
Προτάσεις  Marketing 
στον τομέα του 
Τουρισμού. 



μα παοξσριάρει ςξ ρϋγυοξμξ πλαίριξ 

ποξόθηρηπ ςχμ ςξσοιρςικόμ και 

νεμξδξυειακόμ επιυειοήρεχμ, 

  

καθόπ και μα ρσζηςήρει κάπξιξσπ 

ρημαμςικξϋπ ποξβλημαςιρμξϋπ πξσ 

ςίθεμςαι εμόπιϊμ μαπ ρςξ ρϋγυοξμξ 

ξικξμξμικξ-κξιμχμικϊ πλαίριξ.  



Μαπ ατξοά ρε 

επίπεδξ 

μακοξδξμήπ και 

μικοξδξμήπ, ρςξ 

γεμικϊ ςξσ πλαίριξ 

καθόπ και ρε 

ρυέρη με ςξσπ 

επιμέοξσπ 

ποξξοιρμξϋπ. 

Μαπ εμδιατέοει ςξ 

επίπεδξ ςηπ 

ποξόθηρηπ, 

ποξβξλήπ, 

ρςήοινηπ και 

διαυείοιρηπ ςξσ 

ςξσοιρςικξϋ 

ποξψϊμςξπ. 

 



 Σςξμ ςξμέα ςξσ ςξσοιρμξϋ διαθέςξσμε 

ρημαμςικά και πξικίλα μέρα ποξόθηρηπ πξσ 

κσοίχπ ρυεςίζξμςαι με ςη υοήρη ςχμ μέχμ 

ςευμξλξγιόμ. Όλξ και πεοιρρϊςεοξ 

ασνάμξμςαι, λξιπϊμ, ξι δσμαςϊςηςεπ πξσ 

παοέυει ςξ διαδίκςσξ και πξσ καλϋπςξσμ ϊλξ 

ςξ τάρμα ςχμ σπηοεριόμ πξσ μπξοεί μα 

ποξρτέοει ξ ςξσοιρμϊπ. 



 Για ςημ εμίρυσρη ςηπ αμςαγχμιρςικϊςηςαπ ςξσ 

ςξσοιρςικξϋ ποξψϊμςξπ µαπ διεθμόπ, 

υοειάζεςαι  ξ ποξρδιξοιρµόπ ςηπ ακοιβξύπ 

αμςαγχμιρςικήπ θέρηπ ςξσ ρςη διεθμή 

ςξσοιρςική αγξοά, θέςξμςαπ χπ γμόµξμα ςιπ 

μέεπ ρσμθήκεπ και ςάρειπ πξσ επικοαςξϋμ ρςη 

διεθμή ςξσοιρςική αγξοά και εταοµόζξμςαπ 

πξλιςικέπ και δοάρειπ ςϊρξ ρςξ ενχςεοικϊ 

(διεθμή αγξοά) ϊρξ και ρςξ ερχςεοικϊ 

πεοιβάλλξμ.  

 



 Διδικϊςεοα, ξ ελλημικϊπ ςξσοιρµϊπ, για μα 

βελςιόρει ςημ αμςαγχμιρςικϊςηςά ςξσ, μα 

αμαβαθµίρει και μα παγιόρει µία σφηλή θέρη 

ρςημ παγκϊρµια αγξοά, εκµεςαλλεσόµεμξπ 

ςα ρσγκοιςικά ςξσ πλεξμεκςήµαςα, θα 

ποέπει μα είμαι έμα µξμςέλξ πξσ θα 

εµπλξσςίρει ςξ ςξσοιρςικϊ ποξψϊμ, θα 

βελςιόρει ςημ αμςαγχμιρςικϊςηςά ςξσ και θα 

διεσοϋμει ςημ ςξσοιρςική πεοίξδξ, 

αµβλϋμξμςαπ ξσριαρςικά ςημ επξυικϊςηςα. 



Τα βήμαςα πξσ μπξοεί 
μα ακξλξσθήρει 
κάπξιξπ πξσ 
εμδιατέοεςαι μα 
ποξχθήρει ςημ 
επιυείοηρή ςξσ είμαι ρε 
μεγάλξ βαθμϊ 
ποξκαθξοιρμέμα. Έςρι, 
για παοάδειγμα, ξι 
ακϊλξσθξι ςοϊπξι είμαι 
μια ρσμηθιρμέμη 
διαδικαρία ποξβξλήπ 
ςηπ ςξσοιρςικήπ 
επιυείοηρηπ 
 



Οογαμχμέμη παοξσρίαρη ςξσ ποξτίλ ςηπ 

επιυείοηρήπ ραπ ρε ςξσοιρςικέπ εκθέρειπ 

ςξσ ενχςεοικξύ. Ασςϊπ ξ ςοϊπξπ 

ποξωπξθέςει ςημ απϊλσςη ενξικείχρη με ςα 

διατξοεςικά κξιμά ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ, 

καθόπ και ςη γμόρη ςχμ ρημαμςικϊςεοχμ 

διεθμόμ εκδηλόρεχμ ρςξμ ςξμέα ςξσ 

ςξσοιρμξϋ.  



 Δπιπλέξμ, η εκποξρόπηρη μιαπ μξμάδαπ ρε 

μια ςέςξια έκθερη ατξοά ςημ 

βξλιδξρκόπηρη ςχμ ρσμμεςευόμςχμ, ςημ 

ξογάμχρη επιςόπιχμ ρσμαμςήρεχμ και ςημ 

ποξώθηρη μέρα από άοςια ξογαμχμέμξ 

σλικό. Μια ςέςξια ποξρπάθεια μπξοεί μα 

ατξοά και μια ξλϊκληοη πεοιξυή ϊπχπ ςη 

δική ραπ, πξσ μπξοεί, ξογαμχμέμα μα 

παοξσριαρςεί χπ πακέςξ ςξσοιρςικόμ 

παοξυόμ ρε μια ςέςξια έκθερη ςξσ 

ενχςεοικξϋ. 



  Σςξ πλαίριξ ασςήπ ςηπ ποξχθηςικήπ εμέογειαπ 

δεμ υοειάζεςαι απαοαίςηςα κάπξιξπ μα 

μιρθώρει εκθεςήοιξ υώοξ ή μα υοειαρςεί 

δαπαμηοό ενξπλιρμό, καθώπ σπάουει 

δσμαςόςηςα ξογάμχρηπ ηλεκςοξμικξύ ποξτίλ 

και σλικξύ. Τξ ρημαμςικϊ είμαι η δια ζόρηπ 

επατή με ςξ υόοξ και ςξσπ πιθαμξϋπ πελάςεπ, η 

δικςϋχρη και εμδευϊμεμα η ξμαδική ποξρπάθεια. 

Για παοάδειγμα αμ μια ξμάδα 10 ςξσοιρςικώμ 

μξμάδχμ απξταρίρει μα εκποξρχπηθεί, μπξοεί 

με λιγόςεοξ κόρςξπ μα ξογαμώρει ςη 

ρσμμεςξυή ςηπ και μα εγείοει ςξ εμδιατέοξμ ςξσ 

κξιμξϋ-ρςϊυξπ. 

 



 Καςαυώοηρη και 
ξογάμχρη ποξτίλ ρε 
ρυεςικξύπ ιρςξυώοξσπ: 
Ασςξϋ ςξσ είδξσπ η 
ποξόθηρη παοξσριάζει 
κάπξιεπ δσρκξλίεπ ρε 
ρυέρη με ςα ενήπ 
εοχςήμαςα : Πόπ θα 
επιλένχ ςξμ ιρςξυόοξ 
ϊπξσ θα ποξβληθό; Πόπ 
θα ξογαμόρχ ςξ 
καλϋςεοξ δσμαςϊ ποξτίλ; 
Τι απήυηρη έυει ασςϊπ ξ 
ιρςξυόοξπ ρε μια αγξοά 
πξσ καςακλϋζεςαι απϊ 

ςέςξιξσ είδξσπ σπηοερίεπ; 
Πόπ θα διαρταλιρςεί η 
ρσμευήπ παοξσρία μξσ 
ρςξ διαδίκςσξ και η 
αμαμέχρη ςξσ ποξτίλ 
μξσ; Πόπ θα γίμει ςξ 
ποξψϊμ πξσ ποξρτέοχ 
ακϊμα πιξ ελκσρςικϊ; 
Όλα ασςά ςα εοχςήμαςα 
ποέπει μα απαμςηθξύμ 
ποξκειμέμξσ μα 
ξογαμχθεί η 
απξςελερμαςικόςεοα 
δσμαςή παοξσρία ρςξ 
διαδίκςσξ. 



 Η ςευμξλξγία παοέυει ςα 
μέρα, ςα εογαλεία και ςιπ 
εταομξγέπ όρςε μα 
επιυειοήρει κάπξιξπ με 
ιδιχςική ποχςξβξσλία, 
μα ξογαμόρει απϊ μϊμξπ 
ςξσ ςημ παοξσρία ςξσ. 
Ασςϊ, ϊμχπ, ξδηγεί ρε 
πλήθξπ μεμξμχμέμχμ 
ποξρπαθειόμ με 
αμτίβξλξ απξςέλερμα. 
Δεμ αοκεί, για 
παοάδειγμα, μα τςιάνεςε 
μια ρελίδα ρςξ 
facebook, για μα έυεςε 

αμςίκςσπξ ρςημ αγξοά. 
Ποέπει μα γμχοίζεςε ςί 
ρσμβαίμει και ςι 
ποξρτέοεςαι ςόρξ ρε 
εθμικό, όρξ και ρε 
εσοχπαψκό και δσμάμει 
παγκόρμιξ επίπεδξ. Τξ 
διαδίκςσξ, ρσμεπόπ, αμ 
και παμίρυσοξ εογαλείξ 
μπξοεί μα καςαλήνει 
μπξϋμεοαμκ αμ γίμει 
αρσμςόμιρςα, ποόυειοα 
και αμημέοχςα η 
ξογάμχρη ςξσ ποξτίλ 
ραπ. 



 Σσμςήοηρη και 
διαυείοιρη ςξσ 
ηλεκςοξμικξύ ποξτίλ 
μεςά ςημ ξογάμχρη και 
αμάοςηρή ςξσ: ςξ πιξ 
δϋρκξλξ βήμα δεμ είμαι, 
εμ ςέλει, ςξ μα ξογαμχθεί 
έμα άοςιξ ποξτίλ, 
ελκσρςικϊ και ϊμξοτξ για 
ςξμ επιρκέπςη και 
σπξφήτιξ πελάςη μαπ 
αλλά ςξ μα διαςηοηθεί 
ασςϊ ρε σφηλϊ επίπεδξ, 
μα αμαμεόμεςαι και μα 
αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ 
αμάγκεπ κάθε επξυήπ.Για 
παοάδειγμα, η καλή 

ποξόθηρη ατξοά ςημ 
ρςξυεσμέμη απξρςξλή 
ηλεκςοξμικά ρε 
ρσγκεκοιμέμεπ 
καςηγξοίεπ κξιμξϋ, για 
παοάδειγμα ρε 
ςξσοιρςικέπ μξμάδεπ πξσ 
λειςξσογξύμ ςημ 
καλξκαιοιμή ραιζόμ και 
ςξ εογαςικό δσμαμικό 
ςξσπ έυει ςη δσμαςόςηςα 
εκδοξμώμ ή διακξπώμ 
ςξ υειμώμα και μπξοεί 
μα λαμβάμει e-mail 
ρσγκεκοιμέμηπ 
ποξρτξοάπ, αμά ςακςά 
υοξμικά διαρςήμαςα. 



 η μεμξμχμέμη ποξρπάθεια υάμεςαι 

εσκξλϊςεοα, καθόπ υοειάζεςαι η 

ρσμςξμιρμέμη ποξρπάθεια, απϊ κξιμξϋ, ϊλχμ 

ςχμ παοαγϊμςχμ πξσ εμπλέκξμςαι ρςημ 

ποξόθηρη ςξσ ςξσοιρμξϋ ςϊρξ επαγχγικά 

ϊρξ και απαγχγικά, δηλαδή απϊ ςη μικοή 

ξμάδα χπ ςημ πεοιτέοεια και ςξϋμπαλιμ. Η 

ςξσοιρςική πξλιςική δεμ είμαι, απλά, ζήςημα 

κεμςοικήπ πξλιςικήπ ςξσ ξικείξσ σπξσογείξσ 

αλλά κσοίχπ ατξοά και ςημ ςξπική κξιμχμία 

ρε επίπεδξ πεοιτέοειαπ.  



Δκεί υοειάζεςαι η καςάρςοχρη ρατόμ 

ρυεδίχμ αμάπςσνηπ, ποξβξλήπ και 

ρςήοινηπ ρε ςοία επίπεδα:  

(1) ρε βοαυσποϊθερμξ: π.υ. τέςξπ ςξ 

καλξκαίοι,  

(2) ρε μερξποϊθερμξ: π.υ. τέςξπ και ςα 

επϊμεμα ςοία καλξκαίοια και  

(3) ρε μακοξποϊθερμξ επίπεδξ: π.υ. για ςα 

επϊμεμα δέκα υοϊμια. 



 Για παοάδειγμα, εμό βλέπξσμε καλά 
ξογαμχμέμξσπ  ιρςξυόοξσπ απϊ διάτξοξσπ  
τξοείπ με ρπξς, βίμςεξ, ρλϊγκαμ, ελκσρςικϊ 
ξπςικξακξσρςικϊ σλικϊ, ξ καμόμαπ είμαι μα 
λείπει η αγγλότχμη εκδξυή ή η δσμαςόςηςα 
πεοιήγηρηπ ή επίρκεφηπ με ςη υοήρη άλλχμ 
γλχρρώμ πέοα από ςημ ελλημική. Η 
αγγλϊτχμη εκδξυή δεμ ατξοά ςη δσμαςϊςηςα 
ασςϊμαςηπ μεςάτοαρηπ αλλά μια ξλξκληοχμέμη 
ποϊςαρη, ακοιβόπ αμάλξγη και αμςίρςξιυη ςηπ 
ελλημικήπ εκδξυήπ, όρςε μα μπξοεί ξ 
ξπξιξρδήπξςε μη-ελλημϊτχμξπ επιρκέπςηπ μα 
γμχοίζει με ακοίβεια, ξοθϊςηςα και πληοϊςηςα 
ςιπ επιλξγέπ ςξσ. 



Οογαμχμέμη επίρκεφη ρςημ 

ςξσοιρςική έκθερη Κϋποξσ,  με 

ποϊρκληρη ςχμ εκποξρόπχμ  

ςχμ ΜΜΔ και ςξσοιρςικόμ 

ποακςϊοχμ με νεμάγηρη και 

τιλξνεμία ρε μεγάλη 

νεμξδξυειακή μξμάδα ϊπξσ 

εογαζϊμξσμ, με ρημαμςικέπ 

ξλξρέλιδεπ καςαυχοίρειπ ρε 

ετημεοίδεπ και πεοιξδικά ςηπ 

Κϋποξσ καςά ςημ επιρςοξτή ςξσπ, 

με απξςέλερμα μα σπάονξσμ 

καλξκαιοιμά γκοξσπ αλλά 

ρημαμςικϊ είμαι και υειμεοιμά 

γκοξσπ ρε μια πεοιξυή πξσ δεμ 

ποξρτέοεςαι για υειμεοιμέπ 

διακξπέπ. επιρκέφεχμ, αϋνηρη 

πξσ γμχοίζαμε ϊςι ήοθε ραμ 

απξςέλερμα μιαπ ξογαμχμέμηπ 

ποξρπάθειαπ. 



Τξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ 

γμχρςξϋ ςξσοιρςικξϋ 

ποξξοιρμξϋ ρςη Βϊοειξ 

Δλλάδα. Οογαμόθηκε, λξιπϊμ, 

η ποξβξλή ςξσ, έγιμαμ ξι 

ρυεςικέπ καςαυχοίρειπ και 

διατημίρειπ, κλήθηκαμ ξι 

εκποϊρχπξι ςξσ ςϋπξσ και ξι 

ποάκςξοεπ και ρσμςξμίρςηκε η 

ποξβξλή. Αμ επιρκετθείςε, 

ϊμχπ, ςξ γμχρςϊ ασςϊ 

θέοεςοξ θα δείςε πχπ ρςημ 

αοιρςεοή είρξδξ ςξσ υχοιξϋ 

γίμεςαι η οίφη ςχμ 

απξοοιμμάςχμ. Παοά ςιπ 

εκκλήρειπ μξσ ρςξσπ 

σπεϋθσμξσπ ςχμ ςξσοιρςικόμ 

επιυειοήρεχμ μα 

αμςιμεςχπίρξσμ άμερα ςξ 

θέμα, η καςάρςαρη παοαμέμει 

χπ έυει. 



 (1): ςημ καςάρςοχρη ρυεδίξσ δοάρηπ για ςημ 

ποξβξλή και ςη ρςήοινη ςξσ ςξσοιρμξϋ ρε 

επίπεδξ πεοιτέοειαπ και με αμάδεινη ϊλχμ 

ςχμ επιλξγόμ ςξσοιρμξϋ. Σημαρία έυει εδό η 

ρατήπ απξςϋπχρη βοαυσποϊθερμχμ, 

μερξποϊθερμχμ και μακοξποϊθερμχμ 

ρςϊυχμ. 

 



 (2): ςημ ξογάμχρη ςηπ ποξβξλήπ και 

ρςήοινηπ ςξσ ςξσοιρμξϋ ςηπ πεοιξυήπ μέρα 

απϊ μια ρσμςξμιρμέμη ποξρπάθεια με ρςϊυξ 

ςημ αγξοά, εθμικά, εσοχπαψκά και 

παγκϊρμια με εκποξρόπηρη ςηπ πεοιξυήπ ρε 

ρημαμςικέπ εκδηλόρειπ και εκθέρειπ. 

Σημαρία έυει πξιξπ είμαι παοόμ, ϊυι απλά 

πξιξπ είμαι ξ καλϋςεοξπ. 

 



 (3): ςημ σπξρςήοινη και ξογάμχρη ςηπ 

ποξβξλήπ ρςξ διαδίκςσξ με άοςια διαυείοιρη 

ςχμ ιρςξυόοχμ, με υαμηλϊ κϊρςξπ για 

ξμάδεπ σπηοεριόμ και μξμάδχμ, με 

αμαμέχρη ςχμ ποξτίλ και ρσμευή εμημέοχρη 

ςξσ κξιμξϋ-ρςϊυξπ. Παοάλληλα η ποξρπάθεια 

ατξοά και ςξμ έμςσπξ ςϋπξ και ςημ 

ξογάμχρη και άλλχμ εκδηλόρεχμ διάυσρηπ, 

θεμαςικόμ και άλλχμ. Ο επιρκέπςηπ ποέπει 

μα μπξοεί απλά, άμερα και ρσγκεκοιμέμα μα 

εμςξπίζει ασςϊ πξσ επιθσμεί και μα έυει ςημ 

επιλξγή ςξσλάυιρςξμ ςηπ αγγλικήπ γλόρραπ. 

 



 (4): ςημ αμάληφη ςχμ ποξαματεοθέμςχμ 

δοάρεχμ και έογχμ απϊ έμπειοξ, σφηλά 

καςαοςιρμέμξ ειδικϊ ποξρχπικϊ πξσ θα 

σπξρςηοίζει ρσμευόπ ςημ ποξβξλή ςηπ 

πεοιξυήπ. Σημειόμξσμε πχπ υοσρϊπ καμϊμαπ 

ςξσ μάοκεςιμγκ είμαι πχπ ποέπει μα δόρειπ 

για μα πάοειπ και πχπ η καλή διαυείοιρη 

ξδηγεί ρςα καλϋςεοα δσμαςά απξςελέρμαςα 

με ςξ αμάλξγξ κϊρςξπ. 

 



 (5): ςη ρϋμποανη ιδιχςικξϋ και δημξρίξσ, 

ιδιχςόμ, ρσλλϊγχμ, ΜΚΟ και αουόμ με ςξμ 

κξιμϊ ρκξπϊ ςηπ απξςελερμαςικϊςεοηπ 

δσμαςήπ ποξβξλήπ εμϊπ ποαγμαςικά 

ανιϊλξγξσ ποξψϊμςξπ. 

 



 

Σαπ εσυαοιρςό  

πξλϋ για ςημ 

ποξρξυή ραπ! 

 

 
Διοήμη Σαμαοά 

     irene.samara@yahoo.gr 


