

 
Πίνακας 1.1-2: Μερίδιο Ν. Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας Αττικής στο συνολικό ξενοδοχειακό 

δυναμικό της Ελλάδας 
 
 1998 2001 2003 2005

Μονάδες 
Ελλάδα 100% 100% 100% 100%
Ν. Θεσσαλονίκης 1,2% 1,3% 1,3% 1,4%
Περιφέρεια Αττικής 9,8% 9,0% 8,0% 7,7%

Κλίνες 
Ελλάδα 100% 100% 100% 100%
Ν. Θεσσαλονίκης 1,6% 1,7% 1,8% 1,8%
Περιφέρεια Αττικής 11,5% 10,6% 9,4% 9,1%
 

Πηγή: ΞΕΕ/ΕΣΥΕ 2005 
 

Η αύξηση ξενοδοχειακών κλινών στο Ν. Θεσσαλονίκης εντοπίζεται αποκλειστικά 
στα ξενοδοχεία των ανώτερων κατηγοριών. Η μοναδική μονάδα πολυτελείας του 1995 με 
530 κλίνες πλέον πλαισιώνεται από άλλα 10 ξενοδοχεία πέντε αστέρων και πενταπλάσιο 
αριθμό κλινών. Οι κλίνες τεσσάρων αστέρων επίσης αυξήθηκαν από τις 445 του 1995 στις 
2.459 το 2006 (βλ. Σχήματα 1.1-1, 1.1-2 και 1.1-3). 
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Σχήμα 1.1-1: Μεταβολή αριθμού ξενοδοχείων στο Ν. Θεσσαλονίκης 
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Σχήμα 1.1-2: Μεταβολή αριθμού δωματίων στα ξενοδοχεία του Ν. Θεσσαλονίκης 
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Σχήμα 1.1-3: Μεταβολή αριθμού κλινών στα ξενοδοχεία του Ν. Θεσσαλονίκης 

 

 
Πηγή: ΞΕΕ  
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1.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Μετά από πολλές αυξομειώσεις κατά την τελευταία δεκαετία και μια κάμψη μετά το 

2000, οι συνολικές διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία του Νομού Θεσσαλονίκης σημείωσαν 
το 2005 επίπεδα ρεκόρ φτάνοντας τα 1,63 εκ. (βλ. Σχήμα 1.2-1). Η συντριπτική 
πλειοψηφία των τουριστών που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη είναι Έλληνες, οι οποίοι 
πραγματοποίησαν το 2005 το 69,7% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Ακολουθούν οι 
Γερμανοί με μερίδιο 3,4% στις διανυκτερεύσεις, οι Κύπριοι με 3,2%, οι Ιταλοί με 2,6% και οι 
Αμερικανοί με 2,6%. Μερίδιο άνω του 1% έχουν επίσης οι Βούλγαροι, οι πολίτες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας, οι Βρετανοί, οι Τούρκοι, οι Αλβανοί, οι Ρουμάνοι και οι Γάλλοι (βλ. Πίνακα 
1.2-1). 

 
Σχήμα 1.2-1: Διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία του Ν. Θεσσαλονίκης 
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 Πηγή: ΕΣΥΕ 

 
Πίνακας 1.2-1: Μερίδιο των κύριων εθνικοτήτων στις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων του Ν. 

Θεσσαλονίκης για το έτος 2005 
Εθνικότητα Μερίδιο Εθνικότητα Μερίδιο 
Ελλάδα 69,7% Βρετανία 1,7% 
Γερμανία 3,4% Τουρκία 1,4% 
Κύπρος 3,2% Αλβανία 1,2% 
Ιταλία 2,6% Γαλλία 1,0% 
ΗΠΑ 2,6% Ρουμανία 1,0% 
Βουλγαρία 1,8% Πρώην ΕΣΣΔ 0,9% 
Πρώην Γιουγκοσλαβία 1,8% Λοιπές Χώρες 7,6% 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Σχήμα 1.2-2: Μερίδιο των κύριων εθνικοτήτων στις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων του Ν. 
Θεσσαλονίκης για το έτος 2005 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 

 
Σχήμα 1.2-3: Μερίδιο γεωγραφικών περιοχών στις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων του Ν. 

Θεσσαλονίκης για το έτος 2005 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 

 
 

Εάν ομαδοποιηθούν οι χώρες προέλευσης των τουριστών, θα διαπιστώσει κανείς ότι 
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οι τουρίστες από τις παραδοσιακές αγορές του ελληνικού τουρισμού στη Δυτική και 
Βόρεια Ευρώπη αντιστοιχούν μόλις στο 12,2% των συνολικών διανυκτερεύσεων του Ν. 
Θεσσαλονίκης (οι μισοί εκ των οποίων είναι Γερμανοί και Ιταλοί), ενώ οι κάτοικοι των 
βαλκανικών χωρών συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας εισφέρουν το 7,2% των 
διανυκτερεύσεων (βλ. Σχήμα 1.2-3).  

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία Κυπρίων τουριστών, οι οποίοι αντιστοιχούν μόλις 
στο 0,9% όλων των διανυκτερεύσεων σε ελληνικά ξενοδοχεία αλλά εισφέρουν το 3,2% των 
διανυκτερεύσεων στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που τους καθιστά την τρίτη σημαντικότερη 
αγορά του Νομού. Ομοίως οι Τούρκοι έχουν πανελλαδικό μερίδιο 0,2% στις 
διανυκτερεύσεις, ενώ το μερίδιό τους για το Ν. Θεσσαλονίκης ανέρχεται στο 1,4% 
(στοιχεία ΕΣΥΕ). 

Η διαχρονική εξέλιξη της συμμετοχής των εθνικοτήτων στις διανυκτερεύσεις των 
ξενοδοχείων Ν. Θεσσαλονίκης δείχνει την αύξηση του μεριδίου από πλευράς Ελλήνων 
τουριστών τα τελευταία δέκα χρόνια (βλ. Σχήμα 1.2-4). Οι Έλληνες πραγματοποιούν περί 
το 70% όλων των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία του Νομού. Αξιοσημείωτη είναι η 
μεγάλη πτώση στο μερίδιο της Ευρώπης (από το 28,1% το 1995 στο 20,7% το 2005. 

Εξετάζοντας κανείς την αντίστοιχη εξέλιξη σε επίπεδο χωρών, παρατηρεί τη μεγάλη 
πτώση στο μερίδιο Γιουγκοσλάβων τουριστών το 2005 μόλις στο ένα τρίτο έναντι αυτού 
του 1995 (βλ. Σχήμα 1.2-5). Μεγάλη πτώση παρατηρήθηκε επίσης στο μερίδιο τουριστών 
από την πρώην Σοβιετική Ένωση καθώς και μια πτώση σε αρκετές άλλες εθνικότητες μετά 
την καλή διετία 2000-2001. 

 
 

Σχήμα 1.2-4: Διαχρονική εξέλιξη μεριδίου γεωγραφικών περιοχών στις διανυκτερεύσεις των 
ξενοδοχείων του Ν. Θεσσαλονίκης  
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Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Σχήμα 1.2-5: Διαχρονική εξέλιξη μεριδίου επιλεγμένων χωρών στις διανυκτερεύσεις των 
ξενοδοχείων του Ν. Θεσσαλονίκης 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
Με βάση τα στοιχεία ανά εθνικότητα προκύπτει ότι οι διανυκτερεύσεις του 2005 

υπολείπονται σε σημαντικό βαθμό από τις χρονιές-ρεκόρ των περισσοτέρων εθνικοτήτων. 
Μόνο οι Ρουμάνοι και οι Αλβανοί σημείωσαν το 2005 ρεκόρ διανυκτερεύσεων στο Ν. 
Θεσσαλονίκης (βλ. Πίνακα 1.2-2). Για τις άλλες εθνικότητες πρέπει να ανατρέξει κανείς σε 
παλαιότερα έτη για να εντοπίσει τις χρονιές με το μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων. 

 
Πίνακας 1.2-2: Σύγκριση διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία Ν. Θεσσαλονίκης για το έτος 2005 με 

την εκάστοτε χρονιά-ρεκόρ επιλεγμένων εθνικοτήτων τουριστών 
 
  Διανυκτερεύσεις  Χρονιά Ρεκόρ Μείωση έτους 2005 
Αγορές   2005 Διανυκτερεύσεις  Έτος έναντι χρονιάς ρεκόρ  
Βρετανία 27.182 29.895 1999 -9% 
Αυστρία 6.076 10.723 1997 -43% 
Βουλγαρία 29.126 29.535 2001 -1% 
Γαλλία 16.116 19.598 1997 -18% 
Γερμανία 54.072 65.323 2000 -17% 
Πρ. Γιουγκοσλαβία 28.458 83.907 1995 -66% 
Ισπανία 11.693 13.370 2000 -13% 
Ιταλία 41.140 51.956 2001 -21% 
Αλβανία 19.614 19.614 2005 0% 
Ουγγαρία 2.965 8.463 1995 -65% 
Ρουμανία 15.656 15.656 2005 0% 
Πρώην ΕΣΣΔ 20.566 55.529 1995 -63% 
ΗΠΑ 41.386 49.311 2000 -16% 
Ισραήλ 3.424 8.209 2000 -58% 
Ιαπωνία 3.229 9.351 2004 -65% 
Κύπρος 54.072 59.447 2001 -9% 
Τουρκία 22.008 31.874 2000 -31% 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Αυτή η ανάλυση κάνει φανερό το δυναμικό άντλησης τουριστών που διαθέτει η 
Θεσσαλονίκη βάσει των επιδόσεων της κατά το πρόσφατο παρελθόν, ιδίως στην 
περίπτωση των κατοίκων της πρώην Γιουγκοσλαβίας, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, του 
Ισραήλ, της Αυστρίας, της Ιαπωνίας και της Ουγγαρίας (βλ. επίσης Σχήμα 1.2-6). 
 
Σχήμα 1.2-6: Σύγκριση διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία Ν. Θεσσαλονίκης για το έτος 2005 με την 

εκάστοτε χρονιά-ρεκόρ επιλεγμένων εθνικοτήτων τουριστών 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 

 
Η μέση παραμονή στα ξενοδοχεία του Ν. Θεσσαλονίκης ανήλθε το 2005 στις 2 

διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας μια μικρή κάμψη τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με 
το ρεκόρ των 2,2 διανυκτερεύσεων το 1997. Η μέση παραμονή συνολικά των αλλοδαπών 
τουριστών ανήλθε το 2005 στις 2,2 διανυκτερεύσεις ξεπερνώντας έτσι ελαφρά τη διάρκεια 
παραμονής των Ελλήνων που είχαν τιμή 2 (στοιχεία ΕΣΥΕ). Η μέση παραμονή στη 
Θεσσαλονίκη είναι ελαφρά μικρότερη από αυτήν της Νομαρχίας Αθηνών που είναι 2,1 
διανυκτερεύσεις για το 2005. 
 

Αρνητική εξέλιξη είχε η πληρότητα των ξενοδοχείων στο Νομό Θεσσαλονίκης με 
μια σταθερά πτωτική πορεία μετά το 2000 (βλ. Σχήμα 1.2-7). Έτσι, παρά τη θετική εξέλιξη 
της αύξησης των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, η υπερπροσφορά 
ξενοδοχειακών κλινών μέσω της ταχείας αύξησης των διαθέσιμων κλινών επηρέασε την 
αποδοτική λειτουργία των ξενοδοχείων και οδήγησε στην πτώση της πληρότητας σε μόλις 
43% το 2005 που αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ για το Ν. Θεσσαλονίκης. 

Θέτοντας το 1995 ως έτος βάσης (με τιμή 100) για τις δύο αυτές παραμέτρους 
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(διανυκτερεύσεις και πληρότητα), διαφαίνεται η ταχύτερη ανάπτυξη των κλινών έναντι των 
διανυκτερεύσεων, αφού η εξέλιξη των διανυκτερεύσεων άρχισε να υστερεί έναντι του 
ρυθμού ανέγερσης νέων ξενοδοχείων από το 2001 και μετά (βλ. Σχήμα 1.2-8). Ακολούθησε 
μια τετραετία με διαρκώς διευρυνόμενη υπερπροσφορά κλινών που δεν απορρόφησε η 
αγορά. 
 

Σχήμα 1.2-7: Διαχρονική εξέλιξη της πληρότητας στα ξενοδοχεία Ν.Θεσσαλονίκης 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
Σχήμα 1.2-8: Σύγκριση της διαχρονικής εξέλιξης ξενοδοχειακών κλινών και διανυκτερεύσεων στα 

ξενοδοχεία Ν. Θεσσαλονίκης (τιμή βάσης για το 1995) 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

Η εποχιακή κατανομή της τουριστικής κίνησης το 2005 δείχνει ότι ο μήνας αιχμής 
για τη Θεσσαλονίκη είναι ο Σεπτέμβριος λόγω και της Διεθνούς Έκθεσης που φιλοξενεί η 
πόλη (βλ. Σχήμα 1.2-9). Άνω του ετησίου μέσου όρου βρίσκονται επίσης οι μήνες Μάρτιος, 
Μάιος και Οκτώβριος. Αντιθέτως, μειωμένη κίνηση χαρακτηρίζει τους χειμερινούς μήνες 
Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Η περίοδος αιχμής για τους Έλληνες είναι οι 
μήνες της άνοιξης και του φθινοπώρου, με μια κάμψη το καλοκαίρι και το χειμώνα. Για δε 
τους αλλοδαπούς επισκέπτες, άνω του μέσου όρου έχει το εξάμηνο Μαΐου-Οκτωβρίου. 
 

Η μέση αναλογία Ελλήνων και ξένων τουριστών ως προς τις διανυκτερεύσεις στα 
ξενοδοχεία του Ν. Θεσσαλονίκης είναι 70-30 υπέρ των Ελλήνων (βλ. Πίνακα 1.2-10). Μια 
βελτίωση αυτής της αναλογίας υπέρ των ξένων παρατηρείται την περίοδο Μαΐου-
Σεπτεμβρίου με μέγιστη τιμή 36% τον Ιούνιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και μια κάμψη τον 
Ιούλιο. Αντιθέτως, τη μέγιστη τιμή επιτυγχάνουν οι Έλληνες τον Δεκέμβριο με μερίδιο 79% 
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επί των διανυκτερεύσεων. 
 

Από την αντιπαραβολή της εποχιακής διακύμανσης του Νομού με το Δήμο 
Θεσσαλονίκης προκύπτει ότι αμφότεροι έχουν πανομοιότυπη μηναία κατανομή�των 
διανυκτερεύσεων (βλ. Σχήμα 1.2-11). Η μόνη διαφορά είναι ότι η θερινή κάμψη της κίνησης 
κατά το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου είναι κάπως εντονότερη στην περίπτωση του Δήμου. 
 

Σχήμα 1.2-9: Μηνιαία κατανομή διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία Ν. Θεσσαλονίκης το 2005  
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Πηγή: ΕΣΥΕ 

 
Σχήμα 1.2-10: Μηνιαίο μερίδιο Ελλήνων και ξένων επί των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία Ν. 
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Σχήμα 1.2-11: Μηνιαία κατανομή διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία Ν. Θεσσαλονίκης και Δήμου 
Θεσσαλονίκης το 2005  

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ

Δήμος Νομαρχία
 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

Η τουριστική κίνηση του Νομού Θεσσαλονίκης έχει περιορισμένη γεωγραφική 
διασπορά. Το 74,6% όλων των διανυκτερεύσεων για το έτος 2005 πραγματοποιήθηκαν 
στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης (βλ. Πίνακα 1.2-3). Σημαντικά μικρότερο μερίδιο επί 
των διανυκτερεύσεων του Νομού καταγράφεται επίσης στα ανατολικά και νότια προάστια 
της Θεσσαλονίκης (Θέρμη, Αγία Τριάδα, Πυλαία, Πανόραμα και Περαία) με τιμές μεταξύ 
1,8% και 4,1% καθώς και στην Ασπροβάλτα με ποσοστό 2,6%. Στη Νέα Απολλωνία, παρά 
την αξιοσημείωτη συγκέντρωση ξενοδοχειακών κλινών, κατεγράφησαν ελάχιστες 
διανυκτερεύσεις το 2005. 

Το 30% όλων των διανυκτερεύσεων στο Νομό πραγματοποιήθηκε από αλλοδαπούς 
τουρίστες (βλ. Πίνακα 1.2-3). Υψηλότερη αναλογία αλλοδαπών έχουν οι Δήμοι Αγίας 
Τριάδας (με 62% των διανυκτερεύσεων να αναλογούν σε αλλοδαπούς), Περαίας (42%), 
Σταυρούπολης (36%) και Σίνδου (36%). Εξάλλου, η μεγαλύτερη μέση παραμονή 
καταγράφεται στη Νέα Απολλωνία και Εξοχή (περί τις επτά διανυκτερεύσεις) καθώς επίσης 
στην Ασπροβάλτα και το Λαγκαδά. Η μέση παραμονή κάτω των τριών διανυκτερεύσεων 
επιβεβαιώνει τον προαστιακό χαρακτήρα των ξενοδοχείων στην περιοχή Αγίας Τριάδας και 
Περαίας. 

 
Πίνακας 1.2-3: Μερίδιο Δήμων του Ν. Θεσσαλονίκης επί των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά 
καταλύματα, μερίδιο διανυκτερεύσεων από αλλοδαπούς επί των συνολικών διανυκτερεύσεων 
καθώς και μέση παραμονή σε τουριστικά καταλύματα Ν. Θεσσαλονίκης για το έτος 2005 

 

 
Ποσοστό Διανυκτερεύσεων 

Νομού Μερίδιο αλλοδαπών 
Μέση 

Παραμονή 
Δ. Θεσσαλονίκης 74,6% 30% 2,0 
Δ. Θέρμης 4,1% 29% 2,0 
Δ. Αγίας Τριάδος 3,4% 62% 2,1 
Δ. Ασπροβάλτας 2,6% 14% 4,8 
Δ. Πυλαίας 2,0% 28% 1,8 
Δ. Ωραιοκάστρου 2,0% 12% 1,6 
Δ. Πανοράματος 1,9% 28% 1,8 
Δ. Περαίας 1,8% 42% 2,7 
Δ. Χαλκηδόνος 1,8% 27% 2,1 
Δ. Αγχιάλου 1,3% 25% 2,4 
Δ. Λαγκαδά 1,1% 9% 4,7 
Δ. Πλαγιαρίου 1,1% 26% 1,7 
Δ. Σταυρουπόλεως 0,7% 36% 2,1 
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Δ. Σίνδου 0,5% 36% 2,2 
Δ. Ταγαράδων 0,4% 24% 2,3 
Δ. Τριλόφου 0,3% 25% 2,2 
Δ. Πολίχνης 0,2% 17% 1,9 
Δ. Νέου Ρυσίου 0,1% 0% 1,0 
Δ. Σταυρού 0,1% 21% 2,5 
Δ. Εξοχής 0,1% 16% 6,9 
Δ. Νέας Απολλωνίας 0,0% 0% 7,1 
Δ. Λητής 0,0% 8% 1,4 
Σύνολο Νομού 100,0% 30% 2,0 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

Η Θεσσαλονίκη δεν διαθέτει ένα αξιοθέατο υψηλής επισκεψιμότητας όπως είναι λ.χ. η 
Ακρόπολη στην Αθήνα με πάνω από 1 εκ. επισκέπτες ετησίως. Αξιόλογο αριθμό 
επισκεπτών συγκεντρώνουν το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο καθώς 
και ο Λευκός Πύργος (βλ. Πίνακα 1.2-4). Ο αριθμός εισιτηρίων που κόβονται σε κάθε έναν 
από αυτούς τους χώρους παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο λόγω 
ανακαινίσεων που τους κράτησαν κατά διαστήματα κλειστούς. Ένα μέρος των επισκεπτών 
δεν είναι τουρίστες (π.χ. μαθητές, ντόπιοι). 

 
Αναλογία εισιτηρίων δημοφιλέστερου αξιοθέατου προς αφίξεις στα ξενοδοχεία 
• Αθήνα:    1:2 (Ακρόπολη με 1 εκ. εισιτήρια – 2 εκ. αφίξεις) 
• Θεσ/νίκη: 1:6 (Αρχαιολογικό Μουσείο με 128.382 εισιτήρια – 800.000 αφίξεις) 

 
 

Πίνακας 1.2-4: Αριθμός εισιτηρίων σε μουσεία και μνημεία της Θεσσαλονίκης 
 

 

Εισπράξεις 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Αρχαιολογικό Μουσείο 376.992 273.299 209.084 205.549 41.099 56.318 128.382
Βυζαντινό 0 21.269 23.424 28.207 4.734 53.915 51.103
Λευκός Πύργος 101.344 0 0 13.606 0 59.574 97.224

 

Πηγή: ΕΣΥΕ  
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  18 



Κ.Ε.Μπελιμπασάκης «Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής προβολής : Εφαρμογή στο Νομό Θεσσαλονίκης (2007-2009)» 

 

1.3 ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Σχετικά με τις επιδόσεις των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε την 
περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2006 μια πρωτογενής έρευνα  (Δ.Κούτουλας, 2006) με την 
υποστήριξη της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, στα ξενοδοχεία του Νομού 
Θεσσαλονίκης με σκοπό: 

• να καταγραφούν οι επιδόσεις του ξενοδοχειακού κλάδου στο Νομό 
• να εντοπιστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες του κλάδου ως προς το Μάρκετινγκ του 

προορισμού (ως προς την αντιμετώπιση της εποχικότητας 
• να συγκεντρωθούν σκέψεις και προτάσεις σχετικά με το Μάρκετινγκ του προορισμού 

(ως προς τις αγορές-στόχους, τη στρατηγική προσέγγιση, τις επιμέρους ενέργειες 
προβολής κ.α). 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας με συνολικά 15 ερωτήσεις εστάλη σε όλα τα ξενοδοχεία 
που διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ειδικότερα στους διευθυντές 84 εκ των 127 
ξενοδοχείων του Νομού με γνωστή διεύθυνση e-mail. 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο 21 ξενοδοχεία, 
επετεύχθη δηλ. μια ανταπόκριση 25% στην έρευνα, ποσοστό ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Τα 21 
αυτά ξενοδοχεία – το 17% των ξενοδοχείων του Νομού Θεσσαλονίκης – αντιπροσωπεύουν 
το 23% της συνολικής δυναμικότητας σε δωμάτια και αποτελούν ένα ικανοποιητικό δείγμα 
(βλ. Πίνακα 1.3-1).  
 

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας της δειγματοληψίας έγινε αντιπαραβολή ενός 
συγκρίσιμου μεγέθους, δηλ. της σύνθεσης της πελατείας των ξενοδοχείων ως προς την 
εθνικότητα, αφενός στο δείγμα και αφετέρου στα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ. Παρότι οι 
δύο πηγές αναφέρονται σε διαφορετική χρονική περίοδο (το δείγμα στο δωδεκάμηνο 
Σεπτεμβρίου 2006-Αυγούστου 2007 και η ΕΣΥΕ στο 2005), συμπίπτουν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό στην κατανομή ανά εθνικότητα. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες 
είναι αναμενόμενες τόσο λόγω της δειγματοληψίας όσο και λόγω της διαφορετικής χρονικής 
περιόδου. Έτσι υπερεκτιμάται στο δείγμα το μερίδιο των Γερμανών, Γιουγκοσλάβων και 
Κυπρίων, ενώ υποεκτιμάται αυτό των Ελλήνων και των Αμερικανών. 
 
Πίνακας 1.3-1: Ξενοδοχειακό δυναμικό Νομού Θεσσαλονίκης – Ξενοδοχεία που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα 
 

Σύνολο Ξενοδοχείων Ν. 
Θεσσαλονίκης 

Ξενοδοχεία 
Δείγματος 

Μερίδιο 
Δείγματος 
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δω

μά
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Σύνολο 
ξενοδοχείων 127 7.184 13.209 56,6 21 1.678 79,9 17% 23%
1* 38 810 1.551 21,3 2 72 36 5% 9%
2** 29 1.155 2.191 39,8 3 187 62,3 10% 16%
3*** 33 2.208 4.088 66,9 4 252 63 12% 11%
4**** 16 1.398 2.459 87,4 9 635 70,6 56% 45%
5***** 11 1.613 2.920 146,6 3 532 177,3 27% 33%

 
Πηγή: Δ.Κούτουλας, Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλονίκης 2006 
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Και από τη δειγματοληπτική έρευνα προκύπτει ότι η πελατεία των ξενοδοχείων της 
Θεσσαλονίκης είναι στη συντριπτική της πλειοψηφία ελληνική, με το 64,7% των συνολικών 
διανυκτερεύσεων του δείγματος να αντιστοιχεί σε Έλληνες (βλ. Πίνακα 1.3-2). 
Ακολουθούν οι Γερμανοί με μερίδιο 5% επί των συνολικών διανυκτερεύσεων, οι πολίτες της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας (4,8%) και οι κάτοικοι των άλλων βαλκανικών χωρών (3,1%). 
Σημαντική παρουσία έχουν επίσης οι Κύπριοι με μερίδιο 4,5%, οι Τούρκοι με 1,4% και οι 
Ρώσοι με 1,3%. Από τις παραδοσιακές αγορές του ελληνικού τουρισμού – πέραν των 
Γερμανών – ξεχωρίζουν οι Ιταλοί (2,6%), οι Βρετανοί (2%) και οι Αμερικανοί 1,7%. 

Τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης αντλούν το 63% της πελατείας τους από όσους 
ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους (επισκέπτες εκθέσεων 16%, πελάτες συνεδρίων 
και incentives 9%, λοιποί επαγγελματικά ταξιδεύοντες 38% – βλ. Πίνακα 1.3-3). 
Μεγαλύτερη αναλογία σε business travellers έχουν τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε 
αστέρων (69%), τα οποία επίσης εξασφαλίζουν περισσότερους πελάτες μέσω των tour 
operators (14%), αλλά έχουν σημαντικά μικρότερη αναλογία σε ανεξάρτητους ταξιδιώτες 
αναψυχής (12%). 
 

Από τις παραπάνω κατηγορίες πελατών εμφανίζουν την τελευταία τριετία μια 
ανοδική τάση οι πελάτες συνεδρίων και οι λοιποί επαγγελματικά ταξιδεύοντες (εκτός των 
επισκεπτών των εκθέσεων – βλ. Πίνακα 1.3-4)). Αντιθέτως, πτώση αναφέρθηκε για τους 
επισκέπτες εκθέσεων και όσους ταξιδεύουν με προγράμματα των tour operators. Από τα 
ξενοδοχεία του δείγματος προέκυψε μια διχογνωμία σχετικά με τους ανεξάρτητους 
ταξιδιώτες αναψυχής, αφού αρκετά ξενοδοχεία ανέφεραν ότι η συμμετοχή τους στη συνολική 
κίνηση αυξήθηκε, ενώ άλλα διαπίστωσαν το ακριβώς αντίθετο. Ως προς τις εθνικότητες 
παρατηρήθηκε υποχώρηση στον αριθμό Γερμανών τουριστών καθώς και αύξηση 
πελατείας από τις γειτονικές χώρες (Βαλκάνια, Κύπρος, Τουρκία). 
 

 
Πίνακας 1.3-2: Σύνθεση πελατείας των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης ως προς την εθνικότητα 

των πελατών (μερίδιο επί των συνολικών διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα 
ξενοδοχεία του δείγματος το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2005 – Αυγούστου 2006) 

 

Εθνικότητα 
Πελατών 

Μέσο μερίδιο στις συνολικές 
διανυκτερεύσεις των 

ξενοδοχείων του δείγματος 

Μέγιστη τιμή 
μεριδίου στο 

δείγμα 

Μερίδιο 
2005 

(ΕΣΥΕ) 
Έλληνες 64,7% 90% 69,7% 
Γερμανοί 5,0% 20% 3,4% 
Γιουγκοσλάβοι 4,8% 35% 1,8% 
Κύπριοι 4,5% 20% 3,2% 
Λοιποί Βαλκάνιοι 3,1% 21% 4,0% 
Ιταλοί 2,6% 8% 2,6% 
Βρετανοί 2,0% 10% 1,7% 
Αμερικανοί 1,7% 9% 2,6% 
Τούρκοι 1,4% 10% 1,4% 
Ρώσοι 1,3% 16% 0,9% 

 
Πηγή: Δ.Κούτουλας, Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλονίκης 2006 
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Πίνακας 1.3-3: Σύνθεση πελατείας των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης ως προς τις επιμέρους 
κατηγορίες πελατών (μερίδιο επί των συνολικών διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα 

ξενοδοχεία του δείγματος το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2005 – Αυγούστου 2006) 
 

 Όλο το δείγμα 
Ξενοδοχεία   1-3 

αστέρων 
Ξενοδοχεία   4-5 

αστέρων Εντός πόλης Εκτός πόλης 
Πελατεία των 
tour operators 12% 9% 14% 11% 14% 
Επισκέπτες 
εκθέσεων 16% 9% 21% 19% 9% 
Πελάτες 
συνεδρίων και 
incentives 9% 5% 11% 9% 6% 
Λοιποί 
επαγγελματικά 
ταξιδεύοντες 38% 40% 37% 37% 40% 
Ανεξάρτητοι 
ταξιδιώτες 
αναψυχής 19% 29% 12% 19% 21% 
Άλλοι πελάτες 6% 8% 5% 5% 10% 
Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Πηγή: Δ.Κούτουλας, Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλονίκης 2006 

 
 
 

Σχήμα 1.3-1: Ποσοστιαία σύνθεση πελατείας των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης ως προς τις 
επιμέρους κατηγορίες πελατών (μερίδιο επί των συνολικών διανυκτερεύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στα ξενοδοχεία του δείγματος το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2005 – Αυγούστου 
2006) 

12%

16%

9%

38%

19%
6%

Πελατεία των tour operators Επισκέπτες εκθέσεων
Πελάτες συνεδρίων και incentives Λοιποί επαγγελματικά ταξιδεύοντες
Ανεξάρτητοι ταξιδιώτες αναψυχής Άλλοι πελάτες

 
Πηγή: Δ.Κούτουλας, Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλονίκης 2006 
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Πίνακας 1.3-4: Κατηγορίες πελατών των ξενοδοχείων του δείγματος που παρουσίασαν αύξηση ή 

μείωση την τελευταία τριετία 
 

 Κατηγορίες πελατών που 
παρουσίασαν αύξηση τα τελευταία 
τρία χρόνια (συχνότερες αναφορές) 

Κατηγορίες πελατών που παρουσίασαν 
μείωση τα τελευταία τρία χρόνια 

(συχνότερες αναφορές) 
ως προς τον 
τύπο των 
ταξιδιωτών 

• Πελάτες συνεδρίων 
• Λοιποί επαγγελματικά 
ταξιδεύοντες 

• Ανεξάρτητοι ταξιδιώτες αναψυχής 

• Επισκέπτες εκθέσεων 
• Πελατεία των tour operators 
• Ανεξάρτητοι ταξιδιώτες αναψυχής 

ως προς την 
εθνικότητα 

• Τούρκοι 
• Βαλκάνιοι (Γιουγκοσλάβοι, 
Βούλγαροι, Ρουμάνοι) 

• Κύπριοι 

• Γερμανοί 

 
Πηγή: Δ.Κούτουλας, Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλονίκης 2006 

 
Η μέση πληρότητα δωματίων στα ξενοδοχεία του δείγματος ανήλθε στο 55% για το 

δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2005 – Αυγούστου 2006 (βλ. Πίνακα 1.3-5). Στο δείγμα υπήρχε 
σημαντικά υψηλότερη πληρότητα σε σύγκριση με τη μέση πληρότητα 42,8% για το 2005 
βάσει της ΕΣΥΕ (εντούτοις, τα στοιχεία της ΕΣΥΕ αναφέρονται σε πληρότητα κλινών και όχι 
δωματίων). Δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των χαμηλών και υψηλών 
κατηγοριών καθώς και μεταξύ των ξενοδοχείων εντός και εκτός πόλης. Παραπλήσια 
είναι, εξάλλου, και η εποχιακή διακύμανση της πληρότητας μεταξύ των επιμέρους 
υποκατηγοριών των ξενοδοχείων (βλ. Σχήμα 1.3-2). Τα ξενοδοχεία εκτός πόλης της 
Θεσσαλονίκης εμφανίζουν μια εντονότερη μείωση της πληρότητας κατά το διάστημα 
Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία. Τα δε ξενοδοχεία 
χαμηλών κατηγοριών έχουν καλύτερες επιδόσεις τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η 
πληρότητα στις υψηλές κατηγορίες πέφτει κάτω του 50%. 

Συνολικά για τα ξενοδοχεία του δείγματος ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και 
Νοέμβριος είναι οι τρεις καλύτεροι μήνες με πληρότητες γύρω στο 70%, οι οποίες 
υποχωρούν στο 40% την περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου. Τον υπόλοιπο χρόνο οι 
πληρότητες κυμαίνονται μεταξύ 50% και 60%. 

Ανοδική τάση στην πληρότητά τους αναφέρουν τα ξενοδοχεία του δείγματος για τους 
μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Οκτώβριο και Νοέμβριο (βλ. Πίνακα 1.3-6). Αντιθέτως 
παρατηρείται μια υποχώρηση της τουριστικής κίνησης το δίμηνο Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου 
καθώς και τον Ιούλιο. Τους ίδιους ακριβώς μήνες καθώς επίσης τον Αύγουστο δηλώνεται 
μειωμένη πληρότητα τα Σαββατοκύριακα. Τα μισά ξενοδοχεία ανέφεραν, εξάλλου, ότι τις 
γιορτές και τα τριήμερα έχουν μειωμένη πληρότητα, ενώ σε ποσοστό 20% δηλώθηκε το 
ακριβώς αντίθετο (βλ. Πίνακα 1.3-7). 

 
Πίνακας 1.3-5: Πληρότητα δωματίων στα ξενοδοχεία του δείγματος κατά το δωδεκάμηνο 

Σεπτεμβρίου 2005 – Αυγούστου 2006 
 

 Πληρότητα δωματίων περιόδου Σεπ 2005-Αυγ 2006
Σύνολο Δείγματος 55% 
Ξενοδοχεία 1-3 αστέρων 56% 
Ξενοδοχεία 4-5 αστέρων 53% 
Εντός πόλης 56% 
Εκτός πόλης 51% 

Πηγή: Δ.Κούτουλας, Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλονίκης 2006 
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Σχήμα 1.3-2: Μηνιαία πληρότητα δωματίων στα ξενοδοχεία του δείγματος το δωδεκάμηνο 

Σεπτεμβρίου 2005 – Αυγούστου 2006 
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Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάι Ιουν Ιουλ Αυγ

Σύνολο Δείγματος Ξενοδοχεία 1-3 αστέρων Ξενοδοχεία 4-5 αστέρων
Εντός πόλης Εκτός πόλης

 
Πηγή: Δ.Κούτουλας, Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλονίκης 2006 

 
 

Πίνακας 1.3-6: Μήνες με ανοδική και καθοδική τάση καθώς και μήνες με μειωμένη πληρότητα τα 
Σαββατοκύριακα στα ξενοδοχεία του δείγματος 

 
 Μήνες με συχνότερη αναφορά (ποσοστό επί 

του δείγματος) 
Μήνες με σταθερά ανοδική τάση στην πληρότητα 
τα τελευταία τρία χρόνια 

• Ιούνιος (19%) 
• Αύγουστος (24%) 
• Οκτώβριος (33%) 
• Νοέμβριος (29%) 

Μήνες με σταθερά καθοδική τάση στην πληρότητα 
τα τελευταία τρία χρόνια 

• Ιανουάριος (43%) 
• Ιούλιος (29%) 
• Δεκέμβριος (29%) 

Μήνες με μειωμένη πληρότητα τα 
Σαββατοκύριακα 

• Ιανουάριος (24%) 
• Ιούλιος (48%) 
• Αύγουστος (62%) 
• Δεκέμβριος (24%) 

 
Πηγή: Δ.Κούτουλας, Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλονίκης 2006 

 
 

Πίνακας 1.3-7: Μεταβολές της κίνησης στα ξενοδοχεία του δείγματος κατά τις εορταστικές 
περιόδους 

 
 Αυξημένη 

κίνηση 
Μειωμένη 
κίνηση 

Χωρίς αξιόλογη 
διαφοροποίηση 

Κίνηση στα ξενοδοχεία τις 
γιορτές και τα τριήμερα 

στο 20% του 
δείγματος 

στο 50% του 
δείγματος 

στο 25% του 
δείγματος 

 
Πηγή: Δ.Κούτουλας, Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλονίκης 2006 

 
 

Η μέση χρέωση δίκλινου δωματίου στα ξενοδοχεία του δείγματος ανήλθε το 2006 
κατά μέσο όρο στα 79 Ευρώ. Η μέση χρέωση κυμάνθηκε από 30 Ευρώ μέχρι 150 Ευρώ. Η 
πλειοψηφία των ξενοδοχείων του δείγματος δήλωσαν, εξάλλου, αρνητική πορεία των εσόδων 
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τους – δεδομένου και του πληθωρισμού – αφού το 47% του δείγματος ανέφερε ότι τα έσοδα 
μειώθηκαν την τελευταία τριετία (με μέση μείωση της τάξης του 7,4%), το δε 32% ότι τα 
έσοδα παρέμειναν σταθερά (βλ. Πίνακα 1.3-8). Μόλις το 21% των ξενοδοχείων του 
δείγματος δήλωσε αύξηση εσόδων (κατά μέσο όρο 18,8%). Αυτές οι επιδόσεις δεν εμπόδισαν 
μια πιο αισιόδοξη αντίληψη για τη μελλοντική πορεία των εσόδων, αφού το 45% των 
ξενοδοχείων του δείγματος αναμένει αυξημένες εισπράξεις την προσεχή διετία (βλ. Πίνακα 
1.3-9). 
 
 

Πίνακας 1.3-8: Εξέλιξη εσόδων στα ξενοδοχεία του δείγματος κατά την τελευταία τριετία 
 

 Μειώθηκαν Έμειναν σταθερά Αυξήθηκαν 
Εξέλιξη εσόδων του 
ξενοδοχείου την 
τελευταία τριετία 

στο 47% του 
δείγματος (μέση 
μείωση 7,4%) 

στο 32% του 
δείγματος 

στο 21% του 
δείγματος (μέση 
αύξηση 18,8%) 

 
Πηγή: Δ.Κούτουλας, Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλονίκης 2006 

 
 

Πίνακας 1.3-9: Εκτίμηση εσόδων στα ξενοδοχεία του δείγματος για την προσεχή διετία 
 

 Θα αυξηθούν Θα μείνουν σταθερά Θα μειωθούν 
Εξέλιξη εσόδων τα 
επόμενα 1-2 χρόνια 

45% του δείγματος 45% του δείγματος 10% του δείγματος 

 
Πηγή: Δ.Κούτουλας, Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλονίκης 2006 

 
 
 
Πάνω από τους μισούς διευθυντές ξενοδοχείων που έλαβαν μέρος στην έρευνα συμφωνούν 
ότι πρέπει να συσταθεί ένας Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Νομού 
Θεσσαλονίκης που πρέπει να στοχεύσει στην προσέλκυση τουριστών από τις βαλκανικές 
χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (βλ. Πίνακα 1.3-10). Ένας στους τέσσερις 
διευθυντές προτείνει τη στόχευση στις παραδοσιακές αγορές της Γερμανίας και της 
Βρετανίας καθώς και στην ασιατική αγορά, ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός όσων 
εισηγούνται την επικέντρωση στην ελληνική και τουρκική αγορά. Οι προτάσεις για τη 
στόχευση στην αγορά των ειδικών μορφών τουρισμού αφορούν κυρίως το συνεδριακό 
και το θρησκευτικό τουρισμό. 
 
 

Πίνακας 1.3-10: Αγορές-στόχοι που προτείνουν οι διευθυντές των ξενοδοχείων του δείγματος 
 

 Προτεινόμενες αγορές-στόχοι (συχνότητα αναφοράς) 
Ως προς τις χώρες προέλευσης 
τουριστών 

• Ρωσία και λοιπές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (57%) 
• Βαλκανικές χώρες (52%) 
• Γερμανία (24%) 
• Βρετανία (24%) 
• Κίνα, Ιαπωνία και λοιπή Άπω Ανατολή (24%) 
• Τουρκία (14%) 
• Ελλάδα (14%) 

Ως προς τις ειδικές μορφές 
τουρισμού  

• Συνεδριακός τουρισμός (24%) 
• Θρησκευτικός τουρισμός (10%) 

 
Πηγή: Δ.Κούτουλας, Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Θεσσαλονίκης 2006 
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Από τους μετέχοντες στην έρευνα διατυπώθηκαν επίσης διάφορες προτάσεις για την 
τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, οι οποίες παρατίθενται στη 
συνέχεια: 
 

• Συγκροτημένος σχεδιασμός Μάρκετινγκ 
• Έρευνα και τμηματοποίηση αγοράς 
• Απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού 
• Destination Branding με λογότυπο και σήμα που θα χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον για 

10 χρόνια 
• Διαφήμιση 
• Συμμετοχή σε εκθέσεις 
• Δημιουργία έντυπου οδηγού και website 
• Σεμινάρια για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.  
• Διεκδίκηση συνεδρίων 
• Ανάδειξη των αξιοθέατων /βυζαντινών μνημείων. Εύκολη πρόσβαση σε αυτά με 

πινακίδες και χώρους στάθμευσης. Ενημέρωση για την προσέγγισή τους με τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς. Καθαριότητα. Έντυπα. Αναβάθμιση ΟΑΣΘ. Αλλαγή νοοτροπίας 
ως προς τις υπηρεσίες. Έλεγχος ΕΦΕΤ στα τουριστικά εστιατόρια. Χώροι πρασίνου.  

• Προβολή εκδηλώσεων πόλης και πολιτιστικής κληρονομιάς 
• Ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού. Αξιοποίηση διαδρομής Αποστόλου Παύλου.  
• City breaks. «Συνδυασμός Mini City Break (ψώνια, νυχτερινή ζωή, 

Θεσσαλονικιώτικη κουζίνα) με χαλάρωση στη Χαλκιδική και την Πιερία.» 
• Ανάδειξη κοσμοπολίτικου χαρακτήρα και εξωστρέφειας της Θεσσαλονίκης 
• Βελτίωση υποδομών ιδίως στο αεροδρόμιο, τους οδικούς άξονες, το λιμάνι και το 

σιδηροδρομικό σταθμό 
• Αύξηση πτήσεων 
• Απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση βίζας 

Από την έρευνα για τον ξενοδοχειακό κλάδο της Θεσσαλονίκης διεφάνη η ανάγκη για 
συνολική αύξηση της χαμηλής μέσης πληρότητας καθώς και η ειδικότερη ανάγκη να 
ενισχυθεί η τουριστική κίνηση ιδίως κατά τα δίμηνα Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου και Ιουλίου-
Αυγούστου με έμφαση στους ταξιδιώτες αναψυχής που ταξιδεύουν τα Σαββατοκύριακα. Το 
ίδιο ισχύει και για τις γιορτές Πάσχα και Χριστουγέννων με πολλές άδειες κλίνες στην πόλη.
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1.4 ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 
Ο Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» αποτελεί τη βασική πύλη 

εισόδου για το διεθνή τουρισμό της Θεσσαλονίκης. Εντούτοις, το μεγαλύτερο μέρος των 
ταξιδιωτών αναψυχής που διακινούνται μέσω του αεροδρομίου δεν έχουν ως προορισμό το 
Νομό αλλά άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως τη Χαλκιδική και την Πιερία. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αφίχθησαν το 2005 1,1 εκ. 
αλλοδαποί τουρίστες, στα δε ξενοδοχεία του Νομού Θεσσαλονίκης κατεγράφησαν την 
ίδια χρονιά 216.000 αφίξεις αλλοδαπών. Όπως προκύπτει από το Σχήμα 1.4-1, υπάρχει 
επίσης διαφορετικός εποχιακός κύκλος μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. 
 

Μια επισκόπηση των αεροπορικών συνδέσεων της Θεσσαλονίκης με πόλεις του 
εξωτερικού δείχνει μια ικανοποιητική κάλυψη βασικών ευρωπαϊκών αγορών (βλ. Πίνακα 1.4-
1). Οι υφιστάμενες αεροπορικές συνδέσεις δεν έχουν πάντως κεφαλαιοποιηθεί για την 
ανάπτυξη τουρισμού τύπου «city breaks» στη Θεσσαλονίκη. Οι επιδόσεις του τουρισμού 
στην πόλη τη� Θεσσαλονίκης είναι δηλ. δυσανάλογες προς τις ευκαιρίες που δημιουργούν 
οι υφιστάμενες αεροπορικές συνδέσεις. Ιδίως η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με όλα τα 
σημαντικά αεροδρόμια της Γερμανίας είναι εξαιρετική και μένει να αξιοποιηθεί. 
Διευκρινίζεται ότι οι αεροπορικές συνδέσεις που περιέχονται στον Πίνακα 1.4-1 υπόκεινται 
σε συνεχείς αλλαγές και τροποποιήσεις με την κατάργηση υφιστάμενων ή την έναρξη νέων 
συνδέσεων από πλευράς των αεροπορικών εταιριών. 
 

Ως προς το οδικό δίκτυο πρέπει να αναφερθεί ότι τα έργα της Εγνατίας Οδού με τους 
κάθετους άξονες καθώς και του Ευρωπαϊκού Άξονα Ε10 που καταλήγει στην Αυστρία 
δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την προσέλκυση οδικού τουρισμού από τις γειτονικές χώρες 
σε μεγάλη κλίμακα. Οι βελτιωμένοι δρόμοι αυξάνουν τον πληθυσμό που μπορεί να 
επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο ενός «city break» 2-3 ημερών. Οι πρόσφατες 
αναβαθμίσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο επίσης αναμένουν την αξιοποίησή τους. 

 
Πίνακας 1.4-1: Πόλεις του εξωτερικού που συνδέονται αεροπορικά με τον Κρατικό Αερολιμένα 

Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» 
 
Γερμανία Κύπρος 
Βερολίνο (OA, Air Berlin) Λάρνακα (Aegean, Cyprus Airways) 
Ντυσελντορφ (OA, Aegean, LTU, Air Berlin) Πάφος (Cyprus Airways) 
Φρανκφούρτη (OA, Aegean, LTU, Condor) Ρουμανία 
Στουτγάρδη (OA, Aegean, Germanwings, HapagFly) Βουκουρέστι (Tarom) 
Μόναχο (Aegean, LTU) Ουγγαρία 
Αμβούργο (Air Berlin) Βουδαπέστη (Malev) 
Κολωνία (Germanwings, Air Berlin) Τουρκία 
Πάντερμπορν (Air Berlin) Κωνσταντινούπολη (OA) 
Ερφούρτη (Air Berlin) Τσεχία 
Λειψία (Air Berlin) Πράγα (Czech Airlines) 
Δρέσδη (Air Berlin) Ρωσία 
Αυστρία Μόσχα (Vim Avia, KrasAir) 
Βιέννη (Austrian) Ουκρανία 
Ελβετία Κίεβο (Aerosvit) 
Ζυρίχη (Swiss) Ντονέτσκ  
Ιταλία  
Μιλάνο (Alitalia)  
Ρώμη (Alitalia)  
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Βρετανία  
Λονδίνο (OA, British Airways)  
Γαλλία  
Παρίσι (Cyprus Airways)  

 
Πηγή: Αεροπορικές εταιρίες, GTP 

 
 

Σχήμα 1.4-1: Μηνιαία κατανομή αφίξεων αλλοδαπών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και στα 
ξενοδοχεία Ν. Θεσσαλονίκης 
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Αφίξεις αλλοδαπών στο "Μακεδονία" Αφίξεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
 

Πηγή: ΥΠΑ, ΕΣΥΕ 
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1.5 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Με την τουριστική προβολή της Θεσσαλονίκης έχουν ασχοληθεί κυρίως δύο φορείς: 
• η Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής (ΝΕΤΠ) που συνέστησε η 

Νομαρχία Θεσαλονίκης 
• το Thessaloniki Convention & Visitors Bureau (TCVB) 

 
Από τη ΝΕΤΠ του Ν. Θεσσαλονίκης δεν έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί 

ολοκληρωμένος σχεδιασμός Μάρκετινγκ αλλά υλοποιούνται οι συνήθεις από πλευράς 
ελληνικών φορέων ενέργειες προβολής όπως λ.χ. η συμμετοχή σε εκθέσεις, η έκδοση 
εντύπων και η πραγματοποίηση μεμονωμένων διαφημιστικών ενεργειών (στην Ελλάδα και τη 
Ρωσία). Πρόκειται για ενέργειες περιορισμένης αποτελεσματικότητας, τις οποίες, εντούτοις, 
ενθαρρύνει και συγχρηματοδοτεί ο ΕΟΤ. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος δράσης της 
ΝΕΤΠ για το 2006 ανήλθε στο ποσό των 800.000 Ευρώ. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιπαραβολή των ενεργειών προβολής της ΝΕΤΠ ανά αγορά 
με τις επιδόσεις του Νομού Θεσσαλονίκης σε εκάστοτε αγορά όπως απεικονίζεται στον 
Πίνακα 1.5-1. Από τα στοιχεία του Πίνακα διαφαίνεται ότι οι ενέργειες προβολής δεν 
επηρεάζουν με ουσιαστικό τρόπο την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στις αγορές-στόχους 
του Νομού Θεσσαλονίκης. Σε πολλές αγορές υπάρχει μεγάλη πτώση της κίνησης παρά τη 
διάθεση κονδυλίων από πλευράς ΝΕΤΠ (σημειώνονται με κόκκινο χρώμα), ενώ 
αναπτύχθηκαν κάποιες αγορές χωρίς καμία δραστηριοποίηση της ΝΕΤΠ (μπλε χρώμα). 
 

Της ΝΕΤΠ προηγήθηκε χρονικά το TCVB που ιδρύθηκε το 2000 από τους ξενοδόχους 
της Θεσσαλονίκης. Ασχολήθηκε αποκλειστικά με την προσέλκυση συνεδριακού τουρισμού. 
Παρά τα περιορισμένα μέσα του επέτυχε σημαντικά αποτελέσματα και συνέβαλε στην 
προσέλκυση σημαντικού αριθμού διεθνών συνεδρίων στην πόλη. Σε μια πενταετία 
υπερτριπλασιάστηκαν – σύμφωνα με τη στατιστική μέτρηση της ICCA – τα διεθνή συνέδρια 
που φιλοξένησε η Θεσσαλονίκη.  

Ορισμένες ενέργειες τουριστικής προβολής που αφορούν και το Ν. Θεσσαλονίκης 
γίνονται επίσης από πλευράς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης. 

 
 

Πίνακας 1.5-1: Ενέργειες προβολής της ΝΕΤΠ Θεσσαλονίκης και επιδόσεις του Νομού 
Θεσσαλονίκης σε επιλεγμένες αγορές 

 
 Ενέργειες προβολής της ΝΕΤΠ 

Αγορά Συμμετοχή σε 
εκθέσεις 

Μετάφραση 
εντύπων Διαφήμιση 

Μερίδιο στις 
διανυκτερεύσεις 
Ν. Θεσ/νίκης 

Μείωση 
έτους 2005 
έναντι 
χρονιάς 
ρεκόρ 

Ελλάδα      69,7% 0% 
Γερμανία  (2)    3,4% -17% 
Κύπρος      3,2% -9% 
Ιταλία      2,6% -21% 
Βρετανία      1,7% -9% 
Πρ. ΕΣΣΔ  (2)     0,9% -63% 
Αυστρία      0,4% -43% 
Πρ. Γιουγκοσλαβία      1,8% -66% 
Ρουμανία      1,0% 0% 
Ουγγαρία     0,2% -65% 
Τσεχία     0,2% -39% 
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Πολωνία     0,5% 0% 
Βουλγαρία    1,8% -1% 
Τουρκία    1,4% -31% 
Αλβανία    1,2% 0% 

 
Πηγή: ΝΕΤΠ Ν. Θεσσαλονίκης, ΕΣΥΕ 

 
 
Επομένως η αναγκαιότητα για τη σύσταση ενός Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και 
Marketing του Νομού Θεσσαλονίκης αποτελεί τη λογική εξέλιξη των αρχικών ενεργειών 
της ΝΕΤΠ και αντανακλά την πρόθεση όλων των φορέων του Νομού για πιο 
αποτελεσματική και πιο επαγγελματική άσκηση του Μάρκετινγκ της Θεσσαλονίκης. Στο 
πλαίσιο του προτεινόμενου Οργανισμού θα κεφαλαιοποιηθεί εξάλλου, το κλίμα 
συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων του Νομού, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις 
τους για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης. 
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1.6 ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CITY BREAKS» ΤΗΣ TUI 

 
Η Θεσσαλονίκη συμπεριελήφθη το 2005 για πρώτη φορά σε πρόγραμμα ταξιδιών 

τύπου «City Breaks» και μάλιστα σε αυτό του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού tour operator, της 
TUI («Städte erleben»). Πρόκειται για μια μικρή (καταρχήν) συμμετοχή:  το 2007 μετέχουν 
στο πρόγραμμα τέσσερα ξενοδοχεία της πόλης (η Αθήνα μετέχει με 12 ξενοδοχεία, η 
Κωνσταντινούπολη με 15 ξενοδοχεία). 
 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος η TUI έστειλε το καλοκαίρι του 2005 στη 
Θεσσαλονίκη 700 ταξιδιώτες από τη Γερμανία και την Αυστρία (με ταξίδια υπό τις εμπορικές 
επωνυμίες «TUI» και «Airtours»). Αυτή η επίδοση κρίθηκε επιτυχής και έτσι επεκτάθηκε το 
πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και το χειμώνα. 
 

Η παραμονή των πελατών της TUI διαρκεί 2 με 3 ημέρες και καλύπτει όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας. Θετικά αξιολογείται από τους ταξιδιώτες η παραθαλάσσια τοποθεσία και το 
μέγεθος της πόλης, δεδομένου ότι είναι συγκεντρωμένα σε μικρή απόσταση όλα τα θέλγητρα 
του προορισμού δηλ. τα ιστορικά μνημεία, τα καταστήματα και τα εστιατόρια. Τα δυνατά 
σημεία της πόλης για τη γερμανική πελατεία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
 

• Ιδιαίτερη ατμόσφαιρα (π.χ. παραδοσιακές ταβέρνες) 
• Πολιτισμός στην πόλη και σε κοντινούς προορισμούς 
• Shopping 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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2.1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΓΟΡΩΝ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η τμηματοποίηση της αγοράς και ο ορισμός των 
αγορών-στόχων για τον τουρισμό του Νομού Θεσσαλονίκης με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία 
και δεδομένης της έλλειψης σχετικής έρευνας καταναλωτών. Λόγω αυτής της έλλειψης θα 
επιδιωχθεί η τεκμηρίωση των προτάσεων που ακολουθούν σύμφωνα με την ανάλυση του 
προηγούμενου κεφαλαίου. 

Κατ’ αρχήν θα προσδιοριστούν τα διακριτά τουριστικά προϊόντα που προσφέρονται – 
ή θα μπορούσαν να προσφερθούν – στο Νομό Θεσσαλονίκης, τα οποία σε μεγάλο βαθμό 
προδιαγράφουν τις πιθανές αγορές-στόχους. Βάσει της επισκόπησης της τουριστικής 
προσφοράς προκύπτουν τα επιμέρους τουριστικά προϊόντα του Νομού, τα οποία 
απεικονίζονται στον Πίνακα 2.1-1. και θα γίνει προσπάθεια να συσχετιστούν με τις 
αντίστοιχες αγορές-στόχους. 
 

Πίνακας 2.1-1: Χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων Ν. Θεσσαλονίκης 
 
Διακριτά τουριστικά προϊόντα Ν. Θεσσαλονίκης Αποτελούν αντικείμενο του παρόντος 

σχεδίου Μάρκετινγκ 
  1.  Προορισμός για επαγγελματικά ταξίδια  
  2.  Εκθέσεις  
  3.  Συνέδρια και incentives   
  4.  Περιηγητικά ταξίδια (ιστορικού ενδιαφέροντος, 

θρησκευτικού ενδιαφέροντος κοκ.)   

  5.  City breaks (για αξιοθέατα, αγορές, διασκέδαση)   
  6.  Πολιτιστικά ταξίδια (παραστάσεις ή/και εκθέσεις)   
  7.  Παραθερισμός  
  8.  Ιαματικός τουρισμός  
  9. Θαλάσσιος τουρισμός (κρουαζιέρες + yachting)   
10. Ημερήσιες εκδρομές   
11. Σχολικές εκδρομές   
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  36 



Κ.Ε.Μπελιμπασάκης «Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής προβολής : Εφαρμογή στο Νομό Θεσσαλονίκης (2007-2009)» 

 

2.2 ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 
 

Η τουριστική πελατεία του Νομού Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τις εξής ομάδες 
τουριστών: 
1. Τουρίστες που διανυκτερεύουν στο Νομό: 

1.1. Διαμένοντες στην πόλη ή τα περίχωρα με κύριο προορισμό τη Θεσσαλονίκη - 
η μεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών (μερίδιο άνω του 90%) με μέση 
παραμονή 2 διανυκτερεύσεις 

1.2. Μετέχοντες σε περιηγητικά ταξίδια (για 1-2 διανυκτερεύσεις) 
1.3. Παραθεριστές (με παραμονή συνήθως έως 7 διανυκτερεύσεις) 
1.4. Επισκέπτες ιαματικών λουτρών (με μέση παραμονή 7,1 διανυκτερεύσεις) 

2. Εκδρομείς:  
2.1. Διαμένοντες σε γειτονικές παραθεριστικές περιοχές (κυρίως Χαλκιδική και 

Πιερία) 
2.2. Επιβάτες κρουαζιερόπλοιων 

Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο οδικός τουρισμός από την 
πρώην Γιουγκοσλαβία, ενώ δεν έχουν επιλυθεί οι δυσκολίες στην έκδοση βίζας για τους 
κατοίκους της. 
 

Πρώτη προτεραιότητα στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου Μάρκετινγκ έχει η ανωτέρω 
κατηγορία 1.1 (διαμένοντες στην πόλη ή τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης), στην οποία 
αναλογεί πάνω από το 90% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 
ετερόκλητη κατηγορία αποτελούμενη από ομάδες τουριστών με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά που συνθέτουν ξεχωριστές αγορές (αντιστοιχούν στα τουριστικά προϊόντα 
1, 2, 3, 5, 6 και 11 του Πίνακα 2.1-1). Ως προς τις εθνικότητες εντοπίζονται στους εξής 
γεωγραφικούς χώρους: 
 

• Έλληνες (μερίδιο 2005: 69,7%) 
• Κύπριοι (μερίδιο 2005: 3,2%) 
• «The Drive Market» - Βαλκάνια: ΠΓΔΜ, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, 

Τουρκία, Ρουμανία, Κροατία, Σλοβενία (μερίδιο 2005: 7,2%) 
• «The Fly Market»: Η υπόλοιπη Ευρώπη (Ανατολική, Δυτική και Βόρεια Ευρώπη) 

(μερίδιο 2005: 14,7%) 
• Υπερπόντιες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ισραήλ κοκ.) (μερίδιο 

2005: 5,2%) 
 

Από την έρευνα προέκυψε μια σαφής προτεραιότητα για τις γειτονικές χώρες και 
ιδίως τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία (λόγω και της εύκολης βίζας), την Τουρκία καθώς και 
την Κύπρο. Επίσης υπάρχει η εκτίμηση για δυνατότητες ανάπτυξης της ρωσικής καθώς και 
της γερμανικής και βρετανικής αγοράς. 

Η κυρίαρχη εθνικότητα στον τουρισμό του Νομού είναι οι Έλληνες, οι οποίοι 
πραγματοποίησαν το 70% των διανυκτερεύσεων το 2005. Μάλιστα το μερίδιό τους 
αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένης και της μείωσης στο μερίδιο των Ευρωπαίων 
τουριστών. 

Λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών απαιτείται 
δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια για την αύξηση των επισκεπτών από το εξωτερικό. Π.χ. 
ένας διπλασιασμός των Γερμανών τουριστών (της δεύτερης εθνικότητας τουριστών μετά τους 
Έλληνες) ισοδυναμεί με μια αύξηση μόλις 5% των Ελλήνων τουριστών. 
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Με βάση όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς και την εξέλιξη των μεγεθών που 

παρατέθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, τίθενται οι εξής προτεραιότητες ως προς την 
εθνικότητα των αγορών-στόχων του παρόντος σχεδίου Μάρκετινγκ: 

Α’ προτεραιότητα:  
• Ελληνική αγορά 

Β’ Προτεραιότητα:  
• «The Drive Market» και ιδίως οι χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, 

ΠΓΔΜ, Τουρκία 
• Κυπριακή αγορά 
• «The Fly Market»: Γερμανία 

Γ’ Προτεραιότητα:  
• «The Fly Market»: Βρετανία, Ιταλία, Ρωσία 
• ΗΠΑ 
• Ισραήλ και εβραϊκές κοινότητες στην Ευρώπη (λόγω εβραϊκής ιστορίας στη 

Θεσσαλονίκη) 
«Countries To Watch»:  

• Γαλλία (λόγω μεγέθους της αγοράς) 
• Αυστρία (λόγω εγγύτητας) 
• Ανατολική Ευρώπη (Ουκρανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία) 

 
Συγκεκριμένα, οι ανά χώρα ενέργειες θα πρέπει επικεντρωθούν κατ’ αρχήν στην 

αγορά της Ελλάδας. Εν συνεχεία θα διατεθούν κονδύλια για την προβολή της Θεσσαλονίκης 
στις χώρες Β’ προτεραιότητας και συγκεκριμένα σε αυτές που έχουν οδική πρόσβαση στο 
Νομό, στην Κύπρο (λόγω κοινής γλώσσας, μεγάλης εξοικείωσης και διεισδυτικότητας των 
ελληνικών ΜΜΕ είναι πολύ προσιτή η προβολή) καθώς και στη Γερμανία, η οποία διαθέτει 
πολύ καλή αεροπορική σύνδεση με την Θεσσαλονίκη και αποτελεί μια μεγάλη παραδοσιακή 
αγορά για την Ελλάδα. 
 

Αναλόγως της διαθεσιμότητας κονδυλίων και προσωπικού θα δρομολογηθούν ειδικές 
ενέργειες και για τις χώρες Γ’ προτεραιότητας, δηλ. άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές 
(Βρετανία, Ιταλία, Ρωσία), την αμερικανική αγορά καθώς και την αγορά τόσο του Ισραήλ 
όσο και των εβραϊκών κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη. 
 
Ο προτεινόμενος Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ του Νομού 
Θεσσαλονίκης θα πρέπει να επικεντρωθεί στις παραπάνω χώρες προκειμένου να επιτύχει 
το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα με τον πεπερασμένο του προϋπολογισμό. Οι εδώ 
προβλεπόμενες ενέργειες Μάρκετινγκ θα πρέπει να καλύψουν, πάντως και όλες τις άλλες 
χώρες στο πεδίο των δημοσίων σχέσεων και της προβολής στο Διαδίκτυο και ειδικότερα 
αυτές που διαθέτουν απευθείας αεροπορική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. 
 
Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
και να επανεκτιμά την παραπάνω ιεράρχηση σε τακτική βάση αναλόγως των συνθηκών 
και επιδόσεων κάθε αγοράς. 
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2.3 ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 
 

Πρώτη προτεραιότητα δίνεται στο παρόν σχέδιο Μάρκετινγκ στην ανάπτυξη των ταξιδιών 
τύπου City Breaks. Πρόκειται για μαζικό τουρισμό που μπορεί να φέρει μεγάλο όγκο νέας 
τουριστικής πελατείας στη Θεσσαλονίκη (ανεξάρτητοι ταξιδιώτες + πελάτες των tour 
operators, «Fly Market» + «Drive Market») και που ταιριάζει με την τουριστική προσφορά 
της πόλης. Δυνητικοί πελάτες για City Breaks είναι τόσο οι Έλληνες όσο και όλοι οι 
κάτοικοι των προαναφερθεισών χωρών προτεραιότητας (πλην ΗΠΑ). 

λλες μορφές τουρισμού επίσης θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν, εντούτοις είναι πολύ πιο 
μικρά τα μεγέθη και τα αναμενόμενα οφέλη. Ως προς την προσέλκυση συνεδρίων και 
incentives θα επιδιωχθεί η συνεργασία με το TCVB. 

ι ενέργειες Μάρκετινγκ θα πρέπει να στοχεύσουν είτε σε καταναλωτές (στις χώρες 
προτεραιότητας) και τουριστικούς επαγγελματίες είτε αποκλειστικά στους επαγγελματίες (για 
συνεδριακό, περιηγητικό κα θαλάσσιο τουρισμό). 

 αντιστοιχία προϊόντων με τις χώρες προτεραιότητας απεικονίζεται στον Πίνακα 2.3-1. 
 
Πίνακας 2.3-1: Συσχέτιση αγορών προτεραιότητας με το χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων 

του Νομού Θεσσαλονίκης 
 
 Χώρες Προτεραιότητας 
Διακριτά τουριστικά προϊόντα Ν. Θεσσαλονίκης Α’ Β’ Γ’ Άλλες 

χώρες 
Μόνο 

επαγγελματίες*

1.  Προορισμός για επαγγελματικά ταξίδια      
2.  Εκθέσεις      
3.  Συνέδρια και incentives       
4.  Περιηγητικά ταξίδια (ιστορικού 

ενδιαφέροντος, θρησκευτικού ενδιαφέροντος 
κοκ.) 

    
  

5.  City breaks (για αξιοθέατα, αγορές, 
διασκέδαση)    

6.  Πολιτιστικά ταξίδια (παραστάσεις ή/και 
εκθέσεις) 

  

7.  Παραθερισμός      
8.  Ιαματικός τουρισμός      
9. Θαλάσσιος τουρισμός (κρουαζιέρες + yachting)       
10. Ημερήσιες εκδρομές     
11.  Σχολικές εκδρομές    
 
* Οι ενέργειες Μάρκετινγκ δεν θα καλύψουν καταναλωτές αλλά μόνο τουριστικούς επαγγελματίες 
(π.χ. tour operators ή γραφεία οργάνωσης συνεδρίων) 
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2.4 ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την προηγηθείσα ανάλυση παρατίθενται εδώ εν 
συντομία οι επιλεγείσες αγορές-στόχοι. Θεωρώντας ότι η τουριστική προσφορά της 
Θεσσαλονίκης ελκύει ανθρώπους όλων των ηλικιών, διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων 
και κινήτρων και ποικίλης οικογενειακής κατάστασης, δεν θα επιχειρηθεί η περαιτέρω 
τμηματοποίηση των αγορών (π.χ. βάσει δημογραφικών κριτηρίων). Η τμηματοποίηση αυτή 
θα πρέπει να γίνει ειδικά για την ελληνική αγορά αφού πρώτα διενεργηθεί έρευνα τύπου 
«Segmentation Study» για την επιστημονικά τεκμηριωμένη τμηματοποίηση της ελληνικής 
αγοράς ως προς δημογραφικά και ψυχογραφικά κριτήρια, προκειμένου να ασκηθεί 
περισσότερο στοχευμένο και αποτελεσματικό Μάρκετινγκ προς τα ελκυστικότερα τμήματα 
της αγοράς.  
 

 
Πίνακας 2.4-1: Αγορές-στόχοι ανά τουριστικό προϊόν Νομού Θεσσαλονίκης 

 
Διακριτά τουριστικά προϊόντα Ν. Θεσσαλονίκης Αγορές-στόχοι 
Συνέδρια και incentives • Γραφεία οργάνωσης συνεδρίων σε όλον 

τον κόσμο 
Περιηγητικά ταξίδια (ιστορικού ενδιαφέροντος, 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος κοκ.) 

• Ειδικευμένοι tour operators και 
τουριστικά γραφεία σε όλον τον κόσμο 

City breaks (για αξιοθέατα, αγορές, διασκέδαση) • Ελληνική αγορά (Α’) 
• Κυπριακή αγορά (Β’) 
• Βαλκανικές χώρες (Β’) 
• Γερμανία (Β’) 
• Βρετανία, Ιταλία, Ρωσία (Γ’) 
• Ισραήλ (Γ’) 
• Άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

Πολιτιστικά ταξίδια (παραστάσεις ή/και 
εκθέσεις) 

• Ελληνική αγορά (Α’) 
• Κυπριακή αγορά (Β’) 
• Βαλκανικές χώρες (Β’) 
• Γερμανία (Β’) 
• Βρετανία, Ιταλία, Ρωσία (Γ’) 

Θαλάσσιος τουρισμός (κρουαζιέρες + yachting) • Εταιρίες κρουαζιέρων και ειδικευμένοι 
tour operators 

• Εταιρίες yachting 
Ημερήσιες εκδρομές • Παραθεριστές της Χαλκιδικής και της 

Πιερίας από ευρωπαϊκές χώρες (Β’) (Γ’) 
Σχολικές εκδρομές • Ελληνικά σχολεία 

• Σχολεία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
 
* Σε παρένθεση ο βαθμός προτεραιότητας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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3.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

• Αύξηση αναγνωρισιμότητας και καλλιέργεια θετικής εικόνας για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης στις αγορές-στόχους 

• Καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως υπ’ αριθμόν ένα επιλογής για ένα σύντομο ταξίδι 
αναψυχής σε πόλη τόσο στην ελληνική όσο επίσης στη βαλκανική και κυπριακή 
αγορά 

• Γνωστοποίηση στις αγορές-στόχους όλων των δραστηριοτήτων και θέλγητρων που 
προσφέρει ο Νομός στους επισκέπτες του 

• Απορρόφηση του μεγάλου αριθμού νέων ξενοδοχειακών κλινών και σταθερή αύξηση 
της τουριστικής κίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

• Άμβλυνση της εποχικότητας 

o Προσέλκυση περισσότερων Ελλήνων κατά το χειμερινό και το θερινό τρίμηνο 
(Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου-Αυγούστου) 

o Προσέλκυση περισσότερων ξένων τουριστών κατά το εξάμηνο Νοεμβρίου-
Απριλίου και ιδίως κατά την «κάμψη του Ιουλίου» 

o Προσέλκυση περισσότερων τουριστών αναψυχής σε όλες τις εορταστικές 
περιόδους (Χριστούγεννα, Πάσχα, Καθαρά Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος, 
Δεκαπενταύγουστος) 

o Προσέλκυση περισσότερων τουριστών την περίοδο των εκπτώσεων 
(Ιανουάριος, Αύγουστος) 

• Τόνωση της καταναλωτικής δαπάνης των τουριστών  

Ποσοτικός προσδιορισμός στόχων: 

• Βελτίωση της μέσης πληρότητας των ξενοδοχείων κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 

• Αύξηση διανυκτερεύσεων στα 2 εκ. ετησίως 

• Επιμήκυνση της μέσης παραμονής από τις 2 στις 2,5 διανυκτερεύσεις μέσω της 
προβολής τριήμερων / τετραήμερων ταξιδιωτικών προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη 
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3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

Το Μάρκετινγκ είναι η επιστήμη της αποτελεσματικότητας. Διαθέτει τα κατάλληλα 
εργαλεία για να μετράται το αποτέλεσμα κάθε δαπάνης προβολής καθώς και τις τεχνικές 
συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης της ασκούμενης επικοινωνιακής πολιτικής και των 
πωλήσεων. 

Το παρόν σχέδιο Μάρκετινγκ επικεντρώνεται μόνο σε εκείνες τις ενέργειες 
Μάρκετινγκ που είναι οι πλέον ενδεδειγμένες για την τουριστική προβολή της 
Θεσσαλονίκης και που μεγιστοποιούν το οικονομικό όφελος για το Νομό. 

Η αποτελεσματική διάθεση των κονδυλίων αποτελεί το βασικότερο ζητούμενο 
προκειμένου να ικανοποιηθεί η πιεστική ανάγκη των επιχειρήσεων του Νομού να 
προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες και να αυξήσουν τα έσοδά τους σε μια περίοδο με 
υπερπροσφορά ξενοδοχειακών κλινών και μεγάλες διακυμάνσεις στην τουριστική κίνηση. Το 
περιεχόμενο του σχεδίου Μάρκετινγκ λαμβάνει υπόψη τον τρόπο που λειτουργεί η διεθνής 
τουριστική αγορά καθώς και τους ανταγωνιστικούς προορισμούς και τον τρόπο που αυτοί 
ασκούν το δικό τους Μάρκετινγκ. 

Ο Οργανισμός Τουρισμού Ν. Θεσσαλονίκης θα έχει μεταξύ άλλων τους ακόλουθους 
σκοπούς: 

• Την προώθηση, προβολή και τουριστική ανάπτυξη του Νομού και της πόλης της 
Θεσσαλονίκης, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο επίπεδο. 

• Τη διαμόρφωση της συνολικής τουριστικής ταυτότητας του Νομού καθώς και το 
συνολικό σχεδιασμό, την εκπόνηση και εφαρμογή της στρατηγικής για την τουριστική 
ανάπτυξη τόσο του Νομού όσο και της πόλης της Θεσσαλονίκης 

 Τη συμβολή στη διαμόρφωση σύγχρονης τουριστικής υποδομής τόσο στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, όσο και σε ολόκληρο το Νομό. 

• Την ανάδειξη των τουριστικών πλεονεκτημάτων του Νομού Θεσσαλονίκης ως 
σημαντικού τουριστικού, εμπορικού, οικονομικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού 
κέντρου στη Ν.Α. Ευρώπη. 

• Το σχεδιασμό και εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης γενικού και ειδικού – 
θεματικού τουρισμού με τη διαμόρφωση ειδικών «πακέτων» που θα καλύπτουν τον 
τουρισμό πόλης, τα Συνέδρια, το Θρησκευτικό τουρισμό, τον εναλλακτικό τουρισμό, 
τον αρχαιολογικό τουρισμό, τον αθλητικό τουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό, κ.α. 
για την προσέλκυση των γενικών και ειδικών ομάδων τουριστών. 

 
 Συμμετοχή σε εκθέσεις 

Μέχρι σήμερα διαθέτονταν μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού τουριστικής προβολής 
του Ν. Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, πράγμα που κάνουν 
εξάλλου οι περισσότεροι ελληνικοί τουριστικοί φορείς. Η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να 
μετέχει επιλεκτικά στις εκθέσεις και να πηγαίνει σε αυτές μόνο εάν έχει να παρουσιάσει 
ένα συγκεκριμένο προϊόν στη συγκεκριμένη αγορά. Μια συμμετοχή σε έκθεση που είναι 
παθητική, δεν επιτυγχάνει την επιθετική πώληση του προορισμού και περιορίζεται στη 
διανομή εντύπων χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, οι δε πόροι που δαπανήθηκαν θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν πολύ πιο αποτελεσματικά με άλλον τρόπο. 
 

Για κάθε συμμετοχή σε έκθεση απαιτείται πολύ καλή προετοιμασία, η οποία θα 
πρέπει να περιλαμβάνει το κλείσιμο συναντήσεων με τουριστικούς επαγγελματίες και 
δημοσιογράφους, να προβλέπει την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών καθώς και 
παράλληλων εκδηλώσεων για τους καταναλωτές και τέλος να εκπαιδεύονται εγκαίρως τα 
άτομα που θα στελεχώσουν το περίπτερο (με την απαιτούμενη γλωσσομάθεια) για τους 
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τρόπους πώλησης και προβολής του προορισμού.  
 

Η συμμετοχή δεν θα πρέπει να περιορίζεται στη διανομή φυλλαδίων, αφού υπάρχουν 
πολύ πιο οικονομικοί τρόποι για να γίνει αυτό. Εξάλλου, με τέτοιου είδους προβολή δεν 
επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της αγοράς και η προσέλκυση νέων τουριστών που είναι και το 
βασικό ζητούμενο. 
 

 Διαφημιστική Πολιτική 
Διαφήμιση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε σαφώς καθορισμένο κοινό και με την επιλογή 

του κατάλληλου μηνύματος. Η διαφήμιση είναι δαπανηρή αλλά ταυτόχρονα πολύ 
αποδοτική εάν γίνει η σωστή επιλογή μέσων και μηνυμάτων για να προσεγγίσουμε μια 
αγορά-στόχο. 

Βασικό κριτήριο για να αποφασίσει κανείς τη σκοπιμότητα μιας διαφημιστικής 
καταχώρισης ή καμπάνιας είναι το ποσοστό του κοινού που θα μπορούσε να πειστεί να 
επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με το κόστος της διαφήμισης. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η περίπτωση της γερμανικής αγοράς. Το 2004 ήρθε στο Νομό Θεσσαλονίκης το 
1% των Γερμανών που επισκέφτηκαν εκείνη τη χρονιά την Ελλάδα. Δεδομένου ότι η Ελλάδα 
κατέχει μερίδιο 3% της γερμανικής τουριστικής αγοράς, η Θεσσαλονίκη εξασφάλισε μερίδιο 
0,03%. Εάν προχωρήσει κανείς σε μια διαφημιστική καμπάνια στη γερμανική αγορά, 
πληρώνει για μια προβολή σε ένα κοινό που σε ποσοστό άνω του 99% δεν πρόκειται να 
επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, μια διαφημιστική καμπάνια στην Ελλάδα θα 
φτάσει σε πολύ περισσότερους δυνητικούς επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. 
 

Η προτεινόμενη στο παρόν σχέδιο διαφημιστική πολιτική είναι η εξής: 
 

Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου Οργανισμού Τουριστικής Προβολής 
και Μάρκετινγκ του Νομού Θεσσαλονίκης θα γίνεται διαφήμιση μόνο στην ελληνική αγορά 
και μόνο με συγκεκριμένες προσφορές ή προϊόντα (π.χ. για επίσκεψη την περίοδο των 
Χριστουγέννων ή σε συνεργασία με αεροπορική εταιρία για την προβολή ενός πακέτου). 

 
Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνονται μεμονωμένες διαφημιστικές καταχωρήσεις μόνο όταν 

υπάρχει σοβαρό κίνητρο, όταν λ.χ. ένα περιοδικό κύρους ζητά διαφήμιση ως αντάλλαγμα για 
τη δημοσίευση πολυσέλιδου αφιερώματος στη Θεσσαλονίκη. 
 

 Δημόσιες Σχέσεις και Διαδίκτυο 
Πρόκειται για τους δύο αποτελεσματικότερους και οικονομικότερους τρόπους 

προβολής στο χώρο του τουρισμού, με την προϋπόθεση ότι η υλοποίησή τους γίνει με 
επαγγελματισμό και στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Μάρκετινγκ. Επίσης 
προϋποθέτουν την κατάλληλη στελέχωση του Οργανισμού. 
 

 Events 
Τα events αποτελούν βασικό εργαλείο για την προσέλκυση τουριστών ιδίως κατά τις 

περιόδους με χαμηλή ζήτηση. Από την έρευνα προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης της ζήτησης σε 
συγκεκριμένες περιόδους του έτους, η οποία θα επιτευχθεί με τα ακόλουθα events που 
προτείνονται στο παρόν σχέδιο Μάρκετινγκ (βλ. Πίνακα 3.2-1). Ο Οργανισμός δεν θα πρέπει 
να χρηματοδοτήσει τη διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων αλλά θα συνεργαστεί με τις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς για την πραγματοποίησή τους 
ή την ένταξή τους στα τουριστικά προγράμματα και πάντοτε στη βάση της 
αυτοχρηματοδότησης. 

Τα εδώ προτεινόμενα events συμπληρώνουν άλλες καθιερωμένες διοργανώσεις που 
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προσελκύουν εδώ και χρόνια μεγάλο αριθμό επισκεπτών (π.χ. οι εμπορικές εκθέσεις της 
Helexpo ή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου). 
 

Εκτός από τις προτεινόμενες διοργανώσεις υπάρχουν και πολλά άλλα σημαντικά 
γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στην 
πόλη με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται κάποιες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς. Π.χ. 
οι εκδηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής, των Δημητρίων και των Θεάτρων της πόλης θα 
μπορούσαν με την έγκαιρη προβολή και προπώληση εισιτηρίων να αποτελέσουν σημαντικό 
θέλγητρο για το τουρισμό της Θεσσαλονίκης. 
 

Προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη των events πάσης μορφής στην τουριστική προβολή 
της πόλης είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ειδικά για την πρώτη χρονιά 
του προγράμματος τουριστικής προβολής κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση ενός Mega 
Event για το διεθνές λανσάρισμα του προορισμού «Θεσσαλονίκη». Ένα show διεθνών 
προδιαγραφών π.χ. στο Λευκό Πύργο θα κάνει γνωστό τον προορισμό σε εκατομμύρια 
καταναλωτές και θα στείλει δυναμικές και ελκυστικές εικόνες για τη Θεσσαλονίκη σε όλον 
τον κόσμο. 
 

Πίνακας 3.2-1: Προτεινόμενα events για περιόδους με μειωμένη τουριστική κίνηση 
 

Προτεινόμενα events Περίοδος Περιεχόμενο 
Shopping Festival (Εκπτώσεις) Ιαν-Φεβ Παραγωγή οδηγού αγορών με ειδικές 

προσφορές καταστημάτων + ειδικά πακέτα 
ξενοδοχείων + πιθανές παραστάσεις δρόμου 
στις εμπορικές περιοχές από το Δήμο 

Ημέρες Παράδοσης (Απόκριες, 
Τσικνοπέμπτη, Καθαρά 
Δευτέρα) + Σαββατοκύριακο 
των Ερωτευμένων (Αγ. 
Βαλεντίνου) 

Φεβ-Μαρ Ειδικά πακέτα ξενοδοχείων + ειδικά 
αφιερώματα σε επιλεγμένα εστιατόρια και 
κέντρα διασκέδασης 

Πάσχα στη Θεσσαλονίκη Απρ 
(Πάσχα) 

Ειδικά πακέτα ξενοδοχείων + εκδηλώσεις 
Δήμου για παιδιά + έκδοση οδηγού αγορών 
και δραστηριοτήτων 

Mega Event (συναυλία ή light 
show) 

Ιουλ Διοργάνωση διεθνούς ακτινοβολίας με σκοπό 
την εξασφάλιση μεγάλης παγκόσμιας 
δημοσιότητας 

Shopping Festival (Εκπτώσεις) Ιουλ-Αυγ Παραγωγή οδηγού αγορών με ειδικές 
προσφορές καταστημάτων + ειδικά πακέτα 
ξενοδοχείων + πιθανές παραστάσεις δρόμου 
στις εμπορικές περιοχές από το Δήμο 

Christmas Shopping + Γιορτή 
Χριστουγέννων 

Δεκ Ειδικά πακέτα ξενοδοχείων + εκδηλώσεις 
Δήμου για παιδιά + έκδοση οδηγού αγορών 
και δραστηριοτήτων 

 
 

 Πρόγραμμα Πρεσβευτών 
Προτείνεται να χορηγηθεί ο τιμητικός τίτλος του «Πρεσβευτή της Θεσσαλονίκης» σε 

γνωστά άτομα από το χώρο των θεαμάτων, του αθλητισμού, της πολιτικής κοκ. με σκοπό τη 
συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας. Το ζητούμενο είναι η 
εξασφάλιση δωρεάν προβολής με τη βοήθεια ατόμων που προσωποποιούν τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα της πόλης.  
 

 Στρατηγικές Συνεργασίες 
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Σκόπιμο είναι να επιδιωχθεί από τον Οργανισμό η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών 
με φορείς που έχουν κοινές επιδιώξεις και μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές συνεργίες 
και εξοικονομήσεις πόρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις για συνεργασίες 
με τους εξής: 
 

• Αεροπορικές εταιρίες που διακινούν επιβάτες προς τη Θεσσαλονίκη τόσο από 
ελληνικούς όσο και από διεθνείς προορισμούς. Το ζητούμενο είναι κυρίως η προβολή 
της Θεσσαλονίκης στα αεροπλάνα και το έδαφος και ειδικότερα η πώληση πακέτων. 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας και γειτονικοί Νομοί: 
Η Μακεδονία – και συγκεκριμένα η περιοχή που εξυπηρετείται από το διεθνή 
αερολιμένα «Μακεδονία» – αποτελεί έναν ενιαίο τουριστικό χώρο (ανεξάρτητα από 
τα διοικητικά όρια Νομών και Περιφερειών). Η ενιαία και κυρίως η επαγγελματικά 
σχεδιασμένη τουριστική προβολή του ελληνικού Βορρά θα βοηθήσει να γίνει 
ευρύτερα γνωστή μια περιοχή που έχει πολύ μικρότερη αναγνωρισιμότητα στην 
ευρωπαϊκή αγορά απ’ ότι άλλες περιοχές της χώρας (Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, 
Πελοπόννησος). Η μέχρι σήμερα προβολή μιας πολυδιασπασμένης περιοχής (Region 
of Central Macedonia, Regional of Eastern Macedonia-Thrace) δεν έχει φέρει 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα.  

 
Με τη δημιουργία της πρώτης ολοκληρωμένης επαγγελματικής δομής για τουριστικό 
Μάρκετινγκ στο πλαίσιο του προτεινόμενου Οργανισμού, ο εν λόγω Οργανισμός θα 
μπορούσε να διεκδικήσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων 
τουριστικής προβολής τόσο της Περιφέρειας όσο και των γειτονικών Νομών. 
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3.3 POSITIONING ΚΑΙ BRANDING ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Το «brand» δεν είναι απλά μια μάρκα ή μια εμπορική επωνυμία ή ένα σήμα. Είναι 

ένα επικοινωνιακό εργαλείο για να αναδειχθεί με θετικό τρόπο και να διαφοροποιηθεί η 
εμπειρία που προσφέρει ένας τουριστικός προορισμός στους επισκέπτες του. Το «brand» δεν 
ισοδυναμεί με την ταξιδιωτική εμπειρία αλλά με την υπόσχεση ότι ο ταξιδιώτης θα 
βιώσει μιαν απολαυστική εμπειρία επισκεπτόμενος τον προορισμό. Σε ένα «brand» 
ενσωματώνονται λεκτικά, εικαστικά και ενδεχομένως οπτικοακουστικά στοιχεία για να 
συνθέσουν την ταυτότητα του προϊόντος με τη μορφή ενός λογοτύπου, ενός σλόγκαν, ενός 
ήχου κοκ. Το «brand» μας προϊδεάζει για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή – εν 
προκειμένω – για την ταξιδιωτική εμπειρία που θα μας προσφέρει ο προορισμός του ταξιδιού 
μας. 
 

Η δημιουργία ενός επιτυχημένου «brand» είναι δύσκολη, ιδίως στην περίπτωση της 
Θεσσαλονίκης, η οποία: 

• είναι ένας άγνωστος προορισμός για το μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή 
• δεν διαθέτει ένα ευρέως γνωστό κυρίαρχο γνώρισμα – π.χ. ένα πολύ χαρακτηριστικό 

και ευκόλως αναγνωρίσιμο μνημείο σαν την Ακρόπολη – που θα μπορούσε να 
αποτελέσει ένα κεντρικό επικοινωνιακό μοτίβο 

• προσφέρει πολλά τουριστικά προϊόντα που απευθύνονται σε εντελώς διαφορετικές 
αγορές και συνεπώς το «brand» πρέπει να είναι εξίσου πειστικό σε ένα ευρύ φάσμα 
καταναλωτών. 

 
Ως «positioning» νοείται η θέση που καταλαμβάνει ένα προϊόν στο μυαλό του 

καταναλωτή συγκρινόμενο με άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα ή/και με τις ανάγκες και 
προτιμήσεις του ίδιου του καταναλωτή. 
Η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν άγνωστο τουριστικό προορισμό για την ευρωπαϊκή αγορά. 
Μόνο στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις όμορες χώρες υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι του 
πληθυσμού με καλή γνώση για το τι είναι και τι προσφέρει η Θεσσαλονίκη στους επισκέπτες 
της. 
 

Επειδή η Θεσσαλονίκη αρχίζει ως νέος προορισμός να χτίζει τη διεθνή της εικόνα από 
μηδενική βάση, θα πρέπει εξαρχής να οριστεί το ενδεδειγμένο positioning και να 
δημιουργηθεί ένα ελκυστικό destination brand. Με τα σημερινά δεδομένα, το brand θα 
πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά στην πόλη και όχι σε άλλες περιοχές του Νομού. 
Στοιχεία όπως τα θέρετρα του Στρυμωνικού ή τα ιαματικά λουτρά δεν μπορούν να 
υποστηρίξουν ένα πειστικό brand στη διεθνή αγορά. Το επιτυχημένα branding της πόλης θα 
ωφελήσει, ωστόσο, συνολικά το Νομό και θα δημιουργήσει τουριστική ζήτηση που θα 
διαχυθεί συνολικά στο Νομό. 
 

Το επιθυμητό positioning για τη Θεσσαλονίκη που προάγει τους παραπάνω στρατηγικούς 
στόχους μπορεί να κωδικοποιηθεί ως εξής: 

 Κοσμοπολίτισσα ως σταυροδρόμι των πολιτισμών και του εμπορίου 
 Μοναδική ιστορική κληρονομιά πανταχού παρούσα στην πόλη 
 Νεανική πόλη γεμάτη αυτοπεποίθηση 
 Οικονομική μητρόπολη 
 Πρωτοπόρα τόσο στο lifestyle όσο και στις τέχνες 
 Στην καρδιά της Βόρειας Ελλάδας κοντά σε εξαιρετικά ιστορικά μνημεία και φυσικές 
ομορφιές 
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 Διαφορετικές εμπειρίες που προσφέρει κάθε εποχή του χρόνου  
 

Με την τακτική διενέργεια μιας ετήσιας έρευνας (τουλάχιστον για την ελληνική αγορά) 
θα πρέπει να παρακολουθείται η εξέλιξη του positioning και να λαμβάνονται διορθωτικά 
μέτρα όταν υπάρχει απόκλιση από την επιθυμητή θέση. 
 

Το destination brand της Θεσσαλονίκης πρέπει να υποστηρίζει αυτήν την τοποθέτηση 
δίνοντας την αίσθηση της ζωντάνιας και του κοσμοπολιτισμού. Θα πρέπει να προκαλεί 
θετικούς συνειρμούς και να είναι προσιτό σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων διαφορετικής 
εθνικότητας, ηλικίας, οικογενειακού κύκλου ζωής, κοινωνικοοικονομικής θέσης κλπ. Επίσης 
πρέπει να διαφοροποιεί τη Θεσσαλονίκη από οποιονδήποτε άλλο προορισμό. 
 

Ως προς το wording, το λεκτικό μέρος του brand, αυτό θα μπορούσε να αντανακλά τα 
εξής χαρακτηριστικά του προορισμού: 

 Θεσσαλονίκη και συναρπαστική ιστορική κληρονομιά 
 Θεσσαλονίκη και μόδα/shopping 
 Θεσσαλονίκη και νυχτερινή διασκέδαση 
 Θεσσαλονίκη και εξαίσιες γαστρονομικές συγκινήσεις 
 Θεσσαλονίκη και ζωντανή πολιτιστική δημιουργία 
 Θεσσαλονίκη – Οικονομικό Κέντρο 
 Θεσσαλονίκη και εξαιρετικά περίχωρα (φύση, μνημεία, παραλίες) 

 
Θα πρέπει επίσης να επιλεγούν τα κατάλληλα key visuals δηλ. ελκυστικές εικόνες που θα 

ενσωματώνουν την πεμπτουσία των εξής παραμέτρων: 
Η αίσθηση που θα πρέπει να αναδύουν αυτά τα key visuals είναι αυτή της παράδοσης, 

του αυθεντικού και της ιδιαίτερης αισθητικής ταυτότητας της πόλης. Επίσης θα πρέπει να 
είναι ανθρωποκεντρικά, δηλ. να δείχνουν τις εμπειρίες ανθρώπων που επισκέπτονται τη 
Θεσσαλονίκη αντί για κτίρια και τοπία. Το ζητούμενο της προβολής πρέπει να είναι πάντοτε 
οι εμπειρίες που προσφέρει η πόλη, αφού αυτές είναι :α)  που αποτελούν το λόγο επίσκεψης 
στην πόλη και β) που τη διαφοροποιούν από άλλους προορισμούς. Πόλεις με ιστορικά 
μνημεία και κτίρια υπάρχουν άπειρες σε όλη την Ευρώπη. 

Μόνο αυτά τα key visuals θα χρησιμοποιούνται για να δομηθεί με συνέπεια ένα ισχυρό 
destination brand για τη Θεσσαλονίκη. Π.χ. σε μια υποθετική καμπάνια υπό τον τίτλο «The 
Thessaloniki’s Way», θα προέκυπταν οι εξής συνδυασμοί του σλόγκαν με τα επιμέρους 
μοτίβα: 

• «Having Breakfast … The Thessaloniki Way» 
Φωτό: μινιμαλιστική αισθητική με ένα φλυτζάνι ελληνικό καφέ, Θεσσαλονικιώτικο 
κουλούρι και εφημερίδα σε παραδοσιακό καφενείο (πιθανόν με θέα στην πόλη από 
την τζαμαρία) 

• «Falling In Love … The Thessaloniki Way» 
Φωτό: Ρομαντικός περίπατος ζευγαριού στη Λεωφ. Νίκης με το σούρουπο 

• «Experiencing History … The Thessaloniki Way» 
Φωτό: Σκηνή από την καθημερινότητα της πόλης δίπλα σε αρχαίο μνημείο 

• «Shopping … The Thessaloniki Way» 
Φωτό: Σκηνή γυναίκας να κάνει τις αγορές της στην Τσιμισκή (φωτογραφία με 
προοπτική και βάθος για να φαίνονται τα καταστήματα στη σειρά) 

• «Doing Business … The Thessaloniki Way» 
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Φωτό: Ομάδα συνέδρων με κοστούμια σε υπαίθριο χώρο 

• «Having Fun … The Thessaloniki Way» 
Φωτό: Παρέα νέων ανθρώπων σε ξέγνοιαστη ατμόσφαιρα καθώς τρώνε σε 
παραδοσιακή ταβέρνα 

• «Stretching Your Legs … The Thessaloniki Way» 
Φωτό: Παιχνίδια μέσα στο νερό από ζευγάρι ευρισκόμενο σε παραλία της 
Θεσσαλονίκης 

• «Things To Do Between Breakfast And Lunch … The Thessaloniki Way» 
Φωτό: Στιγμιότυπο στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας 

 
Βασικό στοιχείο ενός επιτυχημένου destination brand είναι η ύπαρξη ενός 

αναγνωριστικού στοιχείου, το οποίο θα ταυτίσουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές με το 
συγκεκριμένο προορισμό (ό,τι δηλ. η Ακρόπολη για την Αθήνα, το Κολοσσαίο για τη Ρώμη, 
ο Πύργος του Άιφελ για το Παρίσι κοκ.). Παρά την περιορισμένη αναγνωρισιμότητα του 
Λευκού Πύργου εκτός Βαλκανίων, το ιστορικό αυτό μνημείο αποτελεί το μόνο κατάλληλο 
μοτίβο για να αποτελέσει το αναγνωριστικό της πόλης. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει το 
περίγραμμα του Λευκού Πύργου να ενσωματωθεί στο τουριστικό λογότυπο της 
Θεσσαλονίκης, ώστε να εμφανίζεται σε όλες τις επικοινωνιακές ενέργειες του Οργανισμού. 
Εξάλλου, το προτεινόμενο Mega Event στο Λευκό Πύργο (με τη μορφή ενός γιγαντιαίου 
show) θα συμβάλλει στη άμεσή του διεθνή καθιέρωση χάρη στην παγκόσμια δημοσιότητα 
που θα επιφέρει το event. 
 

Θα χρειαστεί να δημιουργηθούν εφαρμογές του destination brand σε διάφορες 
γλώσσες καθώς και σε όλα τα χρησιμοποιούμενα από τον Οργανισμό μέσα (από τις κάρτες 
επισκεπτηρίου και το επιστολόχαρτο μέχρι την ιστοσελίδα, τις παρουσιάσεις PowerPoint και 
τα CD/DVD. 

Η δημιουργική ομάδα που θα αναλάβει το σχεδιασμό του destination brand (ως 
προς την εικαστική, λεκτική κλπ. διάστασή του) θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι βασική 
επιδίωξη κάθε τουρίστα είναι να αποκομίσει από το ταξίδι μια ευχάριστη και ξεχωριστή 
ταξιδιωτική εμπειρία. Θα πρέπει δηλ. να απαν�ηθεί το ερώτημα: Ποια συναισθήματα και 
ποιες προσδοκίες δημιουργεί στους καταναλωτές το σχεδιαζόμενο destination brand; 
 

Πέραν του βασικού destination brand θα χρειαστεί να ετοιμαστούν και τα brands των 
επιμέρους τουριστικών προϊόντων. 
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3.4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται τα αναλυτικά σχέδια δράσης, με τα οποία 
προτείνεται να υλοποιηθεί το παρόν σχέδιο Μάρκετινγκ. Σκοπός αυτής της δέσμης δράσεων 
είναι η αξιοποίηση κάθε σημαντικής ευκαιρίας για προσέλκυση τουριστών στη Θεσσαλονίκη 
λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος κάθε δράσης. 

Η προτεινόμενη δέσμη δράσεων επικεντρώνεται αφενός στις απαραίτητες και 
αφετέρου στις πλέον αποδοτικές ενέργειες Μάρκετινγκ και αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων τουριστικής προβολής.  

Ο συνδυασμός των δράσεων έγινε βάσει της παραδοχής ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός 
του Οργανισμού θα ανέλθει στα 800.000 Ευρώ. Εάν υπάρξει απόκλιση στον προϋπολογισμό 
προς τα πάνω ή προς τα κάτω, θα πρέπει αναλόγως να τροποποιηθούν οι προβλεπόμενες στο 
παρόν δράσεις. 
 

 Φάσεις υλοποίησης 
Η προτεινόμενη δέσμη δράσεων αποτελείται από δύο διακριτές φάσεις. Η αρχική φάση 

(development phase) αποτελεί τη φάση ανάπτυξης του Οργανισμού και των επιμέρους 
εργαλείων Μάρκετινγκ (εκπαίδευση προσωπικού, επιτόπια απογραφή τουριστικών πόρων, 
επιχειρήσεων, διαδρομών κοκ., σχεδίαση, συγγραφή και ανάπτυξη ιστοσελίδας και έντυπων 
μέσων προβολής, δημιουργία image bank και λοιπών βάσεων δεδομένων κλπ.). 
 

Ως ορόσημο για την ολοκλήρωση της αρχικής φάσης τίθεται η πραγματοποίηση της 
επαγγελματικής έκθεσης για ταξίδια πόλεων «City Break», η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2008. Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία να λανσαριστεί η 
Θεσσαλονίκη ενώπιον όλων των επαγγελματιών της Ευρώπης που ειδικεύονται στα ταξίδια 
πόλεων. Προτείνεται η έντονη παρουσία της Θεσσαλονίκης στην έκθεση με πιθανή ανάληψη 
κάποιας χορηγίας και την πραγματοποίηση μιας μεγάλης δεξίωσης με παραδοσιακές 
Θεσσαλονικιώτικες γεύσεις καθώς και τη φιλοξενία σημαντικού αριθμού επισκεπτών στη 
Θεσσαλονίκη. 

Προτείνεται επίσης να μεταβεί μια ομάδα στελεχών στην τουριστική έκθεση ΙΤΒ του 
Βερολίνου, τη μεγαλύτερη του κόσμου (Μάρτιος 2008), για να ολοκληρώσει επιτόπου την 
εκπαίδευση μέσω πρακτικής εφαρμογής των τεχνικών πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων για 
την προσέλκυση τουριστών στη Θεσσαλονίκη. 
 

Μετά τη συμπλήρωση της αρχικής φάσης θα μπορέσει να ξεκινήσει η φάση υλοποίησης 
βάσει των επιμέρους σχεδίων δράσης με σημείο έναρξης το προτεινόμενο Mega Event για το 
λανσάρισμα της Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 2008. 
 
 

 Έλεγχος Αποτελεσματικότητας 
 

Τα στελέχη του Οργανισμού θα πρέπει να εκπαιδευτούν στις τεχνικές μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας για κάθε επιμέρους ενέργεια Μάρκετινγκ, προκειμένου να 
παρακολουθείται η αποδοτική χρήση των κονδυλίων. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα για τη 
λήψη διορθωτικών μέτρων όταν διαγνωσθεί κάποιο πρόβλημα. 
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3.5 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Η στελέχωση του νεοσύστατου Οργανισμού αποτελεί την κρισιμότερη παράμετρο 
επιτυχίας για την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου Μάρκετινγκ. Την υλοποίηση πρέπει να 
αναλάβουν ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη σε αυστηρά επαγγελματική βάση, δεδομένου ότι το 
Μάρκετινγκ ασκείται από ειδικούς.  

Για την υλοποίηση του σχεδίου και μέσω αυτής την άμεση αύξηση του τουριστικού 
ρεύματος προς τη Θεσσαλονίκη, θα χρειαστεί να συσταθεί η κατάλληλη σε αριθμό και 
δεξιότητες ομάδα στελεχών. Διεθνείς μελέτες σε αντίστοιχους Οργανισμούς Τουριστικού 
Μάρκετινγκ έχουν δείξει ότι το βέλτιστο επίπεδο στελέχωσης (staffing benchmark) 
προκύπτει όταν: 

• σε κάθε στέλεχος αναλογεί προϋπολογισμός προβολής της τάξης των 200.000 με 
250.000 Ευρώ 

• το 20%-25% του προϋπολογισμού τουριστικής προβολής διατίθεται για τη 
μισθοδοσία. 

Από τη στάθμιση των δύο αυτών κριτηρίων προκύπτει ένα επίπεδο βέλτιστης αρχικής 
στελέχωσης του Οργανισμού περί τα 4-5 άτομα. Μια τέτοια ομάδα επαρκεί για να υλοποιήσει 
με αποδοτικό τρόπο δημόσιες σχέσεις και προωθητικές ενέργειες με τα μέσα ενημέρωσης και 
τους τουριστικούς επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο και να επιτύχει αποτέλεσμα προβολής και 
πωλήσεων πολλαπλάσιο μιας συμβατικής διαφημιστικής καμπάνιας που θα στοίχιζε πολύ 
περισσότερα χρήματα. 

Η ομάδα των 4-5 στελεχών θα πρέπει να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον τις εξής 
δεξιότητες: 

• Γνώση τεχνικών έρευνας αγοράς και σχεδιασμού Μάρκετινγκ 
• Σε βάθος γνώση του τουριστικού κυκλώματος 
• Δημόσιες σχέσεις  
• Ενέργειες δημοσιότητας (λειτουργία γραφείου τύπου) 
• Τεχνικές Internet Marketing 
• Τεχνικές προώθησης πωλήσεων και παρουσιάσεων 
• Κατανόηση διαφημιστικού σχεδιασμού 
• Συγγραφή κειμένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (υποστήριξη και άλλων 

γλωσσών επιθυμητή) 
• Γλωσσικές και τεχνολογικές δεξιότητες 
 
Ιδιαίτερη σημασία στο σύγχρονο Μάρκετινγκ προορισμών έχει η παραγωγή κειμένων 

υψηλής ποιότητας. Αυτά τα κείμενα εξασφαλίζουν δωρεάν δημοσιότητα μεγάλης χρηματικής 
αξίας και καλύπτουν πολλαπλές επικοινωνιακές ανάγκες. Για αυτόν το λόγο θα πρέπει να 
συσταθεί ομάδα κειμενογράφων εντός του Οργανισμού ή/και σε συνεργασία με εξωτερικούς 
κειμενογράφους, ώστε να καλυφθούν πολλαπλές επικοινωνιακές ανάγκες μέσα από έναν 
κεντρικό μηχανισμό παραγωγής content: 

• Κείμενα για το τουριστικό portal της Θεσσαλονίκης (με συνεχή ανανέωση της ύλης, 
ειδικά αφιερώματα κοκ.) 

• Κείμενα για τα έντυπα 
• Κείμενα για το γραφείο τύπου (συνεχής ροή δελτίων τύπου, ενδεικτικών άρθρων.) 
• Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις για τις προωθητικές δραστηριότητες (σε εκθέσεις, 

workshops κοκ.) 
 

Ουσιαστικά η ομάδα του Οργανισμού καλείται να λειτουργήσει ως συντακτική ομάδα 
ενός περιοδικού για τη Θεσσαλονίκη διεξάγοντας την απαιτούμενη έρευνα και 
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συντάσσοντας κείμενα στις αναγκαίες γλώσσες. Αυτή η δραστηριότητα θα αντιστοιχεί 
περίπου στο 45% της συνολικής δουλειάς που θα επιτελείται στον Οργανισμό. Ένα 45% θα 
αντιστοιχεί στις ενέργειες προώθησης πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων με τους 
τουριστικούς επαγγελματίες και τα μέσα ενημέρωσης, ενώ το υπόλοιπο 10% αφορά 
δραστηριότητες έρευνας αγοράς, σχεδιασμού Μάρκετινγκ και διαφημιστικών ενεργειών 
καθώς και το συντονισμό και τη συνεργασία με τους φορείς και τις επιχειρήσεις της 
Θεσσαλονίκης  
 

Το ακόλουθο οργανόγραμμα αντανακλά την βέλτιστη ιεραρχική δομή για ένα επίπεδο 
στελέχωσης πέντε ατόμων (βλ. Σχήμα 3.5-1). Αναλόγως της ανάπτυξης στα έσοδα του 
Οργανισμού και της καθιέρωσης νέων πάγιων πηγών χρηματοδότησης, θα πρέπει να αυξηθεί 
η στελέχωσή του. Η αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού και οι απαιτήσεις του σύγχρονου 
επιβάλλει ένα διευθυντοκεντρικό μοντέλο διοίκησης καθώς και την αποφυγή κάθετων 
ιεραρχικών δομών με μη παραγωγικό διοικητικό προσωπικό (διευθυντές, γραμματείς κλπ.). Η 
προσέγγιση που υιοθετείται στο παρόν σχέδιο θέλει όλα τα στελέχη του Οργανισμού – 
συμπεριλαμβανομένου και του Διευθυντή – να ασχολούνται άμεσα με την παραγωγική 
διαδικασία. 
 

Έτσι, η απεικόνιση των καθηκόντων του Διευθυντή στο οργανόγραμμα είναι ενδεικτική. 
Το ποιος θα αναλάβει ρόλο Διευθυντή θα εξαρτηθεί από τα προσόντα όσων επιλεγούν στην 
ομάδα στελεχών και ολοκληρώσουν τη σχετική εκπαίδευση. Στα μέλη της ομάδας θα 
ανατεθούν επίσης χρέη κειμενογράφων, ενώ ανάλογα με τη γλωσσομάθεια και την 
προηγούμενη εμπειρία θα επιμερισθούν οι γεωγραφικές περιοχές ευθύνης (κάθε στέλεχος θα 
έχει επιπλέον ρόλο country manager). 
 
Σχήμα 3.5-1: Ενδεικτικό Οργανόγραμμα για τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Marketing 

Νομού Θεσσαλονίκης 

 

 
Managing 
Director 

Press 
Relations 
Manager 

Internet 
Marketing 
Manager 

Travel 
Trade 

Manager 

Product 
Manager 

City Breaks 

• Λειτουργία 
γραφείου τύπου 

• Συστηματικές 
επαφές με 
ελληνικά και 
διεθνή ΜΜΕ 

• Διαχείριση image 
bank 

• Διαχείριση και 
ανανέωση ύλης του 
portal 

• Ενέργειες Internet 
Marketing/e-CRM 

• Επιμέλεια και 
αποστολή e-
newsletter 

• Συστηματικές επαφές 
με τουριστικούς 
πράκτορες, tour 
operators, οργανωτές 
συνεδρίων κοκ. σε 
όλον τον κόσμο 

• Παρουσιάσεις 
πωλήσεων σε 
εκθέσεις, sales 
missions κοκ. 

• Έρευνα και ανάλυση αγοράς 
• Σχεδιασμό Μάρκετινγκ 
• Κατανομή προϋπολογισμού 
• Επαφές με αεροπορικές εταιρίες και εταιρίες κρουαζιέρων 
• Επαφές με τουριστικές επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης 
• Επαφές με δημόσιους φορείς 

• Συστηματικές 
επαφές με τους 
tour operators 
και τους 
τουριστικούς 
πράκτορες 
παγκοσμίως που 
οργανώνουν 
City Breaks 

• Επαφές με 
τουριστικές 
επιχειρή�εις 
Θεσσαλονίκης 

 

  58 



Κ.Ε.Μπελιμπασάκης «Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής προβολής : Εφαρμογή στο Νομό Θεσσαλονίκης (2007-2009)» 

 

3.6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PRODUCT DEVELOPMENT) 
 

Τα στελέχη του Οργανισμού θα πρέπει να προβούν στην ανάπτυξη ορισμένων νέων 
τουριστικών προϊόντων με σκοπό τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς του Νομού, 
την προσέλκυση νέων κατηγοριών πελατών και την αντιμετώπιση ελλείψεων. Η ανάπτυξη θα 
γίνει είτε εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό είτε θα ετοιμαστούν οι αναλυτικές προδιαγραφές, 
οι οποίες θα δοθούν στον τελικό φορέα υλοποίησης. 
 

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται τα εξής προϊόντα που αποβλέπουν στον εμπλουτισμό 
της τουριστικής προσφοράς της Θεσσαλονίκης: 
 

• Πεζές τρίωρες διαδρομές σε συνεργασία με το Σύλλογο Ξεναγών όπως λ.χ.: 
o Διαδρομή Α’: Αγ. Δημήτριος  Ρωμαϊκή Αγορά  Χαμάμ  Εμπορικό 

Κέντρο  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Πλ. Άθωνος  Αγ. Σοφία  
Ανάκτορο Γαλέριου  Ροτόντα  Λευκός Πύργος 

o Διαδρομή Β’ στην Άνω Πόλη: Γεντί Κουλέ  Μονή Βλατάδων  Όσιος 
Δαβίδ  Αγ. Νικόλαος Ορφανός 

o Διαδρομή Γ’ στα μουσεία: Βυζαντινό Μουσείο  Αρχαιολογικό Μουσείο  
Λευκός Πύργος 

• Θεματικές διαδρομές στην πόλη όπως λ.χ.: 
o Στα ίχνη των Ρωμαίων 
o Στα ίχνη των Βυζαντινών 
o Στα ίχνη της Ορθοδοξίας 
o Η Θεσσαλονίκη του Βυζαντίου 
o Θεματικό Shopping 
o Διαδρομή για Τούρκους επισκέπτες (Σπίτι Κεμάλ, Άνω Πόλη, Τζαμιά, Χαμάμ, 

Βίλλα Αλλατίνι + επίσκεψη στην Καβάλα) 
o Διαδρομή για Εβραίους επισκέπτες (Εβραϊκό Νεκροταφείο, Εβραϊκό Μουσείο, 

Συναγωγή, Μνημείο Ολοκαυτώματος κοκ.) 

• Θεματικές μονοήμερες εκδρομές εκτός πόλης 

• Σχεδιασμός πολυήμερων περιηγητικών προγραμμάτων με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη 
(π.χ. «Οι Δρόμοι του Αποστόλου Παύλου» με Φιλίππους, Καβάλα και Βέροια – «Το 
Αρχαιολογικό Τρίγωνο» με Βεργίνα, Πέλλα και Δίον κοκ.) 

• Εκδρομικά προγράμματα προς το Νομό Θεσσαλονίκης από γειτονικούς Νομούς (π.χ. 
Χαλκιδική) 

• Πρόγραμμα προτεινόμενων δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη για επιβάτες 
κρουαζιέρας 

• Προδιαγραφές σήμανσης τουριστικών διαδρομών για πεζούς 

• Προδιαγραφές για ένα Tour Bus (λειτουργία είτε από τον ΟΑΣΘ είτε από τον ιδιωτικό 
τομέα) με προκαθορισμένη διαδρομή, τιμή και δρομολόγια στην πόλη, ξενάγηση σε 
διάφορες γλώσσες, έκδοση συνοδευτικού επεξηγηματικού χάρτη κλπ. 

• Ημερήσιες κρουαζιέρες από Θεσσαλονίκη (π.χ. προς Αγ. Όρος) 

  
Για κάθε ένα από τα νέα προϊόντα θα πρέπει να εξεταστεί η λειτουργικότητά του και το 

ενδιαφέρον της αγοράς προτού προχωρήσει η διάθεσή του στους επισκέπτες και η παραγωγή 
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του συνοδευτικού υλικού (χάρτες, περιγραφή διαδρομής και αξιοθέατων, σχετικό 
φωτογραφικό υλικό και βίντεο, υλικό για τα ΜΜΕ κλπ.). 

Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα και το ενδιαφέρον για λιγότερο συμβατικά 
προϊόντα όπως λ.χ. νυχτερινές ξεναγήσεις ή ξεναγήσεις με φανταστικά μοτίβα, οι οποίες είναι 
πιο κοντά στην ψυχοσύνθεση των νεώτερων επισκεπτών και οι οποίες τυγχάνουν μεγάλης 
απήχησης σε πολλές πόλεις το εξωτερικού. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι ήδη 
διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις για ακουστική ξενάγηση στην πόλη μέσω κινητού ή 
συσκευής ΜΡ3. 

Τα παραπάνω νέα προϊόντα θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό εργαλείο πώλησης όταν τα 
στελέχη του Οργανισμού θα κάνουν επαφές με Έλληνες και ξένους tour operators, εταιρίες 
κρουαζιέρων, γραφεία οργάνωσης incentives κλπ. καθώς και μια βασική προϋπόθεση για να 
γίνει η πόλη ένας ελκυστικότερος προορισμός στην αγορά των City Breaks. 

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ανάπτυξης Προϊόντων θα εξεταστούν επίσης οι ανάγκες 
παροχής τουριστικών πληροφοριών εντός της πόλης και θα προταθούν οι καταλληλότερες 
λύσεις στους αρμόδιους φορείς (Δήμος, ΕΟΤ, ΟΛΘ, ΥΠΑ κλπ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
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Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αναλυτικά σχέδια δράσεις για τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: 
 

ΣΔ1 Ανάπτυξη Προϊόντων και Υποδομών και Εκπαίδευση Στελεχών 
ΣΔ2 Σχεδίαση Destination Brand 
ΣΔ3 Βασικό Πακέτο Δημοσιότητας, Δημοσίων Σχέσεων και Internet Marketing 
ΣΔ4 Σύναψη Στρατηγικών Συνεργασιών και Πολιτική Προσέλκυσης 

Αεροπορικών Συνδέσεων 
ΣΔ5 Διοργάνωση Events 
ΣΔ6 Ανάπτυξη Αγοράς City Breaks (για αξιοθέατα, αγορές, διασκέδαση) 
ΣΔ7 Ανάπτυξη Αγοράς Συνεδρίων και Incentives 
ΣΔ8 Ανάπτυξη Αγοράς για Περιηγητικά Ταξίδια (ιστορικού ενδιαφέροντος, 

θρησκευτικού ενδιαφέροντος κοκ.) και Πολιτιστικά Ταξίδια (παραστάσεις 
ή/και εκθέσεις) 

ΣΔ9 Ανάπτυξη Αγοράς για Θαλάσσιο Τουρισμό (κρουαζιέρες + yachting) και 
Ημερήσιες Εκδρομές στη Θεσσαλονίκη 

ΣΔ10 Προσέλκυση Σχολικών Εκδρομών 
ΣΔ11 Διενέργεια Έρευνας Αγοράς (Segmentation Study) 
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ΣΔ1 Ανάπτυξη Προϊόντων και Υποδομών και Εκπαίδευση Στελεχών 
 
Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

• Δημιουργία οργανωτικών προϋποθέσεων για την λειτουργία του 
Οργανισμού 

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων 
• Απόκτηση βασικών εργαλείων για το Μάρκετινγκ του προορισμού  
• Εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού και απόκτηση εμπειρίας με 
την έναρξη επιλεγμένων δραστηριοτήτων του Οργανισμού 

Επιμέρους 
ενέργειες 

E.1.1. Επιτόπια έρευνα, σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων 
• Επιτόπιες επισκέψεις σε όλο το Νομό Θεσσαλονίκης για συλλογή 
πρωτογενούς υλικού  

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη του λογισμικού διαχείρισης των βάσεων 
δεδομένων (με λειτουργικότητα CRM) 

• Απογραφή και καταχώρηση τουριστικών πόρων (με αναλυτική περιγραφή, 
στοιχεία επισκεψιμότητας, στοιχεία επικοινωνίας κοκ.) 

• Απογραφή και καταχώρηση τουριστικών επιχειρήσεων (με αναλυτική 
περιγραφή, στοιχεία δυναμικότητας, πρόσβαση, στοιχεία επικοινωνίας) 

• Απογραφή και καταχώρηση επιχειρήσεων διανομής στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό (tour operators, τουριστικά γραφεία, γραφεία οργάνωσης 
συνεδρίων κοκ. με στοιχεία για την γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων 
και προορισμών καθώς και την πελατεία τους) 

• Απογραφή και καταχώρηση δικτύων μεταφοράς (αεροπορικές και 
ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρίες κρουαζιέρων κοκ. με στοιχεία για το δίκτυο, 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την πελατεία και την επιβατική κίνηση) 

• Απογραφή και καταχώρηση μέσων ενημέρωσης από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό 

• Δημιουργία διευθυνσεογράφων για την επικοινωνία με διάφορες 
κατηγορίες αποδεκτών (επιχειρηματίες Θεσσαλονίκης, tour operators και 
ταξιδιωτικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι κοκ.) 

E.1.2. Ανάπτυξης προϊόντων 
• Πλήρης αποτύπωση των δυνητικών τουριστικών δραστηριοτήτων και 
διαδρομών στο Νομό Θεσσαλονίκης με την παραγωγή χαρτών υψηλής 
αισθητικής 

• Ιεράρχηση των υφιστάμενων και των δυνητικών νέων προϊόντων ως προς 
την ελκυστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ωριμότητά τους και έναρξη 
της ανάπτυξης όσων είχαν την καλύτερη αξιολόγηση  

• Για μια ενδεικτική αναφορά προϊόντων βλ. Κεφάλαιο 3.6  

E.1.3. Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης κρίσεων 
• Καταγραφή όλων των πιθανών καταστάσεων κρίσης και κινδύνου και 
εκτίμηση των συνεπειών τους για τον τουρισμό και την οικονομία της 
Θεσσαλονίκης 

• Επεξεργασία αναλυτικών σχεδίων δράσης για κάθε σενάριο κρίσης 

E.1.4. Ανάλυση της αγοράς 
• Συλλογή και επεξεργασία όλων των διαθέσιμων στατιστικών και λοιπών 
στοιχείων για την τουριστική προσφορά και ζήτηση της Θεσσαλονίκης, 
τους ανταγωνιστικούς προορισμούς, τα δίκτυα διανομής και μεταφοράς 
καθώς και το ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κ�ινωνικό περιβάλλον 

• Παραγωγή και δημοσιοποίηση ενός τακτικού Στατιστικού Δελτίου 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης 
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E.1.5. Εκπαίδευση προσωπικού του Οργανισμού 
• Εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού σε όλες τις παραπάνω 
δεξιότητες (σχεδιασμός Μάρκετινγκ, διενέργεια έρευνας αγοράς, δημόσιες 
σχέσεις, συγγραφή τουριστικών οδηγών, ανάπτυξη βάσεων δεδομένων) 
βάσει του «on-the-job training»  

• Εκπαιδευτική συμμετοχή στην έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου για μια 
ολοκληρωμένη άσκηση με πλήρη ανάληψη ευθυνών ως προς την 
ενημέρωση του κοινού, το κλείσιμο ραντεβού και την πραγματοποίηση 
παρουσιάσεων σε εμπορικούς επισκέπτες, επαφές με τον τύπο κοκ. 

Στελέχη που θα 
υλοποιήσουν τις 
ενέργειες 

• Όλη η Ομάδα Στελεχών του Οργανισμού 
• Εξωτερικοί συνεργάτες 

Χρονοδιάγραμμα Ενέργεια Έναρξη Λήξη 

E.1.1 - Ε.1.5 10/2007 3/2008 
 

Κόστος (εκτός 
μισθών και 
λειτουργικών 
δαπανών) 

Ενέργεια – Δαπάνη Κόστος 

E.1.1 Αμοιβή προγραμματιστή & licensing βάσης δεδομένων 6.000 
 Δαπάνες μετακινήσεων 2.000 
E.1.2 Αμοιβή χαρτογράφου 6.000 
 Αμοιβή γραφίστα 2.000 
Ε.1.3 Αμοιβή συμβούλου διαχείριση κρίσεων 4.000 
Ε.1.5 Αμοιβή συμβούλου-εκπαιδευτή 5.000 
 Κόστος μετάβασης της Ομάδας στο Βερολίνο 5.000 

Σύνολο  340.000 
Eτήσια κατανομή 
κόστους 

 2007 2008 2009 Σύνολο 

 10.000 20.000 0 30.000 
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ΣΔ2 Σχεδίαση Destination Brand 
 
 
Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

• Δημιουργία μιας ελκυστικής ταυτότητας για τον προορισμό 
«Θεσσαλονίκη» 

• Απόκτηση μιας εμπορικής επωνυμίας και ενός λογοτύπου που θα 
υποβάλλει μια θετική εικόνα για τη Θεσσαλονίκη ανεξαρτήτως και θα 
είναι κατανοητό σε διάφορες γλώσσες 

Επιμέρους 
ενέργειες 

E.2.1. Πρόσκληση και επιλογή δημιουργικής ομάδας 
• Επιλογή καταλληλότερης μεθόδου ανάδειξης της δημιουργικής ομάδας: 

βάσει διαγωνισμού ιδεών (με βραβεία) 
• Υλοποίηση διαδικασίας πρόσκλησης και επιλογής δημιουργικής ομάδας 

(αποτελούμενη από γραφίστα, κειμενογράφο κλπ.) 

E.2.2. Σχεδίαση και δοκιμή του destination brand 
• Εκπόνηση προσχεδίων και αρχικών προσεγγίσεων 
• Προεπιλογή σχεδίων 
• Διαβούλευση με τουριστικούς φορείς, επαγγελματίες και καταναλωτές 
με σκοπό τη δοκιμή και επιλογή του καταλληλότερου destination brand 

• Τελική σχεδίαση και παραγωγή όλων των αναγκαίων εφαρμογών του 
destination brand 

Στελέχη που θα 
υλοποιήσουν τις 
ενέργειες 

• Διευθυντής Οργανισμού 
• Εξωτερικοί συνεργάτες (δημιουργική ομάδα) 

Χρονοδιάγραμμα Ενέργεια Έναρξη Λήξη 

E.2.1- Ε.2.2 11/2007 3/2008 
 

Κόστος (εκτός 
μισθών και 
λειτουργικών 
δαπανών) 

Ενέργεια – Δαπάνη Κόστος 

E.2.2 Αμοιβή δημιουργικής ομάδας 25.000 

Σύνολο  25.000 
Ετήσια κατανομή 
κόστους 

 2007 2008 2009 Σύνολο 

 10.000 15.000 0 25.000 
 
 

  66 



Κ.Ε.Μπελιμπασάκης «Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής προβολής : Εφαρμογή στο Νομό Θεσσαλονίκης (2007-2009)» 

 

ΣΔ3 Βασικό Πακέτο Δημοσιότητας, Δημοσίων Σχέσεων και Internet Marketing 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

• Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής θετικής δημοσιότητας για τη 
Θεσσαλονίκη σε όλον τον κόσμο 

• Αξιοποίηση των ευκαιριών για δωρεάν προβολή 
Επιμέρους 
ενέργειες 

E.3.1 Σύσταση και λειτουργία του Γραφείου Tύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων 
• Σύσταση συντακτικής ομάδας και παραγωγή κειμένων στις κύριες 
γλώσσες για τις ανάγκες τόσο του Γραφείου Τύπου όσο και του portal 

• Δημιουργία φωτογραφικού αρχείου με τη μορφή ψηφιακού image bank 
• Δημιουργία αρχείου βίντεο με λήψεις από τη Θεσσαλονίκη, μοντάζ 
μικρών θεματικών φιλμ 

• Ετοιμασία και αποστολή press kits (με προσχέδια άρθρων, δελτία τύπου 
καθώς και DVD με φωτογραφίες και βίντεο) 

• Κύκλος επαφών με όλους τους δημοσιογράφους στην Eλλάδα και το 
εξωτερικό 

• Παραγωγή e-newsletter σε μηνιαία βάση στις κύριες γλώσσες 
• Πρόγραμμα φιλοξενίας δημοσιογράφων (press trips) 
• Πρόγραμμα «Πρεσβευτές Θεσσαλονίκης» (Thessaloniki Ambassadors) 
με την εθελοντική συμμετοχή γνωστών προσωπικοτήτων που 
συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη 

E.3.2. Σύσταση και λειτουργία μονάδας Internet Marketing 
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη του τουριστικού portal της Θεσσαλονίκης με 
τέσσερις διακριτά τμήματα (για τουρίστες, τουριστικούς πράκτορες και 
tour operators, δημοσιογράφους και επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης) 

• Δικτύωση του portal με άλλες ιστοσελίδες ελληνικών και ξένων φορέων 
• Υλοποίηση προγράμματος CRM (customer relationship management) 
μέσω του portal 

• Διανομή του e-newsletter προσαρμοσμένου στις ανάγκες των διαφόρων 
ομάδων αποδεκτών (τουρίστες, τουριστικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι, 
τουριστικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης) 

• Ενεργή συμμετοχή σε όλα τα δημόσια fora στο Internet (blogs, 
chatrooms κοκ.) 

• Εφαρμογή τεχνικών viral marketing (με ψηφιακά καρτ-ποστάλ κοκ.) 

E.3.3. Ανάπτυξη  συνεργασίας με δίκτυα διανομής και μεταφοράς 
• Παραγωγή αναλυτικού οδηγού της Θεσσαλονίκη στην αγγλική γλώσσα 
που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες (tour operators, τουριστικούς 
πράκτορες, οργανωτές συνεδρίων και incentives, στελέχη αεροπορικών 
εταιριών και εταιριών κρουαζιέρων κοκ.) 

• Ταχυδρομική αποστολή του επαγγελματικού οδηγού σε τουριστικούς 
επαγγελματίες καθώς και διανομή του μέσω των Γραφείων EOT 
Εξωτερικού και των τουριστικών εκθέσεων 

• Κύκλος επαφών με τουριστικούς επαγγελματίες στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό 

• Πρόγραμμα φιλοξενίας τουριστικών επαγγελματιών (fam trips) 
 

Στελέχη που θα 
υλοποιήσουν τις 
ενέργειες 

• Όλη η Ομάδα Στελεχών του Οργανισμού 
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Χρονοδιάγραμμα Ενέργεια Έναρξη Λήξη 

E.3.1 - Ε.3.3 1/2008 12/2009 
  

Κόστος (εκτός 
μισθών και 
λειτουργικών 
δαπανών) 

Ενέργεια – Δαπάνη Κόστος 

E.3.1 Μεταφράσεις δελτίων τύπου κλπ. 15.000 
 Αγορά φωτογραφιών ελεύθερων από δικαιώματα 25.000 
 Παραγωγή βίντεο 70.000 
 Εκτυπώσεις 15.000 
 Πρόγραμμα φιλοξενίας δημοσιογράφων 60.000 
E.3.2 Αρχική ανάπτυξη portal 50.000 
 Αναβάθμιση portal και τεχνική υποστήριξη 30.000 
E.3.3 Μετάφραση και επιμέλεια κειμένων 3.000 
 Αμοιβή γραφίστα 10.000 
 Εκτυπώσεις 30.000 
 Μαζική αποστολή οδηγού 10.000 
 Δαπάνες μετακινήσεων 15.000 
 Πρόγραμμα φιλοξενίας τουριστικών επαγγελματιών 47.000 

Σύνολο  380.000 
Eτήσια κατανομή 
κόστους 

 2007 2008 2009 Σύνολο 

 65.000 188.000 127.000 380.000 
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ΣΔ4 Σύναψη Στρατηγικών Συνεργασιών  
και Πολιτική Προσέλκυσης Αεροπορικών Συνδέσεων 

 
 
Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

• Δημιουργία μόνιμων συνεργασιών βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου που 
θα προάγουν το κοινό συμφέρον 

• Αξιοποίηση ευκαιριών  από κοινού διαφήμισης προς δημιουργία 
πολλαπλάσιας αξίας προβολής της Θεσσαλονίκης 

• Αύξηση των συγκοινωνιακών συνδέσεων της Θεσσαλονίκης 
• Ένταξη της Θεσσαλονίκης στα δίκτυα των αεροπορικών εταιριών 
χαμηλού κόστους 

Επιμέρους 
ενέργειες 

E.4.1 Σύναψη Στρατηγικών Συμμαχιών 
• Επιλογή δυνητικών στρατηγικών συμμάχων στο χώρο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, της κεντρικής διοίκησης, 
των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών και σιδηροδρομικών εταιριών, των 
γειτονικών χωρών κοκ. 

• Ετοιμασία εγγράφων με τα πλεονεκτήματα, τους όρους και τα 
επιχειρησιακά σχέδια της συνεργασίας 

• Διενέργεια κύκλου επαφών με τους δυνητικούς στρατηγικούς 
συμμάχους με προτεραιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τη Νομαρχία Χαλκιδικής, τη 
Νομαρχία Πιερίας, την Ολυμπιακή Αεροπορία, την Aegean Airlines, τον 
ΟΣΕ κοκ. 

• Δέσμευση κονδυλίου για διαφήμιση 

E.4.2. Πολιτική προσέλκυσης αεροπορικών συνδέσεων 
• Ετοιμασία φακέλου με τα πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης ως 
προορισμού για αεροπορικές εταιρίες (εξερχόμενη και εισερχόμενη 
κίνηση, τουριστικά θέλγητρα περιοχής, πολιτική υποστήριξης του 
Οργανισμού προς κάθε νέα αεροπορική εταιρία, προβολή της εταιρίας 
στο κοινό της Θεσσαλονίκης κοκ.) 

• Κύκλος επαφών με αεροπορικές εταιρίες σε όλον τον κόσμο και ιδίως 
με εταιρίες χαμηλού κόστους 

Στελέχη που θα 
υλοποιήσουν τις 
ενέργειες 

• Διευθυντής Οργανισμού 
 

Χρονοδιάγραμμα Ενέργεια Έναρξη Λήξη 

E.4.1- E.4.2 11/2007 12/2009 
  

Κόστος (εκτός 
μισθών και 
λειτουργικών 
δαπανών) 

Ενέργεια – Δαπάνη Κόστος 

E.4.1 Κονδύλι για κοινή διαφήμιση 250.000 

Σύνολο  250.000 
Ετήσια κατανομή 
κόστους 

 2007 2008 2009 Σύνολο 

 30.000 110.000 110.000 250.000 
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ΣΔ5 Διοργάνωση Events 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

• Ταχεία καθιέρωση του destination brand «Θεσσαλονίκη» μέσω 
εκδηλώσεων με μεγάλη δημοσιότητα 

• Άμβλυνση της εποχικότητας με την προσέλκυση επισκεπτών κατά τη 
χαμηλή περίοδο 

Eπιμέρους 
ενέργειες 

E.5.1 Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διοργάνωση των events 
• Καθορισμός αναλυτικών προδιαγραφών για τα events που περιέχονται 
στον Πίνακα 3.2-1 

• Κύκλος επαφών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Θεσσαλονίκης 
για την έμπρακτη στήριξη και χρηματοδότηση των events 

E.5.2. Διοργάνωση των events 
• Συμμετοχή του Οργανισμού στην οργάνωση των events εφόσον 
χρειαστεί 

• Διοργάνωση των events στη βάση της αυτοχρηματοδότησης και χωρίς 
κονδύλια του Οργανισμού 

Στελέχη που θα 
υλοποιήσουν τις 
ενέργειες 

• Διευθυντής Οργανισμού 
 

Χρονοδιάγραμμα Ενέργεια Έναρξη Λήξη 

E.5.1 - E.5.2 1/2008 12/2009 
  

Κόστος (εκτός 
μισθών και 
λειτουργικών 
δαπανών) 

Ενέργεια – Δαπάνη Κόστος 

 

Σύ�ολο  0 
Ετήσια κατανομή 
κόστους 

 2007 2008 2009 Σύνολο 

 0 0 0 0 
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ΣΔ6 Ανάπτυξη Αγοράς City Breaks 
 
 
Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

• Καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως της υπ’ αριθμόν ένα επιλογής για ένα 
σύντομο ταξίδι αναψυχής σε πόλη τόσο στην ελληνική όσο επίσης στη 
βαλκανική και κυπριακή αγορά 

• Προσέλκυση τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 
Επιμέρους 
ενέργειες 

E.6.1 Δημιουργία υποδομής και προώθηση πωλήσεων 
• Παραγωγή αναλυτικού ταξιδιωτικού οδηγού για τις ανάγκες της αγοράς 
των City Breaks σταδιακά στις γλώσσες: ελληνική, αγγλική, γερμανική, 
βουλγαρική, τουρκική, σερβική και ρουμανική 

• Συμμετοχή στις τουριστικές εκθέσεις: 
• City Break, Αθήνα (2008/2009) 
• ΙΤΒ Βερολίνου (2008/2009) 
• IFT Βελιγραδίου (2008/2009) 
• ΕΜΙΤΤ Κωνσταντινούπολης (2008/2009) 
• Βουλγαρική έκθεση (2008/2009) 

• Πραγματοποίηση παράλληλων εκδηλώσεων στο περιθώριο των 
εκθέσεων (παρουσιάσεις + συνεντεύξεις τύπου) 

• Κύκλος επαφών με όλους τους τουριστικούς επαγγελματίες της 
Ευρώπης που ασχολούνται με ταξίδια τύπου City Breaks 

• Προβολή μέσω Διαδικτύου 

E.6.2. Διενέργεια διαφημιστικής καμπάνιας στην Ελλάδα 
• Διενέργεια διαφημιστικής καμπάνιας για συγκεκριμένες περιόδους και 
προσφορές 

• Ετοιμασία του brief για τις διαφημιστικές εταιρίες 
• Πρόσκληση και επιλογή προτάσεων για τη διαφημιστική καμπάνια 

Στελέχη που θα 
υλοποιήσουν τις 
ενέργειες 

• Όλη η Ομάδα Στελεχών του Οργανισμού 
 

Χρονοδιάγραμμα Ενέργεια Έναρξη Λήξη 

E.6.1- E.6.2 12/2007 12/2009 
  

Κόστος (εκτός 
μισθών και 
λειτουργικών 
δαπανών) 

Ενέργεια – Δαπάνη Κόστος 

E.6.1 Παραγωγή οδηγού 120.000 
 Συμμετοχή στις εκθέσεις 180.000 
 Παράλληλες εκδηλώσεις 100.000 
Ε.6.2 Διαφήμιση 235.000 

Σύνολο  635.000 
Ετήσια κατανομή 
κόστους 

 2007 2008 2009 Σύνολο 

 60.000 240.000 335.000 740.000 
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ΣΔ7 Ανάπτυξη Αγοράς Συνεδρίων και Incentives 
 
 
Αναλόγως της διαβούλευσης που θα γίνει με το Thessaloniki Convention & Visitors Bureau 
(TCVB) θα αποφασιστεί πώς θα προχωρήσει η από κοινού προβολή της Θεσσαλονίκης ως 
προορισμός συνεδρίων και ταξιδιών incentives. 
 
Ο Οργανισμός θα διαθέσει το μηχανισμό του και θα αναλάβει ενέργειες όπως δημόσιες 
σχέσεις, δημοσιότητα και Internet Marketing. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η από κοινού 
έκδοση του οδηγού «Thessaloniki Sales Manual» που απευθύνεται σε επαγγελματίες και 
μπορεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες όσων οργανώνουν συνέδρια όσοι και αυτών που 
οργανώνουν ταξίδια αναψυχής, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος παραγωγής του 
οδηγού. 
 
 
 

ΣΔ8 Ανάπτυξη Αγοράς για Περιηγητικά και Πολιτιστικά Ταξίδια 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

• Επικοινωνιακή ανάδειξη του ιστορικού και θρησκευτικού πλούτου της 
Θεσσαλονίκης  

• Ένταξη της Θεσσαλονίκης στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 
προγραμμάτων για ταξίδια ιστορικού ενδιαφέροντος, θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος κοκ. 

Επιμέρους 
ενέργειες 

E.8.1 Προώθηση πωλήσεων 
• Επεξεργασία ταξιδιωτικών προγραμμάτων με επίκεντρο τη 
Θεσσαλονίκη που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων στους 
τομείς της ιστορίας, αρχαιολογίας, θρησκείας, εθνολογίας, φυσιολατρίας 

• Επιμέλεια ημερολογίου όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
(συναυλιών, παραστάσεων, εκθέσεων κοκ.) που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για την τουριστική αγορά και ένταξή τους σε ταξιδιωτικά 
προγράμματα και πακέτα 

• Κύκλος συστηματικών επαφών με όλους τους τουριστικούς 
επαγγελματίες της Ευρώπης που ασχολούνται με περιηγητικά και 
πολιτιστικά ταξίδια και ενημέρωσή τους για τα διαθέσιμα προγράμματα 
και πακέτα 

• Προβολή μέσω Διαδικτύου 
Στελέχη που θα 
υλοποιήσουν τις 
ενέργειες 

• Όλη η Ομάδα Στελεχών του Οργανισμού 
 

Χρονοδιάγραμμα Ενέργεια Έναρξη Λήξη 

E.8.1 12/2007 12/2009 
Κόστος (εκτός 
μισθών και 
λειτουργικών 
δαπανών) 

Ενέργεια – Δαπάνη Κόστος 

Σύνολο  0 

Ετήσια κατανομή 
κόστους 

 2007 2008 2009 Σύνολο 

 0 0 0 0 
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ΣΔ9 Ανάπτυξη Αγοράς για Θαλάσσιο Τουρισμό και Ημερήσιες Εκδρομές 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

• Καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως δημοφιλούς σταθμού στις μεσογειακές 
κρουαζιέρες 

• Προσέλκυση παραθεριστών από γειτονικούς νομούς να επισκεφτούν τη 
Θεσσαλονίκη 

Επιμέρους 
ενέργειες 

E.9.1 Προβολή της Θεσσαλονίκης ως προορισμό κρουαζιέρων 
• Ετοιμασία φακέλου με τα πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης ως σταθμού 
κρουαζιέρας (αξιοθέατα περιοχής, δραστηριότητες στην ξηρά, ενδεικτικά 
εκδρομικά προγράμματα, εγκαταστάσεις λιμανιού) 

• Επαφές με όλες τις εταιρίες κρουαζιέρων που δραστηριοποιούνται στη 
Μεσόγειο 

E.9.2. Προσέλκυση εκδρομέων από γειτονικούς νομούς 
• Ετοιμασία ενδεικτικών εκδρομικών προγραμμάτων (τόσο για γκρουπ όσο 
και για μεμονωμένους εκδρομείς) 

• Διανομή οδηγών της Θεσσαλονίκης στο αεροδρόμιο, στα ξενοδοχεία και 
μέσω των tour operators 

• Σύναψη συμφωνίας με τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά γραφεία των 
γειτονικών νομών για την αμοιβαία προβολή εκδρομών 

 
Στελέχη που θα 
υλοποιήσουν τις 
ενέργειες 

• Όλη η Ομάδα Στελεχών του Οργανισμού 
 

Χρονοδιάγραμμα Ενέργεια Έναρξη Λήξη 

E.9.1- E.9.2 12/2007 12/2009 
  

Κόστος (εκτός 
μισθών και 
λειτουργικών 
δαπανών) 

Ενέργεια – Δαπάνη Κόστος 

Σύνολο  0 

Ετήσια κατανομή 
κόστους 

 2007 2008 2009 Σύνολο 

 0 0 0 0 
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ΣΔ10 Προσέλκυση Σχολικών Εκδρομών 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

• Καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως του δημοφιλέστερου προορισμού για 
τις εκδρομές των ελληνικών σχολείων 

• Προβολή της Θεσσαλονίκης ως προορισμού σε ευρωπαϊκά σχολεία 
 

Επιμέρους 
ενέργειες 

E.10.1 Προβολή της Θεσσαλονίκης ως προορισμό σχολικών εκδρομών 
• Ετοιμασία ενδεικτικών προγραμμάτων και παρουσίαση δραστηριοτήτων 
εντός και εκτός πόλης 

• Συνεργασία με τουριστικά γραφεία και tour operators 
• Συστηματική ενημέρωση σχολείων και εκπαιδευτικών ομοσπονδιών 

(μέσω αλληλογραφίας) για το τι προσφέρει η Θεσσαλονίκη στους νέους 
επισκέπτες της 

 
Στελέχη που θα 
υλοποιήσουν τις 
ενέργειες 

• Travel Trade Manager 
 

Χρονοδιάγραμμα Ενέργεια Έναρξη Λήξη 

E.10.1 1/2008 12/2009 
Κόστος (εκτός 
μισθών και 
λειτουργικών 
δαπανών) 

Ενέργεια – Δαπάνη Κόστος 

Σύνολο  0 

Ετήσια κατανομή 
κόστους 

 2007 2008 2009 Σύνολο 

 0 0 0 0 
 
 
 

ΣΔ11 Διενέργεια Έρευνας Αγοράς (Segmentation Study) 
 
Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

• Λεπτομερής γνώση των αναγκών και προτιμήσεων του Έλληνα 
καταναλωτή σε σχέση με τα ταξίδια πόλεων 

• Δυνατότητα τμηματοποίησης της αγοράς βάσει σημαντικών κριτηρίων 
Επιμέρους 
ενέργειες 

E.11.1 Ανάθεση πρωτογενούς έρευνας 
• Ετοιμασία προδιαγραφών για την έρευνα (segmentation study) 
• Ανάθεση έρευνας 
• Επανεκτίμηση στρατηγικής και σχεδίου Μάρκετινγκ βάσει των 
συμπερασμάτων της έρευνας 

Στελέχη που θα 
υλοποιήσουν τις 
ενέργειες 

• Διευθυντής Οργανισμού 
 

Χρονοδιάγραμμα Ενέργεια Έναρξη Λήξη 

E.11.1 9/2007 12/2007 
Κόστος (εκτός 
μισθών και 
λειτουργικών 
δαπανών) 

Ενέργεια – Δαπάνη Κόστος 

Ε.11.1 Αμοιβή εταιρίας έρευνας αγοράς 20.000 

Σύνολο  20.000 
Ετήσια κατανομή 
κόστους 

 2007 2008 2009 Σύνολο 

 20.000 0 0 20.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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Ο προϋπολογισμός της τριετίας 2007-2009 (βλ. Πίνακα 5-1) εκπονήθηκε στη βάση 
της υπόθεσης ότι το ετήσιο κονδύλι για την τουριστική προβολή του Νομού Θεσσαλονίκης 
θα ανέλθει στα 800.000 Ευρώ. Καλύπτει τα έντεκα σχέδια δράσης που παρατίθενται στο 
Τέταρτο Κεφάλαιο καθώς και τη μισθοδοσία της πενταμελούς ομάδας που θα στελεχώσει 
τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Marketing Ν. Θεσσαλονίκης. 
 

Το μέσο ετήσιο εισόδημα – που καλύπτει 14 ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς πλέον τις 
εργοδοτικές εισφορές – ορίζεται στα 35.000 Ευρώ και ειδικότερα: 
 

• σε 32.000 Ευρώ για τα τέσσερα στελέχη  
• σε 47.000 Ευρώ για το διευθυντή (ο οποίος θα επιλεγεί μεταξύ των στελεχών) 

 
Στον προϋπολογισμό υπάρχει πρόβλεψη για ετήσια αναπροσαρμογή 5% στις αμοιβές των 

στελεχών. Ο προϋπολογισμός επίσης καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες του Οργανισμού. 
Θεωρώντας ότι τα στελέχη του Οργανισμού θα στεγαστούν στις εγκαταστάσεις ενός εκ των 
ιδρυτικών εταίρων του, ο προϋπολογισμός δεν έχει επιβαρυνθεί με δαπάνες ενοικίου. 
 

Επιπλέον έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απόκτησης του αναγκαίου εξοπλισμού, ο οποίος 
πέραν του εξοπλισμού γραφείου περιλαμβάνει φορητούς υπολογιστές και συσκευή προβολής 
(για παρουσιάσεις σε tour operators, τουριστικούς πράκτορες, εμπορικούς επισκέπτες 
εκθέσεων κοκ.). 
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5-1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2009 
 

(σε Ευρώ) 
 
 
Κατηγορίες Δαπανών 2007 2008 2009 Τριετία 2007-2009 
  
ΣΔ1 Ανάπτυξη Προϊόντων και Υποδομών και Εκπαίδευση Στελεχών 10.000 20.000 0 30.000 
ΣΔ2 Σχεδίαση Destination Brand 10.000 15.000 0 25.000 
ΣΔ3 Βασικό Πακέτο Δημοσιότητας, Δημοσίων Σχέσεων και Internet Marketing 65.000 188.000 127.000 380.000 
ΣΔ4 Σύναψη Στρατηγικών Συνεργασιών και Πολιτική Προσέλκυσης Αεροπορικών Συνδέσεων 30.000 110.000 110.000 250.000 
ΣΔ5 Διοργάνωση Events 0 0 0 0 
ΣΔ6 Ανάπτυξη Αγοράς City Breaks 60.000 240.000 335.000 635.000 
ΣΔ7 Ανάπτυξη Αγοράς Συνεδρίων και Incentives 0 0 0 0 
ΣΔ8 Ανάπτυξη Αγοράς για Περιηγητικά και Πολιτιστικά Ταξίδια 0 0 0 0 
ΣΔ9 Ανάπτυξη Αγοράς για Θαλάσσιο Τουρισμό και Ημερήσιες Εκδρομές 0 0 0 0 
ΣΔ10 Προσέλκυση Σχολικών Εκδρομών 0 0 0 0 
ΣΔ11 Διενέργεια Έρευνας Αγοράς (Segmentation Study) 20.000 0 0 20.000 
Μισθοδοσία 5 στελεχών (μέσες ετήσιες αμοιβές €35.000 + ετήσια αύξηση ~5%) 58.000 183.700 192.940 434.640 
Λειτουργικές δαπάνες (25.000/ έτος + ετήσια αύξηση ~5%) 10.000 28.300 29.560 67.860 
Εξοπλισμός 5.000 15.000 5.500 25.500 
Σύνολο Δαπανών 268.000 800.000 800.000 1.868.000 
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 5-2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2009 
 Έτος 2007                     2008 2009 
 Μήνας / τρίμηνο / εξάμηνο 9 10 11 12 Ι ΙΙ ΙΙΙ IV Ι ΙΙ 
Σχέδια Δράσης / Ενέργειες                   
ΣΔ1 Ανάπτυξη Προϊόντων και Υποδομών και Εκπαίδευση Στελεχών                   
  E.1.1. Επιτόπια έρευνα, σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων                   
  E.1.2. Ανάπτυξης προϊόντων                   
  E.1.3. Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης κρίσεων                   
  E.1.4. Ανάλυση της αγοράς                   
  E.1.5. Εκπαίδευση προσωπικού του Οργανισμού                   
ΣΔ2 Σχεδίαση Destination Brand                   
  E.2.1. Πρόσκληση και επιλογή δημιουργικής ομάδας                   
  E.2.2. Σχεδίαση και δοκιμή του destination brand                   
ΣΔ3 Βασικό Πακέτο Δημοσιότητας, Δημοσίων Σχέσεων, Internet Marketing                   
  E.3.1 Σύσταση και λειτουργία του Γραφείου Tύπου και Δημοσίων Σχέσεων                   
  E.3.2. Σύσταση και λειτουργία μονάδας Internet Marketing                   
  E.3.3. Aνάπτυξη συνεργασίας με δίκτυα διανομής και μεταφοράς                   
ΣΔ4 Σύναψη Στρατηγικών Συνεργασιών και Πολιτική Προσέλκυσης Αεροπορικών Συνδέσεων                   
  E.4.1 Σύναψη Στρατηγικών Συμμαχιών                   
  E.4.2. Πολιτική προσέλκυσης αεροπορικών συνδέσεων                   
ΣΔ5 Διοργάνωση Events                   
  E.5.1 Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διοργάνωση των events                   
  E.5.2. Διοργάνωση των events                   
ΣΔ6 Ανάπτυξη Αγοράς City Breaks                   
  E.6.1 Δημιουργία υποδομής και προώθηση πωλήσεων                   
  E.6.2. Διενέργεια διαφημιστικής καμπάνιας στην Ελλάδα                   
ΣΔ8 Ανάπτυξη Αγοράς για Περιηγητικά και Πολιτιστικά Ταξίδια                    
  E.8.1 Προώθηση πωλήσεων                   
ΣΔ9 Ανάπτυξη Αγοράς για Θαλάσσιο Τουρισμό και Ημερήσιες Εκδρομές                   
  E.9.1 Προβολή της Θεσσαλονίκης ως προορισμό κρουαζιέρων                   
  E.9.2. Προσέλκυση εκδρομέων από γειτονικούς νομούς                   
ΣΔ10 Προσέλκυση Σχολικών Εκδρομών                   
  E.10.1 Προβολή της Θεσσαλονίκης ως προορισμό σχολικών εκδρομών                   
ΣΔ11 Διενέργεια Έρευνας Αγοράς (Segmentation Study)                   
  E.11.1 Ανάθεση πρωτογενούς έρευνας                   
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5-3: ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Marketing Ν. Θεσσαλονίκης μπορεί να 

αναζητήσει χρηματοδότηση – πέραν της εισφοράς των εταίρων του – από τις εξής πιθανές 
πηγές: 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα Οργανισμού 
• Πρόγραμμα συνδρομητών για μεμονωμένες τουριστικές επιχειρήσεις της 

Θεσσαλονίκης . 
• Παροχές σε είδος στο πλαίσιο κοινών ενεργειών προβολής (με φιλοξενίες, δωρεάν 

εισιτήρια και γεύματα κοκ.) 
• Πώληση καταχωρίσεων και διαφημιστικού χώρου στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 

που παράγει ο Οργανισμός 
• Πρόσκληση σε επιχειρήσεις για κοινές ενέργειες προβολής (συνδιαφήμιση, κοινή 

παρουσία σε εκθέσεις με υπενοικίαση περιπτέρων, ταξίδια γνωριμίας για 
δημοσιογράφους και τουριστικούς επαγγελματίες κοκ.) 

• Προσφορά χορηγικών ευκαιριών 
• Παροχή υπηρεσιών Μάρκετινγκ: 

o σε τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις 
o στη Νομαρχία και τους Δήμους 
o στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 
o σε τοπικούς φορείς  

 
Δημόσια Χρηματοδότηση 
• Θεσμοθέτηση ποσοστού από το δημοτικό φόρο ως μόνιμη πηγή εσόδων του 

Οργανισμού (εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων από τους Δήμους της Ρόδου και της Σύρου 
για τη χρηματοδότηση της τουριστικής προβολής) 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς 
πόρους και ιδίως από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση  
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