
 

 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΡΖΔΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΜΒΑ - ΜΑΝΑΣΕΔΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 
 

ηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ μελνδνρείνπ ζηε 

Κεθαινληά 
 
 
 
 

 

ΟΝΟΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΠΙΘΕΤΟ:ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 

  



1 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ........................................................................................................... 1 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ................................................................................................................... 4 

ΔΗΑΓΧΓΖ .................................................................................................................... 8 

ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ.........................................................................................10 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1- Μάξθεηηλγθ ....................................................................................... 11 

1.1 Ση είλαη ην κάξθεηηλγθ ........................................................................................... 11 

1.2 Σνπξηζηηθό Μάξθεηηλγθ......................................................................................... 12 

1.3 ηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ .......................................................................................... 13 

1.4 Μείγκα κάξθεηηλγθ ................................................................................................ 14 

1.5 Δθαξκνγή ζηξαηεγηθήο .......................................................................................... 17 

1.6 Έιεγρνο ζηξαηεγηθήο ............................................................................................. 18 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2- Αλάιπζε ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ ηεο Κεθαινληάο ..................... 20 

2.1 Κεθαινληά- Πξνζθνξά .......................................................................................... 20 

2.2 Κεθαινληά- Εήηεζε ............................................................................................... 23 

2.3 Αλάιπζε PEST ...................................................................................................... 27 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 - Παξνπζίαζε ηνπ μελνδνρείνπ………………….………………….29 

3.1 PaspalisHotel.......................................................................................................... 29 

3.2 Παξνπζίαζε μελνδνρείνπ κε κνξθή marketingmix .............................................. 30 

3.3 Πιεξόηεηα μελνδνρείνπ ην 2016……………………………………………………………………………..33 

3.4 Αλάιπζε swot ηνπ μελνδνρείνπ ............................................................................. 34 

3.5Αλάιπζε STP ηνπμελνδνρείνπ ............................................................................... 35 



2 
 

3.6 Οη 5 δπλάκεηο ηνπ Porter………………………….………………………..…….37 

3.7 Αληαγσληζκόο…………………………………………………………...……….39 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 - Παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ .......................... 40 

4.1 Μεζνδνινγία .......................................................................................................... 40 

4.2 ηόρνο ηεο έξεπλαο ................................................................................................ 41 

4.3 Απνηειέζκαηα ........................................................................................................ 41 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 - πκπεξάζκαηα .................................................................................. 71 

5.1 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα……..……………………………………………………..71 

5.2 ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο…………………….…………………………………….71 

5.3 Πξνηεηλόκελεο ζηξαηεγηθέο…………………...…………………………………72 

5.4 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα...........................................................................77 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ......................................................................................................... 78 

 

 

  



3 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη ηίηιν ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ μελνδνρείνπ ζηε 

Κεθαινληά θαη απνηειείηαη από πέληε θεθάιαηα. Σν πξώην θεθάιαην πεξηιακβάλεη 

ηελ έλλνηα ηνπ κάξθεηηλγθ, ηνλ νξηζκό ηνπ ηνπξηζηηθνύ κάξθεηηλγθ, ην κείγκα 

κάξθεηηλγθ θαζώο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αιιά θαη ηνλ έιεγρν απηώλ.  

Σν δεύηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ 

ηεο Κεθαινληάο, ην πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνύ θαζώο θαη ηηο αθίμεηο.  

Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ μελνδνρείνπ 

PaspalisHotel, ζην νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε έξεπλα. ε απηό ην θεθάιαην 

πεξηγξάθεηαη ην μελνδνρείν θαη παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή marketingmix. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηνπο 

ζθνπνύο ηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Καη ην ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ην 

ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο θαη πξνηεηλόκελεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε.  
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ABSTRACT 

 
This thesis is titled hotel marketing strategies in Kefalonia and consists of five 

chapters. The first chapter includes the concept of marketing, the definition of tourism 

marketing, the marketing mix as well as the strategies and their control.  

The second chapter includes the analysis of Kefalonia's hotel industry, the 

island's environment as well as arrivals.  

The third chapter includes the presentation of Paspalis Hotel, which has been 

the subject of the survey. This chapter describes the hotel and is presented in the form 

of a marketing mix.  

The fourth chapter includes the research methodology, its purposes and its 

results. The last chapter includes the conclusion of the work. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σν θαιό ραξηί ηεο Διιάδαο «ζάιαζζα θαη ήιηνο» δελ απνηειεί πιένλ 

ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα γηα ηε ρώξα καο. Σα πξνεγνύκελα ρξόληα ε Διιάδα 

βαζηδόηαλ ζηνλ καδηθό ηνπξηζκό θαη ζηεξηδόηαλ ζην κνληέιν ζάιαζζα θαη ήιηνο. Σν 

γεγνλόο απηό δεκηνύξγεζε πξνβιήκαηα ζήκεξα (Βαξβαξέζνο, 2000). Σα 

πξνβιήκαηα απηά είλαη: 

• Ζ επηθξάηεζε ηνπ καδηθνύ θαη νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνύ, ρσξίο λα δίλεηαη έκθαζε 

θαη πξνβνιή ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, αθνύ νη κέρξη πξόζθαηα 

ηνπξηζηηθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο απνζθνπνύζαλ ζηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ 

ηνπξηζηώλ θαη όρη ζηελ πνηόηεηά ηνπο. 

• Ζ πεξηβαιινληηθή αιινίσζε θαη ε αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ησλ αξραηνινγηθώλ 

ρώξσλ, ησλ θαιαίζζεησλ ηνπίσλ θαη θπζηθώλ ηνπνζεζηώλ. 

• Ζ ππέξκεηξε ζπγθέληξσζε ηεο δήηεζεο ηνπξηζηηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζε κηα 

πεξηνξηζκέλε ρξνληθά πεξίνδν, κε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα ησλ 

δηαθνπώλ, ζηελ απόδνζε ησλ επελδύζεσλ, ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηηο ηνπηθέο 

νηθνλνκίεο πνπ εμαξηώληαη άκεζα από ππεξζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθώλ πιεζπζκώλ 

κεξηθνύο κήλεο ην ρξόλν. 

• Ζ άληζε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Τπάξρεη 

ππέξκεηξε  ηνπξηζηηθή αλαπηπμηαθή αλαβάζκηζε ηεο παξάθηηαο δώλεο, ελώ νη 

αγξνηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο πζηεξνύλ αθόκα θαη ζε βαζηθέο ππνδνκέο. 

• Ζ ρακειή νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ θαη 

γεληθόηεξα ν ρακειόο δείθηεο απνδνηηθόηεηαο κεηαμύ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ - 

ηηκήο.   

• Ζ απόζηαζε ηεο Διιάδαο από ηηο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηώλ, έρνπλ απμήζεη 

ηελ εμάξηεζή ηεο από ηνπο κεγάινπο touroperators θαη ηηο αεξνκεηαθνξέο θπξίσο. 

Έηζη πξνσζείηαη ν καδηθόο ηνπξηζκόο, πνπ έξρεηαη ζηε ρώξα καο κε πηήζεηο charters 

ζε κεησκέλεο ηηκέο. 

Καηά ηελ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνύ ησλ βαζηθώλ παξαγόλησλ, νη νπνίνη 

έρνπλ ζήκεξα θπξίαξρν ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ηάζεσλ ζηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν ζε 

δηεζλέο επίπεδν θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό ηεο Διιάδαο, ζα 

κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ νξηζκέλνη παξάγνληεο όπσο: ε είζνδνο ηνπ επξώ, ε 

απμεκέλε ζπγθέληξσζε ησλ Σνπξηζηηθώλ Οξγαληζκώλ πνπ ειέγρνπλ ηελ ηνπξηζηηθή 
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θίλεζε ζηηο αγνξέο ηεο Δπξώπεο, αιιά θαη νη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο 

ηερλνινγίαο (Λνγνζέηεο, 1998). 

Όζν αθνξά ζηελ Διιάδα, πξνηεξαηόηεηα απνηειεί ε αλάδεημε λέσλ κνξθώλ 

ηνπξηζκνύ όπσο ν ελαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο, ν αζιεηηθόο ηνπξηζκόο, ν νηθνηνπξηζκόο, 

ν αγξνηηθόο, ν ζπλεδξηαθόο. Έλα αθόκε ζρέδην ην νπνίν πξνσζείηαη ζηε ρώξα καο, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηνθαηνίθεζε κε επλντθέο ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο γηα ηνπο 

επξσπαίνπο κε ζθνπό ν ηνπξηζκόο ζηε ρώξα καο λα απνθηήζεη πην ζηαζεξό 

ραξαθηήξα. θνπόο απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη ε δεκηνπξγία 

ηνπξηζηηθώλ θαηνηθηώλ, ηηο νπνίεο ζα κπνξνύλ λα αγνξάδνπλ νη επξσπαίνη ηνπξίζηεο 

κε επλντθνύο όξνπο ρξεκαηνδόηεζεο. Απηό θπζηθά παξέρεη ηε δπλαηόηεηα νη 

επξσπαίνη ηνπξίζηεο λα απνθηνύλ έλα ζηαζεξό ηόπν δηακνλήο(Λνγνζέηεο, 1998). 

Οη ηάζεηο ηεο αγνξάο δείρλνπλ όηη ε ρώξα καο γίλεηαη όιν θαη πην δεκνθηιήο 

ζηελ Αγγιηθή αγνξά. Οη Άγγινη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ ηα latebookings, γεγνλόο πνπ 

επεξεάδεη ηελ ηηκή, θαζώο επίζεο θαη ηνπο κεγάινπο touroperators, ελώ επεξεάδεηαη 

από ηα ζύγρξνλα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηελ ύπαξμε ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ 

ρακεινύ θόζηνπο. ρεηηθή έξεπλα (Π.Ο.Σ., 2011) έδεημε όηη ην 42% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζα μαλαπήγαηλαλ ζηνλ ίδην πξννξηζκό, ελώ ην 58% όρη. ηελ επηινγή 

ηνπο απηή, ε δηαζεζηκόηεηα θαηαιύκαηνο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ζα επεξέαδε ηελ 

αξρηθή επηινγή ηνπο θαηά 28% ελώ ηελ ακέζσο επόκελε θαηά 72%. Όζν γηα ηελ 

απόθαζε ησλ ηνπξηζηώλ λα ηαμηδέςνπλ θαη πάιη κε ηνλ ίδην touroperator ή όρη, ην 

85% απάληεζε όηη ζα πξνηηκνύζε ηνλ ίδην touroperator, ελώ ην 15% ζα δηαιέμεη 

θάπνηνλ θαηλνύξγην. ηελ επηινγή απηή ε δηαζεζηκόηεηα θαηαιύκαηνο ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή ζα επεξέαδε ηελ αξρηθή επηινγή θαηά 64% ελώ ηελ ακέζσο επόκελε θαηά 

36%. Όηαλ εξσηήζεθαλ αλ ζα άιιαδαλ ηνπξηζηηθό πξάθηνξα, travelagent, ηα 

πνζνζηά πνπ ζπγθεληξώζεθαλ αληηζηνηρνύζαλ ζε 89% θαη 11%, θαη ζε όηη αθνξά 

ζηε δηαζεζηκόηεηα θαηαιύκαηνο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ζα επεξέαδε ηελ επηινγή ηνπο 

θαηά 78% θαη θαηά 22% αληίζηνηρα. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη, θαη αθνξά ηνπο 

touroperators, είλαη όηη ε εκπηζηνζύλε ησλ ηαμηδησηώλ πξνο απηνύο κεηώλεηαη κε 

ζρεηηθά πην γξήγνξνπο ξπζκνύο ζε ζρέζε κε απηή πνπ ππήξρε κε ηνπο ηνπξηζηηθνύο 

πξάθηνξεο (Π.Ο.Σ., 2011). 

Αλ θαη νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηελ Διιάδα ζεκεηώλνπλ καθξνρξόληα αλνδηθή 

πνξεία, ην κεξίδην ηεο ρώξαο παξνπζηάδεη κείσζε ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηόζν ζε 

εζληθό όζν θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ 

ηνπξηζκνύ έρεη λα θάλεη κε ην επίπεδν ησλ ηηκώλ ζε ζρέζε κε ηηο παξερόκελεο 
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ππεξεζίεο (Η.Σ.Δ.Π., 2010). ύκθσλα κε ηελ έξεπλα πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη ε 

Διιάδα απεηιείηαη ηνπξηζηηθά από ηηο άιιεο κεζνγεηαθέο ρώξεο, ηόζν εληόο ηεο Δ.Δ. 

όπσο Ηηαιία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία όζν θαη εθηόο ηεο Δ.Δ. όπσο Σνπξθία, Ηζξαήι, 

Κξναηία, Αίγππηνο, Κύπξνο θ.α., θαη θπξίσο από ηηο δεύηεξεο, νη νπνίεο παξέρνπλ ην 

ίδην ηνπξηζηηθό πξντόλ κε ρακειόηεξεο ηηκέο. Δληόο ηεο Δ.Δ. ε Διιάδα πιένλ πξέπεη 

λα βξεη ηξόπν λα αληαγσληζηεί κε ζεκαληηθά κέζα ηελ Ηζπαλία.  

 

 

ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Ο βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλαγλώξηζε θαη ε 

εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ κάξθεηηλγθ γηα ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν 3 

αζηέξσλ ζηελ Κεθαινληά, ύζηεξα από έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο πειάηεο 

ηνπ μελνδνρείνπ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο απνβιέπνπλ 

ζηελ θαιύηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ θαη ζηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ ηεο 

επηρείξεζεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- Μάρκετινγκ 

 

1.1 Σι είναι το μάρκετινγκ  

Ζ ζεκαζία ηεο γλώκεο ηνπ θαηαλαισηή απνηειεί ζεκαληηθό ζηαζκηθό 

παξάγνληα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζώο ε ηθαλνπνίεζή ηνπ ή όρη από ην παξερόκελν 

πξντόλ – ππεξεζία ζα έρεη ζαλ άκεζν απνηέιεζκα ηηο πσιήζεηο ησλ πξντόλησλ – 

ππεξεζηώλ ηνπο θαη επνκέλσο ηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ ηνπο. 

Σν κάξθεηηλγθ ζρεηίδεηαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό κε ηνπο πειάηεο θαη γη’ απηό 

ην ιόγν έρεη θύξην ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ κε θάζε δπλαηό ηξόπν (Kotler, et al., 

1999).  

Αξρηθά, ε έλλνηα ηνπ κάξθεηηλγθ έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηνλ επηρεηξεζηαθό 

ηνκέα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο εηαηξίεο ζπζθεπαζκέλσλ αγαζώλ, ζηηο εηαηξίεο 

δηαξθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ θαη ζηηο εηαηξίεο βηνκεραληθνύ εμνπιηζκνύ. 

Αξγόηεξα, ην κάξθεηηλγθ εθαξκόζηεθε θαη από άιινπ ηύπνπ εηαηξίεο όπσο είλαη νη 

αεξνπνξηθέο θαη νη αζθαιηζηηθέο. ηγά ζηγά, ην κάξθεηηλγθ εμαπιώζεθε θαη ζε 

άιινπο νξγαληζκνύο όπσο είλαη ηα ζρνιεία, ηα θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα, ηα κνπζεία, 

νη εθθιεζίεο θ.ά.  

ήκεξα, ην κάξθεηηλγθ έρεη επεθηαζεί ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαη εθαξκόδεηαη 

αθόκα θαη από ηνπο κεγάινπο εγέηεο πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ κε πην 

απνηειεζκαηηθό ηξόπν ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη λα πξνζειθύζνπλ πεξηζζόηεξν θόζκν.  

Σν Βξεηαληθό Ηλζηηηνύην Μάξθεηηλγθ δίλεη ηνλ αθόινπζν νξηζκό: 

«Μάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ νπνία εληνπίδνληαη, 

πξνβιέπνληαη θαη ηθαλνπνηνύληαη νη αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή κε θάπνην θέξδνο γηα 

ηελ επηρείξεζε» (Εηγθηξίδεο, 2008).  

Ζ δηαθήκηζε θαη νη πσιήζεηο είλαη δύν από ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ κάξθεηηλγθ αιιά δελ απνηεινύλ ην κάξθεηηλγθ θαζ’ εαπηνύ. Σν κάξθεηηλγθ δελ 

είλαη κία λέα εθεύξεζε είλαη κία λέα έθθξαζε θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνληαη νη ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο. Σν κάξθεηηλγθ 

απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη όρη κία απιή 
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παξάζεζε όξσλ, ηερληθώλ θαη απνθάζεσλ. Κύξηα πξνζέγγηζε ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη 

όηη ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε κηαο νπνηαδήπνηε επηρείξεζεο πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, κέζα από ππεξεζίεο θαη πξντόληα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί 

κεηά από ηελ έξεπλα θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ αλαγθώλ θαη ησλ επηζπκηώλ ηνπ πειάηε 

(Σνκάξαο, 2000).  

Σν πην ζεκαληηθό ζηνηρείν ηνπ κάξθεηηλγθ όπσο αλαθέξεη θαη ν Σνκάξαο, 

(2000), είλαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ επηθνηλσλία απηή είλαη πνπ ζα θαζνξίζεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε, έηζη ώζηε λα παξάγεη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδεηαη 

ν θαηαλαισηήο (Σνκάξαο, 2000). 

 

 

1.2 Σουριςτικό Μάρκετινγκ 

Τν ηνπξηζηηθό κάξθεηηλγθ είλαη κηα θηινζνθία δηνίθεζεο πνπ από ηελ πιεπξά 

ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, θάλεη δπλαηή κέζσ ηεο έξεπλαο, ηελ πξόβιεςε θαη επηινγή ηεο 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά, κε ζθνπό ην κεγαιύηεξν δπλαηό 

όθεινο γηα ηελ επηρείξεζε(Seaton&Bennett, 1999). 

Τν ηνπξηζηηθό κάξθεηηλγθ έρεη σο ζθνπό ηνπ ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή κηαο 

ρώξαο ή ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ ηεο θαζώο θαη ηελ πξνβνιή νξηζκέλσλ 

ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ, όπσο αγξνηνπξηζκόο, ζπλεδξηαθόο 

ηνπξηζκόο(Καδάθεο, 2006). 

ύκθσλα κε ηνπο MoutinhoandWitt, ηνπξηζηηθό κάξθεηηλγθ είλαη κηα 

δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο βξίζθνπλ ηνπο ελ δπλάκεη 

πειάηεο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα επεξεάζνπλ ηηο επηζπκίεο 

ηνπο, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηα θίλεηξά ηνπο κε ζθνπό λα πξνζαξκόζνπλ ηα ηνπξηζηηθά 

πξντόληα ηνπο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηνπο (Βαζηιεηάδεο, 2009).  

Τνηνπξηζηηθόκάξθεηηλγθείλαηκηαθαηεπζπλόκελεδξαζηεξηόηεηαπνπαπνζθνπείζηε

λεμηζνξξόπεζεησλζηόρσλησληνπξηζηηθώλπξννξηζκώλήπξνκεζεπηώλκεηηοαλάγθεοησλη

νπξηζηώλ(Seaton&Bennett, 1999). 
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Ο Ν. Ζγνπκελάθεο αλαθέξεη ηελ έξεπλα ηνπξηζηηθνύ κάξθεηηλγθ σο κηα 

δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νξγαλσκέλε ζπιινγή, επεμεξγαζία, αλάιπζε, 

απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ βνεζνύλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα  βειηηώζνπλπνηνηηθάηηοαπνθάζεηοπνπαπηέοιακβάλνπλ 

(Ζγνπκελάθεο, 2004). 

Ζ έξεπλα ηνπξηζηηθνύ κάξθεηηλγθ βνεζάεη ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα 

θαηαιάβνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηώλ, ώζηε λα πξνζειθύζνπλ κεξίδην αγνξάο. 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα θάζε επηρείξεζε λα έρεη έξεπλα ηνπξηζηηθνύ κάξθεηηλγθ 

γηαηί ε επηρείξεζε δελ έρεη άιιν ηξόπν λα καζαίλεη ηηο αγνξαζηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

ηνπξηζηώλ.  

 

 

1.3 τρατηγική μάρκετινγκ 

Ζ ζηξαηεγηθή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν εθείλν κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα 

απνθηήζεη αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πεξηγξάθεη ην πώο ζρεδηάδεη ε επηρείξεζε λα παξαδώζεη ηελ αμία ηεο 

ζηελ αγνξά θαζώο θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ έηζη ώζηε λα 

δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί έλα αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα.  

Ζ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:  

 Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πξνζθνξάο ησλ πξντόλησλ ή ησλ ππεξεζηώλ  

 Δύξνο ηηκώλ 

 Γηαθήκηζε θαη πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ή ησλ ππεξεζηώλ 

 Αηνκηθή πώιεζε 

 Καλάιηα δηαλνκήο 

 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε πξντόλησλ 
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Ζ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πην ζπγθεθξηκέλα απνηειείηαη από ηέζζεξηο θάζεηο. 

ηελ πξώηε θάζε ε θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ ζπλδπαζκό ηεο αγνξάο – 

πξντόληνο πνπ ζέιεη λα εζηηάζεη. ηε δεύηεξε θάζε πξέπεη λα απνθαζίζεη ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη αληαγσληζηηθή ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. ε απηό ην ζεκείν 

θαζνξίδεη πνηα ζα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηεο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζαλ ζηόρν 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε αιιά ζα πξέπεη ηαπηόρξνλα λα είλαη θαη 

δηαθνξνπνηεκέλε από ηνλ ππάξρνληα αληαγσληζκό. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

επηιέμεη ην ηκήκα ηεο αγνξάο ζην νπνίν απεπζύλεηαη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα νθέιε 

πνπ ζα έρεη ν θαηαλαισηήο επηιέγνληαο ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ. ηε ηξίηε θάζε 

νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζθνξάο θαη ζηε 

ηέηαξηε θάζε πξνζδηνξίδεηαη ν ηξόπνο πνπ ζα δηαλεκεζεί θαη ζα επηθνηλσλεζεί ε 

αμία ζηνπο ηειηθνύο πειάηεο(Σνκάξαο, 2000). 

Ζ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ επεξεάδεηαη από ην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, από ηνπο επηρεηξεζηαθνύο πόξνπο, από ην 

αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ, από ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο θαη από ηελ αμηνιόγεζε 

ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο. Κάζε πξόγξακκα κάξθεηηλγθ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην 

κείγκα κάξθεηηλγθ.  

 

 

 

1.4 Μείγμα μάρκετινγκ 

Ζ ζύγρξνλε επνρή απαηηεί ην κάξθεηηλγθ λα είλαη επηζεηηθό θαη 

εππξνζάξκνζην ζηηο θαζεκεξηλέο αιιαγέο ηηο παγθόζκηαο αγνξάο πνπ επεξεάδνληαη 

από νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο ελώ ν 

αληαγσληζκόο έρεη απμεζεί ζε ηέηνην βαζκό πνπ επεξεάδεη άκεζα αθόκα θαη ηελ 

βησζηκόηεηα κίαο εηαηξίαο. 

Σν κείγκα κάξθεηηλγθ απνηειεί ηνλ ζπλδπαζκό ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κε 

ηα δηάθνξα πιηθά κέζα, ηα νπνία ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνύλ νη ζηόρνη 

κηαο επηρείξεζεο. Σν κείγκα κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο απνηειείηαη από ηα 4P, 
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απηά είλαη ηα εμήο : product (πξντόλ), price (ηηκή), place(δηαλνκή) θαη 

promotion(πξνώζεζε) (Petrofetal, 2002). 

Σν πξντόλ ή ε ππεξεζία είλαη ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ θαη ησλ άπισλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπό λα ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηώλ. Δπνκέλσο, κε ηελ έλλνηα πξντόλ ή ππεξεζία δελ ελλννύκε κόλν ην 

θπζηθό πξντόλ αιιά θαη όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ ην ζπλνδεύνπλ όπσο είλαη ε 

νλνκαζία, ε ζπζθεπαζία θ.ιπ.  

Ζ ηηκή είλαη ε αμία αληαιιαγήο ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Με βάζε ηελ 

ηηκή πξαγκαηνπνηείηαη ε ζύγθξηζε κε ηα άιια παξόκνηα πξντόληα πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ αγνξά.  Έηζη, ν θαηαλαισηήο αθνύ θάλεη ηε ζύγθξηζε ηηκήο κπνξεί λα 

απνθαζίζεη πνπ ζα δαπαλήζεη ηα ρξήκαηά ηνπ ζε ζρέζε πάληα κε ηνλ βαζκό 

ηθαλνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα ιάβεη από ην θάζε πξντόλ ή ππεξεζία.  

Ζ δηαλνκή πεξηιακβάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

έηζη ώζηε ην ηειηθό πξντόλ λα θηάζεη από ηνλ παξαγσγό ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή. 

Απηό πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από ηα δίθηπα δηαλνκήο, ηα νπνία απνηεινύλ ηε 

δηαδξνκή ηνπ πξντόληνο κέρξη λα θηάζεη ζηα ρέξηα ηνπ θαηαλαισηή. Ζ δηαλνκή εθηόο 

από ηε κεηαθνξά πεξηιακβάλεη θαη ηελ απνζήθεπζε.  

Σέινο, ε πξνώζεζε πεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ 

θαηαλαισηή θαη είλαη ην πην ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ κάξθεηηλγθ. Ζ πξνώζεζε έρεη 

ζηόρν λα πιεξνθνξήζεη ηνλ θαηαλαισηή γηα ην πξντόλ ή ηελ ππεξεζία πνπ 

πξνζθέξεη θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηνλ πείζεη όηη ην πξντόλ ή ε ππεξεζία απηή είλαη ε 

θαιύηεξε ελαιιαθηηθή γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά. Ζ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ή 

ησλ ππεξεζηώλ γίλεηαη κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, κέζσ ησλ πσιήζεσλ, κέζσ ησλ 

δεκόζησλ ζρέζεσλ θ.ά. (Σδσξηδάθεο&Σδσξηδάθε, 2008).  

Ζ έξεπλα αγνξάο πξνζηάδεη ηελ ζύλδεζε ηνπ κάξθεηηλγθ ηόζν κε ηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο, θπξίσο ηελ ςπρνινγία θαη ηελ θνηλσληνινγία όζν θαη κε ηα 

νηθνλνκηθά, ελώ νη αλάγθεο πξνώζεζεο κε ηηο ηέρλεο θαη ηελ ηερλνινγία. 
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Οη δπν βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

κείγκαηνο πξνώζεζεο είλαη ν επηδησθόκελνο ζηόρνο θαζώο θαη ην είδνο ηεο αγνξάο 

πνπ απεπζύλεηαη θάζε εηαηξία ή νξγαληζκόο. Κάζε ηκήκα κάξθεηηλγθ θάζε θνξά 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαη έλα δηαθνξεηηθό ζηόρν όπσο ε παξνπζίαζε θάπνηνπ 

λένπ πξντόληνο ζηελ αγνξά, ε πώιεζε ησλ πξντόλησλ ηεο ή αθόκα θαη ε παξνπζίαζε 

ηεο ίδηαο εο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηελ αγνξά ελώ πέξα από ηνλ δηαθνξεηηθό 

επηδησθόκελν ζηόρν θάζε θνξά κπνξεί λα απεπζύλεηαη ζε δηαθνξεηηθό είδνο αγνξάο 

δειαδή είηε θαηαλαισηηθή είηε βηνκεραληθή γξακκή.  

Μεγάιε ζεκαζία ζηελ επηινγή ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ κείγκαηνο πξνώζεζεο 

έρεη θαη ν θύθινο δσήο ησλ πξντόλησλ. Οη κεηαβιεηέο πξνώζεζεο αλάινγα κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη κε δηαθνξεηηθή ηεξαξρία ζε θάζε ζηάδην 

ηνπ θύθινπ δσήο. Ζ ηεξαξρία απηή έρεη σο εμήο (Κπξηαδόπνπινο, 2001): 

Δηζαγσγή: ε δηαθήκηζε θαη ε δηαζεκόηεηα ζα δώζνπλ κεγάιε γλώζε γηα ην 

πξντόλ πξνο ην θαηαλαισηηθό θνηλό πνπ ηόζν αλάγθε έρεη ην πξντόλ. Ζ πξνώζεζε 

πσιήζεσλ είλαη αξθεηά ρξήζηκε ελώ νη πξνζσπηθέο πσιήζεηο ζα δεκηνπξγήζνπλ 

πςειό θόζηνο. 

  Αλάπηπμε: ζην ζηάδην απηό ε δηαθήκηζε θαη ε δηαζεκόηεηα ζεσξνύληαη 

αλαγθαίεο ελώ ην θόζηνο ησλ πξνζσπηθώλ πσιήζεσλ κηθξαίλεη ιόγσ ηεο αύμεζεο 

ηνπ όγθνπ ησλ πσιήζεσλ.  

 Χξηκόηεηα: ε πξνώζεζε πσιήζεσλ απνθηά ηελ ίδηα ή θαη κεγαιύηεξε 

ζπνπδαηόηεηα από ηε δηαθήκηζε αθνύ ζην ζηάδην απηό είλαη γλσζηή ε εκπνξηθή 

επσλπκία ηνπ πξντόληνο θαη ε δηαθήκηζε είλαη πεξηζζόηεξν ππελζπκηζηηθή. Οη 

πξνζσπηθέο πσιήζεηο είλαη απνιύησο αλαγθαίεο αθνύ ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

βξίζθεηαη ζην ρακειόηεξν ζεκείν.  

Κάκςε: ζην ζηάδην απηό ε δηαθήκηζε είλαη ππελζπκηζηηθή, ε δεκνζηόηεηα 

ζρεδόλ αλύπαξθηε, ελώ νη πξνζσπηθέο πσιήζεηο αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα αθνύ νη 

πσιεηέο δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πξντόλ. Αληίζεηα ε πξνώζεζε πσιήζεσλ 

παξακέλεη ηζρπξή κε κεγάιεο πξνζθνξέο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 
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Παξόια απηά ππάξρνπλ θαη νη κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ είλαη κε-ειεγρόκελεο 

θαη πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θαηαλαισηή θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε θαηά ηελ εθινγή ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο από ην Σκήκα Μάξθεηηλγθ. Οη 

κεηαβιεηέο απηέο απνηεινύλ ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη αλαθέξνληαη ζην 

(θηαδαο & Μαξθάθε, 2001):  

 Σερλνινγηθό θαη επηζηεκνληθό  

 Θεζκηθό  

 Αληαγσληζηηθό 

 Οηθνλνκηθό  

 Κνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό  

 Ννκηθό θαη πνιηηηθό πεξηβάιινλ. 

 

 

 

1.5 Εφαρμογή ςτρατηγικήσ 

Ζ επηρείξεζε αθνύ επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα ηελ 

πινπνηήζεη. Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ, λα μεθηλήζεη ηελ πινπνίεζή ηεο πξέπεη λα βξεη 

ηνπο θαηάιιεινπο πόξνπο. Απηό ζε ιεηηνπξγηθό επίπεδν κπνξεί λα αθνξά ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ πξνώζεζε ελόο λένπ πξντόληνο, κπνξεί λα αθνξά ηελ εύξεζε 

θεθαιαίσλ κε ρακειό θόζηνο, ηελ πξόζιεςε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ θ.ά. ε 

δηνηθεηηθό επίπεδν κπνξεί λα αθνξά ηελ θαηάξγεζε ή ηελ δεκηνπξγία λέσλ γξακκώλ 

παξαγσγήο, ηελ εμαγνξά άιισλ επηρεηξήζεσλ θ.ά.  

Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε κία ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα έρεη 

θαινύο κάλαηδεξ, έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ λα κεηαδώζνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο 

επηρείξεζεο ηελ πίζηε θαη ην όξακά ηεο θαη λα εμαζθαιίζνπλ όηη ζα επηηεπρζνύλ νη 

ζηόρνη ηεο. Θα πξέπεη λα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη λα ζπλδέζνπλ όιν ην πξνζσπηθό ηεο κε ην 

εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ νη εξγαδόκελνη λα 

γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί θαη πην παξαγσγηθνί.  
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Γηα λα εθαξκνζηεί ζσζηά ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο απαηηείηαη ε ζσζηή 

ζπλεξγαζία όισλ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζηειερώλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Γηα 

λα είλαη όκσο απνηειεζκαηηθή ε ζηξαηεγηθή απηή ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε όια ηα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα ε επηρείξεζε έρεη ζέζεη ζαλ ζηξαηεγηθό 

ζηόρν ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο, ηόηε όινη κέζα ζηελ επηρείξεζε ζε νπνηνδήπνηε 

ηκήκα ηεο θη αλ αλήθνπλ, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ κε απηό ην γλώκνλα θαη λα 

πξνζπαζνύλ λα βξνπλ πην ζπκθέξνπζεο ιύζεηο.  

Ο ηξόπνο πνπ ζα πινπνηεζεί κία ζηξαηεγηθή δηαθέξεη από επηρείξεζε ζε 

επηρείξεζε, αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη, αλάινγα κε ην κέγεζόο ηεο θαη 

αλάινγα κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζεκαληηθό ξόιν ζε απηό 

παίδνπλ θαη ε κνξθή ηεο δηνίθεζεο, ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο κε ην 

πξνζσπηθό ηεο, ε εηαηξηθή θνπιηνύξα θ.ά.  

 

 

1.6 Έλεγχοσ ςτρατηγικήσ 

Από ηε ζηηγκή πνπ μεθηλάεη λα εθαξκόδεηαη ε εθάζηνηε ζηξαηεγηθή κέζα ζε 

κία επηρείξεζε, είλαη απαξαίηεηνο ν δηαξθήο έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο απηήο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δηαξθήο έιεγρνο πνπ λα πηζηνπνηεί όηη ε 

ζηξαηεγηθή απηή εθαξκόδεηαη ζσζηά θαη όηη έρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Αλ 

δελ έρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηόηε ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θάλεη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο έηζη ώζηε λα ηξνπνπνηήζεη θαηάιιεια ηνλ ζρεδηαζκό ηεο 

ζηξαηεγηθήο.  

Ο ζρεδηαζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ν έιεγρνο ηεο είλαη δύν θάζεηο πνπ 

αιιειεμαξηώληαη θαη αιιεινεπεξεάδνληαη ζπλέρεηα. Γελ κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν 

ζρεδηαζκόο ππάξρεη πάληα πξηλ ηνλ έιεγρν, αθνύ θάπνηεο θνξέο απαηηείηαη αιιαγή 

ηνπ ζρεδηαζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο, ν ζρεδηαζκόο κπνξεί λα 

αιιάμεη αλά πάζα ζηηγκή, αλ πξνθύςεη θάπνην έθηαθην γεγνλόο όπσο γηα παξάδεηγκα 

κία αιιαγή ζηε θνξνινγία. Σόηε ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αιιάμεη ηνλ αξρηθό 

ζρεδηαζκό ηεο θαη λα ηνλ πξνζαξκόζεη ζηα λέα θνξνινγηθά δεδνκέλα.  
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Ο ζρεδηαζκόο βνεζάεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο λα 

ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο θαη λα ηηο πινπνηνύλ ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν. 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθόο επίζεο, ζηελ επηηπρία ησλ ζηόρσλ πνπ ζέηεη κία επηρείξεζε 

όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ, ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο θ.ά. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ κηα θαζνξηζκέλε ζηξαηεγηθή αιιά εμ’ 

αηηίαο ηνπ ελζηίθηνπ ηνπ δηεπζπληή ηνπο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη επηβηώζεη. Παξόια 

απηά, ν ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο θαη ε επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ είλαη ην θιεηδί γηα 

ηελ καθξνρξόληα επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Ανάλυςη του ξενοδοχειακού κλάδου τησ 

Κεφαλονιάσ 

 

 

2.1  Κεφαλονιά - Προςφορά 

Ζ Κεθαινληά αλήθεη ζηα Δπηάλεζα θαη είλαη ην κεγαιύηεξν ζε έθηαζε λεζί 

θαη ην ηξίην ζε πιεζπζκό κεηά ηελ Κέξθπξα θαη ηε Εάθπλζν. Ζ Κεθαινληά 

βξίζθεηαη βόξεηα ηεο Εαθύλζνπ θαη λόηηα ηεο Ηζάθεο, έρεη έθηαζε 781 η.ρικ. θαη 

35.800 θαηνίθνπο. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ λεζηνύ θαιύπηεηαη από ηελ νξνζεηξά 

Αίλνο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο εζληθόο δξπκόο. Οη πην ζεκαληηθέο πόιεηο ηνπ 

λεζηνύ πνπ είλαη ηαπηόρξνλα θαη ηα πην ζεκαληηθά ιηκάληα είλαη ην Αξγνζηόιη, ην 

Λεμνύξη, ε άκε θαη ν Πόξνο.  

Ζ Κεθαινληά έρεη πνιιέο αμηνζαύκαζηεο παξαιίεο, γξαθηθά ιηκάληα, 

ζεκαληηθό θπζηθό πεξηβάιινλ, πνιιά κλεκεία πνιηηηζκνύ θαη ζπάληα γεσινγηθά 

θαηλόκελα, όπσο είλαη νη Καηαβόζξεο, ην ζπήιαην ηεο Γξνγθαξάηεο, ην 

ιηκλνζπήιαην ηεο Μειηζζάλεο θαη ε Κνπλόπεηξα.  

Ζ ηζηνξία ηεο Κεθαινληάο είλαη κεγάιε θαη μεθηλάεη από ηελ πξντζηνξηθή 

επνρή. Λόγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο δνθηκάζηεθε λα θαηαθηεζεί από πνιινύο 

θαηαθηεηέο. ην αξραηνινγηθό κνπζείν ηνπ Αξγνζηνιίνπ ππάξρνπλ πνιιά κλεκεία 

θαη ζεζαπξνί πνπ εληζρύνπλ ηελ άπνςε όηη εθεί ζάθηεθε ν Οδπζζέαο, βαζηιηάο ηεο 

Ηζάθεο. Τπάξρνπλ θάζηξα θαη κνλαζηήξηα όπσο ην θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ πνπ 

θαλεξώλνπλ ηελ ύπαξμε ηεο Βπδαληηλήο θαη ελεηηθήο πεξηόδνπ. Σν 1953 έλαο 

ζεηζκόο θαηέζηξεςε ζρεδόλ όιν ην λεζί αιιά ε Κεθαινληά θαηάθεξε λα μαλαρηηζηεί 

από ηηο ζηάρηεο ηεο θαη λα γίλεη πόινο έιμεο γηα πνιινύο ηνπξίζηεο από όιν ηνλ 

θόζκν(Κνξθνο- Κνπξεο & Αλδξεαηνπ, 2016).  

Ζ Κεθαινληά δηαζέηεη αεξνδξόκην, ην νπνίν βξίζθεηαη 8 ρικ. καθξηά από ην 

Αξγνζηόιη. Τπάξρεη θαζεκεξηλή ζύλδεζε ηνπ λεζηνύ κε ην αεξνδξόκην Αζελώλ 

«Διεπζέξηνο Βεληδέινο», ελώ ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ππάξρνπλ θη άιια 



21 
 

δξνκνιόγην ηόζν από ην εζσηεξηθό όζν θαη από ην εμσηεξηθό. Δθηόο από ην 

αεξνδξόκην ε Κεθαινληά όπσο είλαη ινγηθό δηαζέηεη πνιιά ιηκάληα θαη κπνξεί λα 

πξνζειθύζεη ηνπξίζηεο θαη νδηθόο.  

Ζ Κεθαινληά πεξηέρεη πνιιέο παξαιίεο είηε νξγαλσκέλεο είηε απνκνλσκέλεο, 

πνιινύο θόιπνπο κε άζπξα βόηζαια ή θαηάμαλζε ή θαηαθόθθηλε άκκν θαη 

θξπζηάιιηλε ζάιαζζα. Δπίζεο, δηαζέηεη θαη πνιιέο γαιάδηεο ζεκαίεο γεγνλόο πνπ 

εληζρύεη ην όηη ε ζάιαζζα είλαη πεληαθάζαξε. Οη πην ζεκαληηθέο παξαιίεο ηνπ 

λεζηνύ είλαη(Κνξθνο- Κνπξεο & Αλδξεαηνπ, 2016): 

 Άβπζνο 

 Έκπιπζε 

 Μαθξηά Πέηξα  

 Πιαηηά Άκκνο  

 Αγία Ηεξνπζαιήκ  

 Καθό Λαγθάδη  

 Μαθξύο Γηαιόο  

 Πιαηύο Γηαιόο  

 Αγία Κπξηαθή  

 Κνξώλη 

 Μεληέο 

 Πόξην Αζέξαο  

 Αη-Υέιεο 

 Λέπεδα 

 Μνύληα  

 θάια  

 Άκκεο 

 Ληκέληα 

 Μύξηνο  

 Σξαπεδάθη  

 Αληίζακνο 

 Λνπξδάο 

 Ξί 
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 Φώθη 

 

Ξελνδνρεηαθό δπλακηθό ηεο Κεθαινληάο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ην μελνδνρεηαθό δπλακηθό ηεο Κεθαινληάο 

θαζώο θαη ησλ ππόινηπσλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ. Πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε όηη ην 

μελνδνρεηαθό δπλακηθό ηεο Κεθαινληάο είλαη κόλν 10.401 θιίλεο, ελώ ηεο Κέξθπξαο 

είλαη 43.065 θιίλεο θαη ηεο Εάθπλζνπ είλαη  29.303 θιίλεο.  

 

Πίλαθαο 1: Ξελνδνρεηαθό δπλακηθό θαηά θαηεγνξία 

 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο 
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2.2 Κεφαλονιά - Ζήτηςη 

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2016 νη ηνπξίζηεο ζηελ Κεθαινληά ήηαλ 4.171. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ήηαλ 1.142 ηνπξίζηεο πεξηζζόηεξνη από ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2015. 

Οη πεξηζζόηεξνη ηνπξίζηεο πξνήιζαλ από ην Ζλ. Βαζίιεην, ελώ θάπνηνη πξνήιζαλ 

από ηελ Απζηξία, ηελ Οιιαλδία, ηελ Πνισλία θαη ηε νπεδία.  

Σν 95% ησλ αθίμεσλ ην 2016 ζηελ Κεθαινληά πξνέξρνληαη από: 

 Ζλ. Βαζίιεην (67%), 150.161 ηνπξίζηεο 

 Ηηαιία (10%), 23.758 ηνπξίζηεο 

 Οιιαλδία (6,4%), 15.098 ηνπξίζηεο 

 Πνισλία (4,2%), 9.890 ηνπξίζηεο 

 νπεδία (2,8%), 6.622 ηνπξίζηεο 

 Απζηξία (2,7%), 6.307 ηνπξίζηεο 

 Σζερία (1,8%), 4.172 ηνπξίζηεο 

Σν ππόινηπν 5% (11.850) ησλ ηνπξηζηώλ πξνήιζαλ από ηελ ινβελία, ηε 

εξβία, ηε Γαλία, ηελ Οπγγαξία θαη ηε Ννξβεγία.  

Ζ κεγαιύηεξε αύμεζε ησλ ηνπξηζηώλ πξνέξρεηαη από ην Ζλ. Βαζίιεην, από 

ην νπνίν ε Κεθαινληά δέρηεθε 7.955 πεξηζζόηεξνπο ηνπξίζηεο ην 2017 ζε ζρέζε κε 

ην 2016. Αληίζεηα, ε κεγαιύηεξε πηώζε ησλ ηνπξηζηώλ πξνέξρεηαη από ηε νπεδία, 

όπνπ ην 2016 ην λεζί δέρηεθε 561 ιηγόηεξνπο ηνπξίζηεο ιηγόηεξνπο ζε ζρέζε κε ην 

2015.  

Σα ηειεπηαία ρξόληα ν κήλαο Οθηώβξηνο δελ έρεη ηελ ίδηα δήηεζε πνπ είρε ηα 

παιηόηεξα ρξόληα. Γηα παξάδεηγκα ην 2008 είρακε 7.169 ηνπξίζηεο, ελώ από ην 2011 

κέρξη θαη ζήκεξα νη ηνπξίζηεο δελ έρνπλ μεπεξάζεη ην όξην ησλ 5.000 αηόκσλ. 

Βέβαηα, έλα κέξνο ησλ ηνπξηζηώλ θηινμελείηαη θαη ζηε γεηηνληθό λεζί ηελ 

Ηζάθε(Κνξθνο- Κνπξεο & Αλδξεαηνπ, 2016).  
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Σν 2016 ζην ζύλνιν ηεο ηνπξηζηηθήο ζεδόλ επηζθέθηεθαλ ηελ Κεθαινληά 

235.858 ηνπξίζηεο ζε ζρέζε κε ηνπο 217.432 ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ 

Κεθαινληά ην 2015. Ζ αύμεζε ηνπ 2016 πξνο ην 2015 ήηαλ 8,47%, δειαδή 18.426 

ηνπξίζηεο.  

 

Πίλαθαο 2: Αθίμεηο ηνπξηζηώλ ζηελ Κεθαινληά 2016, ζύγθξηζε κε ην 2015 

Χώρα Αεροζκάθη Τοσρίζηες 2016-15 (%) 

Ασζηρία 175 6307 +14,8% 

Γανία 38 2515 – – – 

Ην. Βαζίλειο 1932 158161 +5,3% 

Ιηαλία 340 23758 +20,2% 

Νορβηγία 16 1175 -0,6% 

Ολλανδία 268 15098 +4,6% 

Οσγγαρία 30 2510 +1,3% 

Πολωνία 117 9890 +4,2% 

Σερβία 42 2771 +93,8% 

Σλοβενία 74 2879 +11,7% 

Σοσηδία 97 6622 -7,8% 

Τζετία 68 4172 +49,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 3197 235.858 +8,5% 

Πεγή: Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ην 2014 

θαη ην 2015 ζην αεξνδξόκην ηεο Κεθαινληάο θαη ζηα αεξνδξόκηα ησλ ππόινηπσλ 

λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ. Σν 2014 επηζθέθηεθαλ ηελ Κεθαινληά 209.725 ηνπξίζηεο κέζσ 

ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο, ελώ ην 2015 ηελ επηζθέθηεθαλ 214.351 

ηνπξίζηεο(Υαηδεδάθεο, 2015). 
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Πίλαθαο 3: Δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηα θπξηόηεξα αεξνδξόκηα, 

επηέκβξηνο 2015, Δεθέκβξηνο 2014 

 

 

 

Πεγή: Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ 
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Πίλαθαο 4: Αθίμεηο ζην αεξνδξόκην ηεο Κεθαινληάο ην 2014 αλά ρώξα 

πξνέιεπζεο 

 

Πεγή: Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ 

 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη όιεο νη αθίμεηο ζηελ Κεθαινληά γηα 

ην 2014. Παξαηεξνύκε όηη νη πεξηζζόηεξεο αθίμεηο πξνέξρνληαη από ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ην νπνίν θαηαιακβάλεη κεξίδην πάλσ από 69%.  

 

 

Πίλαθαο 5: Αθίμεηο θξνπαδηεξόπινησλ – επηβαηώλ, 2012-2016 

 

Πεγή: Έλσζε Ληκέλσλ Διιάδαο 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλνληαη όιεο νη αθίμεηο ησλ θξνπαδηεξόπινησλ θαη 

ησλ επηβαηώλ θξνπαδηέξαο ζηελ Κεθαινληά από ην 2012 σο ην 2015. Από ην 2012 

ζην 2013 παξαηεξείηαη ζεκαληηθά άλνδν όρη ηόζν ζηα πινία αιιά ζηνπο επηβάηεο. 

Έπεηηα ην 2014 ν αξηζκόο ησλ θξνπαδηεξόπινησλ θαη ησλ επηβαηώλ κεηώλεηαη θαη ην 

2015 απμάλεηαη μαλά θηάλνληαο ηα επίπεδα ηνπ 2012 αιιά κε πεξηζζόηεξνπο 

επηβάηεο. Πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε όηη ε Κεθαινληά είλαη έλαο ζρεηηθά λένο 

πξννξηζκόο ζηελ θξνπαδηέξα ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο πξννξηζκνύο. Παξόια 

απηά βξίζθεηαη κέζα ζηνπο πξώηνπο δέθα πξννξηζκνύο θξνπαδηέξαο(Παλνύζε, et al., 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Ανάλυςη PEST 

Ζ αλάιπζε pest απνηειεί έλα εξγαιείν ηνπ κάξθεηηλγθ, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ην καθξνπεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο. 

Έηζη, κε ηελ αλάιπζε pestαλαιύεηαη ην πνιηηηθό πεξηβάιινλ (political), ην 

νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ (economical), ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ (social) θαη ην 

ηερλνινγηθό πεξηβάιινλ (technological) κηαο επηρείξεζεο.  

Έηζη, ε αλάιπζε pest ησλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ ηεο Κεθαινληάο είλαη 

ε παξαθάησ: 
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 Τςεινί δείθηεο θνξνιόγεζεο 

 Γπζθνιία δαλεηζκνύ ιόγσ 

ρξένπο ηξαπεδώλ 

 Τςειό θόζηνο δσήο 

 Πηώζε ΑΔΠ πνπ νδεγεί ζε 

κείσζε θαηαλάισζεο ζην 

εζσηεξηθό ηεο ρώξαο 

 Τςεινί δείθηεο αλεξγίαο 

 Τςειά επίπεδα ησλ spreads 

κε απνηέιεζκα ηνλ αθξηβό 

δαλεηζκό από ην εμσηεξηθό 

 Παγθόζκηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ύθεζε 

 Έιιεηςε ξεπζηόηεηαο γηα 

λέεο επελδύζεηο 

 Απηνκαηηζκνί πνπ νδεγνύλ 

ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο 

 Νέεο ηερλνινγίεο πνπ 

βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ 

 Υξήζε tablet θαη smart 

phones από κεγαιύηεξεο 

νκάδεο θνηλνύ 

 Σαρύηεηα δηάδνζεο 

ηερλνινγίαο 

 Αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ ελέξγεηαο (ρξήζε 

ειηαθώλ πάλει) 

 Καλάιηα δηαλνκήο γηα 

πξνβνιή ζε αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνύ 

 Online ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ 

 Αλαβάζκηζε εμνπιηζκνύ 

 

 

 Αβεβαηόηεηα ιόγσ πνιηηηθήο 

ξεπζηόηεηαο 

 Παξεκβαηηθέο πνιηηηθέο ζην 

θνξνινγηθό ζύζηεκα 

 Γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα 

 Γηαρείξηζε κεηαλαζηεπηηθνύ 

δεηήκαηνο 

 Πεξηνξηζκνί ηνπ λόκνπ πεξί 

επνρηθήο εξγαζίαο 

 Πξνθιήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην 

εξγαηηθό δίθαην 

 ηξαηεγηθέο γηα θαηαπνιέκεζε 

ηεο επνρηθόηεηαο 

 Αιινίσζε γεγελνύο πιεζπζκνύ 

πνπ νδεγεί ζε θξίζε πνιηηηζηηθήο 

ηαπηόηεηαο 

 Τπνγελλεηηθόηεηα 

 Αθνκνίσζε κεηνλνηήησλ θαη 

ζπκπεξηθνξέο έλαληη απηώλ 

 Πξνηηκήζεηο γηα Μεζνγεηαθή 

θνπδίλα 

 Γηαηάξαμε θνηλσληθνύ ηζηνύ 

ιόγσ κείσζεο ησλ ζπληάμεσλ 

 Νέεο ηάζεηο ζην lifestyle θαη ηελ 

κόδα 

 Πηώζε βηνηηθνύ επηπέδνπ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- Παρουςίαςη του ξενοδοχείου 

 

 

3.1 PaspalisHotel 

  

Σν μελνδνρείν πνπ κειεηάηαη νλνκάδεηαη PaspalisHotel θαη βξίζθεηαη ζηε 

θάια Κεθαινληάο. Πξόθεηηαη γηα μελνδνρείν ηξηώλ αζηέξσλ πνπ βξίζθεηαη ζε 

ηδαληθή ηνπνζεζία, θαζώο βξίζθεηαη πάλσ ζηελ παξαιία ηεο θάιαο πνπ απνηειεί 

έλα από ηα πην ηνπξηζηηθά ζεκεία ηνπ λεζηνύ. Σν μελνδνρείν δηαζέηεη ζπλνιηθά 57 

δσκάηηα,  εζηηαηόξην αλνηρηό πξνο όινπο, κπαξ θαη πηζίλα.  

Ζ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο είλαη ε πξνζθνξά ππεξεζηώλ εζηίαζεο ζε 

ειηθησκέλα δεπγάξηα, κε ζθνπό λα ηνπο ραξίζεη ζηηγκέο ραιάξσζεο θαη μεγλνηαζηάο 

πάλσ ζε κηα από ηηο θαιύηεξεο παξαιίεο ηεο Κεθαινληάο. 

Σν μελνδνρείν PaspalisHotel έρεη ηελ δηθή ηνπ ηζηνζειίδα, 

http://paspalishotel.com/el/ , από ηελ νπνία κπνξνύλ νη ηνπξίζηεο λα ελεκεξώλνληαη 

γηα ηα πξντόληα θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη αιιά θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ 

άκεζα ηηο θξαηήζεηο ηνπο.  
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3.2 Παρουςίαςη ξενοδοχείου με μορφή marketingmix 

Πξντόλ 

 Σo μελνδνρείν δηαζέηεη 57 δσκάηηα. Από απηά ηα 48 είλαη ηα deluxe δσκάηηα, 

ηα 8 ηα superior θαη άιιν έλα πνπ είλαη ην basic. Όια ηα δσκάηηα είλαη γηα 

δύν άηνκα, εθηόο από κεξηθά πνπ έρνπλ ρώξν γηα αθόκα έλα άηνκν. 

 Σα deluxe δσκάηηα είλαη 25 κε δύν κνλά θξεβάηηα (twinbeds) , 20 κε 

δηπιά θξεβάηηα(doublebed) θαη άιια 3 κεγαιύηεξα κε ρώξν γηα έμηξα 

άηνκν. 

 Σα superior δσκάηηα είλαη 8 θαηλνύξηα δσκάηηα πην κνληέξλα από ηα 

άιια κε πεξηζζόηεξεο αλέζεηο θαη κε όια λα έρνπλ ζέα ηελ ζάιαζζα. 

Από απηά ηα 4 είλαη κε δηπιά θξεβάηηα θαη ρώξν γηα 1 εμηξα άηνκν θαη 

ηα ππόινηπα 4 κε δύν κνλά θξεβάηηα. 

 Σobasic είλαη έλα θαη κνλαδηθό δσκάηην, ην νπνίν είλαη κηθξόηεξν από 

ηα άιια έρεη δηπιό θξεβάηη κε ζέα ζηνλ θήπν θαη είλαη πνιύ πην 

νηθνλνκηθό από ηα άιια. 

 Σν μελνδνρείν πξνζθέξεη ππεξεζίεο εζηηαηνξίνπ όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο κε 

παξαδνζηαθό θαγεηό  
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 Μπαξ 

 Πηζίλα εμσηεξηθή 

 Δμσηεξηθή παηδηθή πηζίλα 

 Ζιηόινπζηε βεξάληα κε μαπιώζηξεο θαη νκπξέιεο 

 Ακκώδεο παξαιία κε μαπιώζηξεο θαη νκπξέιεο 

 WiFi δηαηίζεηαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (δσξεάλ) 

 Ηδησηηθόο ρώξνο ζηάζκεπζεο (δσξεάλ) 

 Γσληά Sat-TV 

 Βηβιηνζήθε 

 Όκνξθνπο θήπνπο 

 Φηιηθέο ππεξεζίεο ππνδνρήο (08.00 - 24.00) 

 Υώξνο θύιαμεο απνζθεπώλ 

 Μεηαθνξά από / πξνο ην αεξνδξόκην (επηπιένλ ρξέσζε) 

 Γεθηέο πηζησηηθέο θάξηεο 

 πλάιιαγκα 

 Καζεκεξηλή ππεξεζία δσκαηίνπ 

 

 

 

Γηαλνκή 

Ζ δηαλνκή ησλ πξντόλησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ : 

 Σειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ην θέληξν ππνδνρήο 

 Δπηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

 Σσλ ζπλεξγαδόκελσλ ηνπξηζηηθώλ πξαθηνξείσλ 

 Σεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη ελζσκαησκέλε 

πιαηθόξκα θξαηήζεσλ γηα ηα superior θαη ην basic , paspalishotel.com 

 Άιισλ ηζηνζειίδσλ νη νπνίεο  πξαγκαηνπνηνύλ θξαηήζεηο θαη δηαθεκίδνπλ 

ηελ επηρείξεζε. Απηέο είλαη νη  Booking.com θαη Expedia.com κέζσ ηηο 

νπνίεο νη πειάηεο θάλνπλ θξαηήζεηο γηα ηα superior δσκάηηα θαη ην basic. 
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 Touroperators. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην μελνδνρείν ζπλεξγάδεηαη κε δύν  

Αγγιηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ηα  deluxe δσκάηηα. Ζ Thomson 

δηαρεηξίδεηαη ηα 32 θαη ε Jet2 ηα ππόινηπα 16 από ηα deluxe δσκάηηα. 

 

 

Πξνώζεζε 

 ε online επίπεδν: 

 Υξήζε ησλ socialmedia θαη ζπγθεθξηκέλα δεκηνπξγία ζειίδαο ζην 

Facebook 

  Μέζσ ηνπ επίζεκνπ website ηεο επηρείξεζεο πνπ εκπεξηέρεη online 

ζύζηεκα θξαηήζεσλ, ηηκνθαηαιόγνπο, δπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο 

ηνπ πξντόληνο θαη δηαζεζηκόηεηα 

 Μέζσδηαδηθηπαθώλ portalόπσο Booking.com, Expedia.com, Trip 

Advisor 

 Μέζσ  δηαρείξηζεο ινγαξηαζκνύ ηεο επηρείξεζεο ζην Google 

 

 ε offline επίπεδν: 

 Μέζσ έληππνπ πιηθνύ. Όπσο flyers κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

μελνδνρείνπ θαη ησλ δηαζέζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Γηαπξνζσπηθή δηαθήκηζε wordofmouth 

 Μέζσ ηεο δηαθήκηζεο ζην εμσηεξηθό από ηα touroperators 

 

 

Σηκνιόγεζε 

Ζ επηρείξεζε εθαξκόδεη ηηκνιόγεζε κε βάζε ηε δηαθύκαλζε ηεο  

δήηεζεο. Έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηώλ θαη ηδηαίηεξα 

ηνπ  είλαη ην γεγνλόο όηη παξνπζηάδνπλ έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηε δήηεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Γηα ην ιόγν απηό εθαξκόδεηαη έλα 

δηαθνξνπνηεκέλν ζρέδην ηηκνιόγεζεο ζύκθσλα κε ην νπνίν ρακειόηεξεο 

ηηκέο ρξεώλνληαη ζε πεξηόδνπο κε ρακειή δήηεζε θαη πςειόηεξεο ηηκέο 

ζε πεξηόδνπο κε απμεκέλε δήηεζε. Ζ  κέζνδνο απηή ζηνρεύεη ζηελ 
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πξνζέιθπζε πειαηώλ ζε πεξηόδνπο όπνπ δήηεζε θηλείηαη ζε ρακειά 

επίπεδα σζηόζν ε ρακειόηεξε ηηκή ζα κεηώζεη ηελ γεληθή θεξδνθνξία. 

 

 

 

3.3 Πληρότητα ξενοδοχείου το 2016 

 

Πιεξόηεηεο γηα ην 2016 

ΜΗΝΑ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 

ΜΑΗΟ 79,2% 

ΗΟΤΝΗΟ 94,4% 

ΗΟΤΛΗΟ 96,8% 

ΑΤΓΟΤΣΟ 96,8% 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 94% 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ* 13,5%* 

Μ.Ο 80,1 % 

 

*  Σνλ Οθηώβξην ην μελνδνρείν ιεηηνύξγεζε κέρξη ηηο  10/10 θαη κεηά παξέκεηλε 

θιεηζηό. Ζ πιεξόηεηα αθνξά νιόθιεξν ην κήλα. 

Ζ ζπλνιηθή πιεξόηεηα ηνπ μελνδνρείνπ, όπσο εκθαλίδεη ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο  

θξαηήζεσλ ηεο ξεζεςηόλ  γηα νιόθιεξε  ηελ ζεδόλ είλαη  80,1%. Ζ ζπλνιηθή 

πιεξόηεηα γηα ηα deluxe δσκάηηα πνπ δηαρεηξίδνληαη νη touroperators είλαη 79,8% 

ελώ γηα ηα deluxe δσκάηηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ίδηα ε επηρείξεζε είλαη 75%. 

Ζ ζπλνιηθή πιεξόηεηα γηα ηνπο πξώηνπο 5 κήλεο, δειαδή ρσξίο ηνλ Οθηώβξην είλαη 

92,25%. 
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3.4Ανάλυςη  swot του ξενοδοχείου 

 

Δπλάκεηο (Strengths) 

• H ηνπνζεζία: βξίζθεηαη πάλσ ζηελ παξαιία ηεο θάιαο πνπ απνηειεί έλα από ηα 

πην ηνπξηζηηθά ζεκεία ηνπ λεζηνύ 

• Γπλαηόηεηα online θξαηήζεσλ 

• Δύθνιε πξόζβαζε από παληνύ, θαζώο ην μελνδνρείν βξίζθεηαη ζε θνληηλή 

απόζηαζε από ην ιηκάλη ηνπ Πόξνπ, αιιά θαη από ην αεξνδξόκην ηνπ λεζηνύ 

• Φηιηθό θαη εμππεξεηηθό πξνζσπηθό 

• Γηαζέηεη εζηηαηόξην, κπαξ θαη πηζίλα 

• Απμνκείσζε ηεο ηηκήο αλάινγα κε ηε δήηεζε 

• Υώξνο parking 

• Πηζηνί πειάηεο 

 

Αδπλακίεο (Weaknesses) 

• Οη πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ πξνέξρνληαη θαηά θύξην ιόγσ από κία ρώξα, ηελ 

Αγγιία 

• Μεγάιε εμάξηεζε από ηνπο tour operators 

• Αδπλακία ηνπ μελνδνρείνπ λα εμππεξεηήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο πειαηώλ 

πνπ είλαη κεγάιεο νηθνγέλεηεο, κε απνηέιεζκα λα ράλεη κειινληηθνύο πειάηεο. 

• Γπζθνιία ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν ζε νξηζκέλα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ 

• Αδπλακία πιήξεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο ιόγσ ηεο κεγάιεο ειηθίαο ησλ 

πειαηώλ. 

 

Επθαηξίεο (Opportunities) 

• Αύμεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηε ρώξα 

• πλερήο αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 
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• Δμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη δεκηνπξγία λέσλ εθαξκνγώλ πνπ δηεπθνιύλνπλ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

• Απεπζείαο πηήζεηο από εμσηεξηθό 

• Αθηνπιντθά δξνκνιόγηα από θαη πξνο Ηηαιία 

 

Απεηιέο (Threats) 

• Οηθνλνκηθή θξίζε ρώξαο 

• Τςειή θνξνινγία 

• Τπνηίκεζε ηεο ιίξαο, θαζώο νη πεξηζζόηεξνη επηζθέπηεο είλαη Βξεηαλνί 

• Τςειόο αληαγσληζκόο 

• Δπνρηθόηεηα 

• εηζκνγελήο πεξηνρή 

• Καθό νδηθό δίθηπν 

• Μείσζε ηνπ εγρώξηνπ ηνπξηζκνύ 

 

 

3.5 Ανάλυςη STP του ξενοδοχείου (Segmentation – Targeting – 

Positioning) 

 

Με ηελ ηκεκαηνπνίεζε (market segmentation), ρσξίδνπκε ηελ αγνξά βάζεη 

νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ, πνπ πξνζδίδνπλ νκνηνγέλεηα ζε νξηζκέλεο νκάδεο 

θνηλνύ. θνπόο είλαη λα εληνπηζζνύλ ηα θνηλά, απηά, ραξαθηεξηζηηθά θαη λα 

εθηηκεζεί πνηά/πνηέο από απηέο ηηο νκάδεο ζα ζηνρνπνηεζνύλ (market targeting). 

Σέινο, γίλνληαη νη θαηάιιειεο θηλήζεηο νύησο ώζηε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα λα 

ηνπνζεηεζεί ην πξντόλ ζην κπαιό ηνπ θαηαλαισηή ή επηζθέπηε, ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία (Kotler & Keller, 2000). Με ηνλ όξν ηνπνζέηεζε, ελλννύκε ηελ 

ελνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ώζηε λα γίλεη δπλαηόο ν ηξόπνο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
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εθάζηνηε πξντόληνο ζην κπαιό ηνπ θαηαλαισηή. Απνηειεί κηα ηδηαίηεξα δύζθνιε 

δηαδηθαζία, θαζώο βάζεη απηήο ζα νξηζηεί θαη ην ηειηθό πξντόλ πνπ ζα παξαρζεί θαη 

ζα βγεί ζηελ αγνξά. 

ηελ πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία, ε 

αλάιπζε STP γίλεηαη σο εμήο : 

Segmentation (Σκεκαηνπνίεζε) 

Ζ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηώλ, όπσο ε ειηθία θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.  

Targeting (ηόρεπζε) 

Ζ επηρείξεζε ζηνρεύεη ζηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ ειηθία από 45 εώο 65 

ρξνλώλ θαη είλαη δεπγάξηα. 

Positioning (Σνπνζέηεζε) 

Σν πξντόλ ηεο επηρείξεζεο ηνπνζεηείηαη ζην κπαιό ηνπ θαηαλαισηή σο δηαθνπέο γηα 

απόιπηε ραιάξσζε θαη εξεκία. 

. 

 

 

 

3.6 Οι 5 δυνάμεισ του Porter 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, ρξεζηκνπνηείηαη ην 

ππόδεηγκα Porter, ην νπνίν βνεζάεη, ώζηε λα θαηαλνεζεί ην εμσηεξηθό κίθξν – 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. ηελ ζπλέρεηα, ζα νξηζηνύλ ζηξαηεγηθέο νκάδεο, γηα λα 

δεισζεί ε αθξηβήο ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν. Ο θιάδνο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, είλαη ηα μελνδνρεία. Γηα ην ζρεκαηηζκό ησλ 

παξαπάλσ ζηξαηεγηθώλ νκάδσλ ιάβακε ππόςε καο δύν κεηαβιεηέο, ηελ ηηκέο θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ όια ηα μελνδνρεία ζηελ πεξηνρή ηεο θάιαο. 
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Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν θαη ε ειθπζηηθόηεηα ηνπ 

θιάδνπ, εμαξηάηαη από 5 θύξηεο δπλάκεηο ζπλ 1, α) ηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, β) ηελ απεηιή από ηελ ύπαξμε ή κε ππνθαηάζηαησλ ζηνλ 

θιάδν, γ) ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ πξνκεζεπηώλ, δ) ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή 

δύλακε ησλ αγνξαζηώλ, ε) ηελ απεηιή εηζόδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηέινο, δ) ηελ 

ζρεηηθή δύλακε ησλ ππόινηπσλ stakeholders. 

Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνύ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, πξνζδηνξίδεη ηελ 

θεξδνθνξία ή κε ηνπ θιάδνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Paspalis Hotel ν αληαγσληζκόο 

ζεσξείηαη κεγάινο. ύκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο νκάδεο όπσο απηέο νξίδνληαη 

παξαπάλσ, ππάξρνπλ πνιινί αληαγσληζηέο πνπ παξέρνπλ παξόκνην πξντόλ 

Γηα ηελ ύπαξμε ή κε ππνθαηάζηαησλ ζηνλ θιάδν, ε απεηιή είλαη ζρεηηθά κεγάιε, 

θαζώο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο ππνθαηάζηαησλ όπσο 

ελνηθηαδόκελα δσκάηηα , βίιεο, αθόκα θαη ζπίηηα πνπ λνηθηάδνληαη ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν κέζσ ηεο airbnb.  ε πνιιέο από απηέο ηηο πεξηπηώζεηο νη ηηκέο κπνξεί λα 

είλαη ρακειόηεξεο ρσξίο λα ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πνηόηεηα.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

  
 

Captain’s House 

Skala Hotel 

Starlight Hotel 

Natalie’s  
 

  
 

    

Υπηρεςίεσ 

ΤΤιμή 

Paspalis hotel 

Livadaki 

Anassa 

Tara beach Hotel 

Melidron 

Makis Hotel 

 
 
  
   
 

 

San Giorgio 

Tesoro 

Apostolata 

Asteris 

9 muses 

Porto Skala 
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Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ αγνξαζηώλ, απμάλεη ή κεηώλεη ηνλ αληαγσληζκό 

κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη αγνξαζηέο επηζπκνύλ θαιύηεξν πξντόλ ζε ρακειόηεξεο 

ηηκέο πηέδνληαο ηηο επηρεηξήζεηο πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. Γεληθά ζηνλ θιάδν, 

θύξηνο αγνξαζηήο είλαη νη tour operator, ησλ νπνίσλ ε δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε 

είλαη κεγάιε. 

Χο δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ πξνκεζεπηώλ, νξίδεηαη ε δύλακε πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηνλ θιάδν, είηε απμάλνληαο ηηο ηηκέο ή ζπκπηέδνληαο ηεο, είηε κεηώλνληαο 

ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ πξώησλ πιώλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε όκσο, 

νη πξνκεζεπηέο δελ έρνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνύ ηνπο. 

Ζ απεηιή από ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, εμαξηάηαη από ηελ 

ύπαξμε ή όρη θξαγκώλ εηζόδνπ πνπ ζα πξέπεη νη λενεηζεξρόκελνη λα αληηκεησπίζνπλ, 

εάλ ζέινπλ λα επηηύρνπλ ηνλ ζηόρν ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ θιάδνπ ησλ 

μελνδνρείσλ ε απεηιή ησλ λενεηζεξρόκελσλ δελ είλαη κεγάιε θαζώο απαηηεί κεγάια 

θεθάιαηα γηα κηα ηέηνηα επέλδπζε. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

αλαπηύζζεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο πξνζειθύνληαο πνιινύο επελδπηέο πνπ επηζπκνύλ 

λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ ηνπξηζκό. Δπνκέλσο,  ε ζπγθεθξηκέλε απεηιή, δελ είλαη νύηε 

κεγάιε νύηε κηθξή θαη θηλείηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 

Ζ δύλακε ησλ ππόινηπσλ stakeholders, νξίδεηαη σο, ε ζρεηηθή δύλακε ησλ 

εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ, ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, ησλ πηζησηώλ,  ησλ ζπλδηθάησλ θαη 

ησλ νκάδσλ εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο. Σςνεσείρ αλλαγέρ ζε θέμαηα πολεοδομίαρ και 

σωποηαξίαρ μποπούν να επηπεάζοςν ζημανηικά ηα επεκηαηικά ζσέδια μιαρ επισείπηζηρ. Ζ 

δύλακε απηή, ησλ έκκεζα εκπιεθνκέλσλ, δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ θνξέσλ, είλαη 

ηζρπξή θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη βησζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο 

 

3.7 Ανταγωνιςμόσ 

ύκθσλα κε ην tripadvisor θαη ην Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο ε Κεθαινληά 

δηαζέηεη 141 μελνδνρεία θαη από απηά ηα 23 βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο θάιαο. 
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Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ νξίζακε δηαθξίζεθαλ 5 από απηά, ην 

Livadaki, ην Tara beach hotel, ην Melidron, ην Anassa θαη ην Makis hotel. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Παρουςίαςη τησ έρευνασ και των 

αποτελεςμάτων 

 

4.1 Μεζνδνινγία 
Γηα λα αλαιπζεί πεξηζζόηεξν ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

έξεπλα. Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν κνηξάζηεθε ζε 

πειάηεο ηνπ PaspalisHotel. Ζ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ έγηλε κε θόξκεο ηηο Google. Σν εξσηεκαηνιόγην θνηλνπνηήζεθε ζηελ 

επίζεκε νκάδα ηνπ μελνδνρείνπ ζην facebook, όπνπ ππάξρνπλ 260 κέιε. Από απηά 

ηα 260 κέιε πνπ είρε ε ζειίδα ηνπ facebook, ζην εξσηεκαηνιόγην απάληεζαλ 41 

άηνκα.ηελ ζπλέρεηα ην εξσηεκαηνιόγην ζηάιζεθε κέζσ email ζε πεξίπνπ 60 

πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ, όπνπ απάληεζαλ κόλν νη 23 πειάηεο.πλνιηθά, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή θαη αλάιπζε 64 εξσηεκαηνινγίσλ. 

Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηιακβάλεη 19 εξσηήζεηο θαη πεξηιακβάλεη πξνζσπηθέο 

εξσηήζεηο θαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε από ην 

μελνδνρείν. Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηέρεη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, εξσηήζεηο 

ηύπνπ Likertθαη εξσηήζεηο ηύπνπ λαη / όρη θαζώο θαη θάπνηεο εξσηήζεηο αλάπηπμεο, 

νη νπνίεο όκσο ζηε ζπλέρεηα θσδηθνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην εύθνιε ε 

αλάιπζή ηνπο. Γηα λα δηεμαρζεί ε έξεπλα θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ρξεηάζηεθε πεξίπνπ έλαο κήλαο.  

Αθνύ ζπκπιεξώζεθαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα, θσδηθνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο 

θαη πεξάζηεθαλ ζην spss, ώζηε λα πξνθύςνπλ ηα πνζνζηά. ηε ζπλέρεηα πξνέθπςαλ 

ηα πηλαθάθηα θαη ηα δηαγξάκκαηα ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάλσ θαη ζρνιηάδνληαη 

γηα ηελ άκεζε θαηαλόεζε κέζσ αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ ησλ όζσλ πξνέθπςαλ από 

ηελ έξεπλα. 
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4.2 ηόρνο ηεο έξεπλαο 
ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε κέηξεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηώλ ηνπ μελνδνρείνπ PaspalisHotel πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάια Κεθαινληάο. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηα θύξηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα παξαθάησ:  

1. Δίλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη επηζθέπηεο ηνπ μελνδνρείνπ από ην ζύλνιν 

ησλ παξνρώλ ηνπ; 

2. Οη πεξηζζόηεξνη πειάηεο έρνπλ επηζθεθηεί ην μελνδνρείν παξαπάλσ 

από κία θνξά; 

3. Δίλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη επηζθέπηεο από ηηο ππεξεζίεο θαη ηα θαγεηά 

πνπ πξνζθέξεη ην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ;  

4. Οη επηζθέπηεο ηνπ μελνδνρείνπ ζα ήζειαλ λα ην μαλά επηζθεθηνύλ ή 

ζα πξόηεηλαλ ην μελνδνρείν απηό ζε θίινπο θαη ζπγγελείο; 

5. Σειηθά ε ζρέζε ηηκήο θαη πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ήηαλ θαιή; 

 

 

 

4.3Αποτελέςματα 

Σν 26,6% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην επηζθέθηεθαλ ην 

μελνδνρείν ηειεπηαία θνξά ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2016, ην 25% επηζθέθηεθαλ ην 

μελνδνρείν ηνλ Ηνύιην ηνπ 2016, ην 17,2% ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2016, ην 14,1% ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2016, ην 10,9% ηνλ Ηνύλην ηνπ 2016 θαη ην 6,3% ηνλ Μάην ηνπ 2016.  
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Πίλαθαο 6: When was your last time you visited us? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid May 2016 4 6,3 6,3 6,3 

June 2016 7 10,9 10,9 17,2 

July 2016 16 25,0 25,0 42,2 

August 2016 11 17,2 17,2 59,4 

September 2016 9 14,1 14,1 73,4 

October 2016 17 26,6 26,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

ρεδηάγξακκα 1:Whenwasyourlasttimeyouvisitedus? 

 
 

 

Σν 45,3% ησλ πειαηώλ ηνπ μελνδνρείνπ δήισζαλ όηη επηζθέθηεθαλ ην 

μελνδνρείν πάλσ από 4 θνξέο, ην 28,1% ην επηζθέθηεθαλ κία θνξά, ην 14,1% ην 

επηζθέθηεθαλ 3 θνξέο, ην 6,3% ην επηζθέθηεθαλ 2 θνξέο θαη ην 6,3% ην 

επηζθέθηεθαλ 4 θνξέο.  
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Πίλαθαο 7: How many times have you visited our hotel? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 time 18 28,1 28,1 28,1 

2 times 4 6,3 6,3 34,4 

3 times 9 14,1 14,1 48,4 

4 times 4 6,3 6,3 54,7 

More 29 45,3 45,3 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

ρεδηάγξακκα2: How many timeshaveyouvisitedourhotel? 

 
 

 

Σν 73,4% ησλ επηζθεπηώλ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ απάληεζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγην δήισζαλ όηη θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζην μελνδνρείν,ηνπο ζπλόδεπε 

θάπνηνο/α ζύληξνθνο ή ν/ε ζύδπγνο, ην 20,3% δήισζαλ όηη ήηαλ κε ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο, ην 4,7% όηη ήηαλ κε θίινπο θαη ην 1,6% όηη ήηαλ κόλνη.  
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Πίλαθαο8: Who is accompanying you on your current visit to this hotel? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Partnerorspouse 47 73,4 73,4 73,4 

Family 13 20,3 20,3 93,8 

Friends 3 4,7 4,7 98,4 

Alone 1 1,6 1,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 
 

ρεδηάγξακκα3: Who is accompanying you on your current visit to this hotel? 

 
 

 

Σν 60,9% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ επηζθέθηεθαλ ην μελνδνρείν έκεηλαλ ζε απηό 

πάλσ από 14 κέξεο, ην 26,6% έκεηλαλ από 3 κέρξη 7 εκέξεο θαη ην 12,5% έκεηλαλ 

από 8 κέρξη 13 εκέξεο.  
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Πίλαθαο9: How long did you stay? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3-7 days 17 26,6 26,6 26,6 

8-13 days 8 12,5 12,5 39,1 

14 daysormore 39 60,9 60,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 
 

ρεδηάγξακκα 4: How long did you stay? 

 
 

Σν 60,9% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην βαζκνιόγεζαλ κε 

άξηζηα 5 ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ, ην 35,9% ηηο βαζκνιόγεζαλ κε 4 θαη 

κόλν ην 3,1% ηηο βαζκνιόγεζαλ κε 3.  
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Πίλαθαο 10: Facilities 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 3,1 3,1 3,1 

4 23 35,9 35,9 39,1 

5 39 60,9 60,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

ρεδηάγξακκα 5: Facilities 

 
 

Σν 93,7% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην βαζκνιόγεζαλ κε 

άξηζηα 5 ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ μελνδνρείνπ θαη ην 6,3% ηελ βαζκνιόγεζαλ κε 4.  
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Πίλαθαο 11: Cleanliness 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 4 6,3 6,3 6,3 

5 59 92,2 93,7 100,0 

Total 63 98,4 100,0  

Missing System 1 1,6   

Total 64 100,0   

 
 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 6: Cleanliness 

 
 

Σν 89,1% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην βαζκνιόγεζαλ κε 

άξηζηα 5 ηελ ππεξεζία δσκαηίνπ ηνπ μελνδνρείνπ θαη ην 10,9% ηε βαζκνιόγεζαλ κε 

4.  
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Πίλαθαο12: Maid service 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 7 10,9 10,9 10,9 

5 57 89,1 89,1 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

 

ρεδηάγξακκα 7: Maid service 

 
 

Σν 65,1% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην βαζκνιόγεζαλ κε 

άξηζηα 5 ηηο αλέζεηο ηνπ μελνδνρείνπ, ην 33,3% ηηο βαζκνιόγεζαλ κε 4 θαη ην 1,6% 

ηηο βαζκνινγήζαλ κε 3.  
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Πίλαθαο 13: Comfort 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 1,6 1,6 1,6 

4 21 32,8 33,3 34,9 

5 41 64,1 65,1 100,0 

Total 63 98,4 100,0  

Missing System 1 1,6   

Total 64 100,0   

 

 

 

ρεδηάγξακκα 8: Comfort 
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Σν 51,6% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δήισζαλ όηη 

επηζθέθηεθαλ ην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ ιίγεο εκέξεο, ην 28,1% δήισζαλ όηη ην 

επηζθέθηεθαλ ηηο πεξηζζόηεξεο εκέξεο, ην 17,2% όηη πήγαηλαλ θάζε κέξα, ην 1,6% 

όηη ην επηζθέθηεθαλ κόλν κία θνξά θαη ην 1,6% όηη δελ ην επηζθέθηεθαλ.  
 

Πίλαθαο 14: Did you visit our restaurant during your stay? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 1 1,6 1,6 1,6 

Justonce 1 1,6 1,6 3,1 

A fewdays 33 51,6 51,6 54,7 

Most of the days 18 28,1 28,1 82,8 

Everyday 11 17,2 17,2 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 
 

ρεδηάγξακκα 9: Did you visit our restaurant during your stay? 
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Σν 90,5% ησλ αηόκσλ πνπ επηζθέθηεθαλ ην εζηηαηόξην βαζκνιόγεζαλ ην ηελ 

πνηόηεηα ηνπ θαγεηνύ κε άξηζηα 5 θαη ην 9,5% ην βαζκνιόγεζαλ κε 4.  
 

Πίλαθαο 15: Food quality 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 6 9,4 9,5 9,5 

5 57 89,1 90,5 100,0 

Total 63 98,4 100,0  

Missing System 1 1,6   

Total 64 100,0   

 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 10: Food quality 
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Σν 96,9% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην βαζκνιόγεζαλ κε 

άξηζηα 5 ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζην εζηηαηόξην θαη ην 3,1% ηε 

βαζκνιόγεζαλ κε 4.  

 

Πίλαθαο 16: Staff service 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 2 3,1 3,1 3,1 

5 62 96,9 96,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 11: Staff service 
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Σν 93,8% ησλ αηόκσλ πνπ επηζθέθηεθαλ ην μελνδνρείν βαζκνιόγεζαλ κε 

άξηζηα 5 ην πεξηβάιινλ ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ην 6,3% ην βαζκνιόγεζαλ κε 4. 

 

 

Πίλαθαο 17: Ambience 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 4 6,3 6,3 6,3 

5 60 93,8 93,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

ρεδηάγξακκα 12: Ambience 
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Σν 85,7% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην βαζκνιόγεζαλ κε 

άξηζηα 5 ηελ πνηθηιία ησλ ηξνθίκσλ πνπ είρε ην μελνδνρείν θαη ην 14,3% ηελ 

βαζκνιόγεζαλ κε 4.  
 

 

Πίλαθαο 18: Food Variety 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 9 14,1 14,3 14,3 

5 54 84,4 85,7 100,0 

Total 63 98,4 100,0  

Missing System 1 1,6   

Total 64 100,0   

 

 

 

ρεδηάγξακκα 13: Food Variety 
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Σν 82,8% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην βαζκνιόγεζαλ κε 

άξηζηα 5 ηελ ηηκνιόγεζε ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ην 17,2% ηελ βαζκνιόγεζαλ κε 4.  

 

 

Πίλαθαο 19: Pricing 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 11 17,2 17,2 17,2 

5 53 82,8 82,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 
 

 

 

ρεδηάγξακκα 14: Pricing 
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Σν 50% ησλ επηζθεπηώλ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

βαζκνιόγεζαλ κε άξηζηα 5 ην πξσηλό ηνπ, ην 31,3% ην βαζκνιόγεζαλ κε 4 θαη ην 

18,8% ην βαζκνιόγεζαλ κε 3.  
 

 

Πίλαθαο 20: Breakfast 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 12 18,8 18,8 18,8 

4 20 31,3 31,3 50,0 

5 32 50,0 50,0 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 
 

 

ρεδηάγξακκα 15: Breakfast 
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Σν 59% ησλ επηζθεπηώλ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ ξσηήζεθαλ ην βαζκνιόγεζαλ 

κε 10, ην 31,1% ην βαζκνιόγεζαλ κε 9, ην 8,2% ην βαζκνιόγεζαλ κε 8 θαη ην 1,6% 

ην βαζκνιόγεζαλ κε 7.  
 

 

Πίλαθαο 21: How would you rate our hotel? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7 1 1,6 1,6 1,6 

8 5 7,8 8,2 9,8 

9 19 29,7 31,1 41,0 

10 36 56,3 59,0 100,0 

Total 61 95,3 100,0  

Missing System 3 4,7   

Total 64 100,0   

 
 

ρεδηάγξακκα 16: How would you rate our hotel? 
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Σν 25,4% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δήισζαλ όηη ν 

θύξηνο ιόγνο πνπ επηζθέθηεθαλ ην μελνδνρείν ήηαλ ε ηνπνζεζία θαη ε θηινμελία ηνπ, 

ην 18,6% γηα λα θάλνπλ δηαθνπέο, ην 13,6% γηα ηελ ηνπνζεζία ηνπ, ην 13,6% γηα 

δηαθνπέο θαη γηα ραιάξσζε, ην 11,9% γηαηί πάληα εθεί ληώζνπλ εππξόζδεθηνη θαη 

ζαλ ην ζπίηη ηνπο, ην 5,1% γηα ραιάξσζε, ην 5,1% γηαηί ην αγαπνύλ, ην 3,4% γηαηί 

είλαη θηιηθό θαη ην 3,4% γηα ηελ ηνπνζεζία ηνπ, γηα ηηο αλέζεηο ηνπ θαη γηα ηελ ηηκή 

ηνπ.  

 

 

 

Πίλαθαο 22: What were the main reasons for your visit to this hotel? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Always feel welcome, like a 

home from home but with 

sun ;) 

7 10,9 11,9 11,9 

Holiday 11 17,2 18,6 30,5 

Location 8 12,5 13,6 44,1 

Relax 3 4,7 5,1 49,2 

Location, hospitality 15 23,4 25,4 74,6 

Weloveit! 3 4,7 5,1 79,7 

Friendly 2 3,1 3,4 83,1 

Location, amenities and 

price 

2 3,1 3,4 86,4 

Holiday and relaxation 8 12,5 13,6 100,0 

Total 59 92,2 100,0  

Missing System 5 7,8   

Total 64 100,0   
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ρεδηάγξακκα 17: What were the main reasons for your visit to this hotel? 

 

Σν 36,8% ησλ επηζθεπηώλ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ απάληεζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγην δήισζαλ όηη πεξηζζόηεξν ηνπο άξεζε ε ηνπνζεζία ηνπ μελνδνρείνπ, 

ην 14% όηη ηνπο άξεζε πεξηζζόηεξν ε ηνπνζεζία ζε ζπλδπαζκό κε ην θηιηθό 

πξνζσπηθό, ην 14% όηη ηνπο άξεζε πεξηζζόηεξν ην θηιηθό πξνζσπηθό ηνπ 

μελνδνρείνπ, ην 12,3% όηη ηνπο άξεζαλ ηα πάληα, ην 8,8% όηη ηνπο άξεζε 

πεξηζζόηεξν ε ζέζε ηνπ μελνδνρείνπ, ε θηιηθόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ην θαγεηό, 

ην 7% όηη ηνπο άξεζε ε αηκόζθαηξα θαη ην 7% όηη ηνπο άξεζε ε θηιηθόηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαη ε θηιόμελε αηκόζθαηξα.  
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Πίλαθαο 23: What did you LIKE the most during your visit to this hotel and the 

surrounding area? 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Location 21 32,8 36,8 36,8 

Friendlystaff, location 8 12,5 14,0 50,9 

Position, friendliness, food 5 7,8 8,8 59,6 

Everything 7 10,9 12,3 71,9 

The friendlystaff 8 12,5 14,0 86,0 

Atmosphere 4 6,3 7,0 93,0 

friendly and 

welcomingatmosphere 

4 6,3 7,0 100,0 

Total 57 89,1 100,0  

Missing System 7 10,9   

Total 64 100,0   

 
 

 

ρεδηάγξακκα 18: What did you LIKE the most during your visit to this hotel 

and the surrounding area? 
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Σν 59,6% ησλ επηζθεπηώλ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ απάληεζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγην δειώλνπλ όηη ηνπο άξεζαλ ηα πάληα, ην 12,8% όηη δελ ηνπο άξεζαλ 

ηα ζθιεξά ζηξώκαηα, ην 8,5% ν ζόξπβνο πνπ εξρόηαλ από ηνλ δξόκν, ην 6,4% όηη 

δελ μέξνπλ, ην 4,3% δελ ηνπο άξεζαλ ην όηη ην κπάλην ήηαλ κηθξό θαη ην 4,3% ην όηη 

ήηαλ κηθξό ην κπάλην θαη ζθιεξά ηα θξεβάηηα, ην 2,1% ην όηη ηα δσκάηηα 

ρξεηάδνληαλ tlc θαη ην 2,1% όηη ν receptionist ήηαλ πάληα κεζπζκέλνο.  

 

 

Πίλαθαο 24: What did you DISLIKE the most during your visit to this hotel and 

the surrounding area? 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Hardmattress 6 9,4 12,8 12,8 

Nothing 28 43,8 59,6 72,3 

Don'tknow! 3 4,7 6,4 78,7 

A bit more road noise 4 6,3 8,5 87,2 
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You receptionist was always 

drunk 

1 1,6 2,1 89,4 

Rooms need a little TLC 1 1,6 2,1 91,5 

Smallbathroom 2 3,1 4,3 95,7 

Smallbathroom, hardbed 2 3,1 4,3 100,0 

Total 47 73,4 100,0  

Missing System 17 26,6   

Total 64 100,0   

 
 

 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 19: What did you DISLIKE the most during your visit to this 

hotel and the surrounding area? 
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Όινη νη επηζθέπηεο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

δήισζαλ όηη είλαη επραξηζηεκέλνη από ηελ ζρέζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο ηηκήο. 

 

Πίλαθαο 25: Did your stay represent value for money? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Yes 63 98,4 100,0 100,0 

Missing System 1 1,6   

Total 64 100,0   

 
 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 20: Did your stay represent value for money? 
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Όινη νη επηζθέπηεο πνπ μελνδνρείνπ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

δειώλνπλ όηη ζα επηζθεθηνύλ ην μελνδνρείν μαλά.  

 

 

Πίλαθαο 26: Would you visit our hotel again? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Yes 64 100,0 100,0 100,0 

 
 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 21: Would you visit our hotel again? 
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Καη όινη όζνη απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δήισζαλ όηη ζα ζύζηελαλ ην 

μελνδνρείν απηό ζε θάπνηνπο θίινπο ή ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο.  

 

Πίλαθαο 27: Would you recommend our hotel to friends/family? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Yes 62 96,9 100,0 100,0 

Missing System 2 3,1   

Total 64 100,0   

 
 

 

 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 22: Would you recommend our hotel to friends/family? 
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Σν 95,2% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην δήισζαλ όηη ζα 

εμέηαδαλ κία άκεζε θξάηεζε ζην μελνδνρείν απηό θαη κόλν ην 4,8% δήισζαλ όηη δελ 

ζα ηνπο ελδηέθεξε κία άκεζε θξάηεζε ζην μελνδνρείν.  

 

Πίλαθαο 28: Would you consider a direct booking with our hotel? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Yes 60 93,8 95,2 95,2 

No 3 4,7 4,8 100,0 

Total 63 98,4 100,0  

Missing System 1 1,6   

Total 64 100,0   
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ρεδηάγξακκα 23: Would you consider a direct booking with our hotel? 

 
 

Σν 45,3% ησλ επηζθεπηώλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην ήηαλ ειηθίαο 

από 51 κέρξη 60 εηώλ, ην 29,7% ησλ επηζθεπηώλ ήηαλ πάλσ από 61 εηώλ, ην 18,8% 

ησλ επηζθεπηώλ ήηαλ από 41 κέρξη 50 εηώλ, ην 4,7% ήηαλ από 19 κέρξη 30 εηώλ θαη 

ην 1,6% ήηαλ από 31 κέρξη 40 εηώλ.  

 

Πίλαθαο 29: What is your age group? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19-30 3 4,7 4,7 4,7 

31-40 1 1,6 1,6 6,3 

41-50 12 18,8 18,8 25,0 

51-60 29 45,3 45,3 70,3 

>61 19 29,7 29,7 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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ρεδηάγξακκα 24: What is your age group? 

 
 

Σν 71,9% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην είλαη γπλαίθεο θαη 

ην 28,1% είλαη άληξεο.  

 

Πίλαθαο 30: Your gender: 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Male 18 28,1 28,1 28,1 

Female 46 71,9 71,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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ρεδηάγξακκα 25: Your gender: 

 
 

Σν 96,8% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην είλαη παληξεκέλνη 

θαη ην 3,2% είλαη ειεύζεξνη.  
 

 

Πίλαθαο 31: What is your current marital status? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Married 61 95,3 96,8 96,8 

Single 2 3,1 3,2 100,0 

Total 63 98,4 100,0  

Missing System 1 1,6   

Total 64 100,0   
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ρεδηάγξακκα 26: What is your current marital status? 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – υμπεράςματα 

5.1 Γενικά ςυμπεράςματα 

Σν κάξθεηηλγθ ζρεηίδεηαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό κε ηνπο πειάηεο θαη γη’ απηό 

ην ιόγν έρεη θύξην ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ κε θάζε δπλαηό ηξόπν. Σν πην 

ζεκαληηθό ζηνηρείν ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηθνηλσλία απηή είλαη πνπ ζα θαζνξίζεη ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε, έηζη ώζηε λα παξάγεη αγαζά 

θαη ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν θαηαλαισηήο.  

Ζ Κεθαινληά είλαη ην κεγαιύηεξν λεζί ησλ Δπηαλήζσλ θαη δηαζέηεη 

παξαιίεο, γξαθηθά ιηκαλάθηα, πνιιά κλεκεία πνιηηηζκνύ θαη ζπάληα γεσινγηθά 

θαηλόκελα. Γηα όια ηα παξαπάλσ απνηειεί πόιν έιμεο πνιιώλ ηνπξηζηώλ, νη νπνίνη 

ηελ επηζθέπηνληαη θάζε ρξόλν γηα λα ζαπκάζνπλ ηηο νκνξθηέο ηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία παξνπζηάδεηαη ην PaspalisHotel πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κεθαινληά θαη 

εμεηάδεηαη θαηά πόζν νη πειάηεο ηνπο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από απηό.  

 

5.2 υμπεράςματα τησ έρευνασ 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ PaspalisHotel, κε 

ζθνπό λα κεηξήζεη ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηνπ μελνδνρείνπ, από ηνπο 

νπνίνπο νη πεξηζζόηεξνη ήηαλ ειηθίαο από 51 κέρξη 60 εηώλ, γπλαίθεο θαη 

παληξεκέλνη.  

Ζ ηειεπηαία θνξά πνπ επηζθέθηεθαλ νη πεξηζζόηεξνη ην μελνδνρείν ήηαλ ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2016 θαη νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο έρνπλ επηζθεθηεί ην μελνδνρείν 

πάλσ από ηέζζεξηο θνξέο. Οη πεξηζζόηεξνη πνπ επηζθέθηεθαλ ην μελνδνρείν ήηαλ 

δεπγάξηα ή ζύδπγνη θαη έκεηλαλ ζε απηό πάλσ από 14 εκέξεο.  

Οη πεξηζζόηεξνη επηζθέπηεο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ απάληεζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγην βαζκνιόγεζαλ κε άξηζηα 5 ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ηελ θαζαξηόηεηά 

ηνπ, ηελ ππεξεζία δσκαηίνπ θαη ηηο αλέζεηο πνπ απηό παξείρε. 
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Οη πεξηζζόηεξνη επηζθέπηεο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ απάληεζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγην δήισζαλ όηη επηζθέθηεθαλ ην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ ιίγεο 

εκέξεο θαη βαζκνιόγεζαλ ηελ πνηόηεηα ηνπ θαγεηνύ, ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ, ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηελ πνηθηιία ησλ θαγεηώλ ηνπ, ηελ ηηκνιόγεζή ηνπ 

θαη ην πξσηλό ηνπ κε άξηζηα 5. 

Λίγν πάλσ από ηνπο κηζνύο επηζθέπηεο πνπ εξσηήζεθαλ βαζκνιόγεζαλ ην 

μελνδνρείν κε άξηζηα 10 θαη νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ππόινηπνπο ην βαζκνιόγεζαλ 

κε 9. Οη πεξηζζόηεξνη απάληεζαλ όηη ν θύξηνο ιόγνο πνπ επηζθέθηεθαλ ην 

μελνδνρείν ήηαλ ε ηνπνζεζία θαη ε θηινμελία ηνπ, ελώ πεξηζζόηεξν ηνπο άξεζε ε 

ηνπνζεζία θαη ιηγόηεξν ηνπο άξεζαλ ηα ζθιεξά ζηξώκαηα ζηα θξεβάηηα.  

Δπίζεο, όινη νη επηζθέπηεο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ απάληεζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγην δήισζαλ όηη είλαη επραξηζηεκέλνη από ηε ζρέζε ηεο πνηόηεηαο θαη 

ηεο ηηκήο.  

Όινη νη επηζθέπηεο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

δήισζαλ όηη ζα επηζθεθηνύλ ην μελνδνρείν μαλά θαη όηη ζα ην ζπζηήζνπλ ζε 

ζπγγελείο θαη θίινπο ηνπο θαη επίζεο ήηαλ πξόζπκνη λα θάλνπλ κία άκεζε θξάηεζε.  

πλνςίδνληαο θαη απαληώληαο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί: 

 Οη πεξηζζόηεξνη επηζθέπηεο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ην 

ζύλνιν ησλ παξνρώλ ηνπ 

 Οη πεξηζζόηεξνη πειάηεο έρνπλ επηζθεθηεί ην μελνδνρείν παξαπάλσ από κία 

θνξά θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηζζόηεξν από ηέζζεξηο θνξέο 

 Οη πεξηζζόηεξνη πειάηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο θαη ηα 

θαγεηά πνπ πξνζθέξεη ην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ 

 Οη πεξηζζόηεξνη πειάηεο ζα ήζειαλ λα ην μαλά επηζθεθηνύλ ή ζα πξόηεηλαλ 

ην μελνδνρείν απηό ζε θίινπο θαη ζπγγελείο 

 Καη ηειηθά ε ζρέζε πνηόηεηαο θαη ηηκήο είλαη ζεηηθή. 

 Οη πεξηζζόηεξνη ήηαλ ειηθίαο από 51 κέρξη 60 εηώλ 

 

 

5.3 Πρωτεινόμενεσ ςτρατηγικέσ 
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Σν μελνδνρείν ζα πξέπεη λα θάλεη θάπνηεο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνύλ ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ ηηκνιόγεζε, ην πξντόλ θαη ηε δηάζεζε πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη 

αληαγσληζηηθό θαη λα θεξδίζεη κεγαιύηεξε κεξίδα από ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο 

Κεθαινληάο.  

Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο ηεο 

λα ηνπο ελεκεξώλεη θαη λα ηνπο παξαθηλεί λα πξνηηκήζνπλ ηα πξντόληα ηεο. Απηό 

γίλεηαη κε ηε δηαθήκηζε, ηηο δεκόζηεο ζρέζεηο θαη ηελ πξνώζεζε πσιήζεσλ.  

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη όιεο ηηο παξαπάλσ 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ, ηα ζεκεία ππεξνρήο ηεο επηρείξεζεο είλαη ηα εμήο: 

 Ζ ηνπνζεζία ( ηηο εξσηήζεηο γηα ηνλ θύξην ιόγν πνπ επηζθέθηεθαλ 

ην μελνδνρείν, όπσο θαη ζηελ εξώηεζε γηα ην ηη ηνπο άξεζε πην πνιύ 

ζρεδόλ όινη έδσζαλ σο απάληεζε ηελ ηνπνζεζία) 

 Σν εζηηαηόξην 

 Ζ πηζηόηεηα ησλ πειαηώλ (Οη πεξηζζόηεξνη πειάηεο έρνπλ 

επηζθεθηεί ην μελνδνρείν παξαπάλσ από κία θνξά θαη ζπγθεθξηκέλα 

πεξηζζόηεξν από ηέζζεξηο θνξέο) 

Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ώζηε λα αμηνπνηήζεη 

ζσζηά ηα ζεκεία ππεξνρήο ηεο θαη λα ηα κεηαηξέςεη ζε αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα. 

Δπίζεο, ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε είλαη ε ηεξάζηηα 

εμάξηεζε ηεο από ηνπο tour operators, θαζώο πεξηνξίδνπλ ηα πεξηζώξηα θέξδνπο ηεο 

θαη σο έλα βαζκό κπνξνύλ θαη ηελ ειέγρνπλ. 

Δπνκέλσο, ιακβάλνληα ππόςε όια ηα παξαπάλσ ε επηρείξεζε πξέπεη λα πξνβεί ζηηο 

παξαθάησ ζηξαηεγηθέο marketing: 

 Αξρηθά ην μελνδνρείν πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη έλα πξόγξακκα πνπ ζα 

θαηαγξάθεη όια ηα ζηνηρεία ησλ πειαηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ην μελνδνρείν. 

Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλώξηζεο ηνπ πειάηε, έηζη ώζηε λα κπνξείο λα 

μέξεηο γηαηί επέιεμε ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ, πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ θαη 

θπξίσο γηα λα κπνξείο λα επηθνηλσλείο καδί ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

πξόγξακκα απηό ζα απνζεθεύεη ζην ζύζηεκα ην όλνκα ηνπ πειάηε, ηε ρώξα 
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πξνέιεπζεο, ην email ηνπ θαη ηνλ αξηζκό ησλ επηζθέςεσλ ηνπ ζην 

μελνδνρείν. Σν email ηνπ πειάηε είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαζώο ζνπ δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλείο καδί ηνπ ηνπ θαη λα ηνλ ελεκεξώλεηο γηα 

πξνζθνξέο ή γηα θαηλνύξηεο ππεξεζίεο ηνπ μελνδνρείνπ.   

 

 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα εθαξκόζεη έλα πξόγξακκα επηβξάβεπζεο πειαηώλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζα βαζηζηεί ζην πξόγξακκα πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, θαζώο ζα ππάξρνπλ ήδε νη  πιεξνθνξίεο ησλ πειαηώλ θαη ν 

αξηζκόο πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ην μελνδνρείν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην λέν απηό 

πξόγξακκα ζα επηβξαβεύεη ηνπο αθνζησκέλνπο πειάηεο αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκό ησλ επηζθέςεσλ ηνπο ζην μελνδνρείν πξνζθέξνληαο ηνπο θάπνηα 

πξνλόκηα. Απηό κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηελ ρνξήγεζε θαξηώλ ζηνπο 

πειάηεο, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε θαη έλαο 

κνλαδηθόο θσδηθόο γηα ηνλ θαζέλα ή barcode . Καηά ηελ άθημε ηνπ ν 

πειάηεο, ζα πεξλάεη ηελ θάξηα από ην ζύζηεκα θαη ζα εκθαλίδνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαη ηα αληίζηνηρα πξνλόκηα πνπ ζα ιακβάλεη θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπ ζην μελνδνρείν. Σα πξνλόκηα απηά, ζα είλαη θάπνηα παθέηα 

πξνζθνξώλ ηα νπνία ζα ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκό 

επηζθέςεσλ ηνπ πειάηε. Οη πξνζθνξέο απηέο ζα αθνξνύλ θπξίσο ην 

εζηηαηόξην, ην bar θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ μελνδνρείνπ. Μηα ηέηνηα 

ζηξαηεγηθή ζα επηθέξεη ηα εμήο νθέιε ζηελ επηρείξεζε :  

 Μείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο επηρείξεζεο από ηνπο tour 

operators πνπ απνηειεί ην πην ζνβαξό πξόβιεκα ηεο 

επηρείξεζεο. Απηό ζα ζπκβεί δηόηη ην πξόγξακκα 

επηβξάβεπζεο πειαηώλ ζα ηζρύεη κόλν γηα ηνπο πειάηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύλ απεπζείαο θξαηήζεηο κε ην μελνδνρείν. Με 

άιια ιόγηα, νη πειάηεο ζα παξαθηλνύληαη λα θάλνπλ θξαηήζεηο 

κόλνη ηνπο απεπζείαο.   

 Πξνώζεζε ηνπ εζηηαηνξίνπ, ηνπ bar θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

 Αύμεζε ησλ θεξδώλ ηεο επηρεήξεζεο 
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Απηή ε ζηξαηεγηθή ζα κεηαηξέςεη ην ζεκείν ππεξνρήο πνπ είλαη ε αθνζίσζε ησλ 

πειαηώλ ζε αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα. 

Οη θαηεγνξίεο κε ηα πξνλόκηα ζα ιακβάλεη ν πειάηεο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη νη εμήο: 

1. Δεύηεξε επίζθεςε 

 10% έθπησζε ζηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ 

2. 3- 4 επηζθέςεηο 

 Έλα κπνπθάιη παξαδνζηαθό 

Κεθαιινλίηηθν θξαζί  Ρνκπόια ζην 

δσκάηην 

 Γύν δσξεάλ θνθηέηι ζην κπαξ 

 20% έθπησζε ζην πξώην γεύκα ζην 

εζηηαηόξην 

3. 5-10 επηζθέςεηο 

 Έλα κπνπθάιη παξαδνζηαθό 

Κεθαιινλίηηθν θξαζί  Ρνκπόια ζην 

δσκάηην 

 15% έθπησζε ζε θάζε γεύκα ζην 

εζηηαηόξην γηα κηα εβδνκάδα 

 50% έθπησζε ζηηο μαπιώζηξεο ζηελ 

παξαιία 

 50% έθπησζε γηα ππεξεζίεο aircondition 

θαη ρξεκαηνθηβώηην 

4. Πάλσ από 10 επηζθέςεηο 

 Έλα κπνπθάιη παξαδνζηαθό 

Κεθαιινλίηηθν θξαζί  Ρνκπόια ζην 

δσκάηην 

 δσκάηην 

 15% έθπησζε ζε θάζε γεύκα ζην 

εζηηαηόξην 

 Γσξεάλ μαπιώζηξεο ζηελ παξαιία 

 Γσξεάλ ππεξεζίεο aircondition θαη 

ρξεκαηνθηβώηην  



76 
 

 Γσξεάλ κεηαθνξά από ην αεξνδξόκην 

ζην μελνδνρείν θαηά ηελ άθεμε ηνπ 

πειάηε 

 

 Δπίζεο , ε επηρείξεζε πξέπεη λα πξνζζέζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο κία επηινγή 

πνπ ζα εκθαλίδεη πξνζθνξέο πνπ ζα αλαξηώληαη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο. Με 

απηό ηνλ ηξόπν κπνξεί λα θαιύςεη δηάθνξα θελά πνπ πξνθύπηνπλ ζηα 

δσκάηηα ιόγσ αθπξώζεσλ. Δπίζεο ζα εμππεξεηνύληαη θαη νη πειάηεο πνπ δελ 

βξήθαλ δηαζεζηκόηεηα ζην μελνδνρείν θαη πεξηκέλνπλ λα εηδνπνηεζνύλ αλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα αθύξσζε. 

 

 Έλα αθόκα πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε είλαη ε έληνλε 

επνρηθόηεηα. Δπνκέλσο ε επηρείξεζε πξέπεη λα κεηώζεη ηελ ηηκή ησλ 

δσκαηίσλ θαη λα δεκηνπξγήζεη παθέηα πξνζθνξώλ γηα ηνπο θζηλνπσξηλνύο 

κήλεο πνπ δελ ππάξρεη κεγάιε δήηεζε. 

 

 Μηα αθόκα ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε είλαη ε 

αιιαγή ζηνλ ηξόπν ζπλεξγαζίαο κε ηνπο tour operators. ηελ παξνύζα 

πεξίνδν ε επηρείξεζε έρεη θάλεη ζπκβόιαην commitment, δειαδή έρεη 

παξαρσξήζεη ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηζζόηεξσλ δσκαηίσλ ζηνπο tour 

operators. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα αιιάμεη ην ζπκβόιαην από commitment ζε 

allotment. Με απηό ηνλ ηξόπν ην μελνδνρείν ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη δηθέο ηνπ θξαηήζεηο εθηόο από ηα δσκάηηα πνπ ζα 

θιείλνληαη κέζσ ησλ tour operators.    

 

 Σέινο, αλ θαη ε Μ. Βξεηαλία θαη θπξίσο ε Αγγιία απνηειεί κία από ηηο πην 

νηθνλνκηθά ζηαζεξέο ρώξεο ζηελ Δπξώπε, ζα ήηαλ ζεκαληηθό γηα ηελ 

επηρείξεζε λα ζηνρεύζεη θαη ζε πειάηεο από άιιεο ρώξεο. Δπνκέλσο, ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη από άιιεο 

νηθνλνκηθά δπλαηέο ρώξεο. όπσο γηα πξάδεηγκα ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο , ηελ 
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Πνισλία ,ηελ Απζηξία ή αθόκα θαη ηελ Ηηαιία πνπ έκθαλίδνπλ αύμεζε ηεο 

δήηεζεο ηνπο γηα ην ηνπξηζηηθό πξνηόλ ηεο Κεθαινληάο.(όπσο αλαθέξζεθε 

ζην δεύηεξν θεθάιαην).Απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ Άγγισλ πειαηώλ θαη θαη'επέθηαζε λα κεησζεί θαη ν θίλδπλνο 

πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη ζηελ πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Αγγιίαο. 

 

 

   

5.4 Προτάςεισ για περαιτέρω έρευνα 

      Σν αληηθείκελν ηεο ελ ιόγσ εξγαζίαο κπνξεί λα δηεξεπλεζεί ζε κεγαιύηεξν 

βαζκό , κέζσ ηεο αλάιπζεο πεξηζζόηεξσλ κεηαβιεηώλ θαη λέσλ ζεκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Με άιια ιόγηα, γηα ηελ εμαγσγή 

ζσζηώλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε  ιήςε νξζώλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε 

ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξαηηέξσ έξεπλα όπσο: 

 Θα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε άιισλ μελνδνρεηαθώλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

επηρείξεζε πνπ εμεηάδεηαη. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα κπνξνύζε λα εμεηαζηνύλ νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνύλ θαη ην πνζνζηό επηηπρίαο ηνπο. Με απηό ησλ 

ηξόπν ε επηρείξεζε ζα κπνξνύζε λα αληηγξάςεη επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο 

από ηνπο αληαγσληζηέο ή λα απνθύγεη απηέο πνπ απέηπραλ. 

 Έλα άιιν ελδερόκελν είλαη λα εμεηαζηεί αλ θαη ζε ηη βαζκό νη λέεο 

ηερλνινγίεο ζηνλ ηνπξηζκό ζπκβάινπλ ζηελ ηελ πξνώζεζε ησλ πσιήζεσλ 

ελόο μελνδνρείνπ. 

 Γηεμαγσγή έξεπλαο κε αληηθείκελν ηελ επηξξνή ησλ tour operators ζηηο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο ζα 

κπνξνύζαλ λα ππνδείμνπλ πόηε θαη κέρξη πνην ζεκείν ε ζπλεξγαζία ησλ 

μελνδνρείσλ κε ηα tour operators δηεμάγεηαη επνηθνδνκεηηθά γηα ηελ 

επηρείξεζε. 
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 Μειέηε πξνγξακκάησλ πηζηόηεηαο πνπ αθνινπζνύληαη από άιιεο 

επηηπρεκέλεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. 

 Θα κπνξνύζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ελέξγεηεο πνπ ζα απνζθνπνύλ ζηελ 

κεγαιύηεξε αληαπόθξηζε ησλ πειαηώλ γηα ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. 

Έλα κεγαιύηεξν δείγκα απαληήζεσλ ζα κπνξνύζε λα εγγπεζεί αμηόπηζηα 

απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε ππνθίλεζε ησλ ππαιιήισλ λα ζπιιέμνπλ 

όζα πεξηζζόηεξα εξσηεκαηνιόγηα κπνξνύλ από ηνπο πειάηεο κε ηελ 

πξνζθνξά κπόλνπο.  

 Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πεξηζζόηεξεο αλάιπζεο ηνπ βαζκνύ θαηά ηνλ 

νπνίν, ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα ηεο ρώξαο, όπσο θαη ην 

κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα επεξεάδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Διιάδαο 

θαη θαη επέθηαζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πνπ κειεηάηαη , έηζη ώζηε ε 

επηρείξεζε λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε 

ζηξαηεγηθή. 

 Σέινο, είλαη ζεκαληηθό λα εμεηαζηεί πσο ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ζε 

γεηηνληθέο ρώξεο επεξέαζαλ ηνλ Διιεληθό ηνπξηζκό θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

Κεθαινληάο. 
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