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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

1. Σηµαντικοί όροι:   
 
 
τουρισµός, marketing, τουριστικό προϊόν, τουριστικός προορισµός, σχέδιο 
µάρκετινγκ προορισµού (destination marketing plan). 
 
2. Θέµα και σκοπός της εργασίας 
 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει µια ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο 
προωθούνται οι ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις της Ρόδου είτε 
µεµονωµένα µε βάση τις διεθνείς πρακτικές, είτε συνολικά ως τουριστικός 
προορισµός µέσω των αντίστοιχων φορέων. Η εργασία αυτή έχει δύο στόχους: 
πρώτον να µπορεί να ενηµερωθεί ο οποιοσδήποτε σχετικά µε τον τουρισµό και το 
µάρκετινγκ, δεύτερον να παρουσιάσει ένα προτεινόµενο, σύµφωνα µε τον 
συγγραφέα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, σχέδιο µάρκετινγκ προορισµού 
για το νησί της  Ρόδου και τέλος µε βάση αυτό το σχέδιο, να καταγραφούν τα 
προβλήµατα που αφορούν τον τουρισµό της Ρόδου και να διατυπωθούν  προτάσεις 
για την επίλυση τους.  
  
Ο τουρισµός αποτελεί την κύρια οικονοµική δραστηριότητα των κατοίκων του νησιού 
και εποµένως κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση της σηµασίας και των συνεπειών που 
αυτός συνεπάγεται για έναν διεθνώς αναγνωρισµένο τουριστικό προορισµό όπως 
είναι η Ρόδος. 
 
Η προώθηση του τουρισµού γίνεται βάσει των αρχών του µάρκετινγκ. Κάθε 
τουριστικός προορισµός µπορεί να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες της κατάλληλης 
χρήσης των εφαρµογών του, προκειµένου να γίνει γνωστός διεθνώς και να καταφέρει 
να προκαλέσει την αντίστοιχη ζήτηση µε σκοπό την τουριστική του ανάπτυξη. 
 
Όλα αυτά βέβαια για κάθε τουριστικό προορισµό, ο οποίος θέλει µακροπρόθεσµα να 
λειτουργεί οργανωµένα και αποτελεσµατικά, προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός 
σχεδίου µάρκετινγκ προορισµού. Μέσω αυτού θα τίθενται στόχοι, στρατηγικές, 
καθώς και τρόποι υλοποίησης και ελέγχου της διαδικασίας προώθησης. Αυτό το 
σχέδιο µάρκετινγκ προορισµού θα πρέπει να αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, ανάλογα µε την υφιστάµενη κατάσταση από τον αρµόδιο Οργανισµό 
∆ιαχείρισης Προορισµού του νησιού, (ο οποίος σύµφωνα και µε τις προτάσεις των 
τουριστικών φορέων του νησιού (ΕΞΡ, ΠΡΟΤΟΥΡ, ∆ΕΤΑΠ), αλλά και του συγγραφέα 
της παρούσας εργασίας είναι αναγκαίο να συσταθεί), µέσω της ετήσιας καταγραφής 
όλων των απαραίτητων τουριστικών δεδοµένων όπως οι αφίξεις και οι 
διανυκτερεύσεις των τουριστών, οι συνολικές τουριστικές εισπράξεις, η µέση δαπάνη 
ανά άτοµο, καθώς και οι παράγοντες επιλογής του τόπου διακοπών και ο βαθµός 
ικανοποίησης των επισκεπτών της Ρόδου από τις παρεχόµενες προς αυτούς 
υπηρεσίες. Αυτά τα δεδοµένα θα συλλέγονται ετησίως µε ερωτηµατολόγια στα 
πλαίσια διεξαγωγής ερευνών ικανοποίησης που θα γίνονται στις πύλες εισόδου του 
νησιού (αεροδρόµιο, λιµάνι) κατά την άφιξη και αναχώρηση των τουριστών. 
Συµµέτοχοι σε αυτή την διαδικασία πρέπει (στο βαθµό που τους αναλογεί φυσικά), 
να είναι όλες οι ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού, καθώς όσο 
ενισχύεται το τουριστικό προϊόν και η εικόνα της Ρόδου τόσο κερδισµένες είναι και 



κάθε µια ξεχωριστά. Όσες διαφορές ενδεχοµένως και αν παρουσιάζουν µεταξύ τους, 
σε γενικές γραµµές, έχουν κάποιους κοινούς στόχους και επιδιώξεις όπως είναι πχ η 
αύξηση των κερδών και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Με βάση την 
διεθνή εµπειρία, αν κάποιος τουρίστας δεν ικανοποιηθεί από τις υπηρεσίες που του 
παρείχε µια τουριστική επιχείρηση ή από την διαµονή του σε ένα ξενοδοχείο στον 
βαθµό που προσδοκούσε, είναι πολύ πιθανό να µην επιθυµεί να επισκεφθεί ξανά τον 
ίδιο τουριστικό προορισµό καθώς συχνά γίνεται ταύτιση των επιµέρους µερών ενός 
τουριστικού προϊόντος µε το σύνολο αυτού. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει 
µια υπεύθυνη και συντονισµένη προσπάθεια απ’ όλους, για να επιτυγχάνονται τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. 
 
Αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη, γι’ αυτό πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλα 
οργανωµένοι τουριστικοί φορείς. Αυτοί θα πρέπει να λειτουργούν συντονισµένα, να 
διαπιστώνουν τα προβλήµατα που υπάρχουν και να διατυπώνουν τις κατάλληλες 
προτάσεις, ώστε αυτά να λυθούν, λαµβάνοντας υπόψη τις προοπτικές και τις 
προβλέψεις για τον τουριστικό τοµέα. 
 
Κίνητρα για την επιλογή αυτού του θέµατος  αποτέλεσαν η αγάπη και το ενδιαφέρον 
µου για το νησί και η διαπίστωση από την προσωπική µου επαφή (µέσα από τις 
προσωπικές συνεντεύξεις που µου παραχώρησαν ως µεταπτυχιακό φοιτητή για την 
συγγραφής της διπλωµατικής µου εργασίας) µε όλους σχεδόν τους τουριστικούς 
φορείς, που ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό (αναφέρονται αναλυτικά 
παρακάτω), ότι δεν έχει ξαναγίνει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µάρκετινγκ προορισµού 
για τη Ρόδο. Η Ρόδος αξίζει και πρέπει, όπως και κάθε οργανωµένος και 
ολοκληρωµένος τουριστικός οργανισµός, να λειτουργεί µε βάση κάποιο σχέδιο για να 
µπορεί να βαδίζει σίγουρα και σταθερά στο µέλλον προσπαθώντας να το ελέγχει και 
γιατί όχι να το διαµορφώνει. 
 
3. Περιγραφή της δοµής της εργασίας 
 
  
Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελείται από τρία µέρη:   
  
Στο πρώτο µέρος, αναλύεται ο τουρισµός. Το µέρος αυτό περιλαµβάνει την έννοια, 
τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά του τουρισµού, τη σχέση του µε διάφορες 
πλευρές που αλληλεπιδρούν και σχετίζονται µε αυτόν και τις εξελίξεις και τις 
προοπτικές του κλάδου παγκοσµίως και στην Ελλάδα. 
 
Στο δεύτερο µέρος, εξετάζονται τα στάδια και το µίγµα του τουριστικού µάρκετινγκ και 
το πως αυτό βοηθά στην προώθηση από µιας επιχείρησης µέχρι ενός ολόκληρού 
τουριστικού προορισµού, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο µάρκετινγκ προορισµού 
(destination marketing) και το σχέδιο µάρκετινγκ προορισµού. 
 
Στο τρίτο µέρος, παρουσιάζεται το προτεινόµενο από τον συγγραφέα της παρούσας 
εργασίας σχέδιο µάρκετινγκ προορισµού ης Ρόδου, τα προβλήµατα που έχει ο 
τουρισµός του νησιού και γίνονται προτάσεις για τη λύση τους. Συγκεκριµένα, 
αναλύονται το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της Ρόδου, η κατάσταση του 
τουριστικού τοµέα και οι εκτιµήσεις της αγοράς οι κύριοι ανταγωνιστές της και 
διατυπώνονται η αποστολή, οι στόχοι οι στρατηγικές και πολιτικές και οι τρόποι 
υλοποίησης του σχεδίου µάρκετινγκ προορισµού, µέσω τoυ µίγµατος µάρκετινγκ που 
συνθέτουν το τουριστικό προϊόν της Ρόδου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 
υφιστάµενοι τουριστικοί φορείς της Ρόδου, τα προβλήµατα του τουριστικού της 
προϊόντος, οι προτάσεις για τη λύση τους και τέλος κάποια βασικά συµπεράσµατα µε 
βάση την παραπάνω ανάλυση. 
 



4. Μεθοδολογία της εργασίας 
 
 
Για την πραγµατοποίηση του σχεδίου µάρκετινγκ προορισµού της Ρόδου 
ακολουθήθηκαν δύο τρόποι: 
 
• Με την ανάλυση δευτερογενών στοιχείων από την έρευνα ικανοποίησης από τα 

ξενοδοχεία και τον τουρισµό της Ρόδου (ΕΞΡ, 2008), από το αεροδρόµιο, το 
λιµάνι και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) όπως και µε στοιχεία 
από το internet και την σχετική βιβλιογραφία. 

 
• Με προσωπική συνέντευξη που µου παραχώρησαν οι αρµόδιοι τουριστικοί φορείς 

του νησιού (αναφέρονται αναλυτικά στο τελευταίο µέρος της εργασίας), οι οποίοι 
µου παρέθεσαν όσα διαθέσιµα στοιχεία διέθεταν σχετικά µε την παρούσα 
κατάσταση του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου όπως και τις εκτιµήσεις τους για 
τις µελλοντικές εξελίξεις σχετικά µε τον τουρισµό της Ρόδου.   

 
Τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της συγγραφής της 
εργασίας ήταν κυρίως ότι για κάποιες πληροφορίες όπως πχ για τις πληρότητες των 
ξενοδοχείων είτε δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιµα στοιχεία, είτε δεν υπάρχουν 
στοιχεία ξεχωριστά για το νησί της Ρόδου, καθώς αναφέρονται συνολικά σε επίπεδο 
νοµού ή περιφέρειας. Επιπλέον, τα όποια στοιχεία υπάρχουν αφορούν παλαιότερα 
έτη που δεν έχουν ανανεωθεί, ενώ κανένας σχεδόν τουριστικός φορέας κατά το 
παρελθόν δεν έχει ασχοληθεί συστηµατικά µε την καταγραφή, την ανάλυση και την 
αξιοποίηση αυτών των στοιχείων, ώστε να υπάρχει µια βάση για την διεξαγωγή 
περισσότερων και αξιοποιήσιµων ερευνών και µελετών. 
 
Όσον αφορά την διαδικασία που ακολουθήθηκε αυτή ήταν η εξής: η συλλογή όλων 
των διαθέσιµων στοιχείων σχετικά µε την συγγραφή της εργασίας, στη συνέχεια η 
επεξεργασία αυτών των στοιχείων για την κατάρτιση του σχεδίου µάρκετινγκ 
προορισµού της Ρόδου και τέλος η καταγραφή των προβληµάτων του τουριστικού 
προϊόντος του νησιού και η διατύπωση προτάσεων για την αντιµετώπιση τους.     
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