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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αζρνιείηαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ην ηνκέα ηνπ 
ηνπξηζκνχ ην δηαδίθηπν θαη ε πιεξνθνξηθή γεληθφηεξα. ηελ Διιάδα έρνπλε γίλεη ζεκαληηθέο 
πξνζπάζεηεο φζνλ αθνξά ην ηνπξηζκφ κε  πην πξφζθαηε ηελ επηδφηεζε γηα μελνδνρεηαθά θαη 
ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο θαη ζπζηεκάησλ 
ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν επηδνηνχηαλ απφ ηελ επξσπατθή έλσζε θαη 
ήηαλ 75.000.000 επξψ, ελψ πάλσ απφ 3.000 επηρεηξήζεηο ζπκκεηείραλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζνπ γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ 
πψιεζε ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε 
άλζεζε. ε απηφ έρεη ζπληειέζεη, κεηαμχ άιισλ, ε ξαγδαία αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ 
παγθνζκίσο νη μεπεξλνχλ ην 1,4 δηζεθαηνκκχξηα . Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πσιήζεηο 
ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ έθηαζαλ ην 2003 ηα 7 δηο Δπξψ 
παγθνζκίσο, ελψ πάλσ απφ ην 26% ησλ ρξεζηψλ πξαγκαηνπνηνχλ ήδε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
ησλ δηαθνπψλ ηνπο (αγνξέο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, θξαηήζεηο μελνδνρείσλ, ελνηθηάζεηο 
απηνθηλήησλ θ.ιπ.) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (ηνηρεία: Jupiter Communications 2003). 

Γπζηπρψο, ε ρψξα καο παξφιν ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλε γίλεη έρεη 
αθφκα δξφκν γηα λα κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ 
ηερλνινγηψλ ζην ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Με κηα επηζηακέλε πεξηήγεζε ζηνπο επίζεκνπο 
δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ καο, γίλεηαη αληηιεπηή ε πζηέξεζε ηεο ρψξαο 
καο ζηνλ ηνκέα απηφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ελψ ε ρψξα καο δηνρεηεχεη κεγάια θεθάιαηα ζηελ 
ηειενπηηθή θαη έληππε πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην εμσηεξηθφ θαη δελ 
αμηνπνηεί ην πνιχ θζελφηεξν θαη δπλεηηθά εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ κέζν πξνβνιήο, απηφ ηνπ 
δηαδηθηχνπ. ηνλ ηνκέα απηφ, αληίζεηε εηθφλα παξνπζηάδνπλ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο κε 
αλεπηπγκέλν θαη αληαγσληζηηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ, φπσο ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία, ε 
επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ησλ νπνίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη πεγή 
άληιεζεο ελδηαθεξνπζψλ ηδεψλ.  

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζνπκε ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχκε 
λα ελζσκαηψζνπκε ην δηαδίθηπν ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη λα 
αλαθέξνπκε ην κέιινλ θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ έρεη ν ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο (e-commerce). 
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ABSTRACT 

This paper provides an insight into the tourism industry and the transformation taking place in 
information and communication technologies, 

 In Greece we have made great efforts as far as the tourism is concerned. The most recent 
one is the finance of Greek Hotels with 75.000.000€ for portal creation and booking engines. 

 Travel and tourism is one of the world‟s largest and most rapidly expanding industries, 
contributing over ten per cent to global GDP and generating employment for 200 million people, 
according to annual research by the world World Travel & Tourism Council (WTTC). Travel and 
tourism can be part of the solution to world problems, such as bridging the gap between the 
„haves‟ and the „haves-nots‟. In many areas, it is one of the few possibilities for economic 
activity. 

 If you take a look in Greek e-tourism despite the great effort there are a lot of possibilities to 
to expand our tourism product. Also we should consider that the old fashioned ways to advertise 
our tourism product like TV advertisement and paper leaflets and brochures are far more 
expensive than an internet advertisement. 

 At the same time, European countries like Spain and Italy already have an advanced internet 
communication policy. Greece must follow and be competitive especially nowadays because 
customers are more and more demanding. 

 Technology can play a vital enabling role in travel and tourism and is crucial to the expansion 
of the industry. This vital and enabling role is what this essay is about, presenting all the 
technological aspects of e-tourism and considering alternative future solutions.  
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ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ E-TOURISM 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βηνκεραλίεο πνπ έρεη λα επηδείμεη 
ζήκεξα ε Διιάδα. πσο ζπκβαίλεη άιισζηε θαη ζηηο ππφινηπεο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο 
Μεζνγείνπ, ν ηνπξηζκφο αληηζηνηρεί ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ 
πξντφληνο απαζρνιψληαο ζε κφληκε ή επνρηθή βάζε έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. 
Πεξίπνπ 4.000.000.000 ηειεζεαηέο είδαλ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. Πάλσ απφ 1.000.000.000 
ηειεζεαηέο άθνπζαλ, είδαλ γηα ηελ Διιάδα ζηνπο ηειηθνχο ηνπ επξσπατθνχ  

 

 

Δηθόλα 1 Δθαξκνγέο ηνπ E-tourism 

πνδνζθαίξνπ. Πάλσ απφ 62.000.000 αλαθνξέο θαη δηεπζχλζεηο δίλεη ε κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ 
Yahoo ζηε ιέμε Greece. Έλα ηκήκα απφ φινπο απηνχο ζέιεη λα αληιήζεη ηνπξηζηηθέο 
πιεξνθνξίεο απφ κηα επίζεκε ηζηνζειίδα γηα ηελ ρψξα θαη πηζαλά λα γίλεη αλ ηνλ πείζνπκε, 
κειινληηθφο επηζθέπηεο, ηνπξίζηαο. χκθσλα εμάιινπ, κε φιεο ηηο δηεζλείο έξεπλεο 25% - 30% 
ησλ θαηαλαισηώλ πνπ ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ απεπζύλεηαη πιένλ ζην Γηαδίθηπν, 
(Ηληεξλέη) γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ην κειινληηθφ ηαμίδη ηνπ. Σν πνζνζηφ απηφ πνπ πξηλ 
ηξία ρξφληα ήηαλ κφλν 5%, είλαη ζπλερψο απμαλφκελν (κάιηζηα ζε κηα έξεπλα ηεο, ε 
DoubleClick αλαθέξεη όηη ην 44% ελεκεξώλεηαη γηα ην κειινληηθό ηαμίδη από ην 
δηαδίθηπν). Έηζη ινηπφλ θάζε ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο πξέπεη λα θξνληίζεη λα έρεη κηα 
αμηνπξεπή επίζεκε παξνπζία ζην Γηαδίθηπν, πνπ λα βξίζθεηαη εχθνια, λα δηαβάδεηαη εχθνια, 
λα είλαη αμηφπηζηε, νινθιεξσκέλε, ιεηηνπξγηθή θαη λα γίλεηαη ειθπζηηθή ζηνλ επηζθέπηε θαη 
βέβαηα λα είλαη γξακκέλε ζε κηα γιψζζα, πνπ ηελ θαηαιαβαίλεη πθηζηάκελεο 
πνιηηηθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ κεηαβάιεη ζεκαληηθά ην ξπζκφ δσήο ησλ πνιηηψλ νη νπνίνη 
ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο έρνπλ, σο ηνπξίζηεο, πνιχ δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 
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πεξαζκέλε δεθαεηία. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αλάπηπμε θαη ε δηάδνζε ηνπ Internet έδσζε ζηα 
ρέξηα ηνπο έλα πνιχηηκν εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα 
επηιέμνπλ ηηο θαιχηεξεο ηνπξηζηηθέο πξνηάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη ηελ 
νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σν Internet έζπαζε ην θιεηζηφ θαη αξθεηά δαηδαιψδεο θχθισκα ηνπ 
ηνπξηζκνχ, θέξλνληαο ζε άκεζε επαθή ηνλ πειάηε θαη ηνλ παξαγσγφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο. Σν γεγνλφο απηφ είρε θαηαιπηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αγνξά, ε νπνία πεξηζηξάθεθε 
γχξσ απφ απηφ ην λέν θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγψλ, κεηακνξθψλνληαο θπξηνιεθηηθά 
κηα ηζρπξή παξαδνζηαθή βηνκεραλία. 

Ορισμός ηλεκτρονικού εμπορίου 

ηελ πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 
αξθεηνχο νξηζκνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα απνδψζνπλ απηή ηελ έλλνηα, φπσο : 

 «Ζιεθηξνληθφ εκπφξην είλαη βαζηθά ην λα ιεηηνπξγεί θαλείο επηρεηξεκαηηθά κέζσ 
δηαδηθηχνπ. ηελ πην εκθαλή ηνπ κνξθή είλαη ε κέζσ internet πψιεζε πξντφλησλ ζηνπο 
θαηαλαισηέο, αιιά νπζηαζηηθά νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή γίλεηαη 
ειεθηξνληθά απνηειεί κέξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ». 

 «Ζιεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε εθαξκνγή φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κεζφδσλ 
ζπλαιιαγψλ θαη δηαδηθαζηψλ, κέζσ δηθηχσλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ». 

 «Ζιεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε αγνξαπσιεζία αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ internet». 

 «Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλαο ηξφπνο, ν νπνίνο παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε 
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ (κέζα απφ κηα επξεία γθάκα ηερλνινγηθψλ θαη 
επηρεηξεκαηηθψλ επηινγψλ) ην ζπλδπαζκφ εθείλσλ ησλ θηλήζεσλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη 
λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο». 

 «Έλα ζχλνιν επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλεο 
επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, 
ηε δηεθπεξαίσζε εκπνξηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα». 

 «Με ηνλ φξν ειεθηξνληθφ εκπφξην αλαθεξφκαζηε ζηε δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ φπσο 
είλαη ε ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ, ε αληαιιαγή παξαζηαηηθψλ, νη πιεξσκέο θαη ε 
πξνψζεζε πξντφλησλ κε ειεθηξνληθά κέζα.» Μειεηψληαο ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο 
ζπλνιηθά κπνξνχκε λα πάξνπκε κία γεληθή εηθφλα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. κσο 
απνκνλψλνληαο  ηνλ θάζε έλα δελ έρνπκε ηελ ίδηα θαζνιηθφηεηα ζηελ απφδνζε ηνπ 
λνήκαηνο.» 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ είλαη κφλν ε αγνξά θαη πψιεζε πξντφλησλ απφ ην 
δηαδίθηπν, νχηε απνηειεί ηε δηνίθεζε κίαο εηαηξίαο κέζσ internet. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη 
έλα ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη φρη κφλν ηηο πξάμεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ αγνξά θαη πψιεζε 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ θέξδνο, αιιά έρεη λα θάλεη θαη κε εθείλεο ηηο 
ζπλαιιαγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ απηφ ην θέξδνο, θαζψο παξέρνπλ πξνζθνξέο πσιήζεηο, 
δεκηνπξγψληαο δήηεζε γηα θάπνηα αγαζά, ηερληθή ππνζηήξημε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 
ζπλαιιαζζνκέλσλ. 

Θα πξέπεη ινηπφλ λα αληηιεθζνχκε ηνλ φξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ σο ην θνηλφ 
ζεκείν ηνκήο κεηαμχ δηθηχσλ, ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ (marketing, πσιήζεηο, 
πιεξσκέο, ππνζηήξημε). Δπηπιένλ πξέπεη πάληα λα ιακβάλνπκε ππφςε καο φηη ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην είλαη έλαο φξνο κε δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη φρη ζηαηηθφ. Οη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία 
αιιά αθφκα θαη ζηε λννηξνπία ησλ πσιήζεσλ αιιάδνπλ κε γνξγνχο ξπζκνχο. 

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην e-commerce θαη λα απνδψζνπκε νινθιεξσκέλα ην λφεκά 
ηνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχκε κε βάζε ην ππάξρνλ ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο 
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αληηιήςεηο. Δηδηθφηεξα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην εκθαλίδεηαη κε δχν ηχπνπο δξαζηεξηφηεηαο, ην 
άκεζν θαη ην έκκεζν ειεθηξνληθφ εκπφξην. ην άκεζν e-commerce ελψ ε ζπλαιιαγή μεθηλάεη 
ειεθηξνληθά (εληνπηζκφο πξντφλησλ, παξαγγειία), ε παξάδνζε γίλεηαη κε θπζηθά κέζα. ην 
έκκεζν ηφζν ε παξαγγειία φζν ε πιεξσκή θαη ε παξάδνζε γίλνληαη ειεθηξνληθά. Απηφ βέβαηα 
αθνξά άπια πξντφληα, ππεξεζίεο, ινγηζκηθφ θ.ιπ. 

Η κατάσταση στην Ελλάδα 

ε ηερλνινγηθά ππνιεηπφκελεο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, φπνπ ε δηείζδπζε ηνπ Internet 
παξακέλεη   ζε  ζπγθξηηηθά  ρακειά  επίπεδα,   δηαηεξνχληαη   κε  θζίλνπζα  πνξεία  αξθεηέο  
παξαδνζηαθέο δνκέο. 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηε ρξήζε ηνπ 
Internet ζηελ Διιάδα, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηα παξαθάησ: 

Σν πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ Internet απφ ην ζπίηη παξακέλεη θάησ απφ ην 19%. Σν 
πνζνζηφ απηφ θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα νπξαγφ ζηελ Δπξψπε ησλ «25», καδί κε ηε Ληζνπαλία 
πνπ αγγίδεη ην 16%. 

H dial up ζχλδεζε, κε απιή γξακκή, είλαη ε δεκνθηιέζηεξε, θαζψο πξνηηκάηαη απφ ην 
55,6% ησλ ρξεζηψλ. Αληίζεηα, ε ζχλδεζε ADSL ζρεδφλ αγγίδεη ην 26%. 

Χο βαζηθφηεξνη ιφγνη ζχλδεζεο ζην Internet πξνβάιινληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ε 
απφθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε ελεκέξσζε (πνζνζηφ πεξίπνπ 62,5%), θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 
email (52,8%). Δπηπιένλ, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο πεξίπνπ ηνπ 42% δειψλεη πσο ην Internet 
είλαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ εξγαζία ηνπ. 

Σα άηνκα πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην Internet δηθαηνινγνχλ ηελ επηινγή ηνπο, 
απαληψληαο «δελ κε ελδηαθέξεη» ή «δελ ην βξίζθσ απαξαίηεην», ζε πνζνζηφ 53,6%. 

Σν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Internet ζην ζπίηη ηνπ μεπεξλάεη ην 
72%, ελψ ην αληίζηνηρν ζην ρψξν εξγαζίαο θηάλεη κφιηο ην 37,7%. 

Ο βαζκφο δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο (ζπλδέζεηο αλά 100 θαηνίθνπο) ζηελ 
Διιάδα απμήζεθε θαηά 77,3%, κέζα ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2006, θηάλνληαο ζην 2,7%, ηελ 1ε 
Ηνπιίνπ ηνπ 2006. Χζηφζν, ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ηεο Δπξψπεο ησλ «15» βξέζεθε, ηνλ 
Ηαλνπάξην ηνπ 2006, ζην 14,5%, ελψ ζηελ Δπξψπε ησλ «25», ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, άγγημε ην 
12,8%. 

Δληφο ηνπ Ηνπιίνπ, o OTE αλαθνίλσζε φηη νη εγθαηαζηεκέλεο πφξηεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ 
ADSL μεπέξαζαλ ηηο 500 ρηιηάδεο, έρνληαο ήδε δηπιαζηαζηεί απφ ηελ αξρή ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο. 

Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο κε βάζε ην δείθηε πηνζέηεζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληψλ 
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Δηθόλα 2: Η ζέζε ηεο Διιάδαο κε βάζε ην δείθηε πηνζέηεζεο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληώλ 

κέψεις και προβληματισμοί  

Δίλαη γεληθή ε παξαδνρή φηη ε ηερλνινγία απνηειεί ην κέιινλ ηεο αλάπηπμεο ζηε ρψξα καο. 
ινη ζπκθσλνχλ φηη έλαο ππνινγηζηήο ρσξίο πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν πξνζθέξεη 
πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζην ρξήζηε ηνπ. Αληίζεηα, ε ρξήζε ηνπ Internet πνιιαπιαζηάδεη ηε 
δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε γηα ελεκέξσζε, εξγαζία, επηθνηλσλία θαη ςπραγσγία, ηθαλνπνηψληαο 
ηφζν απηνχο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, φζν θαη εθείλνπο πνπ ην 
αληηκεησπίδνπλ σο κέζν δηαζθέδαζεο. 

Δθείλν φκσο, ζην νπνίν δελ κπνξεί λα επηρεηξεκαηνινγήζεη θάπνηνο είλαη ην θφζηνο 
ζχλδεζεο ζην Internet. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη θαηά θαηξνχο, θαζψο θαη ηηο 
θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο γηα θηελφ Internet, ην θφζηνο παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα (αξλεηηθφ 
ην ηζνδχγην ζην value for money), πξνδηαζέηνληαο αξλεηηθά ηνπο κειινληηθνχο ρξήζηεο θαη 
δπζθνιεχνληαο ηνπο ήδε ππάξρνληεο. 

Αζθαιψο, νξηζκέλεο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ επηβάιιεηαη λα πξαγκαησζνχλ άκεζα γηα 
ηελ ελίζρπζε ηνπ Intenet είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξφζβαζεο ζην Internet, ε πςειή 
ηαρχηεηα ζχλδεζεο, ε θαζηέξσζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, ε γεληθφηεξε βειηίσζε ησλ 
ππνδνκψλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο κνξθήο, ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ησλ ειιεληθψλ ηζηνζειίδσλ. 

Αληηθεηκεληθά, ην Internet απνηειεί κία αζηείξεπηε πεγή γλψζεο, έλα νινθιεξσκέλν 
κέζν ςπραγσγίαο θαη έλαλ κνλαδηθφ ηξφπνο άκεζεο ή έκκεζεο επηθνηλσλίαο. Πάλσ απφ φια 
φκσο, ζεσξείηαη σο έλα βαζηθφ αγαζφ-εξγαιείν γηα ην ζχγρξνλν άλζξσπν, αιιά θαη σο έλα 
αλαγθαίν εθφδην γηα ηνλ άλζξσπν ηνπ κέιινληνο. ια απηά, ηε ζηηγκή πνπ ην Internet βξίζθεηαη 
ζε δηαξθή θάζε εμέιημεο θαη αλάπηπμεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ πνιχ κεγαιχηεξεο 
δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπ, νη νπνίεο απιά δελ έρνπλ αθφκα αλαθαιπθζεί! 

Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζα αληηιεθζνχλ εγθαίξσο ην πνχ παίδεηαη ην λέν 
παηρλίδη, θαη πξνζαξκφζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο θηινζνθία, ζα είλαη απηέο πνπ ζα 
εμππεξεηήζνπλ ηνπο ηνπξίζηεο ηνπ κέιινληνο. Γηα ηηο ππφινηπεο, ην κέιινλ ζα είλαη αβέβαην... 

Διιάδα, ρψξα κε εμαηξεηηθέο ηνπξηζηηθέο νκνξθηέο, κε αλαπηπγκέλε ηνπξηζηηθή 
ππνδνκή θαη ελδηαθέξνλ γηα πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ. Με ηα έζνδα απφ ηελ ηνπξηζηηθή 
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βηνκεραλία λα απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή εζληθνχ πινχηνπ, κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο 
καο λα αληηκεησπίδεη ζεκαληηθφ αληαγσληζκφ ζε επίπεδν  επνρηθφηεηαο, ηηκψλ, ππεξεζηψλ θαη 
πνηφηεηαο, είλαη ινγηθφ θάζε παξάγνληαο πνπ βειηηψλεη ην ηειηθφ πξντφλ, λα ρξήδεη 
ελδηαθέξνληνο. 

Ο Έιιελαο ρξήζηεο ηνπ Internet, απνθαζίδεη λα θάλεη ρξήζε ησλ γλψζεψλ ηνπ θαη 
ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη λα νξγαλψζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Απηφο είλαη έλαο 
ζηφρνο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν ζηφρνο θαη ην απνηέιεζκα θάζε άιιν παξά θνληά 
βξίζθνληαη. 

κοπός του e-tourism 

Μέζα απφ ην Δ-tourism κπνξεί λα επεηεχρζε : 

 Ζ δηεζλή πξνβνιή ηεο ρψξαο καο, κέζσ ηεο ελίζρπζεο γηα ηε δηαδηθηπαθή πξνβνιή 
ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ δηαζέηεη ζηελ επηθξάηεηα, 

 Ζ κείσζε ηεο επνρηθφηεηαο θαη ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, κέζσ ηεο 
αχμεζεο ηεο πξνζέιεπζεο μέλσλ επηζθεπηψλ θαη ηεο παξάιιειεο ζπλερνχο πνηνηηθήο 
αλαβάζκηζεο ησλ εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ & παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

 Ζ πηνζέηεζε θαη αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο & 
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απφ ηηο ίδηεο ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο γηα ην ζπλερή εθζπγρξνληζκφ 
ηνπο. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, ρξεηάδεηαη νη ηνπξηζηηθέο κνλάδεο λα εληζρπζνχλ γηα: 

α. Tελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπο κε 
δπλαηφηεηεο ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ, φζν θαη γηα 

β. Tελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ εθαξκνγψλ κε πθηζηάκελα ή λέα ζπζηήκαηα 
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεραλνγξάθεζεο ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ. 

 

Δηδηθνί ζηφρνη είλαη: 

 ε πξαγκαηνπνίεζε θξαηήζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ γηα φιν ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ θαη 
πξντφλησλ ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ (ππνρξεσηηθά γηα ππεξεζίεο δηακνλήο θαη 
επηζπκεηά γηα ηπρφλ ινηπέο παξερφκελεο ππεξεζίεο), 

 ε πνηνηηθή θαη νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ηεο 
ηνπνζεζίαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη, 

 ε πξνζέιθπζε λέσλ επηζθεπηψλ θαη ε δηαηήξεζε πειαηψλ κέζσ ηεο παξνρήο 
νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, ηφζν πξηλ φζν 
θαη θαηά ηε δηάξθεηα δηακνλήο. 

Αναγκαιότητα για τεχνολογία 

Ζ ζθνπηκφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα γηα ηερλνινγία πξνθχπηεη αλ ιεθζεί ππφςε φηη νη δηεζλείο 
ηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηελ 
ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηνπ πξννξηζκνχ, ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ πειαηείαο θαη 
ηελ πξνλνκηαθή ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ θαη ησλ ηερληθψλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

χκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (World Economic Forum 2008) ε 
Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 16ε ζέζε αλάκεζα ζε 133 ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ θηινμελία πξνο ηνπο 
ηνπξίζηεο, ζηελ 9ε ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηνζέαησλ θαη ζηελ 1ε ζέζε 
ζηελ θαηαιιειφηεηα ηεο γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο. ζνλ αθνξά ηελ ππνδνκή ηεο ρψξαο καο ζε 
ζρέζε κε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηε 40ε ζέζε θαη 
ζηελ 57ε ζέζε ζην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. 

Σα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ζρεηηθήο 
έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007 απφ ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 
Πιεξνθνξίαο. ε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα μελνδνρείσλ θαη θαηαιπκάησλ, ην 74% ησλ 
μελνδνρείσλ έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα θαηαιχκαηα 
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εθηηκάηαη ζε 37%. Αλάινγε είλαη θαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
χπαξμε ηζηνζειίδαο, φπνπ ην 63% ησλ μελνδνρείσλ δηαζέηεη ηζηνζειίδα, έλαληη ηνπ 30% ησλ 
θαηαιπκάησλ. 

Ζ ίδηα έξεπλα αμηνιφγεζε 184 δηαδηθηπαθέο ζειίδεο μελνδνρείσλ ή/θαη θαηαιπκάησλ 
απ' φπνπ πξνέθπςε φηη ζηηο ζειίδεο απηέο ππάξρεη πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, πνιιέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην μελνδνρείν θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπ ηνπνζεζία, σζηφζν 
παξαηεξήζεθε έληνλα ε απνπζία έλδεημεο ρξνλνινγίαο ελεκέξσζεο ηεο ηζηνζειίδαο θαη θπξίσο 
ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ δσκαηίσλ. πγθεθξηκέλα 
ην 71% ησλ ηζηνζειίδσλ δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δσκαηίσλ θαη ην 
77% γηα ηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 67% ησλ θξαηήζεσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη ηειεθσληθά. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ 
θξίλεηαη σο εμαηξεηηθά αλαγθαία γηα ηελ επαθφινπζε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Ζ αλάγθε 
απηή γίλεηαη αθφκε πην έληνλε αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη νη θξαηήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ 
απμάλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε εθζεηηθνχο ξπζκνχο εηδηθά απφ ρψξεο πξνέιεπζεο 
ηνπξηζηψλ φπσο είλαη ε Αγγιία, ε Γεξκαλία, νη θαλδηλαβηθέο Υψξεο, θιπ. 
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O ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 Η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα 

χκθσλα κε ηηο λεφηεξεο αλαιχζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ Σνπξηζκνχ θαη  Σαμηδηψλ 
(WTTC) γηα ην έηνο 2008 θαη βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ Γνξπθνξηθψλ  Λνγαξηαζκψλ ηνπ 
ηνπξηζκνχ (Travel & Tourism Satellite Accounts), ν ηνπξηζηηθφο θαη  ηαμηδησηηθφο ηνκέαο 
πξνβιέπεηαη φηη ζα θαιχςεη ην 17,2% (€37,3 δηζ.) ηνπ ζπλνιηθνχ  ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ην 2008, 
ελψ ππνινγίδεηαη φηη ην ελ ιφγσ πνζνζηφ ζα απμεζεί ζε  18,0% (€69,6 δηο.) κέρξη ην 2018. 
χκθσλα κε ηνλ ίδην θνξέα, ην 2008 ε απαζρφιεζε  απφ ην ηνπξηζηηθφ ηνκέα πξνβιέπεηαη λα 
αλέιζεη ζην χςνο ησλ 963 ρηι. ζέζεσλ  εξγαζίαο (20,9% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο), ελψ 
αλακέλεηαη λα θηάζεη ηηο 1.349.000  ζέζεηο εξγαζίαο ην 2018 (21,9% ηεο ζπλνιηθήο 
απαζρφιεζεο). ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ θαηαιακβάλεη ν 
ηνπξηζηηθφο θαη ηαμηδησηηθφο  ηνκέαο ζηελ Διιάδα (2008, πξφβιεςε 2018), ζε ζρέζε κε ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν φπσο πξνθχπηεη απφ ην WTTC. 

 

 
Δηθόλα 3. Ταμηδησηηθόο θαη ηνπξηζηηθόο Παγθόζκηνο Αληαγσληζκόο 
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Δηθόλα 4. Σηηο παξαπάλσ εηθόλεο όζν πην θόθθηλεο είλαη νη ρώξεο ηόζν πην ςειόο είλαη θαη ν 
δείθηεο επηζθεςηκόηεηαο 

 

Αλ θαη ν ηνπξηζκφο δελ απνηειεί θαηλφκελν ησλ ηειεπηαίσλ κφλν δεθαεηηψλ, απηφ πνπ  
εμαθνινπζεί λα εμειίζζεηαη είλαη ην κέγεζνο ηνπ ζχγρξνλνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ε θχζε θαη ην 
είδνο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
πξνζθέξνπλ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ε έκθαζε πνπ έρεη δνζεί ζηελ ηνπξηζηηθή  βηνκεραλία, 
ηφζν απφ θξαηηθήο πιεπξάο φζν θαη απφ πιεπξάο ηδησηψλ επηρεηξεκαηηψλ. Ο ηνπξηζκφο είλαη 
έλα πνιπδηάζηαην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν , πνπ  ζπκβαίλεη φηαλ ηα άηνκα 
αιιάδνπλ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ξπζκνχο δσήο κε ζθνπφ ηελ  ηθαλνπνίεζε ησλ 
ςπρνζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Με ηνλ φξν  «Σνπξηζκφο» ζήκεξα λνείηαη ε 
πνιπζχλζεηε εθείλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο  κεηαθνξάο, δηακνλήο, εμππεξέηεζεο 
θαη δηαζθέδαζεο ησλ ηνπξηζηψλ. Δίλαη κηα ηεξάζηηα  βηνκεραλία, ζπληζηακέλεο ηεο νπνίαο είλαη:  

 Οη θαηαιπκαηηθέο κνλάδεο π.ρ. μελνδνρεία, κνηέι, ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα,  δηακεξίζκαηα, μελψλεο θ.ιπ. 

 Οη επηζηηηζηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο 

ησλ  ηαμηδησηψλ, φπσο είλαη ηα εζηηαηφξηα, νη ηαβέξλεο, ηα κπαξ, ηα εζηηαηφξηα 
γξήγνξεο  εμππεξέηεζεο (fast food) θ.ιπ. 

 Οη επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

κεηαθίλεζεο ησλ  ηαμηδησηψλ, φπσο είλαη νη αεξνπνξηθέο θαη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, νη 
εηαηξείεο  κεηαθνξάο επί ρεξζαίνπ εδάθνπο (ηξέλα, ιεσθνξεία). 

 Σα ηνπξηζηηθά / ηαμηδησηηθά γξαθεία. Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη  ζην ηκήκα απηφ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην ζεκείν πνπ μεθηλά ν 
ηαμηδηψηεο (ηφπνο  πξνέιεπζεο) θαη ζηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ. Ο ηαμηδησηηθφο 
πξάθηνξαο δίλεη  απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη ν ηαμηδηψηεο θαη 
ελεξγεί γηα  ινγαξηαζκφ ηνπ φζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ θαη ζηηο 
απαξαίηεηεο εθ ησλ  πξνηέξσλ ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ (π.ρ. θξάηεζε 
εηζηηεξίνπ θαη θαηαιχκαηνο,  έθδνζε εηζηηεξίσλ θαη δηαβαηεξίσλ, άδεηεο παξακνλήο, 
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εμαζθάιηζε ελνηθηαδφκελνπ  απηνθηλήηνπ, ινηπέο κεηαθηλήζεηο θιπ.). 

 Οη κνλάδεο - εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο 

απνηειείηαη απφ  έλα ζπλδπαζκφ επηρεηξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, π.ρ. πάξθα θαη 
εηδηθά δηακνξθσκέλνη  θπζηθνί ρψξνη γηα αλαςπρή (ζεκαηηθά πάξθα, πδξνπάξθα, 
γήπεδα γθνιθ), ρηνλνδξνκηθά  θέληξα, εθδξνκέο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θ.ιπ. 

 Γηάθνξεο άιιεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ δεπηεξεχνπζεο 

αλάγθεο ησλ  ηαμηδησηψλ, φπσο π.ρ. θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ δηάθνξα είδε εζληθνχ ή 
ηνπηθνχ  ραξαθηήξα σο αλακλεζηηθά (souvenirs), θαηαζηήκαηα θσηνγξαθηθψλ εηδψλ 
θαη  εκθάληζεο θηικ θιπ. 

 Ο θιάδνο ηεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, πνπ πεξηιακβάλεη κεγάιεο 

δηεζλείο θαη  κηθξέο ηνπηθέο αλεμάξηεηεο εηαηξείεο. 

 

Πέξαλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ, νη ηνπξίζηεο 
θάλνπλ  ρξήζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ θαηά θχξην ιφγν παξέρνληαη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ  
πεξηνρψλ πνπ επηζθέπηνληαη φπσο π.ρ. ηαρπδξνκεία, πξαθηνξεία ηχπνπ, θνκκσηήξηα,  
θηλεκαηνζέαηξα, θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ θιπ. 

 

 

 
Δηθόλα 5. Πνζνζηό αηόκσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν γηα αλεύξεζε ηνπξηζηηθνύ 
πξννξηζκνύ 

 

Οη δχν βαζηθνί πφινη ηνπ ηνπξηζηηθνχ θπθιψκαηνο είλαη νη ηνπξίζηεο θαη ηα 
θαηαιύκαηα πξνο ηα νπνία πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζνχλ. Σα θαηαιχκαηα θαη νη 
ζπκπιεξσκαηηθέο  ππεξεζίεο δηακνξθψλνπλ ην ηνπξηζηηθό πξντόλ πνπ πξνζθέξεη ν 
πξννξηζκφο.  πγθεθξηκέλα ηα πέληε θχξηα ζπζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην ζπλνιηθφ ηνπξηζηηθό 
πξντόλ  είλαη ηα εμήο :  

1. Οη θπζηθνί θαη πνιηηηζηηθνί πφξνη έιμεο,  

2. Οη δηεπθνιχλζεηο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ, δειαδή ηα θαηαιχκαηα, ηα εζηηαηφξηα,  ηα 
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καγαδηά, ηα κέζα κεηαθνξάο θ.ιπ.,  

3. Ζ πξνζπειαζηκφηεηα ηνπ ηφπνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πφζν εχθνια, γξήγνξα  θαη 
νηθνλνκηθά κπνξεί λα θηάζεη ν ηνπξίζηαο ζην πξννξηζκφ ηνπ,  

4. Ζ εηθφλα ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ, πνπ εθθξάδεη ηηο παξαζηάζεηο πνπ  δηακνξθψλνπλ νη 
άλζξσπνη αλαθνξηθά κε ην ηη ζα δνπλ θαη ηη ζα θάλνπλ εθεί πνπ  ζα πάλε θαη  

5. Ζ ηηκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο , δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο κεηαθίλεζεο, 
δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη «κεκνλσκέλνη» ηνπξίζηεο (φζνη ηαμηδεχνπλ εθηφο γθξνππ), επηιέγνπλ νη ίδηνη ην  
θαηάιπκα ζην νπνίν πξφθεηηαη λα δηακέλνπλ, νη δε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο  επηιέγνληαη 
ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ.  Αληίζεηα, νη ηνπξίζηεο 
πνπ κεηαθηλνχληαη νκαδηθψο, θαηαθεχγνπλ ζηηο ππεξεζίεο  θάπνηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ. Ο 
ηνπξηζηηθφο πξάθηνξαο δηακνξθψλεη έλα πξντφλ  γλσζηφ σο ηνπξηζηηθό παθέην, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο,  δηακνλήο, εκηδηαηξνθήο ή πιήξνπο δηαηξνθήο, ελψ 
ζπρλά ζπκπιεξψλεηαη θαη κε  ππεξεζίεο ςπραγσγίαο θαη μελάγεζεο. Ζ επζχλε ηεο επηινγήο 
ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην παθέην αλήθεη ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξάθηνξα, θαζψο 
ν ηνπξίζηαο αγνξάδεη έλα νινθιεξσκέλν, αιιά θαη παξάιιεια ηππνπνηεκέλν πξντφλ θαη  ζε 
ζπγθεθξηκέλε ηηκή. 

ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ην δίθηπν δηαλνκήο κέζσ ηνπ νπνίνπ, ην ηνπξηζηηθφ 
παθέην θηάλεη ζην ηειηθφ θαηαλαισηή, πεξηιακβάλεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπξηζηηθνχ  
πξντφληνο/ππεξεζίαο (αεξνκεηαθνξηθέο, θαηαιπκαηηθέο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο), ηνπο  
“ρνλδξέκπνξνπο” ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ (tour operators), ηνπο ηαμηδησηηθνχο  πξάθηνξεο 
(ηνπξηζηηθά γξαθεία) πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ιηαλέκπνξνη θαη ηνπο πειάηεο – ηαμηδηψηεο. Οη 
πξνκεζεπηέο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο  “ρνλδξέκπνξνπο” 
ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ (tour operators), νη νπνίνη ηα ζπλδπάδνπλ  δεκηνπξγψληαο ηα ηνπξηζηηθά 
παθέηα. Απηά ηα πσινχλ ζηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο,  νη νπνίνη ηα πξνσζνχλ ζηνπο 
ηαμηδηψηεο.  

ήκεξα πνιινί tour operators θαζεηνπνηνχλ  ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη πξνζθέξνπλ 
απεπζείαο ηα ηνπξηζηηθά παθέηα ζηνπο  θαηαλαισηέο κέζσ δηθψλ ηνπο ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. 

ηε ζεκεξηλή επνρή ηεο πιήξνπο πιεξνθφξεζεο, ν ηνπξίζηαο δελ είλαη πιένλ  
ππνρξεσκέλνο λα θαηαθχγεη ζηηο ππεξεζίεο θάπνηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ. Μέζσ ηνπ  
δηαδηθηχνπ (Internet) κπνξεί λα επηιέμεη ην μελνδνρείν ηεο αξεζθείαο ηνπ, ην κέζν  κεηαθνξάο 
πνπ επηζπκεί, θαζψο θαη πιήζνο άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ κε  απνηέιεζκα ν θάζε 
πειάηεο λα δηακνξθψλεη ην δηθφ ηνπ ηνπξηζηηθφ παθέην. Απφ ηελ  άιιε πιεπξά, φιν θαη 
πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ ηηο δηθέο ηνπο  ηζηνζειίδεο (sites) θαη θαηά 
ζπλέπεηα ην  

ηνπξηζηηθφ πξντφλ κνξθνπνηείηαη θαη  πξνβάιιεηαη ζηνλ θπβεξλνρψξν. Με ηνλ ηξφπν 
απηφ εθηηκάηαη φηη εληζρχεηαη ν ξφινο  ηνπ θαηαιχκαηνο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ελψ ν 
ππνςήθηνο ηνπξίζηαο απνθηά ηε  δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί απ‟ επζείαο κε ηνπο παξαγσγνχο 
ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 πουδαιότητα τουριστικού τομέα στην Ελλάδα  

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δηαπηζηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ  ηνπξηζκνχ γηα 
ηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο ηφζν  ζηελ Δπξψπε φζν 
θαη ζηελ ρψξα καο.  

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηή έζηξεςε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ θαη ηνλ  
Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ  
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ΑΔΠ θαη ζην  κέγεζνο 
ηεο απαζρφιεζεο.   
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Ζ θαηαζθεπή θαη ε θαζηέξσζε ηνπξηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ, κε βάζε ηα απζηεξά 
θξηηήξηα  θαηαξηίζεσο ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ, ζα πξνζέθεξε κηα αμηφπηζηε θαη 
νινθιεξσκέλε  γλψζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Οη πιεξνθνξίεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηε  λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ην Παγθφζκην πκβνχιην Σνπξηζκνχ θαη Σαμηδηψλ (WTTC) ζε   
ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία Παξνρήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθνξήζεσο θαη πκβνπιψλ  
(W.E.F.A.), ρξεζηκνπνηνχλ δπν έλλνηεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζεγγίζνπλ ην  πξφβιεκα 
κεηξήζεσο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο: 

1) Σελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ  παξάγνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζπλδεφκελα κε ηνπο ηνπξίζηεο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο  
είλαη ηα μελνδνρεία θαη ηα θαηαιχκαηα, ηα γξαθεία ηαμηδηψλ πάζεο θχζεσο, νξηζκέλνη  θιάδνη 
κεηαθνξψλ, θέληξα πιεξνθνξήζεσο ηνπξηζηψλ, θιάδνη παξαγσγήο θ.ιπ. 

2) Σελ έλλνηα ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηφζν ηα 
αγαζά  θαη ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ηνπξίζηα, φζν θαη νη παξαγσγηθέο  
δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαξηψληαη ζε πςειφ βαζκφ, αθφκε θαη γηα ηελ χπαξμή ηνπο, απφ  ηελ 
ηνπξηζηηθή δαπάλε.  

ηα αλσηέξσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη πνιιέο επηδξάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο 
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δαπάλεο.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξαγκαηνπνηεζείζα πξφνδνο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ κεγέζνπο 
ηνπ  ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ δελ είλαη  
εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ζηαηηζηηθά.  

Ζ δπζθνιία απηή έγθεηηαη ζην φηη δελ είλαη γλσζηφ ην κέγεζνο ηνπ ζηαηηζηηθνχ 
ζθάικαηνο  θαη δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα πξψηα επξήκαηα ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν 
ησλ θνλδπιίσλ  

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Σνπξηζηηθνχ  Πξντφληνο. 
Δίλαη θνηλή γλψκε φηη ν ηνπξηζκφο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο καο. Απφ ην  1997 παξαηεξείηαη κηα δηαξθήο θαη ζηαζεξή αχμεζε 
ηνπ ΑΔΠ κε κηα κηθξή πηψζε ην  2000 ηεο ηάμεσο ηνπ 0,6 %.  

 

  Case Study : Travel.gr 

Ζ ζπλερήο θαη αικαηψδεο πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ 
Γηαδηθηχνπ, θέξλνπλ ζην πξνζθήλην λέεο επθαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα 
καο, επηηξέπνληαο ηε ρξήζε απνδνηηθφηεξσλ θαη "εμππλφηεξσλ" κεζφδσλ πξνζέιθπζεο 
ηνπξηζηψλ. 

Ζ ΟΣΔnet αλέπηπμε πξηλ απφ δχν ρξφληα έλα θαζεηνπνηεκέλν portal ζην Ηnternet, 

ηνwww.travel.gr. 

ηφρνο ηεο ηνπξηζηηθήο απηήο πχιεο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε έλα 
νινθιεξσκέλν παθέην ππεξεζηψλ πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα νξγαλψζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ 
θαιχηεξα, ρσξίο λα αθηεξψζεη πνιχ ρξφλν, πξνζθέξνληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ 
μεθηλνχλ απφ ηε δηακνλή θαη ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπ κέρξη ηελ ειεθηξνληθή θξάηεζε 
θαηαιπκάησλ θαη εηζηηεξίσλ, θαζψο θαη πιήζνο άιισλ πξνηάζεσλ θαη ηνπξηζηηθψλ νδεγηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη βαζηθέο ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ην 
Travel.gr, πεξηιακβάλνπλ: 

Πιήξε θαηάινγν 9.000 μελνδνρείσλ θαη ινηπψλ θαηαιπκάησλ, ηα νπνία είλαη 
ηαμηλνκεκέλα αλά πεξηνρή ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Δπηπιένλ, θαηάινγν απφ 20.000 πεξίπνπ 
επηιεγκέλα μελνδνρεία ηνπ εμσηεξηθνχ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 150 ρψξεο, θαζψο θαη 150 
επηιεγκέλα μελνδνρεία εζσηεξηθνχ, ζηα νπνία κπνξεί λα γίλεη online θξάηεζε θαη πιεξσκή 

κε πιςτωτική κάρτα. Γηα ηα μελνδνρεία απηά ππάξρεη πιήξεο θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ζηνηρεία ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο, ράξηεο θαη νδεγφο εθδειψζεσλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ ελδηαθέξεηαη ν 
επηζθέπηεο. Ζ ππεξεζία απηή παξέρεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην δηεζλή ηνπξηζηηθφ νξγαληζκφ 
OctopusTravel. 

χζηεκα αλαδήηεζεο θαη online θξάηεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ γηα φιεο ηηο 
πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ειιελνγεξκαληθή εηαηξία Anixe. Δπίζεο, παξέρεηαη 
δπλαηφηεηα online εκθάληζεο φισλ ησλ πηήζεσλ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηεζλέο Αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαη κεγάινο αξηζκφο 
πξνζθνξψλ γηα ηαμίδηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο, γηα φιεο ηηο 
πεξηφδνπο ηνπ ρξφλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε δηαθεθξηκέλα ηαμηδησηηθά γξαθεία. 

Πιήξε νδεγφ αθηεξσκάησλ γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, κε ζηνηρεία γηα ηα 
αμηνζέαηα θαη ηα  έζηκα ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα δηακνλή θαη δηαηξνθή. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ www.travel.gr ζηεξίδεηαη ζηελ πξνβνιή μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ηελ πξνβνιή ησλ πξνηεηλφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηε 
δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ φζνλ αθνξά ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο κε αεξνπιάλν. 

Δπηζθεςηκφηεηα 

Σν portal αληαγσλίδεηαη έλα κεγάιν αξηζκφ απφ αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο πχιεο ηφζν 
ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ (κε ηνπηθφ θπξίσο ραξαθηήξα). Χζηφζν, ην πεξηερφκελν 
θαη νη ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπλερή εκπινπηηζκφ ηνπ, ην θάλνπλ λα 
μερσξίδεη θαη λα απνηειεί ηνλ πην πξνζθηιή πξννξηζκφ ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ. 

Απφδεημε απνηειεί ε πςειή επηζθεςηκφηεηα πνπ εκθαλίδεη. Μέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005, 
νη δηαθνξεηηθνί επηζθέπηεο ηεο ηνπξηζηηθήο πχιεο αλέξρνληαλ ζε 45.000 αλά κήλα. Σα hits πνπ 
δέρεηαη ην portal κεληαίσο θηάλνπλ ηηο 100.000, ελψ νη ρξήζηεο "μεθπιιίδνπλ" πάλσ απφ 
400.000 ζειίδεο ην κήλα. Τπνινγίδεηαη φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο, ηεο ηάμεσο ηνπ 15%, 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1045
http://www.travel.gr/
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πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

ην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 
αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, ζην εγγχο κέιινλ, ην πεξηερφκελν ηνπ Travel.gr ζα εκπινπηηζηεί κε λέεο 
ππεξεζίεο. Μεηαμχ απηψλ ζα είλαη ε δπλαηφηεηα δσξεάλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ησλ 
επηζθεπηψλ ηνπ site κε ηα μελνδνρεία πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ γηα πηζαλή θξάηεζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία B2B12.com. Δπηπιένλ, ζην www.travel.gr ζχληνκα ζα πξνζηεζνχλ 

ππεξεζίεο online θξάηεζεο αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ (γηα Διιάδα θαη εμσηεξηθφ), νδεγφο 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, εζληθψλ δξπκψλ θαη άιισλ γεσθπζηθψλ ζεκείσλ αλά ηελ Διιάδα, 
θαζψο θαη εηδηθφ αθηέξσκα ζηα Extreme Sports. 

Σο e-Business Watch για τον τουρισμό 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ e-Business Watch 
αλαθνξηθά κε ηελ επξσπατθή βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ έξεπλα επηζεκαίλεη ηε ζπνπδαηφηεηα 
ηνπ online marketing ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Παξάιιεια, δηαπηζηψλεη φηη ε ηνπξηζηηθή 
βηνκεραλία βξίζθεηαη αξθεηά κπξνζηά απφ ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ζε ηερλνινγηθά δεηήκαηα, 
φπσο ε παξνπζία ζην Γηαδίθηπν θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ. πγθεθξηκέλα, ε κεγάιε 
πιεηνλφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ δηαζέηεη δηθηπαθφ ηφπν, ελψ νη εηαηξίεο πνπ 
πξνζθέξνπλ online πσιήζεηο θαη online πιεξσκέο ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ, είλαη δηπιάζηεο ζε 
ζχγθξηζε κε άιινπο ηνκείο πνπ εμεηάδεη ε έξεπλα. κσο, κφιηο ην 50% ησλ ηνπξηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο online θξαηήζεσλ, επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα 
πξαγκαηνπνηνχλ online πιεξσκέο ζε αζθαιέο ή κε πεξηβάιινλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα νη online 
πσιήζεηο κπνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ λα ζεσξνχληαη σο online θξαηήζεηο. ζνλ αθνξά ηνλ 
ηξφπν πσιήζεσλ, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηνπο ππφινηπνπο 
θιάδνπο φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ sites, 
ελψ ηα ειεθηξνληθά marketplaces έξρνληαη ζε δεχηεξε κνίξα. 

Ζ έξεπλα επηζεκαίλεη, επίζεο, πςειή δηείζδπζε ησλ CRM ζπζηεκάησλ ηδίσο ζηηο 
κεγάιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φπνπ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 37%. Αληηζέησο, ηα ERP 
ζπζηήκαηα έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλε δηείζδπζε, αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ην 7% ησλ 
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κάιινλ θπζηνινγηθφ αθνχ ζπλήζσο ERP ζπζηήκαηα 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εηαηξείεο πνπ έρνπλ απνζήθεο,  πνζνζηφ ην νπνίν θπκαίλεηαη ζην ήκηζπ 
ηεο δηείζδπζεο ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ ζηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο. Παξάιιεια, ζε 
αληίζηνηρα ρακειφ επίπεδν βξίζθεηαη θαη ν βαζκφο νινθιήξσζεο ησλ online ζπζηεκάησλ 
παξαγγειηψλ κε ηα back-end ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία. 

πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα δηαπηζηψλεη φηη ην online marketing θαη νη πσιήζεηο έρνπλ 
αλαπηπρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Αληηζέησο, ε απηνκαηνπνίεζε ησλ 
εζσηεξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο δελ απνηεινχλ ζέκαηα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε κνλφπιεπξε αλάπηπμε απνδίδεηαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο 
πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε 
κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο. Δλδέρεηαη, επίζεο, λα δείρλεη κηα θαηάζηαζε φπνπ νη ηνπξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κφλν ην πξψην βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ online 
marketing ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζπρλά κε πνιχ βαζηθά ζπζηήκαηα ππνδνκήο. 

πσο επηζεκαίλεη ε έξεπλα, ε δηείζδπζε ηνπ e-business ζηνλ ηνπξηζκφ απέρεη 
ζεκαληηθά απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Οη πην ζεκαληηθέο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο 
ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, φζνλ αθνξά ην e-business, είλαη: ε άκεζε πξφζβαζε ζηνπο ελ δπλάκεη 
πειάηεο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζην marketing θαη ηηο πσιήζεηο θαη, ηέινο, ε επίηεπμε ζηηγκηαίαο 
κεηαβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζε απάληεζε ηεο δήηεζεο. 

χκθσλα κε ην e-Business Watch, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ πειαηψλ 
πξαγκαηνπνηεί αλαδεηήζεηο ζην Internet γηα ελαιιαθηηθέο επηινγέο, πξηλ θαηαιήμεη ζε θάπνηνλ 
ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ. Δθφζνλ ηα web sites απνηεινχλ ήδε έλα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο 
εξγαιείν marketing, ε επφκελε πξφθιεζε είλαη ε κεηαηξνπή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ ζε 
απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πσιήζεσλ. 

http://www.travel.gr/
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=755
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=755
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1330
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=939
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1485
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=150
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1302


«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»  Ληαλφο Νηθφιανο 

E-Tourism   ειίδα 19 
 

Σν Internet επηηξέπεη αξθεηέο κεζφδνπο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ 
πξνψζεζε ελφο πξννξηζκνχ, αζρέησο αλ είλαη εζληθφο, πεξηθεξεηαθφο ή ηνπηθφο. Ζ αλάπηπμε 
ειεθηξνληθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 
ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ απνηειεί κία επνίσλε εμέιημε ζην ρψξν ηνπ marketing. 

Δπηπξνζζέησο, θαζψο ε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ εμαξηάηαη απφ επνρηθνχο 
παξάγνληεο, ηα CRM ζπζηήκαηα ζα επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκφδνπλ θαιχηεξα 
ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηηο ηηκέο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ηνπο, αλάινγα κε ηε δηαθχκαλζε ηεο 
πειαηεηαθήο δήηεζεο. 

Οη tour operators, πάλησο, αληηκεησπίδνπλ έλα ζεκαληηθφ δίιεκκα φζνλ αθνξά ζην e 
-business. πγθεθξηκέλα, φζν πεξηζζφηεξν πσινχλ online ηαμηδησηηθά παθέηα, ηφζν 
εμαζζελνχλ ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα δηαλνκήο θαη marketing. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε 
εμάιεηςε ησλ παξαδνζηαθψλ ελδηάκεζσλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, αιιά ηαπηφρξνλα ε 
αλάδεημε λέσλ ελδηάκεζσλ ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ φπσο ηα ηαμηδησηηθά portals. 

Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ αθνξά ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη εηδηθφηεξα ηελ 
πιεζψξα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
κνληέισλ ζε λέα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. πσο επηζεκαίλεη ε 
έξεπλα, νη κηθξφηεξεο εηαηξίεο ζα έξζνπλ βεβαίσο αληηκέησπεο κε ηα θφζηε πηνζέηεζεο e-
business πξαθηηθψλ, ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αλεπάξθεηα 
πξνηππνπνηεκέλσλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο ζα δηεπζεηνχλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο. 
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ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΙΔΙΟΜΟΡΥΙΕ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΩΟΝΣΟ 

Ζ πνιππινθφηεηα θαη ε ηππνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ηαμηδηνχ, ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε πνιπζχλζεηε δνκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ζπληέιεζε ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 
δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ. 

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη έλα ηδηφκνξθν πξντφλ θαη απηφ νθείιεηαη ζε έλα αξηζκφ 
θξηηεξίσλ πνπ απνηεινχλ ζπρλά εκπφδην ζηελ αθξηβή πξνζέγγηζή ηνπ θαη ηε ζαθή νξηνζέηεζε 
θαη κέηξεζή ηνπ. Σα θξηηήξηα απηά αλαιχνληαη ζπλνπηηθά σο αθνινχζσο:  

Η υλική και άυλη υπόσταση του 

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη νπζηαζηηθά έλα κείγκα πιηθψλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ. ζνλ αθνξά ηα 
πιηθά ζηνηρεία, απηά κπνξεί λα είλαη: α) ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ αλαπηχζζεηαη ην 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ (χπαηζξνο, ζάιαζζα, θ.ιπ.), β) ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή (ηνπξηζηηθά 
θαηαιχκαηα, ρψξνη εζηίαζεο, θ.ιπ.) θαη γ) ηα ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα (ελνηθηάζεηο 
απηνθηλήησλ, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο, παληφο είδνπο εηζηηήξηα θ.ιπ.). 

Σα άπια ζηνηρεία, δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: α) ηηο ππεξεζίεο (ρψξνη εζηίαζεο, 
ζπνξ, αλαςπρή, θ.ιπ.) θαη β) ηα ςπρνινγηθά ζηνηρεία (πνιπηέιεηα, θνηλσληθή ηάμε, άλεζε, 
status, θ.ιπ.). 

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο, φηη νη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο είλαη απφ ηε θχζε ηνπο άπιεο, 
δελ κπνξνχλ λα δεηγκαηηζηνχλ νχηε λα αμηνινγεζνχλ γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο πξηλ απφ ηελ αγνξά 
ηνπο απφ ηνπο δπλεηηθνχο ηνπξίζηεο. Γηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηνλ θίλδπλν, 
ζηεξίδνληαη πνιχ ζηηο γλψκεο ηξίησλ (θίινη, ζπγγελείο, ζπλάδειθνη) πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 
ίδηα ππεξεζία. Πξφθεηηαη γηα ηελ «απφ ζηφκα ζε ζηφκα» επηθνηλσλία (word of mouth), ε νπνία 
φηαλ είλαη ζεηηθή ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο ε θαιχηεξε δηαθήκηζε. 

πλεπψο, ε ζεκαζία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ζηε ζχλζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, 
θαζηζηά δπζθνιφηεξε ηελ πξνζέγγηζή ηνπ θαη ζπλεπψο ηε κέηξεζή ηνπ θαη ηελ εκπνξηθνπνίεζή 
ηνπ. 

Ο μεγάλος αριθμός τύπων τουριστικών προϊόντων 

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ αληηπξνζσπεχεη κηα επξεία έλλνηα,  κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 
απιά ηνπξηζηηθά πξντφληα π.ρ. έλα μελνδνρείν, έλα εζηηαηφξην, θ.ιπ. αιιά επίζεο θαη ζχλζεηα, 
φπσο έλα ζεκαηηθφ πάξθν αλαςπρήο ή έλα package tour.  

Ο μεγάλος αριθμός παρεμβαλλόμενων 

Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ δελ παξνπζηάδεη κηα νξηδφληηα ή θάζεηε 
δηάηαμε ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ελφο κνλαδηθνχ νξγαληζκνχ, αιιά είλαη ην απνηέιεζκα 
ζρεδηαζκέλσλ ή κε ελεξγεηψλ κεηαμχ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ παξεκβαιιφκελσλ, ηα 
ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ είλαη ζπρλά εθ δηακέηξνπ αληίζεηα (κεηαθνξείο, ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθψλ 
θαηαιπκάησλ, έκπνξνη, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ππνπξγεία θ.ιπ.  

Η ταύτιση παραγωγής και κατανάλωσης 

Έλα πξντφλ κπνξεί λα παξαρζεί ζην εξγνζηάζην κηαο εηαηξίαο πξηλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα, ε θαηαλάισζή ηνπ φκσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί φηαλ ζα αγνξαζηεί απφ ηνλ 
πειάηε. Αληίζεηα, έλα αεξνπνξηθφ ηαμίδη ζα παξαρζεί θαη ζα θαηαλαισζεί ηελ ίδηα ζηηγκή. Με 
άιια ιφγηα, ν πειάηεο είλαη «ηκήκα» ηεο παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο, δειψλεη παξψλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, ελψ ηαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε  θαηαλάισζε.  πλεπψο,  
παξαγσγφο θαη θαηαλαισηήο πξέπεη λα βξεζνχλ ζην ίδην ζεκείν, ηελ ίδηα ζηηγκή γηα λα γίλεη ε 
αληαιιαγή . 
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Η αστάθεια των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών 

Οη ππεξεζίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηαβιεηηθφηεηα, ε νπνία νθείιεηαη ζην πνηνο ελ παξέρεη, 
πνπ θαη πφηε. Έηζη ν πειάηεο ελφο εζηηαηνξίνπ κπνξεί λα κείλεη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο ηε κηα 
θνξά, ελψ ηελ άιιε λα απνγνεηεπζεί θαη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη απφ 
αλζξψπνπο, νη νπνίνη δελ είλαη ξνκπφη ψζηε λα παξέρνπλ ηελ ίδηα ππεξεζία ζπλέρεηα. Παξφια 
απηά, σο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηε δπζαξέζθεηα πνιιψλ πειαηψλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, 
ζεσξείηαη ε έιιεηςε ζπλέπεηαο ζηε παξνρή ππεξεζηψλ. 

Σα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος 

χκθσλα κε ηνλ P. Deffert, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζεσξείηαη σο κηα ππεξεζία θαη ην θαηαηάζζεη 
κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ κεηθηνχ ραξαθηήξα (Deffert 1960, ζ. 4748). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 
φηη ην θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο δελ είλαη θαηαλαιψζηκν. Ζ ζάιαζζα, ηα 
κνπζεία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θ.ιπ. ζπκβάινπλ ζε κηα ρξνληθή πεξηνξηζκέλε ηθαλνπνίεζε 
ηνπ ηνπξίζηα, ρσξίο σζηφζν λα θαηαζηξέθνληαη κεηά ην πέξαο ηεο. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία 
ζηήξημεο, φπσο ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ηα εζηηαηφξηα, νη κεηαθνξέο θ.ιπ., εκπεξηέρνπλ ην 
ραξαθηεξηζκφ ηεο ππεξεζίαο. Χο ππεξεζία, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ παξνπζηάδεη νξηζκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηίζεληαη σο εμήο: 

 Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί. Μηα θελή ζέζε αεξνπιάλνπ ή έλα 
άδεην δσκάηην μελνδνρείνπ, ηα νπνία δελ θαηαλαιψζεθαλ, δελ κπνξνχλ λα 
απνζεθεπηνχλ. Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα ηα 10 απφ ηα 100 δσκάηηα ελφο μελνδνρείνπ 
κείλνπλ άδεηα γηα κηα λχρηα, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα θπιαρηνχλ ψζηε λα 
δνζνχλ ηελ επφκελε εκέξα 110 θαη ζπλεπψο ηα έζνδα απφ ηα 10 θελά δσκάηηα έρνπλ 
ραζεί γηα πάληα. O Morrison παξνκνηάδεη ην απφζεκα κηαο ππεξεζίαο κε ην λεξφ πνπ 
ηξέρεη απφ ηε βξχζε θαη ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρνπλ απνζήθεο γηα βηψκαηα 
ππεξεζηψλ. 

 Ζ παξαγσγή εκθαλίδεηαη αλειαζηηθή ζε ζρέζε κε ηε κεγάιε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο. 
Έηζη ινηπφλ, ζεσξείηαη αδχλαηε ε πξνζθνξά επηπιένλ δσκαηίσλ ζε κηα δεδνκέλε 
ρξνληθή ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί κηα απμεκέλε δήηεζε. 

 Ζ δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ ππνπξντφλησλ. Γηα 
παξάδεηγκα, έλα δσκάηην μελνδνρείνπ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ έλα ελνηθηαδφκελν 
δσκάηην ή κηα αεξνκεηαθνξά κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ κηα ζαιάζζηα, νδηθή θ.ιπ. 

 Σα δηάθνξα ππνπξντφληα εκθαλίδνπλ κηα ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ψζηε λα κπνξεί ν 
ηνπξίζηαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, λα ζπλζέηεη κφλνο ηνπ έλα νιφθιεξν 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ . 

 Σο υψηλό σταθερό κόστος στην παραγωγή τουριστικών υπηρεσιών 

Αλαιχνληαο ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη 
εκθαλίδνπλ ζρεηηθά πςειά ζηαζεξά ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη αληίζηνηρα ρακειά κεηαβιεηά θφζηε. 
Σα θπξηφηεξα ζηαζεξά θφζηε κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Κηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο εηήζηαο ζπληήξεζήο ηνπο. 

 Δμνπιηζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδηνξζψζεσλ θαη αλαλεψζεψλ ηνπο, θαζψο 
επίζεο ελνηθίσλ θαη ηειψλ. 

 Ακνηβψλ, κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηειερψλ, θαζψο επίζεο γεληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 
εμφδσλ ηεο δηνίθεζεο. 

 Κιηκαηηζκνχ, θσηηζκνχ, ηειεθψλνπ, λεξνχ θαη αζθαιεηψλ. 

 Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ κάξθεηηλγθ. 

Αο ζεκεησζεί φηη ηα πην πάλσ θφζηε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ιεηηνπξγία κηαο 
μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο ζηε δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ αλεμάξηεηα 
απφ ηελ πςειή ή ρακειή πιεξφηεηά ηεο ζε νπνηαδήπνηε εκέξα, εβδνκάδα, κήλα ή επνρή. Δλψ 
ε ιεηηνπξγία ελφο μελνδνρείνπ ζπλεπάγεηαη ζε νξηζκέλεο επνρέο πςειφηεξα κεηαβιεηά θφζηε 
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απφ ηα ζπλεζηζκέλα πνπ, φπσο ήδε έρεη εηπσζεί, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θπκαίλνληαη ζε 
ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηα ζηαζεξά, ην κεηαβιεηφ θφζηνο γηα ηε θηινμελία ελφο επηπιένλ 
πειάηε ζε έλα μελνδνρείν είλαη νπζηαζηηθά κεδέλ . 

ε φηη αθνξά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο, ην 
μελνδνρείν είλαη κηα επηρείξεζε παξνρήο θηινμελίαο, ε νπνία πξνζθέξεη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 
ηηο ππεξεζίεο ηεο πξνο πψιεζε, κεκνλσκέλα ή ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 
έλλνηα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Σελ πεξηνρή θαη ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο. Σηο εγθαηαζηάζεηο / δηεπθνιχλζεηο: 
Πεξηιακβάλνληαη δσκάηηα, εζηηαηφξηα, κπαξ, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, αίζνπζεο θαη ρψξνη 
αλαςπρήο. 

 Σελ παξνρή ππεξεζηψλ / εμππεξεηήζεσλ: Πεξηιακβάλεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη πνηθηιία 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο ζε φξνπο αξρηηεθηνληθήο, 
πξνζσπηθήο θξνληίδαο, ηαρχηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 Σελ εηθφλα (image) ηνπ, ε νπνία κπνξεί λα νξηζηεί σο ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ζην θνηλφ 
θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε επηρείξεζε απφ ην θνηλφ. 

 Σελ ηηκή ηνπ, ε νπνία εθθξάδεη ηελ αμία πνπ δίλεηαη ζε αληάιιαγκα γηα ηα ηέζζεξα 
παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλνληαη νη πειάηεο. 

χκθσλα κε ηνπο Jones θαη Lockwood, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζρεηίδνληαη κεηαμχ 
ηνπο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ελφο εληαίνπ ζπλφινπ, κηα ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθή 
ηδέα. 

Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ μελνδνρείνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή θαη εμππεξέηεζε 
δηακνλήο θαη εζηίαζεο-αλαςπρήο. Οπζηαζηηθά ην μελνδνρείν εκπεξηέρεη ηξία δηαθνξεηηθά είδε 
επηρεηξήζεσλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε: 

α) Δλνηθίαζε δσκαηίσλ 

Ζ ελνηθίαζε δσκαηίσλ αληηπξνζσπεχεη κηα άπιε ππεξεζία. Γελ ππάξρεη έλα πιηθφ 
πξντφλ, αιιά απιψο ε αλάκλεζε ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο. 

β) Παξνρή πνηψλ 

Αληηπξνζσπεχεη κηα ππεξεζία ε νπνία πεξηέρεη κηα ιεηηνπξγία ιηαληθήο πψιεζεο. Σν 
ελ ιφγσ πξντφλ είλαη πην απηφ, αιιά πεξηέρεη έλα ζηνηρείν ππεξεζίαο. 

γ) Παξνρή θαγεηνχ 

Αληηπξνζσπεχεη κηα ππεξεζία- πξντφλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα ιεηηνπξγία παξαγσγήο 
θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ. Σν πξντφλ είλαη θαηά βάζε πιηθφ θαη έρεη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν 
ππεξεζίαο. 

χκθσλα κε ηνπο Jones and Lockwood, ε πξφθιεζε ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζθνξά ελφο 
αληαγσληζηηθνχ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο ζηνλ πειάηε. Χο πξνο ηε θχζε ηνπ πξντφληνο, 
κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ άπισλ θαη 
πιηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξντφλ. 

χκθσλα κε ηνλ Παπιίδε, ζαλ παξάδεηγκα ζπιινγήο μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο, 
κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ: 

 Γηάθνξνη ηχπνη θαηαιπκάησλ. 

 Γηάθνξεο κνξθέο εζηίαζεο ζηα θαηαζηήκαηα θαη θπιηθεία ηνπ μελνδνρείνπ. 

 Τπεξεζία δσκαηίνπ (room service). 

 Νπρηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο θαη κπαξ. 

 Καηαζηήκαηα γηα ηηο αγνξέο θαη εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο κνλάδαο, π.ρ. εκπνξηθά, 
ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη γξαθεία ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θ.ιπ. 

 Αληαιιαθηήξην ζπλαιιάγκαηνο. 

 Καηαζηήκαηα αηζζεηηθήο (θνκκσηήξηα, καζάδ, θ.ιπ.). 

 Αζινπαηδηέο θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Δπαγγεικαηηθέο θαη άιιεο εηδηθέο εθδειψζεηο (special events). 
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Σν μελνδνρεηαθφ παθέην ππεξεζηψλ ζπλερψο εκπινπηίδεηαη. Ο εκπινπηηζκφο πάληνηε 
πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πειαηψλ ηεο κνλάδαο ή ηηο ηδηαίηεξεο αγνξέο 
ζηηο νπνίεο απηή απεπζχλεηαη. αλ παξνρέο πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία εκπινπηηζκνχ, κπνξνχλ 
ελδεηθηηθά λα αλαθεξζνχλ: 

 Δμνπιηζκφο δσκαηίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα θξαηήζεσλ. 

 Παξνρέο γηα ζπλέδξηα θαη εθδειψζεηο. 

 Δλνηθίαζε ρψξσλ ζε επαγγεικαηίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ π.ρ. 
βηβιηνπσιείν, θνζκεκαηνπσιείν, mini market θ.ιπ. 

 Πξνζθνξά εηδηθψλ παξνρψλ ζηνπο πειάηεο π.ρ. δηθαίσκα επηινγήο πξσηλνχ θαη 
γεπκάησλ απφ κπνπθέ, δηθαίσκα επηινγήο κελνχ θ.ιπ. 

 Γεκηνπξγία παηδηθνχ ζηαζκνχ, παηδηθήο ραξάο, παηδηθήο πηζίλαο. 

 Ο Middleton ππνζηεξίδεη, φηη ην μελνδνρεηαθφ πξντφλ απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ησλ 
άπισλ θαη πιηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξντφλ θαη παξάιιεια απνηειεί κηα 
πνιχπινθε δέζκε εκπεηξηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ (Middleton 2001, ζ. 122), ε νπνία 
έρεη σο εμήο: 

 Ζ αξρηθή εκπεηξία θαη νη αληηδξάζεηο ζηελ επηινγή απφ έλα ηνπξηζηηθφ νδεγφ, έλα 
θπιιάδην ή απφ ην Web site. 

 Ζ εκπεηξία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θξάηεζεο. 

 Ζ πξψηε εληχπσζε θαηά ηελ άθημε ζην μελνδνρείν θαη ε επαθή κε ην πξνζσπηθφ ηεο 
ππνδνρήο. 

 Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ δσκαηίνπ θαη ε πνηθηιία ησλ παξερφκελσλ επθνιηψλ ζε απηφ. 

 Ζ εκπεηξία ηνπ πειάηε θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κε ην πξνζσπηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηακνλήο. 

 Ζ παξνρή γεπκάησλ θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ δηαδηθαζία πιεξσκήο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηά ηελ αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν. 

 Ζ επηθνηλσλία ηνπ μελνδνρείνπ κε ηνλ πειάηε κεηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ απηφ 
(direct mail θ.ιπ.). 

Αλ επηρεηξνχζακε λα παξνπζηάζνπκε θαη λα ζρνιηάζνπκε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία απφ 
κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, νη κεκνλσκέλνη παξαγσγνί ππεξεζηψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα 
ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, πξέπεη λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ππεξεζίαο 
ζε ζρέζε κε ηηο δέζκεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πνπιηνχληαη ζηνλ θαηαλαισηή θαζψο θαη ηε 
ζρεηηθή ζεκαζία ηνπ θάζε ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηνλ πειάηε. 
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΦΕΙΡEIΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Πξνζπαζψληαο λα δψζνπκε έλα νξηζκφ γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ζην ηνπξηζκφ ζα ιέγακε 
φηη  ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην είλαη κηα λέα επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή γηα ηε ρψξα καο.  

χγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη κέζνδνη ζπλδπάδνληαη, πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα 
απμήζνπλ ηελ αμία ηνπο, λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα θφζηε ηνπο θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ε 
δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ. 

Κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

 

Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φζνλ αθνξά ην ηνπξηζκφ. 

B2B 

Ο φξνο απηφο πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ εκπνξηθψλ εηαίξσλ, ρσξίο λα εμππεξεηνχλ ηνλ 
θαηαλαισηή (Business to business). Γηα παξάδεηγκα, κία εηαηξία πνπ θαηαζθεπάδεη 
ηειερεηξηζηήξηα γηα ηειενξάζεηο ζα πνπιήζεη ζε κία εηαηξία πνπ θαηαζθεπάδεη ή εκπνξεχεηαη 
ηειενξάζεηο θαη φρη θαηεπζείαλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

ην Internet ηψξα, νη ηζηνζειίδεο B2B επηθεληξψλνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ 
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.  

Σν Business to business (ζπκπεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο πηπρέο ηνπ) ππνινγίζηεθε 
ζηα 43 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε αληίζεζε κε ην b2c ην νπνίν ππνινγίζηεθε ζηα 8 
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην δηαδίθηπν θαη έρνπλ λα θάλνπλε κε 
Business to business.  
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Case study aeolos.com 

Πξφθεηηαη γηα θππξηαθή ηζηνζειίδα ε νπνία εμππεξεηή ην ζχλνιν ησλ θππξηαθψλ ηνπξηζηηθψλ 
πξαθηνξείσλ.Σν ζπγθεθξηκέλν B2B Travel Portal είλαη ην κεγαιχηεξν incoming agency ηεο 
Κχπξνπ (35% market share), κέινο ηνπ TUI Agency Network. Τπνζηεξίδεη ηελ πξνβνιή θαη 
δηάζεζε ελφο αξηζκνχ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο. 
Ζ εθαξκνγή παξέρεη έλα ζχλνιν απφ εξγαιεία θαη δπλαηφηεηεο φπσο 
 

  Online contracting (Online ζπκθσλίεο) 

  Availability / allotment management (Γηαρείξηζε δηαζεζηκφηεηαο) 

  Price formulation & accounting schemas (Γηαρείξηζε ηηκψλ) 

  Ticket control (π.ρ. Excursions)(Έιεγρν εηζηηεξίσλ θαη εθδξνκψλ) 

  Real time booking engine (Κξαηήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) 

  e-Payment integration(Ζιεθηξνληθέο πιεξσκέο) 

  Back office integration(Γηαζχλδεζε κε άιιν ινγηζκηθφ) 

  Content management(Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ) 

  Reports & Statistics(Αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθέο) 

B2C 

Πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο 
ζην θαηαλαισηή (Business to client). ην Internet ζπγθεθξηκέλα είλαη ε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή 
πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ κίαο εηαηξίαο πξνο ηνλ θαηαλαισηή. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε B2C 
ππεξεζηψλ ζην Internet. 

Direct Sellers: Δηαηξίεο πνπ δίλνπλ απ‟ επζείαο πξντφληα ή ππεξεζίεο ζηνλ 
θαηαλαισηή. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη e-tailers θαη νη manufacturers. 

Online Intermediaries: Δίλαη νη κεζάδνληεο πνπ βνεζνχλε ηε ζπλαιιαγή κεηαμχ 
έκπνξνπ θαη θαηαλαισηή θαη ιακβάλνπλ έλα πνζνζηφ απηήο ηεο ζπλαιιαγήο. Δίλαη ε 
κεγαιχηεξε B2C νκάδα εηαηξεηψλ ζήκεξα. 

Advertising-based models: Δίλαη έλα ζχζηεκα δηαθήκηζεο ζε site αλάινγα κε ην 

θνηλφ πνπ έρνπλ θαη ζην νπνίν ζέινπλ λα πνπιήζνπλ. 

Community-based models: χζηεκα δηαθήκηζεο ζε community portals. 

Fee-based models: ε απηφ ην ζχζηεκα κία εηαηξεία ρξεψλεη ην ρξήζηε γηα εγγξαθή 
ζην πεξηερφκελν ηνπ site. 

Σα ζεηηθά ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη γξήγνξεο θαη επθνιφηεξεο αγνξέο αιιά θαη 
νη πξνζθνξέο θαη αιιαγέο ησλ ηηκψλ. 

Ζ πξφθιεζε ηνπ λα αλαπηχμεη «θίλεζε» ην site θαη λα θξαηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 
πειάηε είλαη κεγάιε. Μία εηαηξεία πξέπεη λα εκπηζηεπηεί ηελ online επηρείξεζή ηεο ζε γλψζηεο 
ηνπ είδνπο αιιά θαη λα θξνληίζεη λα πξνσζήζεη κία απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία πξνο ηνλ 
πειάηε πνπ ζα έξζεη κέζσ Internet.  

Μελέτες Παραδείγματος – Case Study aegean 

Ζ Aegean Airlines είλαη κία ειιεληθή αεξνπνξηθή εηαηξία, ην δίθηπν ηεο νπνίαο θαιχπηεη ζήκεξα 
κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη νκάδεο ηεο HellasNet θαη ηεο FORTHcrs, ζε 
ζπλεξγαζία κε ζηειέρε ηεο Aegean Airlines, έρνπλ αλαπηχμεη κηα ζεηξά web εθαξκνγψλ φπσο 
ην site www.aegeanair.com, ην wap site, ην i-mode site, ην ζχζηεκα e-booking, ην e-ticket θαη ην 
e check-in. 
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Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ δηπιφο. Αθελφο πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ online booking 
θαη e-ticket θαη αθεηέξνπ ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο πξφζβαζεο ζην νπνίν εηζάγνληαη νη 
δηαπηζηεπκέλνη πξάθηνξεο ηεο Aegean Airlines, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ θξαηήζεηο. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ αλαπηχρζεθαλ κηα ζεηξά απφ κεραληζκνχο κε ζθνπφ ηελ 
επηηπρή θαη αζθαιή δηεθπεξαίσζε θάζε αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε. 

Α) H αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο online booking πεξηιάκβαλε: 

 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο εθαξκνγήο (application server) κε 
δπλαηφηεηα λα δέρεηαη πνιιαπιέο αηηήζεηο ηαπηφρξνλα (multi-threading), λα ηηο εμππεξεηεί, λα 
ηηο κεηαθξάδεη αλάινγα θαη λα ηηο κεηαβηβάδεη ακθίδξνκα κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ web θαη ηνπ 
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ Gabriel. 

 πιινγή ζηνηρείσλ κέζα απφ ηνλ web browser. 

 Δπηθνηλσλία κε ην δηεζλέο ζχζηεκα θξαηήζεσλ Gabriel γηα άληιεζε πηήζεσλ, 
δηαζεζηκφηεηαο, δέζκεπζε θξάηεζεο, νινθιήξσζε θξάηεζεο, έθδνζε ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ. 

 Άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ηνπηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα επηηάρπλζε ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

 Δθηελέο error-handling. 

 Δθαξκνγή δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπο 
δηαζέζηκνπο ηχπνπο εηζηηεξίσλ αλά πηήζε, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία 
ηελ online θξάηεζε ηνπ εηζηηεξίνπ. 

Β) Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο e-ticket αθνξνχζε ζε:  

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ booking engine κε ζχζηεκα απηνκαηνπνηεκέλσλ 
πιεξσκψλ ηξαπέδεο. 

 Γπλαηφηεηα έθδνζεο e-ticket. 

 Γπλαηφηεηα έθδνζεο ηηκνινγίσλ. 

Γ) Ζ εθαξκνγή e-ticket γηα ηνπο Πξάθηνξεο: 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Πξαθηφξσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εμήο: 

 Γεκηνπξγήζεθε πεξηνρή πξνζηαηεπκέλεο πξφζβαζεο ζηελ νπνία εηζάγνληαη νη 
δηαπηζηεπκέλνη πξάθηνξεο. 

 Γεκηνπξγήζεθε ππνδνκή ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ψζηε λα ηεξνχληαη 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θάζε πξάθηνξα, φπσο ην status ηνπ, ην commission level, θ.ιπ. 

 Μεηαηξάπεθαλ νξηζκέλεο απφ ηηο νζφλεο, ψζηε λα θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν ηηο 
αλάγθεο ελφο πξάθηνξα, ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη έλαο απιφο επηζθέπηεο ηνπ site. 

 Γεκηνπξγήζεθε κεραληζκφο πιήξνπο θαη αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ 
ησλ πξαθηφξσλ γηα απφιπην έιεγρν απφ ην δηαρεηξηζηή. 

Σν ζχζηεκα e-ticket ηεο Aegean Airlines θηινμελείηαη ζην Data Center ηεο FORTHnet. 

Εφαρμογή e-check in 

Tν ηειεπηαίν θαη πην εμειηγκέλν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο εηζηηεξίνπ κέζσ ηνπ 
Internet, είλαη ην ειεθηξνληθφ check in. Ζ Aegean Airlines, κέζσ ηεο λέαο ππεξεζίαο e-check in, 
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηβάηεο πνπ κεηαθέξνπλ κφλν ρεηξαπνζθεπέο, λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηνπο ηνλ έιεγρν ηνπ ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ ηνπο.  

ηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε νινθιήξσζε κέζσ ηνπ web ηεο δηαδηθαζίαο: επηινγή πηήζεο 
- αγνξά εηζηηεξίνπ - επηινγήο ζέζεο ζην αεξνζθάθνο Σν e-check in ζα έπξεπε λα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν ελαξκνληζκέλν κε απηφλ ηνπ παξαδνζηαθνχ check in, έηζη ψζηε λα 
κελ επεξεαζζνχλ ηφζν ηα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ηεο εηαηξίαο φζν θαη ε αζθάιεηα ηνπ 
αεξνδξνκίνπ. 

Ζ εθαξκνγή πνπ αλέπηπμε ε νκάδα ηεο HellasNet ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπγαηξηθή 
εηαηξία ηεο FORTHnet, FORTHcrs, θαη ηα ζηειέρε ηεο Aegean Airlines, επηηξέπεη ζηνπο 
επηβάηεο πνπ ζα επηιέμνπλ ην e-check in λα εμνηθνλνκνχλ ρξφλν πεγαίλνληαο απεπζείαο ζηε 
ζχξα επηβίβαζεο ζην αεξνδξφκην, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα παξνπζηαζηνχλ πξνεγνπκέλσο ζην 
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check in counter. Πξνθεηκέλνπ λα ηαμηδέςνπλ, απιψο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηε ζχξα 
επηβίβαζεο, ηελ ηαπηφηεηα ή ην δηαβαηήξηφ ηνπο, θαζψο θαη ηελ εθηππσκέλε ζειίδα κε ηελ 
θάξηα επηβίβαζεο. Σν ειεθηξνληθφ check in κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 24 έσο θαη 2 ψξεο 
πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα αλαρψξεζεο θάπνηαο πηήζεο. 

Μειέηεο Παξαδείγκαηνο – Case Study nyloo.com 

Με ην πξσηφηππν brand nyloo (ε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξζηθή ιέμε nyloofar, πνπ 

ζεκαίλεη "λνχθαξν") είλαη δηαζέζηκνο εδψ θαη έλα ρξφλν πεξίπνπ ζην Internet έλαο απφ ηνπο 
πην θαιαίζζεηνπο ειιεληθνχο ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο. 

 

 

 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλαλ κεγάιν ηαμηδησηηθφ νδεγφ ηεο Διιάδνο ζην Γηαδίθηπν, ν νπνίνο 
παξάιιεια πξνζθέξεη θαη κία πιαηθφξκα θξαηήζεσλ γηα ηα ειιεληθά μελνδνρεία. Ζ 
ζπλεξγαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδεγνχ κε μελνδνρεία θαη θαηαιχκαηα έρεη επεξγεηηθά 
απνηειέζκαηα γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα.  

Δηδηθφηεξα, ζηα πεξηερφκελα ηνπ nyloo.com, ζήκεξα, πεξηιακβάλνληαη: 

1. 75 Πξννξηζκνί απφ φιε ηελ Διιάδα 

2. 2.Πεξηζζφηεξεο απφ 30 ρηιηάδεο θσηνγξαθίεο 

3. 3.Πεξίπνπ 2.500 μελνδνρεία 

4. Πάλσ απφ 450 παξαιίεο 

5. Πάλσ απφ 200 κνπζεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη αμηνζέαηα 

6. Πάλσ απφ 150 εζηηαηφξηα θ.ιπ. 

Ο νδεγφο πξνζθέξεηαη ζηα Αγγιηθά θαη ζηα Διιεληθά, θαη ηα κέρξη ζηηγκήο ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία αλεβάδνπλ ηελ θίλεζε ζην web site ζε πεξηζζφηεξεο απφ 750.000 ζειηδνπξνβνιέο ην 
κήλα. 

χκθσλα κε ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ νδεγνχ, νη θαηλνηνκίεο πνπ έρεη εηζάγεη, 
πεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε θσηνγξαθηθή θάιπςε ησλ πξννξηζκψλ θαη ησλ ηφπσλ πνπ 
πεξηγξάθεη, ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα γηα φινπο ηνπο επηζθέπηεο κέζσ e-mail, θαη ηε δσξεάλ παξνπζίαζε ησλ 
επηρεηξήζεσλ (μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, θ.ιπ.) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νδεγφ. Έηζη, ην 
nyloo.com δελ είλαη εκπνξηθφο ζπλεηαίξνο κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη, κε ζηφρν 
ηελ αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Σν nyloo.com πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηελ ππεξεζία Ask Nyloo, πνπ παξέρεη ζηνπο 
ρξήζηεο ηνπ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηελ 
Διιάδα. Ζ ππεξεζία Ask Nyloo έρεη ιάβεη, ζηνλ έλα ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο, ρηιηάδεο εξσηήζεηο 
θάζε είδνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε δηαθνπέο ζηελ Διιάδα. 

ζνλ αθνξά, ηέινο, ζηηο θξαηήζεηο ειιεληθψλ μελνδνρείσλ, ην nyloo.com πξνζθέξεη 
αίηεζε θξάηεζεο γηα ηα πεξίπνπ 2.500 μελνδνρεία πνπ παξνπζηάδεη, ε νπνία απαληάηαη, κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εληφο 24 σξψλ, κε επηβεβαίσζε δηαζεζηκφηεηαο, ηελ ηηκή ηεο 
θξάηεζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο θξάηεζεο. Ο ρξήζηεο νδεγείηαη απηφκαηα ζε ζειίδα 
ηνπ nyloo.com φπνπ ε θξάηεζε ηνπ είλαη έηνηκε πξνο πιεξσκή. Δθεί κπνξεί λα επηιέμεη λα 
πιεξψζεη κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο ή κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γίλεη ε πιεξσκή κε (έσο θαη) 12 άηνθεο δφζεηο. 
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C2C 

Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ θαηαλαισηψλ είλαη νη 
ειεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί, νη κηθξέο αγγειίεο θ.η.ι. 

ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πνιχ πεηπρεκέλε εθαξκνγή είλαη ηα blogs. 

Μελέτες Παραδείγματος – Case Study 

Travel Blog 

 
Σν travel blog είλαη έλα κνλαδηθφ ρσξίο ρξέσζε δηαδηθηπαθφ εκεξνιφγην γηα ηνπο ηαμηδηψηεο θαη 
ηνπξίζηεο αλά ηνλ θφζκν. Γνπιεχεη κέζα απφ internet café θαη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο αλά 
ηνλ θφζκν θαη επηηξέπεη ηελ αλαλέσζε ελφο δηαδηθηπαθνχ ηαμηδησηηθνχ εκεξνινγίνπ. Δίλαη 
ειεχζεξν λα ζπκκεηάζρεηο θαη παίξλεη κφλν ιίγα ιεπηά ε εγθαηάζηαζε ηνπ. Σν κφλν πνπ 
ρξεηάδεηαη θάπνηνο είλαη έλα έγθπξν e-mail. 

To travel blog είλαη κηα απφ ηηο πην δηάζεκεο ειεθηξνληθέο ηζηνζειίδεο φζνλ αθνξά ην ηνπξηζκφ. 

Έρεη πάλσ απφ 100.000 κέιε θαη θαζεκεξηλά απνθηά πεξίπνπ 100 θαηλνχξγηα.  

Φηινμελεί πάλσ απφ 3.000.000 θσηνγξαθίεο , 50.000 ράξηεο θαη 40.000 δεκνζηεχζεηο.  

Με φιν απηφ ηνλ φγθν πιεξνθνξηψλ καδεκέλν ζην travel blog ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθθξάδεη 
ηελ άπνςε ηνπ γηα δηάθνξεο ηνπνζεζίεο  θαη γηα ηηο εκπεηξίεο πνπ ζπιιέγνπλ αλά ηνλ θφζκν ηα 
κέιε ηνπ blog. Οη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηνπο ππνςήθηνπο 
ηνπξίζηεο. 

G2C 

Δίλαη ε ζπλαιιαγή κεηαμχ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηδησηψλ κε θεξδνζθνπηθνχο ραξαθηήξα θαη 
ρσξίο εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη νη δεκφζηεο 
πξνκήζεηεο νη ππεξεζίεο ζηηο επηρεηξήζεηο, νη εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ησλ ηεισλείσλ θ.ιπ. 

ηε πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζκνχ κηιάκε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε θπβέξλεζε ζηνπο ελ 
δπλάκεη πειάηεο/ηνπξίζηεο.  
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Μειέηεο Παξαδείγκαηνο – Case Study ΞΔΔ 

 
 

Μέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ μελνδνρεηαθνχ επηκειεηεξίνπ Διιάδνο ν ηνπξίζηαο κπνξεί 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε γξήγνξε αλαδήηεζε λα εληνπίζεη έλα μελνδνρείν ην 'Διιεληθφ' φλνκα ηνπ 
νπνίνπ γλσξίδεη ή φια ηα μελνδνρεία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ. Με ηελ αλαιπηηθή αλαδήηεζε, 
κπνξεί λα εληνπίζεη μελνδνρείν κε θξηηήξηα γεσγξαθηθά θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Μπνξεί 
λα νξίζεη ηνλ ηφπν επηιέγνληαο δηαδνρηθά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα, λνκφ ή λεζί θαη πφιε ή 
ρσξίν. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα νξίζεη ηνλ ηφπν επηιέγνληαο απφ ην δηαδξαζηηθφ ράξηε. Γηα λα 
θαζνξίζεη επηζπκεηέο ππεξεζίεο, επηιέγεη απφ ηα εηθνλίδηα ησλ παξνρψλ δσκαηίνπ θαη ησλ 
παξνρψλ μελνδνρείνπ. 

 

G2B 

Κπβέξλεζε-πξνο-Δπηρεηξήζεηο (G2B): ζρέζε κεηαμχ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 
ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αθνξά ηε θπβέξλεζε θαη θαηά θχξην ιφγν ηελ 
ελεκέξσζε θαη ηηο νδεγίεο πνπ δίλεη γηα ηνπο θνξείο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. 

Ζ δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ηφζν ηνπ ππνπξγείνπ 
ηνπξηζκνχ αιιά θαη ηνπ μελνδνρεηαθνχ επηκειεηήξηνπ είλαη πιεξέζηαηεο θαη παξέρνπλε άκεζε 
ελεκέξσζε. 

Φπζηθά ζπλππνινγίδνληαη θαη φιεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε θπβέξλεζε κε 
ειεθηξνληθφ ηξφπν ζην ζχλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηελ Διιάδα. 
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Προϊοντικό E-Marketing 

"Οη βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ηνπ marketing, πνπ γηα ρξόληα θαζνδήγεζαλ ηελ αλάπηπμε 
θαη πξνώζεζε ηωλ πξνϊόληωλ ζηελ αγνξά, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ εθαξκνγή θαη ζήκεξα, 

πξνζαξκνζκέλεο, όκωο, ζηηο αλάγθεο ελόο δπλακηθνύ θαη έληνλα ηερλνινγηθνύ νηθνλνκηθνύ 

πεξηβάιινληνο." 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε εμάπισζε ηνπ Internet έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε αξθεηέο 
πηπρέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing νη βαζηθέο αξρέο έρνπλ 
ηζρχ θαη ζηελ πξνψζεζε πξντφλησλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Αξρηθφ βήκα γηα κηα εηαηξία 
παξακέλεη λα θαηαλνήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ πξνσζεί θαη ηνπ θνηλνχ ζην 
νπνίν απηφ απεπζχλεηαη, ψζηε λα κπνξέζεη λα δηαιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή marketing.  

Πνηα είλαη, φκσο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο, πνηα ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν 
απεπζχλεηαη θαη πψο απηά επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία κηαο web marketing ζειίδαο; 
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηνπ πξντφληνο, παξαζέηνπκε ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη 
δψζεη γη' απηφ έλαο απφ ηνπο πιένλ εηδηθνχο ηνπ marketing, ν Philip Kotler. χκθσλα κε ηνλ 
νξηζκφ ηνπ Kotler, πξντφλ είλαη νηηδήπνηε κπνξεί λα πξνζθεξζεί ζε κηα αγνξά γηα λα ιάβεη 
πξνζνρή, λα απνθηεζεί θαη λα θαηαλαισζεί. ηελ έλλνηα ηνπ πξντφληνο κπνξνχκε λα 
ζπκπεξηιάβνπκε θπζηθά αληηθείκελα, ππεξεζίεο, ηδέεο, πξφζσπα, ή αθφκα θαη νξγαληζκνχο ή 
κηα πεξηνρή.  

Έρνληαο απηφ ηνλ νξηζκφ θαηά λνπ, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε 
θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ πξντφληνο καο πνπ νδεγνχλ ζε δηαρσξηζκνχο, αλάινγα κε ην εάλ είλαη 
έλα βηνκεραληθφ πξντφλ, εάλ απεπζχλεηαη ζην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ, εάλ είλαη πιηθφ ή άπιν 
(ι.ρ. ππεξεζία), εάλ είλαη αγαζφ πνιπηειείαο ή πξψηεο αλάγθεο (εθφζνλ κηιάκε γηα 
θαηαλαισηηθά αγαζά) θ.ν.θ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα νξίζνπκε εάλ είλαη έλα αγαζφ πνιχπινθν 
ζηε ρξήζε ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη αλ απαηηεί θάπνηεο ηερληθέο γλψζεηο ή αλ πξφθεηηαη γηα έλα 
απιφ θαηαλαισηηθφ αγαζφ (π.ρ. αλαςπθηηθφ). 
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Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηθηπαθήο ζειίδαο δε ζα πξέπεη λα μεθεχγεη απφ ηε ζηξαηεγηθή 
marketing πνπ ζα αλαπηχζζεηαη αλάινγα κε ην πξντφλ. Έλα δηαξθέο πξντφλ (ππεξεζία ή 
αγαζφ) δίλεη ηδαληθή επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πνιηηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ θαηαλαισηή 
θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο.  

Μηα ζειίδα κε πιεξνθνξίεο γηα ηερληθή ππνζηήξημε, ηαθηηθέο ελεκεξψζεηο γηα λέα θαη 
εμειίμεηο, πηζαλέο αλαβαζκίζεηο αιιά θαη θφξκεο επηθνηλσλίαο απνηειεί ηδαληθή επθαηξία γηα ην 
ρηίζηκν κηαο κφληκεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο θαηαλαισηέο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ πξφθεηηαη γηα έλα θαηαλαισηηθφ αγαζφ, ηφηε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηε δεκηνπξγία 
δσληαλψλ ζειίδσλ πνπ λα πεξλνχλ μεθάζαξα θαη άκεζα ηελ πιεξνθνξία θαη ην πξνσζεηηθφ 
κήλπκα. Θα πξέπεη λα είλαη δεκέλεο γχξσ απφ ηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ηεο εηαηξίαο ελψ, 
γηα λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη ηελ επαλάιεςε ησλ επηζθέςεσλ, ζα 
πξέπεη λα πεξηέρνπλ δηαγσληζκνχο, online events, πεδία ζπδεηήζεσλ αιιά θαη πιηθφ γηα 
download απφ ην ρξήζηε (wallpapers, εηθνλίδηα γηα ηνλ ππνινγηζηή, κνπζηθά ζέκαηα θ.ά.). ε 
έλα αθξηβφ πιηθφ αγαζφ, ε πιεξνθφξεζε ζα πξέπεη λα είλαη φρη κφλν πινχζηα αιιά θαη δεκέλε 
ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηεο κε ηελ εηθφλα ηνπ αγαζνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=611
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WEB 2.0 ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ 

 
 

 

Ιστορία του Web 2.0 

Ζ θξάζε Web 2.0 εηπψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2004 θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπλεδξίνπ κεηαμχ 
ηεο O'Reilly Media θαη ηεο MediaLive International φπνπ πξνηείλνληαλ ηδέεο γηα ηελ αλαβάζκηζε 
ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Ο Dale Dougherty, web pioneer θαη O'Reilly VP, παξαηήξεζε φηη ην 
δηαδίθηπν είρε αξρίζεη λα γίλεηαη πνιχ δεκνθηιέο θαη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φιν 
θαη κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ αλζξψπσλ. πλερψο έβγαηλαλ λέεο εθαξκνγέο θαη ηζηνζειίδεο νη 
νπνίεο αλαγλσξίδνληαλ απφ ην επξχ θνηλφ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπηπιένλ νη 
πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο άξρηζαλ λα ζηξέθνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξάζε ζην δηαδίθηπν θαη 
λα πξνζπαζνχλ λα θέξνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ηνπο πξνο απηφ ην θαλάιη. 

Έρνληαο φια απηά σο δεδνκέλα εμέηαζαλ ην Web 2.0 σο κηα δεχηεξε γεληά 
ππεξεζηψλ βαζηζκέλεο ζην Γηαδίθηπν. Υξεζηκνπνίεζαλ απηή ηελ θξάζε ζαλ ηίηιν γηα κηα ζεηξά 
απφ ζπλέδξηα. Σα ζπλέδξηα απηά ζπλερίδνληαη θαη κέρξη ζήκεξα γηα λα απνζαθεληζηεί ν φξνο 
θαη λα πξνσζεζεί ε ηδέα ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε . 

Φαρακτηριστικά του Web 2.0 

πσο έρεη αλαθεξζεί ην Web 2.0 μεπεξλά ηα φξηα ηεο πεξηνξηζκέλεο πιαηθφξκαο ελφο 
ππνινγηζηή. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δξα ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ φπσο δξνχζε κέρξη ηψξα ζηνλ 
ππνινγηζηή ηνπ. Οη πην εηδηθνί κηινχλ γηα έλαλ λέν ηξφπν ζρεδίαζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ν νπνίνο 
ζα βαζίδεηαη ζηελ δηάδξαζε ηνπ ρξήζηε. Θα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα αιιάμεη ηφζν ην 
πεξηβάιινλ ηεο ζειίδαο φζν θαη λα παξέκβεη ζην πεξηερφκελφ ηεο.  

Υαξαθηεξηζηηθέο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0 είλαη ηα θνηλσληθά κέζα (social media), ηα 
wiki θαη ηα blogs. Πνιιέο απφ ηηο εληνιέο δηάδξαζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
Web 2.0 καο είλαη ήδε γλσζηέο απφ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο social media φπσο ην facebook ή ην 
youtube γηα παξάδεηγκα. Σέηνηεο εθθξάζεηο είλαη ε αλαδήηεζε (search), ην tag, ε παξάζεζε 
links ή ην authoring φπσο ιεηηνπξγεί ζε πνιιά wiki φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ άξζξα αιιά θαη λα αλαλεψζνπλ ή λα δηαγξάςνπλ ήδε ππάξρνληα. 

Αο εμεηάζνπκε φκσο αξθεηά απφ ηα εξγαιεία ηνπ web 2.0 αλαιπηηθφηεξα :  

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://el.wikipedia.org/wiki/Blog
http://el.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://el.wikipedia.org/wiki/Youtube
http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://3.bp.blogspot.com/_fyzlY-FUlDI/SRLo7unkdzI/AAAAAAAAADc/_hSOvvXXue8/s1600-h/800px-web_2_0_map_svg.png
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Εφαρμογές και παραδείγματα 

Σν Web 2.0 ππάξρεη γηαηί πξνζθέξεη ππεξεζίεο, εθαξκνγέο, εξγαιεία θαη ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη 
θαηλνηφκα θαη δηεπθνιχλνπλ ηνπο ρξήζηεο. Ζ αίζζεζε πνπ δίλνπλ ζην ρξήζηε είλαη φηη 
ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο ζηελ ηζηνζειίδα.  Άιισζηε γηα απηφ ην ιφγν φηαλ πινπνηήζεθαλ έγηλαλ 
ακέζσο απνδεθηά.  

Μεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

Σα wikis είλαη ηζηνζειίδεο ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν κπνξεί λα δηακνξθσζεί απφ 

ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε κε ηξφπν κάιηζηα πνιχ απιφ. Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ηξνπνπνηεί ηε 
ζειίδα ε πξνεγνχκελε έθδνζή ηεο εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε, αθφκε θαη λα επαλαθεξζεί. 
Σα wikis είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλα ζαλ κέζν ζπιινγηθήο εξγαζίαο πάλσ ζε θάπνην ζέκα. 
Αθφκε, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηνπο νξγαληζκνχο, ζηηο ππεξεζίεο. Οη 
εξγαδφκελνη πην εχθνια ελεκεξψλνληαη γηα φηη ζπκβαίλεη ζηελ εηαηξεία έρνληαο ηα wikis ζαλ 
ζειίδεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε wikipedia, πνπ 

απνηειεί κηα ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα ζηελ νπνία ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα άξζξα κε 
νξηζκνχο θαη πιεξνθνξίεο ζε πνιιέο γιψζζεο. Ζ ζχληαμε ηεο γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
ρξήζηεο, αθνχ ν θαζέλαο κπνξεί λα γξάςεη έλα άξζξν, λα πξνζζέζεη θάηη ζε απηά πνπ ήδε 
ππάξρνπλ. Ζ δεκνηηθφηεηά ηεο απμάλεη ζπλερψο θαη βάζε επηζθέςεσλ βξίζθεηαη κέζα ζηα 10 
πην δεκνθηιή sites παγθνζκίσο . Σν φλνκα πξνέξρεηαη απφ ηελ αξγθφ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα είλαη ζπληφκεπζε ηνπ φξνπ WikiWikiWeb. Wiki είλαη κηα ραβαλέδηθε ιέμε πνπ 
ζεκαίλεη «γξήγνξα». 

ε έλα wiki, δηάθνξα άηνκα κπνξνχλ λα γξάθνπλ καδί. Αλ έλα άηνκν θάλεη θάπνην 
ιάζνο, ην επφκελν κπνξεί λα ην δηνξζψζεη. Μπνξεί επίζεο λα πξνζζέζεη θάηη λέν ζηελ ζειίδα, 
πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηελ ζπλερή βειηίσζε θαη ελεκέξσζε. Δπίζεο ζηα wiki κπνξεί λα γίλεηαη 
ζπδήηεζε. 

Σν πξψην wiki μεθίλεζε ζηηο 25 Μαξηίνπ 1995 απφ ηνλ Ward Cunningham, θαη είρε 
αξθεηνχο ρξήζηεο νη νπνίνη αξγφηεξα δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά ηνπο wiki. 

 

Πρακτικές αξιοποίησης των Wiki 

ζνλ αθνξά ην ηνπξηζκφ  ηα wiki κπνξεί λα αλαζεξκάλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή. Έλα 
παξάδεηγκα ζπλδπαζκνχ wiki θαη ηνπξηζκνχ είλαη ε ηζηνζειίδα wikitourism ηεο νπνίαο ζθνπφο 
είλαη λα απνηειεί έλαλ αμηφπηζην ηαμηδησηηθφ νδεγφ. Δκπεξηέρνληαο πεξίπνπ 22.000 
πξννξηζκνχο θαη άξζξα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο θαη θαηαλαισηέο 
είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη θαη ηνλ πνηνλ απαηηεηηθφ ηνπξίζηα. 

Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηηο 
ηνπξηζηηθέο ηνπ εκπεηξίεο επηζεκαίλνληαο ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά αιιά ηαπηφρξνλα λα 
δηαβάζεη ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο θαη ηδέεο πνπ εθθξάδνληαη απφ άιινπο ρξήζηεο νη νπνίνη 
έρνπλ ήδε πάεη ζε έλα ηνπξηζηηθφ κέξνο θαη ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηηο 
εληππψζεηο ηνπο κε άιινπο ρξήζηεο. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1995
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Δηθόλα 6. wikitourism.org 

 

• Σα ηζηνιφγηα ή blogs είλαη ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχλ δηάθνξεο απφςεηο γηα πνιιά θαη 
δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, πιεξνθνξίεο, πξνζσπηθέο θαηαρσξήζεηο (posts), θσηνγξαθίεο θ.ιπ. Οη 
θαηαρσξήζεηο ηαμηλνκνχληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά κε ηελ πην πξφζθαηε λα εκθαλίδεηαη πξψηε. 
Ξεθηλνχλ κε κία άπνςε ή έλα ζρφιην ηνπ αλζξψπνπ πνπ ην δεκηνπξγεί 
γηα θάπνην ζέκα πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, ηαηξηθφ, ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δίλαη 
πνιχ δηαδεδνκέλα αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο γηαηί ν νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα 
κπεη ζε έλα ηζηνιφγν θαη λα γξάςεη φηη ζρφιην ζέιεη, μεθηλψληαο κηα 
δεκφζηα δηαδηθηπαθή ζπδήηεζε, ζηελ νπνία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη πάιη ν 
νπνηνζδήπνηε. 
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Πρακτικές αξιοποίησης των blogs 

Με κηα πξφρεηξε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν κπνξνχκε λα βξνχκε ηνπιάρηζηνλ 20 blog πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. Πνιχ θαιφ παξάδεηγκα είλαη ην blog ελφο επραξηζηεκέλνπ 
Άγγινπ ηνπξίζηα ν νπνίνο έκεηλε απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο δηαθνπέο ηνπ θαη ην αλαθέξεη 
ζην blog ηνπ κε ηελ νλνκαζία Three weeks in Greece .  

 

 

 
Δηθόλα 7http://www.travel-library.com/europe/greece/trip-report.nowak.html Three weeks in Greece 

Σν θέξδνο απφ ηα blog κπνξεί λα είλαη ηεξάζηην θαζψο ρηιηάδεο ρξήζηεο θαζεκεξηλά 
ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ θαη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ 
πνηφηεηα ηνπο/ 

Tagging νλνκάδνπκε ηε δπλαηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ κε ζεκαζηνινγηθέο ιέμεηο (tags), 
ηζηνζειίδσλ, θσηνγξαθηψλ, θεηκέλσλ, γεληθά ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ. Απφ εδψ 
πξνέξρεηαη θαη ν φξνο social bookmarking. Οη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο θαη ελδηαθέξνληα ησλ 
ρξεζηψλ γηα νηηδήπνηε ηνπο ελδηαθέξεη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα είλαη δηαζέζηκα θαη 
ζηνπο ππνινίπνπο. 

Πρακτικές αξιοποίησης των tags 

 Γηα παξάδεηγκα, πνιχ δεκνθηιήο είλαη ε ηζηνζειίδα Del.icio.us φπνπ νη ρξήζηεο παξνπζηάδνπλ 
θαη ραξαθηεξίδνπλ κε tags ηηο αγαπεκέλεο ηνπο ηζηνζειίδεο (bookmarks), αιιά θαη ην Flickr 
φπνπ νη ρξήζηεο κνηξάδνληαη θαη ραξαθηεξίδνπλ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ αλεβάδνπλ . Έηζη, απφ ηε 
κηα νη ρξήζηεο νξγαλψλνπλ ηα δεδνκέλα πνιχ θαιχηεξα θαη απφ ηελ άιιε θνηλσληθνπνηνχληαη, 
γλσξίδνληαο θαη άιια άηνκα κέζα απφ ηνπο θνηλνχο ραξαθηεξηζκνχο γηα ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο. 

Σα RSS ( Real Simple Syndication ) feeds, έρνπλ σο ιεηηνπξγία λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο λέεο πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο, ηε ζηηγκή πνπ δεκνζηεχνληαη, ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη λα ηηο επηζθεθζνχλ. Ζ ελεκέξσζε αχηε γίλεηαη ζηνλ browser 
ηνπ Ζ/Τ ηνπ ρξήζηε ή ζην θηλεηφ ηνπ ή ζην PDA6 ηνπ θ.ιπ. Έηζη έρνπκε κηα πην 
άκεζε ζρέζε κε ην δηαδίθηπν. Σα RSS κπνξνχλ ελ δπλάκεη λα ζπκπεξηιάβνπλ 
φιεο νη ηζηνζειίδεο απνθηψληαο κηα πην άκεζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηνπο θαη 
κηα ζαθψο πην γξήγνξε ελεκέξσζε. 
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Πρακτικές αξιοποίησης της τεχνολογίας των RSS feeds & readers 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ηζηνζειίδαο ηεο STA Travel ζηνλ RSS reader ηεο Google. 
Ζ STA Travel παξέρνληαο ηελ ηερλνινγία RSS ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 
πξνζζέηνπλ ζηνλ Google reader ηνπο (έλαλ απφ ηνπο πην εχρξεζηνπο RSS readers απφ ηελ 
ζηηγκή πνπ παξέρεηαη δσξεάλ ζηνπο ρξήζηεο κφλν κε ηελ δεκηνπξγία ελφο ινγαξηαζκνχ θαη 
ρσξίο ηελ αλάγθε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηνλ Ζ/Τ δηεπθνιχλεη ηελ δηάδνζε ησλ λέσλ 
θαηαρσξήζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο επηζθεςηκφηεηαο θη 
αλαγλσζηκφηεηάο ηεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εηδεζενγξαθηθή ηζηνζειίδα ηεο MSNBC.com: 
Travel πνπ κέζσ ηνπ Google RSS Reader νη ρξήζηεο κπνξνχλ εχθνια λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα 
ηαμηδησηηθά λέα πνπ δεκνζηεχεη ν νξγαληζκφο . 

 

 
Δηθόλα 8 Sta & Google RSS 

Κριτικές για το Web 2.0 

Σν αθξηβέο λφεκά ηνπ φξνπ παξακέλεη αλνηρηφ πξνο αληηπαξάζεζε, θαη κεξηθνί 
εηδηθνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Tim Berners Lee, έρνπλ ακθηζβεηήζεη εάλ ν φξνο έρεη 
θάπνην πξαγκαηηθφ λφεκα. Αλάκεζα ζ'άιια έρεη θαηεγνξεζεί φηη απνηειεί εθεχξεζε ηνπ 
κάξθεηηλγθ. Αλαθέξεηαη ζαλ επηρείξεκα πσο νη ηερλνινγίεο πνπ είλαη ζε ρξήζε ζην ίληεξλεη 
αλαβαζκίδνληαη ζπλερψο θαη ε πξνεγνχκελε κέξα πξηλ ην web 2.0 δελ απείρε πνιχ.  

Δπίζεο κε ηελ ίδηα ινγηθή, κεξηθνί κήλεο κεηά ηελ ρξήζε ελφο ππνηηζέκελνπ Web 2.0, 
ην Web 2.1 ζα εκθαληδφηαλ. Δίλαη φκσο αδχλαην λα εθθξαζηεί ε ηερλνινγηθή ηδηφηεηα ηνπ 
ηληεξλέη αθξηβψο κε έλαλ αξηζκφ κηαο θαη ην ακάιγακα ηερλνινγηψλ πνπ είλαη απηή ηε ζηηγκή ζε 
ρξήζε ζην ηληεξλέη είλαη αραλψο πνιπζχλζεην. Δπηπξνζζέησο, ιεηηνπξγίεο φπσο επηθνηλσλία 
κε ηνλ ρξήζηε ππήξραλ πξηλ πνιιά ρξφληα, φπσο ε ρξήζε ζειίδσλ ρξήζηε (home pages), ηα 
θφξα, ηα chat (IRC) θαη πνιιά άιια. Απηφ πνπ κπνξεί λα εηπσζεί φηη άιιαμε είλαη ε επθνιία 
ρξήζεο, θάηη αλακελφκελν. 

Ιδιωτικότητα στο Web 2.0 

Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν πξάγκα πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε σο ρξήζηεο ηνπ 
δηαδηθηχνπ είλαη πσο νηηδήπνηε γξάθεηε ζην web ζα κείλεη γηα πάληα εθεί. Δξγνδφηεο, εηαηξείεο 
ε αθφκα θαη ε θπβέξλεζε κπνξεί λα ζε εληνπίζνπλ θαζψο πεξηεγείζαη ζην δηαδίθηπν θαη λα 

http://msnbc.com/
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ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζέλα. Σν γεγνλφο απηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα έληνλν φζνλ αθνξά ζηε 
ζηνρεπφκελε δηαθήκηζε. Αμηνζεκείσην είλαη ην παξάδεηγκα ησλ ζηνρεπφκελσλ δηαθεκίζεσλ 
Phorm απφ ηελ British Telecom ηελ πεξίνδν 2006-2007 πνπ είρε σο απνηέιεζκα, ε Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή λα δερηεί ρηιηάδεο θαηαγγειίεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο εηαηξείαο νη νπνίνη δήισλαλ φηη 
ε θαηαγξαθή ησλ online δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο έγηλε ελ αγλνία 
ηνπο. Χο απνηέιεζκα, ε Κνκηζηφλ θάιεζε ηε Μεγάιε Βξεηαλία λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ θνηλνηηθή 
νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη λα 
αλαζεσξήζεη ηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, απεηιψληαο ηε ρψξα αθφκε θαη 
κε πξνζθπγή ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην. Χζηφζν παξφκνηα ππεξεζία ζηνρεπκέλεο 
δηαθήκηζεο έζεζε ζε ιεηηνπξγία θαη ε Google. Βέβαηα, ε εηαηξεία αλαθνίλσζε φηη ε online 
παξαθνινχζεζε δελ ζα αθνξά επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζξεζθεπηηθέο 
πεπνηζήζεηο, ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζέκαηα πγείαο, θ.ιπ. Δπηπιένλ, ε πξφζθαηε 
δεκηνπξγία ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο pipl.com θαίλεηαη λα πεξηνξίδεη θαη ίζσο λα ζέηεη ζε 
θίλδπλν ηα επίπεδα ηεο ηδησηηθφηεηαο. Αξθεί λα αλαθέξνπκε φηη ε pipl απνηειεί κεραλή 
αλαδήηεζεο κφλν γηα αλζξψπνπο.  

Αμίδεη λα ζεκεησ8εί φηη ζχκθσλα κε θνηλνηηθή νδεγία ηεο E.E. φινη νη πάξνρνη 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξαηνχλ αξρεία κε ηα e-mail θαη ηα site πνπ 
επηζθέπηνληαη νη ζπλδξνκεηέο ηνπο γηα έλα ρξφλν γηα ιφγνπο αζθαιείαο. ην ζεκείν απηφ, αο 
νξίζνπκε πνηα ζηνηρεία λννχληαη σο πξνζσπηθά δεδνκέλα:  

Χο πξνζσπηθφ δεδνκέλν ραξαθηεξίδεηαη νπνηαδήπνηε αληηθεηκεληθή ή ππνθεηκεληθή 
πιεξνθνξία αθνξά έλα άηνκν. Αλαιπηηθφηεξα, ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, πξνζσπηθνί αξηζκνί , ην 
γέλνο, ε νκάδα αίκαηνο ,εηζφδεκα, ηξαπεδηθνί αξηζκνί, ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο, πνιηηηθέο 
πεπνηζήζεηο, ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα ηδησηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Παξαθάηω αλαθέξνπκε ελ ζπληνκία, ηα δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο ζύκθωλα κε 
ην καληθέζην γηα ηελ ηδηωηηθόηεηα ζην web 2.0: 

 Κάζε ρξήζηεο έρεη ην δηθαίσκα λα γλσξίδεη εάλ νη ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη 
θαη ζε ηη βαζκφ. 

 Κάζε ρξήζηεο έρεη ην δηθαίσκα λα γλσξίδεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη νη 
πιεξνθνξίεο. Ο ζθνπφο πξέπεη λα γίλεηαη μεθάζαξνο απφ ηελ αξρή θαη λα κελ 
ζπκπεξαίλεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ site. 

 Καζέλαο έρεη ηελ θπξηφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη 
νξγαληζκνί δελ κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ ηα ζηνηρεία απηά ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 
ρξήζηε. Δπηπιένλ ν ρξήζηεο έρεη ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηα ζηνηρεία απηά. 
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WEB 2.0 MARKETING 

Οη εθαξκνγέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0 έρνπλ ήδε αξρίζεη λα επηδξνχλ ζηνλ ηνκέα 
ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηπηψζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπο ζπγθέληξσζε, ζηελ 
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη ζηελ πνιηηηθή ηνπο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο.  

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο απηέο: 

 

ην Web 1.0 νη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ησλ εηαηξηψλ ζηεξίδνληαλ θπξίσο ζε 3 ηνκείο : 

α) ζηελ άκεζε πξνψζεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζηνλ πειάηε κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

β) ζηε βειηηζηνπνίεζε ζέζεσο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξίαο ζηα απνηειέζκαηα ησλ 
Μεραλψλ Αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, θαηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο 

γ) νξηζκέλεο θνξέο ζηελ χπαξμε ζπκκαρηώλ , ζηελ δεκηνπξγία δειαδή παξαπνκπψλ-
ζπλδέζκσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηζηνζειίδσλ. 

Με ηελ έιεπζε ηνπ Web 2.0 παξνπζηάδνληαη εθαηνληάδεο λένη ηξφπνη λα γίλεη 
πξνζέγγηζε ηνπ πειάηε, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο 
ηνπο θαηαλαισηέο, κέζσ ηεο ρξήζεο θαη δηάδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ social media. Πνιιέο 
επηρεηξήζεηο θαη ζηειέρε κάξθεηηλγθ έρνπλ ήδε θαηαλνήζεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα απμήζνπλ 
ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ λέα απηή δηαδηθηπαθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Ενίσχυση και Προώθηση Εμπορικών ημάτων 

Μέζσ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Web 2.0 απμάλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ 
ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηεο εηαηξίαο ή ησλ πξντφλησλ ηεο. πδεηήζεηο γηα ηελ εηαηξία 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν κε ή φρη ηελ δηθή ηεο ζπκκεηνρή. Καζήθνλ θαη ζηξαηεγηθή 
απφθαζε ηεο εηαηξίαο απνηειεί ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ζπδήηεζε απηή κε ηξφπνπο πνπ δίλνπλ 
έκθαζε ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ – ηξνθνδνηψληαο ηνπο κε 
πιεξνθνξίεο θαη επηδξψληαο ζε απηνχο κε ηξφπνπο πνπ ζα εληζρχζνπλ ην εκπνξηθφ ηεο ζήκα 
θαη ζα νδεγνχλ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ θχξνπο ηνπ 
εκπνξηθνχ ηεο ζήκαηνο. Ζ επηινγή κηαο εηαηξίαο σο ζέκα ζπδήηεζεο απνηειεί επηηπρία γηα ηελ 
εηαηξία πνπ έρεη μεθηλήζεη λα αλακηγλχεηαη κε ην Web 2.0. 

Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος 

Ζ ζπκβνιή ησλ ρξεζηψλ θαη θαηαλαισηψλ ζην Web 2.0 δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 
δεκηνπξγία θαη δηαθίλεζε πεξηερνκέλνπ. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ άκεζε 
αλαηξνθνδφηεζε πνπ έρεη απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, φπσο ε 
αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ή ηε βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ. Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 
δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο ρξήζηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιε ηελ δηαδηθαζία βειηίσζεο ή 
αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο επηηξέπνληαο ηνπο λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηελ γλψκε ηνπο ζρεηηθά 
κε ηνλ επαλαζρεδηαζκφ, ηελ αλαβάζκηζε, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 
ηεο εθκεηαιιεπφκελε φιε ηελ πιεξνθνξία πνπ ζπζζσξεχεηαη ζην Web 2.0. 

Διαφήμιση 

Ζ παξαδνζηαθή δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ, κέζα απφ θαηαρσξήζεηο ζε έληππν πιηθφ, 
ξαδηφθσλν θαη θπζηθά ηειεφξαζε, απαηηεί πςειφ θφζηνο θαη απεπζχλεηαη ζε έλα γεληθφ θνηλφ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνχλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ψζηε λα ζηνρεχεη ζε πην 
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αηφκσλ, ην θφζηνο απμάλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Απφ ηελ άιιε, ε 
δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε απαηηεί ιηγφηεξα ρξήκαηα γηα λα πινπνηεζεί. Μέζσ ησλ εθαξκνγψλ θαη 
ηεο ηερλνινγίαο Web 2.0 κπνξεί λα γίλεη αθφκε πην ζηνρεπφκελε, εθκεηαιιεπφκελε ηεο 
πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο αγνξέο 
ηνπο, ηελ θαηάζεζε ησλ απφςεψλ ηνπο θαη ην social bookmarking. Με ηελ νινέλα θαη 
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κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνζθέξεη εχθνιε θαη άκεζε πξφζβαζε ζε 
έλα ηεξάζηην αγνξαζηηθφ θνηλφ. 

 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα Web 2.0 δηαθήκηζεο είλαη απηή ηεο εηαηξίαο General 
Motors γηα ην SUV Chevy Tahoe. Ζ εηαηξία έδηλε ηελ επθαηξία ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο 
ηεο λα δεκηνπξγήζνπλ απηνί ηε δηαθήκηζε video γηα ην ζπγθεθξηκέλν ακάμη, κε θίλεηξν θάπνην 
ρξεκαηηθφ έπαζιν. Με ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνχ 629 ρηιηάδεο άηνκα είραλ επηζθεθζεί ηελ 
ηζηνζειίδα 22 ρηιηάδεο video είραλ αλέβεη ζε απηή. Πέξα απφ απηφ, ε δεκηνπξγία θαη blog, ζην 
νπνίν ζπδεηηνχληαλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ακαμηνχ, βνήζεζε ηελ εηαηξία 
λα μερσξίζεη θαη λα δψζεη έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. 
Αθφκε θαη ε αξλεηηθή θξηηηθή-δηαθήκηζε πνπ έγηλε, θπξίσο γηα ηελ ξχπαλζε πνπ πξνθαινχλ 
ακάμηα ηέηνηνπ ηχπνπ, είρε ηειηθά απνηειέζκαηα ζηε δεκνηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

Υαινόμενο Long tail 

Πνιιέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ην θαηλφκελν απηφ επσθεινχκελεο 
ηηο ηερλνινγίεο ηνπ Web 2.0. χκθσλα κε απηφ, παξνπζηάδνληαη πνιιά πεδία ηεο αγνξάο απφ 
κηα εθζεηηθή θακπχιε αλαδήηεζεο. ηελ αξρή ηεο, βξίζθνληαη νη πςειέο πσιήζεηο πνπ αλήθνπλ 
ζηα δεκνθηιή πξντφληα ηα νπνία είλαη ηα θπξίαξρα ζηελ θαηεγνξίαο ηνπο. Σν θνηλφ ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ πσιήζεσλ, είλαη ην ιεγφκελν επξύ θνηλό πνπ πξνζεγγίδεηαη κε ηνπο 
παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηαθήκηζεο. ζν κεηαηνπηδφκαζηε δεμηά ηεο θακπχιεο, νη πσιήζεηο 
κεηψλνληαη θαη εθεί αλήθνπλ ηα ιηγφηεξα δεκνθηιή πξντφληα. 

Απηά είλαη δηαθνξνπνηεκέλα ζε ζρέζε κε ηα θπξίαξρα, ζπλήζσο πην εμεηδηθεπκέλα θαη 
δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα καδηθήο δηαθήκηζεο. κσο, ην πιήζνο απηψλ ησλ πξντφλησλ είλαη 
κεγάιν θαη πξνζζέηνληαο ηηο ρακειέο πσιήζεηο ηνπο, δηαπηζηψλεηαη φηη απνηεινχλ έλα 
ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο. Σν δηαδίθηπν κέζα απφ ηηο εθαξκνγέο Web 2.0 είλαη έλαο πνιχ 
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα αλαδεηρζεί απηφ ην πεδίν ηεο αγνξάο, ην θνηλφ ηεο νπνίαο 
απνηειείηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ δηαδηθηπαθνχο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην κέζν γηα λα 
θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο. 

Σν αθφινπζν παξάδεηγκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ, ζην ρψξν ηεο δηαδηθηπαθήο ελνηθίαζεο 
βίληεν : 

ηελ ηζηνζειίδα blockbuster.com πνπ απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ, ην 70% ησλ 
ελνηθηάζεσλ αλήθεη ζηηο λέεο ηαηλίεο πνπ είλαη ήδε πνιχ γλσζηέο θαη νη παιηνί ηίηινη δελ 
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε θίλεζε. ε αληίζεζε, ζην netflix.com ην 70% ησλ ελνηθηάζεσλ αλήθεη ζε 
ηαηλίεο πνπ δελ είλαη θαηλνχξγηεο. Έηζη, εθκεηαιιεχεηαη θαιχηεξα ην ζχλνιν ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ 
γεκίδνληαο θαη λέεο αλάγθεο ηελ αγνξά, ηε ζηηγκή πνπ ην blockbuster.com ηθαλνπνηεί κφλν ηελ 
δεδνκέλε δήηεζε. Απηφ ην πεηπραίλεη κε ηε δηαηήξεζε βάζεο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ 
βαζκνινγηψλ θαη απφςεσλ ρξεζηψλ θαη κηαο πξνζερηηθά ζρεδηαζκέλεο κεραλήο πνπ 
πξνζσπνπνηεί ηηο πξνηηκήζεηο θαη πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο επηινγέο. Δίλαη δε ηφζν 
απνηειεζκαηηθή, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ : Σαηλία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθελνζέηε είρε 
αγλνεζεί φηαλ θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά. ηαλ επφκελε ηαηλία ηνπ ίδηνπ ηνπ ζθελνζέηε 
ζεκείσζε επηηπρία, ην site πξφηεηλε ζε απηνχο πνπ ηελ είδαλ θαη ηελ παιαηά. Σν απνηέιεζκα 
ήηαλ φηη ε παιαηφηεξε ηαηλία ζεκείσζε ηειηθά δηπιάζηεο ελνηθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ θαηλνχξγηα. 

Enterprise 2.0 

Γηα ηελ ελδνεηαηξηθή νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0, κε πνιιά νθέιε. Ζ 
δηάδνζε απηή έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ φξν Enterprise 2.0 .Οη ζεκαληηθφηεξεο εμ 'απηψλ είλαη : 
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 Φξήζε ηωλ ηζηνινγηώλ blogs 

 Φξήζε ηωλ wikis 

 Τagging 

 Φξήζε ηωλ social networking ηζηνζειίδωλ κε εηδίθεπζε ζηα ζηειέρε επηρεηξήζεωλ όπωο ην 
linkedin*  

 Υηνζέηεζε εθαξκνγώλ αξρηηεθηνληθήο Web 2.0 

 Podcasts 

 Ajax 

 

Σν AJAX είλαη ε ζπληνκνγξαθία ηνπ Asynchronous JavaScript And XML θαη είλαη  µηα 
αλαπηπζζφκελε ηερληθή γηα ηελ δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ δηαδηθηπαθψλ  εθαξκνγψλ .  

θνπφο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία  ηζηνζειίδσλ πην  ιεηηνπξγηθψλ πνπ ζα αληαιιάζνπλ 
κηθξφηεξεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ µε ηνπο  εμππεξεηεηέο (servers) έηζη ψζηε λα 
µελ ρξεηάδεηαη λα αλαλεψλεηαη νιφθιεξε ε  ηζηνζειίδα θάζε θνξά πνπ ν 
ρξήζηεο αλαδεηά µία λέα πιεξνθνξία (θάλεη έλα λέν  θιηθ). Σν 
γεγνλφο απηφ απμάλεη ηελ αληαπφθξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο 
αλαδεηήζεηο  ησλ ρξεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ 
ρξεζηκφηεηα ηεο. ηαλ  εθαξκφδεηαη θαηάιιεια ε ηερλνινγία 
AJAX µπνξεί λα θάλεη ηηο ηζηνζειίδεο πνιχ  απνδνηηθέο. Πξφθεηηαη 
γηα µηα ππνζρφκελε ηερληθή πνπ ζα πξέπεη θαλείο λα ιάβεη  ππφςε 
ηνπ θαηά ηνλ ζρεδηαζµφ ηνπξηζηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Ζ εκπεηξία ηνπ 
ρξήζηε απφ  ηελ ρξήζε µηαο πην απνηειεζκαηηθήο ηζηνζειίδαο είλαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγήζεη 
ζε  πηζηνχο πειάηεο πνπ ζα πξνηηµήζνπλ αλάµεζα ζηνπο αληαγσληζηέο εθείλε ηελ  εηαηξία µε 
ηελ πην εχρξεζηε ηζηνζειίδα. Πνιιέο απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο  εθαξµφδνπλ ηερληθέο AJAX 
ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο πξνθεηµέλνπ λα θάλνπλ θηιηθφηεξε  ηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπο 
µέζα ζηνλ µεγάιν αξηζµφ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη  λα ζπληνληζηνχλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ 
αλαδήηεζε ελφο αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ.   

Ζ Kayak (www.kayak.com) ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα πηήζεηο πεξηζζνηέξσλ  
ησλ 100 αεξνγξαµµψλ θαη ρξεζηµνπνηεί ηερλνινγίεο AJAX γηα ηελ θαιχηεξε  εμππεξέηεζε ησλ 
πειαηψλ ηεο. πγθεθξηµέλα, θαηά ηελ αλαδήηεζε ησλ απαξαίηεησλ  πιεξνθνξηψλ θάπνηαο 
πηήζεο µπνξεί θαλείο λα θηιηξάξεη ηα απνηειέζµαηα αλά  Αεξνπνξηθή Δηαηξία, Ώξα 
Αλαρψξεζεο ή Αεξνδξφµην πξαγµαηνπνηψληαο δπλαµηθέο αλαλεψζεηο ζηα απνηειέζµαηα ηεο 
αλαδήηεζήο ηνπ αληί γηα ηελ επαλαθφξησζε ηεο  ηζηνζειίδαο θάζε θνξά πνπ αλαδεηείηαη µία 
λέα πιεξνθνξία. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ  Sidestep (www.sidestep.com) παξέρεηαη µία αλάινγε 
ππεξεζία πνπ επηηξέπεη ζηνλ  ρξήζηε ηελ ηαπηφρξνλε αλαδήηεζε πηήζεσλ, μελνδνρείσλ, 
ππεξεζηψλ ελνηθίαζεο  απηνθηλήησλ θαη γεληθφηεξα παθέησλ δηαθνπψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
ζηνλ πξννξηζµφ.   

Σν Farecast (www.farecast.com) είλαη ε πξψηε ηζηνζειίδα πξνβιέςεσλ γηα  
αεξνπνξηθνχο λαχινπο. ηνρεχεη λα βνεζήζεη ηνπο δηαδηθηπαθνχο θαηαλαισηέο  ηνπξηζηηθψλ 
πξντφλησλ ζηελ εμνηθνλφµεζε ρξεµάησλ απαληψληαο ζε εξσηήζεηο  φπσο: „ζα ζέιαηε λα 
πξαγµαηνπνηήζεηε ηελ θξάηεζή ζαο ηψξα ή λα πεξηµέλεηε γηα  θάπνην θζελφηεξν λαχιν;‟. Σν 
Google Maps (http://maps.google.com) ρξεζηµνπνηεί  ην AJAX γηα λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 
ηνπ λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο ράξηεο  µεγεζχλνπλ, θηιηξάξνπλ, θ.ιπ.) ρσξίο λα απαηηείηαη λα 
„μαλαθνξησζεί‟ ε ζειίδα. 

Η Επένδυση των Επιχειρήσεων στο Web 2.0  

Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε επελδχζεη ή ζρεδηάδνπλ λα επελδχζνπλ ζην  πµµεηνρηθφ 
∆ηαδίθηπν. Οη πην ζπρλέο επελδχζεηο θαίλεηαη πσο  αθνξνχλ ζε ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 
ηα εξγαιεία ηνπ πµµεηνρηθνχ  ∆ηαδηθηχνπ (Web services), ην 80% ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ήδε 
επελδχζεη ή ζρεδηάδνπλ µηα ηέηνηα επέλδπζε. Ζ ηερλνινγία peer-to-peer είλαη επίζεο 
δηαδεδνµέλε  αλάµεζα ζηηο επελδχζεηο, µε ην 47% λα ηελ έρεη ελζσµαηψζεη ήδε ή λα ζρεδηάδεη 
λα  ην πξαγµαηνπνηήζεη.  
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Αξθεηέο εηαηξίεο ρξεζηµνπνηνχλ ζπλδπαζηηθά πεξηζζφηεξεο απφ µία απφ απηέο ηηο 
ηερλνινγίεο. Σα δχν-ηξίηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξνχλ φηη ε  επέλδπζε ζηηο λέεο απηέο 
ηερλνινγίεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά, είηε 
βειηηψλνληαο ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήµαηα,  είηε γηα λα πξνιάβνπλ ή αθνινπζήζνπλ 
ηνλ αληαγσληζµφ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο  απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Σν έλα ηξίην ησλ 
επηρεηξήζεσλ, σζηφζν, ζεσξεί ηελ  ελαζρφιεζή ηνπο µε ηα εξγαιεία απηά „πεηξαµαηηθή‟.    

ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο µηζέο επηρεηξήζεηο ηα ζηειέρε είλαη ηθαλνπνηεµέλα µε ηα  
απνηειέζµαηα ησλ επελδχζεψλ ηνπο ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ πµµεηνρηθνχ ∆ηαδηθηχνπ,  ελψ γχξσ 
ζηα ηξία ηέηαξηα ζρεδηάδνπλ λα δηαηεξήζνπλ ή λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο  ηνπο ζην Web 2.0 
µέζα ζηα επφµελα ρξφληα Έλα πνζνζηφ 13%, σζηφζν, είλαη  δπζαξεζηεµέλν απφ ηελ 
επέλδπζή ηνπο. Οη εηαηξίεο πνπ επελδχζαλε λσξίηεξα απφ ηηο  ππφινηπεο θαίλνληαη λα είλαη πην 
ηθαλνπνηεµέλεο απφ εθείλεο πνπ αθνινχζεζαλ.  Γχξσ ζην 50% ησλ εξσηεζέλησλ αλαθέξνπλ 
φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεµέλνη απφ ην  ROI. Απφ απηνχο πνπ είλαη πνιχ επραξηζηεµέλνη ην 46% 
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία  ησλ «Πξψηµσλ Απνδεθηψλ», ελψ ην 44% αλήθνπλ ζηελ «Πξψηµε 
Πιεηνςεθία».  

Σέινο, µφλν ην 18% ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχνπλ φηη ζα έπξεπε λα είραλ πάξεη  
δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο, πξνθεηµέλνπ λα ήηαλ πην απνδνηηθή ε επέλδπζε ηνπο ζε  ηερλνινγίεο 
ηνπ πµµεηνρηθνχ ∆ηαδηθηχνπ. Σν 42% πηζηεχεη φηη γηα ηελ θαιχηεξε  αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ 
ηνπο ζην ∆ηαδίθηπν ζα έπξεπε λα επελδχζνπλ  πεξηζζφηεξν θαη ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε 
ησλ εζσηεξηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο  εηαηξίαο ηνπο. 

Αλάµεζα ζην 24% πνπ δήισζαλ φηη ζα έπξεπε λα είραλ επελδχζεη λσξίηεξα ζηηο λέεο 
ηερλνινγίεο, νη πεξηζζφηεξνη είλαη ζχµθσλνη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ επελδχζεσλ ζε 
ηερλνινγία ν ρξφλνο θαη ε ηαρχηεηα πνπ  θηλείηαη ε επηρείξεζε ζε ζρέζε µε ηνλ αληαγσληζµφ 
απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή.    

    

  100%  

Πξώηµνη Απνδέθηεο Πξώηµε Πιεηνςεθία  

n = 

464 

1009 

744 

182  

46  44  Πνιχ Ηθαλνπνηεµέλνο  

22  56  ρεηηθά Ηθαλνπνηεµέλνο  

41  9  Οπδέηεξνο  

31  9  ∆πζαξεζηεµέλνο  

Πηγή: McKinsey & Company   

Πόζν  ηθαλνπνηεµέλνη είζαζηε από ηελ νηθνλνµηθή απόδνζε ηεο επέλδπζήο ζαο ζε ηερλνινγίεο 

ηνπ Web 2.0 ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα 
 
Σηο διάγπαµµα δεν παποςζιάζονηαι οι εηαιπίερ πος ανήκοςν ζηην Καθςζηεπηµένη Πλειοτηθία ή δεν έσοςν επενδύζει καθόλος ζε  

ηεσνολογίερ ηος Web 2.0.    
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Μειονεκτήματα WEB 2.0 

ηαλ πέξπζη ην ρεηκψλα ε δηάζεκε κεραλή αλαδήηεζεο, Yahoo! πξνζπάζεζε λα εμαγνξάζεη ην 
facebook πξνζθέξνληαο έλα δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα, ν 23ρξνλνο ηδξπηήο θαη ηδηνθηήηεο ηνπ, 
Μάξθ Ενχγθεξκπεξγθ, αξλήζεθε ζεσξψληαο ηελ πξνζθνξά, ρακειή. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ε 
εμαγνξά ηνπ 1,6% κφιηο, ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ηνπ, ζηνίρηζε ζηελ Microsoft, 240 
εθαηνκκχξηα, εθηηλάζζνληαο ηελ αμία ηνπ, ζηα 15 δηζ. Σν facebook είρε κεγαιψζεη εθζεηηθά απφ 
ηελ επνρή πνπ ήηαλ απιψο έλα δίθηπν θνηλσληθήο ζπλεχξεζεο κεηαμχ θνηηεηψλ ησλ θαιψλ 
Ακεξηθαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηψξα είρε έξζεη πηα ε ψξα λα βγάιεη θέξδε γηα απηφ. ηηο 6 
Ννεκβξίνπ ν λεαξφο Ενχγθεξκπεξγθ, αλαθνίλσλε ηελ πνιπαλακελφκελε εκπνξηθή θαη 
δηαθεκηζηηθή πνιηηηθή ηνπ ε νπνία ζα ηάξαδε γηα ηα θαιά ηα λεξά ηεο αγνξάο. «ήκεξα 
αιιάδνπκε ηελ δηαθήκηζε γηα ηα επφκελα 100 ρξφληα» δήισζε ν λεαξφο Ενχγθεξκπεξγθ θαη 
πξάγκαηη ε πξφζεζε ηνπ ήηαλ αθξηβψο απηή, αθνχ παξνπζίαζε κηα ζεηξά απφ λένπο ηξφπνπο 
πξνψζεζεο πξντφλησλ, ηνπο νπνίνπο βάθηηζε “θνηλσληθή δηαθήκηζε”.  

Δθηφο απφ ηηο κηθξέο πξνζσπνπνηεκέλεο θαηαρσξήζεηο πνπ ήδε πξνβάιεη ζηηο 
αηνκηθέο ζειίδεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, ην Facebook εγθαηλίαζε έλα λέν είδνο ζειίδσλ εηδηθά γηα 
εηαηξίεο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε ηνπο ρξήζηεο, φπσο αθξηβψο θάλνπλ θη απηνί 
κεηαμχ ηνπο. Έηζη θάζε ρξήζηεο πιένλ κπνξεί λα δειψζεη νπαδφο ελφο κνπζηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο πνπ θπθινθφξεζε έλα θαηλνχξγην δίζθν, λα γξάςεη θξηηηθή ζηελ ζειίδα ελφο 
εζηηαηνξίνπ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα γίλεη αθνχζηνο δηαθεκηζηήο ηνπ, αθνχ φινη νη θίινη ηνπ ζα 
ην κάζνπλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο newsfeed πνπ ελεκεξψλεη απηφκαηα θάζε κέινο ηνπ θχθινπ γηα 
ηα λέα ησλ ππνινίπσλ. Αλ θάζε ρξήζηεο δηαζέηεη θαηά κέζν φξν 20 εγγεγξακκέλνπο θίινπο 
ηφηε εχθνια ππνινγίδεη θαλείο πσο αθφκα θη έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ 50.000.000 κειψλ ηνπ 
facebook ζα κπνξνχζε λα εθζέζεη ην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο ζε αλεπηζχκεηα δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα.  

Ζ δηαζπνξά ησλ κελπκάησλ γίλεηαη πιένλ κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 
κνιχλνληαη απφ επηθίλδπλνπο ηνχο νιφθιεξα δίθηπα ππνινγηζηψλ. Γελ πεξηνξίδεηαη φκσο 
κνλάρα εθεί. Με ην πξφγξακκα Beacon ζην νπνίν ζπκβάιινληαη φζεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 
επηζπκνχλ, θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξήζηεο αγνξάδεη πξντφληα ηνπο ζε νπνηνδήπνηε 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζην internet ζα ελεκεξψλεηαη απηνκάησο φινο ν θχθινο ησλ θίισλ ηνπ 
κέζσ –μαλά- ηεο ππεξεζίαο newsfeed πνπ ιεηηνπξγεί ζε θάζε πξνζσπηθή ζειίδα. Σελ ίδηα 
ζηηγκή ην facebook δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεη γηα απηνχο 
ζε άιιεο πεγέο (εθεκεξίδεο, internet θνθ). πσο ήηαλ αλακελφκελν φια απηά μεζήθσζαλ κηα 
κηθξή ζχειια αληηδξάζεσλ. 

Οι Αντιδράσεις 

Μέζα ζε δέθα κέξεο, 50,000 ρξήζηεο είραλ δηαδειψζεη ηελ αληίζεζε ηνπο ζηελ λέα 
δηαθεκηζηηθή πνιηηηθή ηνπ facebook ππνγξάθνληαο έλα θείκελν δηακαξηπξίαο εληφο ηνπ. Σν 
θχξην πξφβιεκα ζχκθσλα κε νξγαλψζεηο δηθαησκάησλ φπσο νη Binary Freedom θαη moveOn 
είλαη ε αληηζηξνθή ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο. Δλψ δειαδή ινγηθά ζα έπξεπε λα έρεη ν θαζέλαο 
ην δηθαίσκα επηινγήο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ή κε ζε πξνγξάκκαηα φπσο ην Beacon, ζπκβαίλεη 
αθξηβψο ην αληίζεην.  

Οη ρξήζηεο αλαγθάδνληαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. Γπλαηφηεηα δηαγξαθήο δελ 
ππήξρε παξά κφλν θαηά ηελ δηεμαγσγή θάζε κηαο ζπλαιιαγήο μερσξηζηά πνπ ζα έθαλε θάπνηνο 
ζηα online θαηαζηήκαηα. Σν facebook αλαδηπιψζεθε δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα δηαγξαθήο πνπ 
δεηνχζαλ νη ρξήζηεο ηνπ, φκσο ιίγν αξγφηεξα κηα λέα έθζεζε εξεπλεηψλ ηεο εηαηξίαο CA 
Threat Research Group απνθάιπςε πσο ην πξφγξακκα Beacon εμαθνινπζνχζε λα δίλεη 
ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ παξά ηε ζέιεζε ηνπο. Καη φρη κφλν. 

Ένα πλέγμα εμπορικών παρακολουθήσεων 

χκθσλα κε ηηο έξεπλεο ησλ εηαηξηψλ CA Threat Research Group θαη Computer 
Associates ζηνηρεία απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα φρη κφλν ησλ κειψλ ηνπ facebook ζηα 
site ησλ ζπκβεβιεκέλσλ εηαηξηψλ αιιά θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπλαιιάζζεηαη καδί ηνπο 
ζπγθεληξψλνληαη θαη αλαιχνληαη απφ ην δίθηπν. Σα ζηνηρεία απηά ζπλδπάδνληαη κε άιια 
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ζηνηρεία πνπ ήδε δηαζέηεη ην δίθηπν γηα ηα κέιε ηνπ, φπσο επίπεδν κφξθσζεο, επηθνηλσληαθέο 
ζπλήζεηεο, γεσγξαθηθά δεδνκέλα θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ θίισλ θάζε ρξήζηε ψζηε λα 
ζθηαγξαθείηαη έλα πξσηνθαλψο  ιεπηνκεξέο θαηαλαισηηθφ πξνθίι.  

Σν facebook πηζηεχεη φηη κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ζα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπζεί 
ηνλ “ληφξν” (buzz ζηελ νξνινγία ηνπ internet) πνπ πξνθαιεί ην θαηλφκελν ηεο δηθηχσζεο 
(network effect) ην νπνίν επηηπγράλεηαη ζην θνηλσληθφ δηαδίθηπν ράξε ζηελ κεηάδνζε 
πιεξνθνξηψλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη λα κεηαηξέςεη ηηο θηιηθέο απφςεηο ζε εκπνξηθέο 
ζπκβνπιέο αμίαο. “Ζ ζχλδεζε κε ηελ αγνξά είλαη θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. αο 
θέξλνπκε πην ελδηαθέξνπζεο δηαθεκίζεηο ζρεηηθέο κε ηα γνχζηα ζαο ρσξίο λα δηαθφπηνπκε 
απηφ πνπ θάλεηε” ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ε αλαθνίλσζε ηνπ. 

Κίνδυνος για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα 

ηελ ίδηα ηελ ζπκθσλία πνπ θαηά ηξφπν απηφκαην πηνζεηεί ν ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνβιέπεηαη ηφζν ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιιεο εηαηξίεο 
φζν θαη κε θξαηηθέο ππεξεζίεο, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην. Αθφκα πξνβιέπεηαη ε πξνζσπηθή 
πξνβνιή δηαθεκίζεσλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε (βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ) θαη ην κνίξαζκα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε ηξίηνπο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ην φθεινο 
ηεο εηαηξίαο. ηη γξάθεηαη δε, εθεί, αλήθεη ζην facebook, αθφκε θαη κεηά ηε δηαγξαθή θάπνηνπ.  

χκθσλα κε κηα έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Αζθαιείαο Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ (ENISA) πνπ εδξεχεη ζηελ Κξήηε ε πνζφηεηα θαη πνηθηιία ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ (θείκελα, θσηνγξαθίεο, βίληεν) πνπ βξίζθνληαη πιένλ θαηαρσξεκέλα ζηα θνηλσληθά 
δίθηπα εγθπκνλνχλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ αηνκηθή αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπο. «Υξήζε 
ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αλαγλψξηζε πξνζψπσλ, ε δεκηνπξγία 
ςεθηαθψλ θαθέισλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ, θινπή ηαπηφηεηαο, απφπεηξα 
εθβηαζκνχ, ηξνκνθξάηεζεο θαη βηνκεραληθήο θαηαζθνπείαο» αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά! Σα 
ςεθηαθά αξρεία θσηνγξαθηψλ έρνπλ ζηνηρεία πνπ κε θαηάιιεια αλάιπζε ζα κπνξνχζαλ λα 
νδεγήζνπλ ζηελ ζπιινγή φισλ ησλ θσηνγξαθηψλ ζαο απφ ην internet, ηελ αλαγλψξηζε ηεο 
ηαπηφηεηαο ζαο θαζψο θαη ηελ εμαθξίβσζε ηνπ πφηε θαη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο ζπκθσλνχλ πσο ε ππφζεζε ζπκίδεη ηελ παξνηκία «φπνπ 
ππάξρεη θαπλφο, ππάξρεη θαη θσηηά». Σα θνηλσληθά δίθηπα είλαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εδψ 
θαη θαηξφ ςάρλνπλ ηξφπνπο γηα λα αληιήζνπλ θέξδε απφ ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξνπλ. Δίλαη 
αλφεην λα πηζηεχεη θαλείο φηη ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο επθνιίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ 
ρσξίο θάπνην αληάιιαγκα. Αλάκεζα ζηηο επθνιίεο ηεο ηερλνινγίαο, φκσο θαη ηνλ Μεγάιν 
Αδεξθφ, ππάξρεη έλα φξην. Ση άιιν κπνξεί λα θαζνξίζεη απηφ ην φξην εθηφο απφ ηελ απάληεζε 
ηνπ πνηνο έρεη ηνλ έιεγρν ησλ πξνζσπηθψλ καο δεδνκέλσλ; Οη ρξήζηεο ή νη ππνινγηζηέο θαη 
φζνη είλαη πίζσ ηνπο; 
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SOCIAL NETWORKING ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ 

 
Ίζσο ν πην εμειίμηκνο ηνκέαο ηνπ δηαδηθηχνπ ζήκεξα . Παξαθάησ ζα δνχκε πσο ζρεηίδεηαη κε ην 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 
 

Social Search Engines είλαη έλα είδνο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν ε νπνία θαζνξίδεη 

ηελ ζρεηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο παίξλνληαο ζηα ππφςε ηνπ ηηο αληηδξάζεηο 
ησλ ρξεζηψλ. „ηαλ εθαξκφδεηαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο  απηή ε κέζνδνο έξρεηαη πνιιέο 
θνξέο ζε αληίζεζε κε ηηο ήδε εθαξκνζκέλεο αιγνξηζκηθέο κεζφδνπο αλαδήηεζεο ζηηο νπνίεο ε 
ζρεηηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο εθάζηνηε ηζηνζειίδαο.  

Social search παίξλεη πάξα πνιιέο κνξθέο, ην εχξνο ηεο εθηείλεηαη απφ ηα απιά 
«αγαπεκέλα» ε ην tagging πεξηερνκέλνπ κε δηαθξηηά γλσξίζκαηα κέρξη θαη ζε πνην πνιχπινθεο 
πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηελ αλζξψπηλε λνεκνζχλε κε ηνπο αιγφξηζκνπο ησλ 
ππνινγηζηψλ. 

Ζ αλαδήηεζε ζπκπεξηιακβάλεη δηάθνξεο πεγέο απφ meta πιεξνθνξίεο, tags, social 
ranking, bookmarks, εηδήζεηο , εηθφλεο, βίληεν, podcasts, θαη άιιεο ηζηνζειίδεο.  

Ιστορία 

Ο φξνο social search μεθίλεζε λα ππάξρεη κέζα ζην 2004. Ζ έλλνηα ηνπ social ranking 
κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πξνθχπηεη απφ ηνλ αιγφξηζκν ηεο Google Pagerank ν νπνίνο 

ζεκεηψλεη ηελ ζεκαζία ησλ ηζηνζειίδσλ ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο 
ηνπ link , αθξηβψο επεηδή o Pagerank ζηεξίδεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ θξίζεσλ ησλ ρξεζηψλ 
γηα ηηο ηζηνζειίδεο. Σα linksζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζεηηθέο ςήθνη απφ ηνλ ρξήζηε γηα ηηο 
αγαπεκέλεο ηνπ ηζηνζειίδεο. 

Σν 2008 ππήξραλ κεξηθέο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο επηθεληξψζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα 
ησλ κεραλψλ αλαδήηεζε. Σν ελδηαθέξνλ γηα ην πψο κπνξνχλ ηα social groups λα επεξεάζνπλε 
θαη αθφκα λα μεθηλήζνπλε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αιγνξίζκσλ λα βξνχλε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα 
ηνπο ρξήζηεο. 

Ο φξνο Lazy Web ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεγήζεη ηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 
θάλνπκε outsourcing ηα εξσηήκαηα καο ζηνπο θίινπο καο κε ην λα ηα θνηλνπνηνχκε ζην 
facebook θαζψο θαη ζην twitter. Ζ εηαηξεία Aardvark έρεη δεκηνπξγήζεη κηα πην εμειηγκέλε 
έθδνζε απηνχ , ε νπνία θαηεπζχλεη ηηο ηηο εξσηήζεηο ζνπ ζηνπο θίινπο ζνπ ζρεηίδνληαο ην ζέκα 
ηεο εξψηεζεο κε ην ζέκα ηεο social network ηζηνζειίδαο. 

Πλεονεκτήματα 

Γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεραλψλ αλαδήηεζεο 
δελ είλαη εληππσζηαθά ζε ζρέζε κε απηά ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε 
αιγνξίζκνπο. 

Παξ‟ φια απηά ζίγνπξα κπνξνχκε λα βξνχκε πιενλεθηήκαηα ηνπ social search :  

 Μεησκέλν link  spam  

 Απμεκέλε ζρεηηθφηεηα απνηειεζκάησλ θαζψο ηα απνηειέζκαηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί 
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο 

Αθφκα κπνξεί λα ππάξμεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε γηα ην θαηά πφζν ε 
ηζηνζειίδα πνπ επέιεμε ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή αιιά  θαη θξίζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αλαδήηεζεο 

Ζ εηζαγσγή ηεο αλζξψπηλεο θξίζεο ππνδειψλεη θάζε ηζηνζειίδα έρεη αλαγλσζζεί 
απφ έλαλ ε πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, θαη φινη έρνπλ θαηαιήμεη ζην επίπεδν πνηφηεηαο θαη 
ρξεζηκφηεηα ηεο 

Αθφκα πην επίθαηξα απνηειέζκαηα ιφγσ ηεο ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο κε ηνπο 
ρξήζηεο. 
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Κίνδυνοι 

Παξφιν πνπ φπσο αλαθέξακε ην link spam είλαη κεηνκέλν ππάξρεη πηζαλφηεηα λα εηζαρζεί  
spam ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο ηέηνηνπ είδνπο. Έλαο πηζαλφο ηξφπνο πξφιεςεο ζα ήηαλ λα 
αληρλεχακε ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ρξήζηε θαη θαηά πφζν νη επηινγέο ηνπ 
ζπκθσλνχλ κε ηελ πιεηνςεθία ησλ επηινγψλ ησλ άιισλ έκπηζησλ ρξεζηψλ 

Πρακτικές αξιοποίησης του Social Networking στο Σουρισμό 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Facebook.com, ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα social networks ηνπ 
δηαδηθηχνπ ε TripAdvisor έρεη δεκηνπξγήζεη ην γθξνππ Cities I’ve Visited , ην νπνίν έρεη 
πεξηζζφηεξνπο απφ 1.5 εθαηνκκχξην επηζθέπηεο θαζεκεξηλά. 

Οη ρξήζηεο πνπ γίλνληαη κέιε ηνπ γθξνππ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο 
νδνηπνξηθά ζηηο αγαπεκέλεο ηνπο πφιεηο, λα ζπκβνπιεπηνχλ άιινπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ ήδε 
επηζθεθζεί ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο πξννξηζκνχο ή λα θάλνπλ λένπο θίινπο ,θαζψο θαη λα 
ελεκεξσζνχλ γηα ηα ηαμηδησηηθά ελδηαθέξνληα ησλ ήδε θίισλ ηνπο. 

Δπηηπρεκέλεο εθαξκνγέο ηνπ Social Networking έρεη λα παξνπζηάζεη θαη ε ειιεληθή 
ηνπξηζηηθή θνηλφηεηα.Σν γθξνππ TOURIST INDUSTRY IN GREECE ζην Facebook, ην νπνίν 

ήδε αξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 600 κέιε. 

Σα κέιε ηνπ γθξνππ (θπξίσο επαγγεικαηίεο ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο) αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξίεο, αλαπηχζζνπλ ζπδεηήζεηο γχξσ 
απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ θιάδν, αλαξηνχλ ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο, θ.α. Αλάινγν 
παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απνηειεί, 
επίζεο ζην Facebook, ην γθξνππ CRETE ISLAND . 

 

 
Δηθόλα 9. www.facebook.com CRETE ISLAND 
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ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε ζπλνπηηθά κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γεληθφηεξα ζην ηνπξηζκφ: 

Ο ζπλδπαζκφο θαη ε ρξήζε δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ απφ δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο 
ζε κηα, είλαη γλσζηφο σο mash-up. Τινπνηνχληαη κέζσ αλνηρηψλ interfaces πξνγξακκαηηζκνχ 

εθαξκνγψλ ( open APIs'- Application Programming Interfaces ) θαη βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ηζηνζειίδσλ. αλ παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο ηζηνζειίδεο 
μελνδνρείσλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ ράξηεο απφ άιιε ππεξεζία ( π.ρ. Google maps ) γηα λα 
δείμνπλ ζηνπο ρξήζηεο πνηα είλαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ, παξέρνληαο έηζη πιεξέζηεξε 
πιεξνθφξεζε. 

 Πινύζηα θαη δηαδξαζηηθά interfaces ρξεζηώλ ( RIA ) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία 

Flash, Javascript θαη ηελ Ajax, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηάζε ηνπ Web 2.0 γηα θαιχηεξε 
εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ. Αληί λα θνξηψλεηαη μαλά νιφθιεξε ε ηζηνζειίδα, 
αλαλεψλνληαη κφλν ηα λέα δεδνκέλα πνπ αιιάδνπλ φζν ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ή 
επαλέξρεηαη ζε απηή. 

 Χξήζε CSS ( Cascading Style Sheets ) γηα λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ 

πιεξνθνξίαο απν ηα δεδνκέλα κνξθνπνίεζεο ζε κηα ηζηνζειίδα. Απηφ πξνζθέξεη θαη 
νηθνλνκία ζην εχξνο δψλεο ηνπ δηθηχνπ αιιά θαη επειημία ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ 
δεδνκέλσλ, αθνχ ν ρξήζηεο ηα βιέπεη αλάινγα κε ην CSS πνπ ν ίδηνο έρεη. 

 Ελαθπά πξσηόθνιια δηθηύνπ REST θαη SOAP πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απιέο εληνιέο 
HTTP ( get, post, put ) γηα αλάθηεζε δεδνκέλσλ απφ ηνπο servers. 

 Αξρηηεθηνληθέο SOA ( Service Oriented Architecture ) πνπ επηηξέπνπλ ηνλ 

δηακνηξαζκφ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ απφ δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα 
ινγηζκηθνχ. 

 Χξήζε αλνηθηνύ ινγαξηαζκνύ ( Linux ζαλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, Apache ζαλ web 

server, MySQL ζαλ βάζε δεδνκέλσλ, PHP, Pearl, ζαλ γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ). 

 Χξήζε ζεκαζηνινγηθώλ δεδνκέλσλ θαη microformats γηα λα πεξηγξάθεηαη ε 

ζεκαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ νη ηζηνζειίδεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
ηνπνζεηνχληαη ζε θαηεγνξίεο θαη ε αλαδήηεζή ηνπο γίλεηαη πην εχθνιε θαη πην 
απνδνηηθή. 

 Podcasts Δίλαη αξρεία audio ή θαη video πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ην πεξηερφκελν 

ζπλαληήζεσλ, ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, εθδειψζεσλ ή θαη δηάθνξα ερεηηθά κελχκαηα 
θαη νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε ππαιιήινπο κηαο επηρείξεζεο. Οη ρξήζηεο κηαο 
ηέηνηαο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη άκεζα ζηνλ browser ηνπο ή αθφκα θαη 
ζε θηλεηέο ζπζθεπέο γηα ην πφηε έλα Podcast είλαη δηαζέζηκν θαη κεηά λα ην αθνχλε. 

Πρακτικές αξιοποίησης του podcasting 

Οη επηζθέπηεο ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ Λνλδίλνπ visitlondon.com έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα λα δνπλ ηελ πφιε κέζα απφ ηα κάηηα ησλ θαηνίθσλ ηεο, κέζσ ησλ podcasts πνπ 
δεκνζηεχνπλ νη ηειεπηαίνη . Γηάθνξνη θάηνηθνη δεκνζηεχνπλ ηα δηθά ηνπο βίληεν ή αξρεία ήρνπ 
γηα ηελ πφιε ηνπ Λνλδίλνπ πξνζεγγίδνληαο ηελ πφιε κε ηελ δηθή ηνπο ηδηαίηεξε καηηά. Οη 
ρξήζηεο κπνξνχλ λα  θαηεβάζνπλ θαη λα εγθαηαζηήζνπλ δσξεάλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο ή ζε 
νπνηνδήπνηε άιιν κέζν αλαπαξαγσγήο ηα δηάθνξα podcasts. Παξάιιεια κπνξνχλ, ζηελ ίδηα 
ηζηνζειίδα, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη ηελ θξάηεζε ηεο δηακνλήο ηνπο ζην Λνλδίλν ή λα 
ελεκεξσζνχλ γηα εθδειψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πφιε θαη λα θάλνπλ, επίζεο, ηηο 
θξαηήζεηο ησλ εηζηηεξίσλ ηνπο online. 

Μεγάινο αξηζκφο ηνπξηζηηθψλ ή ηαμηδησηηθψλ αξρείσλ βίληεν θαη ήρνπ δεκνζηεχνληαη 
θαζεκεξηλά θαη ζηελ γλσζηή ηζηνζειίδα ηνπ YouTube.com. Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Travelistic.com (ηνπ ηαμηδησηηθνχ youtube) δεκνζηεχνληαη ρηιηάδεο βίληεν θαη podcasts 
ηνπξηζηψλ θαη ηαμηδησηψλ απφ φιν ησλ θφζκν. 

Σν AJAX είλαη ε ζπληνκνγξαθία ηνπ Asynchronous JavaScript And XML θαη είλαη  µηα 
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αλαπηπζζφκελε ηερληθή γηα ηελ δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ δηαδηθηπαθψλ  εθαξκνγψλ .  

θνπφο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία  ηζηνζειίδσλ πην  ιεηηνπξγηθψλ πνπ ζα αληαιιάζνπλ 
κηθξφηεξεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ µε ηνπο  εμππεξεηεηέο (servers) έηζη ψζηε λα 
µελ ρξεηάδεηαη λα αλαλεψλεηαη νιφθιεξε ε  ηζηνζειίδα θάζε θνξά πνπ ν 
ρξήζηεο αλαδεηά µία λέα πιεξνθνξία (θάλεη έλα λέν  θιηθ). Σν 
γεγνλφο απηφ απμάλεη ηελ αληαπφθξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο 
αλαδεηήζεηο  ησλ ρξεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ 
ρξεζηκφηεηα ηεο. ηαλ  εθαξκφδεηαη θαηάιιεια ε ηερλνινγία 
AJAX µπνξεί λα θάλεη ηηο ηζηνζειίδεο πνιχ  απνδνηηθέο. Πξφθεηηαη 
γηα µηα ππνζρφκελε ηερληθή πνπ ζα πξέπεη θαλείο λα ιάβεη  ππφςε 
ηνπ θαηά ηνλ ζρεδηαζµφ ηνπξηζηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Ζ εκπεηξία ηνπ 
ρξήζηε απφ  ηελ ρξήζε µηαο πην απνηειεζκαηηθήο ηζηνζειίδαο είλαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγήζεη 
ζε  πηζηνχο πειάηεο πνπ ζα πξνηηµήζνπλ αλάµεζα ζηνπο αληαγσληζηέο εθείλε ηελ  εηαηξία µε 
ηελ πην εχρξεζηε ηζηνζειίδα. Πνιιέο απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο  εθαξµφδνπλ ηερληθέο AJAX 
ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ θηιηθφηεξε  ηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπο 
µέζα ζηνλ µεγάιν αξηζµφ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη  λα ζπληνληζηνχλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ 
αλαδήηεζε ελφο αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ.   

Ζ Kayak (www.kayak.com) ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα πηήζεηο πεξηζζνηέξσλ  
ησλ 100 αεξνγξαµµψλ θαη ρξεζηµνπνηεί ηερλνινγίεο AJAX γηα ηελ θαιχηεξε  εμππεξέηεζε ησλ 
πειαηψλ ηεο. πγθεθξηµέλα, θαηά ηελ αλαδήηεζε ησλ απαξαίηεησλ  πιεξνθνξηψλ θάπνηαο 
πηήζεο µπνξεί θαλείο λα θηιηξάξεη ηα απνηειέζµαηα αλά  Αεξνπνξηθή Δηαηξία, Ώξα 
Αλαρψξεζεο ή Αεξνδξφµην πξαγµαηνπνηψληαο δπλαµηθέο αλαλεψζεηο ζηα απνηειέζµαηα ηεο 
αλαδήηεζήο ηνπ αληί γηα ηελ επαλαθφξησζε ηεο  ηζηνζειίδαο θάζε θνξά πνπ αλαδεηείηαη µία 
λέα πιεξνθνξία. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ  Sidestep (www.sidestep.com) παξέρεηαη µία αλάινγε 
ππεξεζία πνπ επηηξέπεη ζηνλ  ρξήζηε ηελ ηαπηφρξνλε αλαδήηεζε πηήζεσλ, μελνδνρείσλ, 
ππεξεζηψλ ελνηθίαζεο  απηνθηλήησλ θαη γεληθφηεξα παθέησλ δηαθνπψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
ζηνλ πξννξηζµφ.   

Σν Farecast (www.farecast.com) είλαη ε πξψηε ηζηνζειίδα πξνβιέςεσλ γηα  
αεξνπνξηθνχο λαχινπο. ηνρεχεη λα βνεζήζεη ηνπο δηαδηθηπαθνχο θαηαλαισηέο  ηνπξηζηηθψλ 
πξντφλησλ ζηελ εμνηθνλφµεζε ρξεµάησλ απαληψληαο ζε εξσηήζεηο  φπσο: „ζα ζέιαηε λα 
πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ θξάηεζή ζαο ηψξα ή λα πεξηµέλεηε γηα  θάπνην θζελφηεξν λαχιν;‟. Σν 
Google Maps (http://maps.google.com) ρξεζηµνπνηεί  ην AJAX γηα λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 
ηνπ λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο ράξηεο λα µεγεζχλνπλ, λα θηιηξάξνπλ, θ.ιπ.) ρσξίο λα απαηηείηαη λα 
„μαλαθνξησζεί‟ ε ζειίδα. 
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ΤΣΗΜΑΣΑ WCMS 

πσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο Γηαηξηβήο ην κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ε ρψξα καο έρεη 
αλάγθε απφ νπζηαζηηθή εμέιημε θαη ελαζρφιεζε κε ηηο θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο έηζη ψζηε λα 
θαηαθέξεη λα γίλεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή ζην ζχλνιν ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλαισηηθήο 
αγνξάο. Σα ζπζηήκαηα wcms δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο λα έρνπλ ελεξγή 
παξνπζία ζην ρψξν ηνπ internet. 

Γεληθά ν φξνο CMS (content management system) αλαθέξεηαη ζε εθαξκνγέο νη 
νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδνληαη ςεθηαθά κέζα θαη ειεθηξνληθφ θείκελν. Οη 
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο πιένλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη θαη ζην δηαδίθηπν θαη κέζα απφ 
ηελ εθάζηνηε ηζηνζειίδα ν ρξήζηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη ην πεξηερφκελν ηεο 
ηζηνζειίδαο ηνπ. Ο ιφγνο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα είλαη φηη 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα αλαλεψλεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ κε λέεο πιεξνθνξίεο ρσξίο 
λα ρξεηάδεηαη λα έρεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο html, php, ajax θαη γεληθφηεξα γιψζζαο θαηαζθεπήο 
ηζηνζειίδσλ. 

Δηθόλα 4 Τν wix δίλεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδαο  

 

Σν WCMS είλαη ζπκβαηφ κε φια ηα πεξηβάιινληα ιεηηνπξγίαο (Windows - Unix - AIX - 
Solaris) θαη κε φιεο ηνπο ζπλδπαζκνχο ινγηζκηθνχ βάζεσλ δεδνκέλσλ (Oracle, MS SQL 
Server, MySQL). Αθνινπζνχλ κηα αληηθεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε νληνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ 
θαη είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα είλαη εχθνια επεθηάζηκα θαη λα αμηνπνηνχλ ηα πξφηππα 
ηειεπηαίαο γεληάο, φπσο XML, XSLT, XML Schema, WEBDAV, ICE, RSS θαη Web Services, 
ιεηηνπξγψληαο εμ' νινθιήξνπ κέζσ ηνπ HTTP πξσηνθφιινπ. 

ηηο δπλαηφηεηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ ηα WCMS πεξηιακβάλνληαη : 

 ν νξηζκφο δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, 

 ε ελζσκάησζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε ππάξρνληα ζπζηήκαηα 
θαηαιφγσλ θαη 
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 ε δπλακηθή δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε, βαζηζκέλν ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ 
πιεξνθνξίεο θαη πξνηηκήζεηο κέζσ ηεο απνζηνιήο θαη θχιαμεο ζρεηηθψλ cookies. 

 

Μέζα απφ ην WCMS ε εηαηξεία κπνξεί ρσξίο ηδηαίηεξεο γλψζεηο λα έρεη ηελ ηζηνζειίδα 
ηεο πάληα ελήκεξε λα ηε πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ηεο πνπ επηβάιιεη ε εθάζηνηε ηηκνινγηαθή 
πνιηηηθή αιιά θαη ην target groop ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Ζ ζχληαμε ησλ θεηκέλσλ ηνπ 
πεξηερνκέλνπ γίλεηαη ζε έλαλ ελζσκαησκέλν επεμεξγαζηή θεηκέλνπ πνπ πξνζθέξεη φιεο ηηο 
αλαγθαίεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ θαη εππαξνπζίαζησλ ηζηνζειίδσλ. 
Δπηηξέπεη ηελ εηζαγσγή εηθφλσλ θαη ππεξζπλδέζεσλ (hyper links), ηελ δεκηνπξγία πηλάθσλ, ηελ 
αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε θεηκέλνπ θαη γεληθφηεξα ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ κε ιεηηνπξγίεο 
παξεκθεξήο ελφο εκπνξηθνχ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ φπσο ην MS Word. 

Δλαιιαθηηθά ν ρξήζηεο κπνξεί λα αληηγξάθεη θείκελν απφ άιιεο ηζηνζειίδεο ή απφ 
αξρεία άιισλ επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ) δηαηεξψληαο ζρεδφλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Σν Πεξηερφκελν θάζε ζειίδαο απνζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ καδί κε έλα ζχλνιν 
κεηα-δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζή ηνπο θάησ απφ 
ζεκαηηθέο ελφηεηεο, εθδφζεηο, θιπ. 

Αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δνκήο 
θάζε ζειίδαο. Σν πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ρσξίδεηαη ζε ελφηεηεο θαη γηα θάζε 
ελφηεηα είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη δηαρεηξηζηέο. 

Κάζε δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ζειίδεο, λα θαζνξίζεη ηε κνξθή 
ηνπο (δειαδή λα θαζνξίζεη πνην πξφηππν/template αθνινπζνχλ) θαη λα δειψζεη ηε ζέζε θάζε 
ζειίδαο ζην δέλδξν πνπ πεξηγξάθεη ηε δνκή ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ δεκηνπξγψληαο, 
κεηαβάιινληαο θαη δηαγξάθνληαο δπλακηθά θαηεγνξίεο -ππνθαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλαξηάηαη 
ζρεηηθφ πεξηερφκελν. Με ηε δεκηνπξγία θάζε ζειίδαο απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ έθδνζή ηεο, ην άηνκν πνπ ηε δεκηνχξγεζε, ηελ εκεξνκελία 
δεκηνπξγίαο θιπ. 

Κάζε ζειίδα απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα (web parts) ηα νπνία 
κπνξνχλ λα εθηεινχλ κηα ιεηηνπξγία (π.ρ. αλαδήηεζε), λα παξνπζηάδνπλ πεξηερφκελν πνπ 
πεξηέρεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ή λα παξνπζηάδνπλ πεξηερφκελν απφ άιιν δηαδηθηπαθφ ηφπν 
αμηνπνηψληαο πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε βάζε δεδνκέλσλ. Παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 
εμαγσγήο δνκεκέλεο πιεξνθνξίαο ζχκθσλα κε φια ηα δηαδεδνκέλα πξφηππα 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (XML Schemas) ψζηε λα επηηπγράλεηαη νκαιή ζπλεξγαζία κε άιιεο 
εθαξκνγέο γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Αμηνπνηνχλ πιήξσο ηα CSS πξνζθέξνληαο δπλαηφηεηεο ζην δηαρεηξηζηή θαη ηνπο 
γξαθίζηεο λα αιιάμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εκθάληζεο θάζε ζειίδαο (ρξεζηκνπνηψληαο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ) θαη λα εκθαλίζνπλ ην ίδην 
πεξηερφκελν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γηεπθνιχλεηαη έηζη ζεκαληηθά ν θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ 
αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο (δηφηη. νη ζπληάθηεο αζρνινχληαη κε ην πεξηερφκελν, νη γξαθίζηεο κε 
ηελ εηθαζηηθή παξνπζίαζε, νη δηαρεηξηζηέο κε ηελ νξγάλσζε, θνθ) ελφο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη 
επηηπγράλνληαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνη ρξφλνη νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο θαηαγξαθήο επηζθεπηψλ θαη δεδνκέλσλ πνπ 
εθηεινχλ φινη νη δεκνθηιήο application servers (IIS, JBoss, OAS θιπ.) θαη κέζα απφ έμππλα 
ζηαηηζηηθά εξγαιεία επεμεξγάδεηαη ηα απνηειέζκαηα. ηα πιαίζηα κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο 
ηνπ πξνθίι ησλ επηζθεπηψλ, πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο Web Surveys. Μέζα απφ αλαδπφκελα 
παξάζπξα εμαηνκηθεπκέλσλ εξσηήζεσλ, ν επηζθέπηεο ηνπ ηζηφηνπνπ ζπκπιεξψλεη έλα 
εξσηεκαηνιφγην πνιιαπιψλ απαληήζεσλ (Multiple Choice) θαη ην ζχζηεκα ζπιιέγεη θαη 
επεμεξγάδεηαη ηα απνηειέζκαηα. 

Αθφκα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ ςεθνθνξηψλ, 
φπσο π.ρ. γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο γλψκεο ηνπ επηζθέπηε ζε ζέκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 
επρξεζηίαο ηνπ ηζφηνπνπ θ.α. 

Ζ δπλαηφηεηα ςεθηαθνχ Forum ζην νπνίν βάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο 
εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο αληαιιάζνπλ απφςεηο θαη ζέζεηο. πσο θαη ζηηο άιιεο ζρεηηθέο 
εθαξκνγέο ην ζχζηεκα επηηξέπεη ηνλ νξηζκφ δηαρεηξηζηή - ζπληνληζηή κε δπλαηφηεηεο εγγξαθήο 
- απφξξηςεο - κεηαβνιήο ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ θαη έγθξηζεο θαηαιιειφηεηαο πεξηερνκέλνπ. 
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Σν ζχζηεκα παξέρεη δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ηξφπνπ απνδνρήο θαη 
απηφκαηεο απφξξηςεο απφςεσλ ησλ ρξεζηψλ ζχκθσλα κε «ιέμεηο θιεηδηά». Με απηφλ ηνλ 
ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ν ζπληνληζκφο θαη δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηαο ησλ θαηαρσξήζεσλ. 

Πιένλ ηνπ RSS Live Feed, παξέρνπλε δπλαηφηεηα καδηθήο απνζηνιήο Newsletters. 
Σν ελεκεξσηηθφ δειηίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη εηδήζεηο πνπ ν θνξέαο επηζπκεί λα 
δεκνζηνπνηήζεη. Καηάινγνο φισλ ησλ εθδφζεσλ ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζα πεξηέρεηαη ζε 
εηδηθή ηζηνζειίδα φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζηα ηεχρε πνπ ηνπο 
ελδηαθέξνπλ. 

Που μπορούν να βοηθήσουν τα WCMS 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ν έιιελαο ρξήζηεο θαη θαηαλαισηήο δελ είλαη ηδηαίηεξα „ψξηκνο‟ γηα 
λα κπνξέζεη λα εθκεηαιεπηεί ζην έπαθξν φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη 
έλα ζχζηεκα WCMS φπσο είλαη ην joomla γηα παξάδεηγκα. 

Παξφια απηά έλα ζχζηεκα wcms κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα δπλακηθή ηζηνζειίδα 
αθφκα θαη ζε έλαλ φρη ηδηαίηεξα εμνηθησκέλν ρξήζηε. 

Χξαίν παξάδεηγκα είλαη ε ηζηνζειίδα ηεο νξεηλήο Ναππάθηνπ πνπ παξαζέησ θαη ην 
θφζηνο ηεο ήηαλ κεδακηλφ θαζψο έρεη γίλεη κε ην open source cms elxis. 

 

 
 

Δηθόλα 10. http://www.velvitsena.gr/ 
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ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΚΡΑΣΗΕΨΝ 

ηελ ζχγρξνλε επνρή, φιεο νη εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη άκεζα 
ή έκκεζα ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ, έρνπλ ζαλ θχξηα επηδίσμε ηελ θαιχηεξε δπλαηή 
πνηφηεηα ζηελ δηαθίλεζε θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Θεσξείηαη 
πιένλ αδχλαην λα ιεηηνπξγεί ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξηθή 
ππνζηήξημε, ηφζν εζσηεξηθά ζηηο δηάθνξεο επηκέξνπο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, φζν θαη 
εμσηεξηθά γηα ηελ κεηαμχ ηνπο δηθηπαθή δηαζχλδεζε θαη ειεθηξνληθή δηαλνκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο.  

Σν μεθίλεκα ηνπ 21νπ αηψλα, ζεκαηνδνηείηαη απφ ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο 
ηερλνινγίαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ 
ηνπξηζκνχ. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, νθείιεηαη ζε πνιχ 
κεγάιν πνζνζηφ ζηηο πνιχπινθεο θαη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ 
πνιπζχλζεηε δνκή ηνπ θιάδνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο, δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη 
κεγέζνπο, κε έληνλν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πςειή γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπο ζην ρψξν θαη ηελ 
κεγάιε απφζηαζε απφ ηνλ θαηαλαισηή. Αλακθηζβήηεηα, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο . Δπηπιένλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο 
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη παξάιιεια ζπληειεί 
άκεζα ζηε δεκηνπξγία θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
αξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ 
αληαγσληζηψλ, ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ. 

ε φιν ηνλ θφζκν ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα κεγάια θεληξηθά ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ σο ειεθηξνληθέο αγνξέο γηα ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο. Σα ζπζηήκαηα απηά 
θιείλνπλ αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, δσκάηηα μελνδνρείσλ θαη ελνηθηαδφκελν απηνθίλεηα. Σα 
ζπζηήκαηα απηά είλαη ηα εμήο:  Galileo,Sabre,Worldspan,Amadeus.Σα ζπζηήκαηα απηά 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά απφ πάλσ απφ 620.000 ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο παγθνζκίσο γηα 
θξάηεζε φρη κφλν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ αιιά θαη δηαζέζηκσλ δσκαηίσλ. Ζ θξάηεζε 
δσκαηίσλ γίλεηαη απφ ην GDS ηεξκαηηθφ ηνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν αθξηβψο φπσο γίλεηαη θαη ε 
θξάηεζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ. Ο εηήζηνο φγθνο ησλ θξαηήζεσλ μελνδνρείσλ 
κέζσ GDS αλέξρεηαη ζηηο 108 εθαηνκκχξηα δηαλπθηεξεχζεηο (πεγή: Travelclick). Μέζα ζε απηέο, 
85.000δηαλπθηεξεχζεηο αθνξνχλ ηελ Διιάδα. Ζ ζπκκεηνρή ελφο μελνδνρείνπ ζε απηά ηα δίθηπα 
θξαηήζεσλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα ιάβνπλ θξαηήζεηο απφ κεκνλσκέλνπο δηεζλείο ηαμηδησηηθνχο 
πξάθηνξεο.  αο δηαζέηνπκε ην θεληξηθφ ζχζηεκα θξαηήζεσλ MyCRS, έλα απφ ηα πην 
ζχγρξνλα θεληξηθά ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ (CRS) παγθνζκίσο. Μέζα απφ ην CRS κπνξείηε 
εζείο κφλνη ζαο λα ελεκεξψζεηε ηηκέο θαη δηαζεζηκφηεηεο ησλ δσκαηίσλ ζαο. 

Εναλλακτικά συστήματα κρατήσεων (ADS)  

ηα ADS (Alternate Distribution Systems) αλήθνπλ πεξίπνπ 16.000 Internet Sites ζε φιν ηνλ 
θφζκν πνπ δηαρεηξίδνληαη online θξαηήζεηο. ε αληίζεζε κε ηα GDS απηά ηα ζπζηήκαηα δελ 
αθνξνχλ ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο αιιά κεκνλσκέλνπο ηνπξίζηεο. Μεξηθά απφ ηα κεγαιχηεξα 
Internet Sites πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ηα εμήο: 

www.travelocity.com www.all-hotels.com www.venere.it 

ww.expedia.com www.travelnow.com www.hotelnet.co.uk 

www.orbitz.com www.hotelsbycity.com www.hotel-directory.com 

www.hotels.com www.hrs.de  

www.123-
accomodations.com 

www.hoteldiscount.com www.hotels.nl ...θαη ρηιηάδεο άιια sites 

http://www.galileo.com/
http://www.sabre.com/
http://www.worldspan.com/
http://www.amadeus.com/
http://www.travelclick.net/information-center/
http://www.travelocity.com/
http://www.all-hotels.com/
http://www.venere.it/
http://www.expedia.com/
http://www.travelnow.com/
http://www.hotelnet.co.uk/
http://www.orbitz.com/
http://www.hotelsbycity.com/
http://www.hotel-directory.com/
http://www.hotels.com/
http://www.hrs.de/
http://www.123-accomodations.com/
http://www.123-accomodations.com/
http://www.hoteldiscount.com/
http://www.hotels.nl/
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Μέζα απφ ην CRS ζαο δίλνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέζεηε ηα δηαζέζηκα δσκάηηα ηνπ 
μελνδνρείνπ ζαο θαη ζε απηά ηα θαλάιηα δηαλνκήο.  

Electronic Distribution? 

Electronic Distribution είλαη ν φξνο πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ 
δηαχισλ δηαλνκήο.  

Απηνί νη δίαπινη δηαλνκήο βνεζνχλ ηνπο πξνκεζεπηέο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ λα 
ζέζνπλ ηα μελνδνρεία ηνπο ζηε δηάζεζε ησλ δηαχισλ δήηεζεο (Σνπξηζηηθά Πξαθηνξεία, 
Σνπξηζηηθνί Οξγαληζκνί, Υνλδξέκπνξνη, Δπηζθέπηεο, bookers θ.ιπ.) θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 
γίλνληαη νη θξαηήζεηο ειεθηξνληθά, γξήγνξα θαη ζε ρακειφ θφζηνο. Απηνί νη δίαπινη δηαλνκήο 
κπνξνχλ λα είλαη on-line δίαπινη πξνζβάζηκνη απφ ην Internet, ή ειεθηξνληθνί 
δίαπινη πξνζβάζηκνη απφ εηαηξηθά δίθηπα, ή δηακέζνπ κηαο ζχλδεζεο κε ρξήζε 
δηεπαθήο (interfaced connection). 

Γιατί ένα ξενοδοχείο να συνδεθεί σε ένα GDS ή ένα ADS 

Σα μελνδνρεία επσθεινχληαη απφ ηελ παγθφζκηα εκβέιεηα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Γηαχισλ 
Γηαλνκήο, ε νπνία επηηξέπεη ζε εθαηνκκχξηα ρξήζηεο αλά ηνλ θφζκν λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 
πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ Ξελνδνρείσλ θαη λα θάλνπλ θξαηήζεηο δσκαηίσλ. 

Οη Ζιεθηξνληθνί Γίαπινη Γηαλνκήο ζπλδένληαη κε πάλσ απφ 500.000 ηαμηδησηηθά 
πξαθηνξεία θαη εθαηνκκχξηα ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα λα θάλνπλ on-lineθξαηήζεηο θαη λα 
ιακβάλνπλ απηνκάησο επηβεβαίσζε ηεο θξάηεζήο ηνπο. 

Πώς αντιπροσωπεύονται τα ξενοδοχεία σε αυτούς τους Ηλεκτρονικούς 

Διαύλους Διανομής 

 Έλα κεκνλσκέλν μελνδνρείν ή κία αιπζίδα μελνδνρείσλ κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί κε έλαλ 
απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο ηξφπνπο: 

 Χο κία αιπζίδα ηδησηηθήο ηαπηφηεηαο (Private label chain) 

Γηα λα πξνσζεζεί έλα μελνδνρείν ψο θίξκα ηδησηηθήο ηαπηφηεηαο είλαη ην πην 
δαπαλεξφ θαη απαηηείηαη απφ ην μελνδνρείν λα αλαπηχμεη, λα πινπνηήζεη θαη λα πξνσζήζεη κία 
αηνκηθή εηαηξηθή ηαπηφηεηα. 

 Χο κέξνο κίαο ήδε γλσζηήο εηαηξείαο 

Μία ήδε γλσζηή εηαηξεία επηηξέπεη ζε έλα μελνδνρείν λα δηαηεξήζεη ηε δηθηά ηνπ 
ηαπηφηεηα, αιιά έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνσζήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέξνο ηεο εηαηξείαο, ην 
νπνίν ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα πηνζεηήζεη ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο, φηη πξέπεη λα παξέρεη 
εγγπήζεηο θ.ιπ. 

 Χο έλα κεκνλσκέλν μελνδνρείν κηαο ζπιινγηθήο νκάδαο αληηπξνζσπεπηηθψλ 
μελνδνρείσλ 

Μία αληηπξνζψπεπζε απηήο ηεο κνξθήο επηηξέπεη ζην μελνδνρείν λα δηαηεξήζεη ηελ 
ηαπηφηεηά ηνπ, αιιά παξάιιεια λα ζεσξείηαη σο κέινο κηαο κεγάιεο νκάδαο παξφκνησλ 
ζπγθξνηεκάησλ κέζα ζηνπο Γηαχινπο Γηαλνκήο. 

ηαλ έλα μελνδνρείν έρεη επηιέμεη κία απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο 
αληηπξνζψπεπζεο, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε φια ηα GDS θαη IDS. 
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Πώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφράζονται σε περισσότερες 

κρατήσεις για το ξενοδοχείο ; 

Μφιηο ζπλδεζείηε ζην GDS θαη ην IDS/ADS, ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε είλαη κέξνο ελφο άξηζηα 
ζρεδηαζκέλνπ παγθφζκηνπ δηθηχνπ θξαηήζεσλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν, είλαη 
πιένλ πξνζβάζηκε απφ εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο αλά ηνλ θφζκν ηφζν ζην Γηαδίθηπν φζν θαη ζε 
Σαμηδησηηθά Γξαθεία. 

Σν ζχζηεκα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ δηαζεζηκφηεηα ζαο θαη ζα ελεκεξψλεη 
απηφκαηα ηα GDS. Δπηπιένλ ζα κπνξείηε θαη κφλνη ζαο λα θιείζεηε θαη λα αλνίμεηε ηε 
δηαζεζηκφηεηά ζαο φπσο επηζπκείηε νη θξαηήζεηο κέζσ GDS είλαη επηβεβαησκέλεο. Μηα θξάηεζε 
κέζσ ησλ δηθηχσλ GDS δελ κπνξεί λα είλαη on request. Κάζε θξάηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 
πηζησηηθή θάξηα ηνπ πειάηε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο εγγχεζε ζηελ πεξίπησζε κε 
εκθάληζεο. 

Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ γίλεηαη κέζσ 
ησλ GDS(Global Distribution System ) πνπ ηξνθνδνηεί 600.000 πξάθηνξεο θαη 1200 
ηαμηδησηηθά site..  

Η διαχρονική εξέλιξη και ο ρόλος των συστημάτων κρατήσεων στην 

διεθνή τουριστική 

Σα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην γεληθφηεξν ζχλνιν ηεο ηνπξηζηηθήο 
βηνκεραλίαο. Ζ ρξήζε θαη ε ζπλερήο εμέιημε απηψλ, αθελφο βειηηψλεη ηελ πνζφηεηα θαη ηελ 
πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη πξνο ηνλ πειάηε, αθεηέξνπ 
πξνζθέξεη κεηξήζηκα πιενλεθηήκαηα πξνο ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Η δημιουργία και η εξέλιξη των παγκόσμιων συστημάτων διανομής 

(GDS-Global Distribution Systems) 

Ζ εκθάληζε ησλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1950, πεξίνδνο φπνπ παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ δηεζλψλ κεηαθηλήζεσλ θαη 
αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζπξάμεσλ. 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ αεξνκεηαθνξψλ (νη αεξνκεηαθνξέο γίλνληαη 
πιένλ καδηθέο) θαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ηαμηδησηηθψλ νξγαληζκψλ (Tour Operators), είρε ζαλ 
απνηέιεζκα ηελ αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο εθ κέξνπο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ, κεγάινπ 
φγθνπ πιεξνθνξηψλ (Bynater 1992:226). Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηεο ρεηξφγξαθεο κεζφδνπ  
θξαηήζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πηήζεσλ αληηθαζίζηαηαη κε ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο δξνκνινγίσλ, ν ζρεδηαζκφο πηήζεσλ 
θαζψο θαη ε έθδνζε εηζηηεξίσλ θαιχπηνληαη απφ ηηο λέεο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο 
ηερλνινγίαο, ελψ δηαρξνληθά θαιχπηνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξηψλ π.ρ. 

πξνγξακκαηηζκφο ηαθηηθψλ ειέγρσλ ησλ αεξνζθαθψλ, δηαρείξηζε απνζθεπψλ, 
ιεηηνπξγίεο ινγηζηεξίνπ θ.ι.π. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αμηνζεκείσηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 
εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ηελ εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ ζηηο κεηαθηλήζεηο, ελψ κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 
κεηψλεηαη νπζηαζηηθά ε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζηελ δηαδηθαζία ηεο θξάηεζεο (εχξεζε πηήζεο, 
θνζηνιφγεζε, θξάηεζε, έθδνζε εηζηηεξίνπ). ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 κεγάιεο 
ακεξηθαληθέο εηαηξίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ IBM ζρεδηάδνπλ θαη πξνσζνχλ ζηελ αγνξά ηα 
πξψηα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ (Computer Reservation Systems – CRS). 

Σα CRS ιεηηνπξγνχλ θπξίσο ζαλ έλα database management system γηα παξνρή 
δηαθφξσλ ηχπσλ πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ . 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ηα CRS εμειίζζνληαη ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο θαη 
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη θξαηήζεσλ κεηαμχ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ (United, B.A., 
S.A.S., Lufthansa) θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ. Μεγάιε ζπκβνιή ζην γεγνλφο απηφ είρε ε 
ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ. Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία 
έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο αθνχ πξψηα 
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εγθαηαζηήζνπλ αλεμάξηεην ηεξκαηηθφ γηα ηελ θάζε εηαηξία μερσξηζηά. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα 
σθέιεζε ζεκαληηθά νξηζκέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία αθνχ απέθηεζαλ 
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ εηαηξηψλ, ελψ παξάιιεια δεκηνχξγεζε θαη 
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ .  

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε αλαδήηεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πηήζεσλ γηα 
ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ ζε δεδνκέλε εκεξνκελία, εκθαλίδνληαλ πξψηα νη δηαζέζηκεο πηήζεηο 
ησλ ζπλεξγαδφκελσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη θαηφπηλ ησλ ππνινίπσλ, κεηψλνληαο έηζη ζε 
πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ πηζαλφηεηα επηινγήο ησλ ηειεπηαίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ κεγέζνπο 
ησλ πσιήζεψλ ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία θαη πηνζέηεζε 
θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ, έηζη ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη παξαπάλσ 
δηαθξίζεηο θαη λα απνηξαπεί ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο. Δπηπιένλ φια ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ππνρξεψζεθαλ λα εκθαλίδνπλ ηηο δηαζέζηκεο πηήζεηο φισλ ησλ 
αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ, βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ελψ ε δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο 
θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ, 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε θαη θζελφηεξε παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ ηαμηδησηηθνχ 
πξντφληνο.  

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, εμειηγκέλα ακεξηθαληθά ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ 
ηαμηδησηηθήο πξαθηφξεπζεο CRS, επεθηείλνληαη ζηελ επξσπατθή αγνξά δεκηνπξγψληαο έληνλν 
πξνβιεκαηηζκφ ζηηο 21 επξσπατθέο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο  κέιε ηνπ ΑΔΑ (Association of 
European Airlines). Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ηαμηδησηηθήο 
πξαθηφξεπζεο γίλεηαη πιένλ επηηαθηηθή, έηζη ψζηε ην 1986 ε εηαηξία SH&E αλαιακβάλεη ηελ 
κειέηε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα 
ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί θαη ζηελ Δπξψπε έλα Παγθφζκην χζηεκα 
Γηαλνκήο (Global Distribution System – GDS) ηθαλφ λα αληαγσληζηεί ηα αληίζηνηρα ακεξηθαληθά, 
ζπλδένληαο φια ηα επξσπατθά ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία κε ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία ησλ 
αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο θαη κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο 
παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ (μελνδνρεία, λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο ελνηθηάζεσο 
απηνθηλήησλ). 

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην 1987 θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα δπν πξψηα επξσπατθά 
ζπζηήκαηα δηαλνκήο, ην Amadeus θαη ην Galileo πνπ ζπλδένληαη ηφζν κε ηα εηαηξηθά 
πξαθηνξεία φζν θαη κε ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ επηθνηλσλία κε ηηο 
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ κέζσ δηθηχνπ. Οη λέεο βάζεηο 
δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δπν ζπζηήκαηα, παξέρνπλ κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ 
ζηνπο ηαμηδηψηεο, εθηειψληαο ηαπηφρξνλα έλαλ ηερληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ ξφιν εθφζνλ επηηξέπνπλ 
ζηνλ ππάιιειν λα πξνζδηνξίδεη ηηο επηζπκίεο ηνπ πειάηε - θαηαλαισηή αιιά θαη φζα δελ ηνλ 
ηθαλνπνηνχλ. 

ηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή αγνξά, ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θξάηεζεο ζέζεσλ αιιά 
θαη γεληθφηεξα ε δηάζεζε, πξνψζεζε θαη πψιεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ κέζσ Ζ/Τ 
απνηεινχλ πιένλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ δηαθαίλεηαη φηη ζα 
επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. Σφζν ζηελ επξσπατθή αγνξά 
φζν θαη ζηελ ειιεληθή, θπξίαξρε ζέζε θαηέρνπλ ην Galileo, ην Sabre, ην Amadeus θαη ην 
Worldspan. Δηδηθά ην πξψην, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο δηαθαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 
αγνξάο, απνηειψληαο ηκήκα ηνπ Galileo International, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο ην 
δεκνθηιέζηεξν ζχζηεκα ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Σν Amadeus αθνξά θπξίσο ηελ επξσπατθή 
ηνπξηζηηθή αγνξά ελψ ην Sabre ηελ Ακεξηθή θαη ην Worldspan είλαη έλα νπδέηεξν παγθφζκην 
ζχζηεκα θξαηήζεσλ. Βαζηθφ ζηνηρείν θαη πιενλέθηεκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ 
απνηειεί ην γεγνλφο φηη πεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο 
βηνκεραλίαο (μελνδνρεία, ηαμηδησηηθά γξαθεία, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, 
ηνπξηζηηθά πνχικαλ, θ.ι.π.), κέζα απφ ηηο νπνίεο ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ νπνηαδήπνηε θξάηεζε αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ. 

Χο εθ ηνχηνπ είλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο φηη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα θξαηήζεσλ έρνπλ κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε ζε κηα δπλεηηθή 
πειαηεία, θαζψο δηαθαίλεηαη κηα εμηζνξξφπεζε ησλ ηηκψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθεξφκελεο 
ππεξεζίεο, εθφζνλ ν πειάηεο - θαηαλαισηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ 
επηινγψλ. 
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ηελ ειιεληθή αγνξά, αλ θαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θξάηεζεο ζέζεσλ δελ 
αμηνπνηνχληαη ζην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο, ε αλάπηπμή ηνπο ηδηαίηεξα 
ηελ δεθαεηία ηνπ ‟90 ήηαλ ηαρχηαηε. Παξφι‟ απηά, ε δηάξζξσζε ηεο ηαμηδησηηθήο αγνξάο θαη ν 
θαηαθεξκαηηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ κε αλάινγεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ππνδνκή, 
απνηέιεζαλ βαζηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζηελ πηνζέηεζε εθ κέξνπο ησλ ηαμηδησηηθψλ 
επηρεηξεκαηηψλ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη θπξίσο ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ 
πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ. Μηα πξφζθαηε ζρεηηθά έξεπλα ηνπ Deutshes Wirtschafts 
Wissenschaftliches Institut fur Fremdenverkehr δείρλεη κε επθξηλή ηξφπν φηη ν ξφινο ησλ 
πξαθηνξείσλ ηαμηδίσλ ηείλεη, ππφ ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, λα κεηψλεηαη ζπλερψο. 

 

   
Ζ ζπγθεθξηκέλε κείσζε ηνπ ξφινπ ησλ πξαθηνξείσλ, ζα κπνξνχζε ζην κέιινλ λα 

απνηειέζεη κηα ηεξάζηηα ζε δηαζηάζεηο απεηιή γηα ηα GDS (Global Distribution Systems), αθνχ 
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ, ην δηνρεηεχνπλ ζηα 
ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία. Δπίζεο, ε ζεακαηηθή αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε 
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) απφ πνιινχο ρξήζηεο, αληηθαηνπηξίδεη κηα ηάζε πνπ δείρλεη 
θαζαξά φηη ηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ ππνθαζίζηαληαη ζηαδηαθά. Σν Internet απνηειεί πιένλ έλα 
ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα επαγγεικαηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθά ζην ρψξν 
ηνπ ηνπξηζκνχ (Middleton 2001:158).  

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη (απεπζείαο ζχλδεζε – Online, επξεία 
γεσγξαθηθή θάιπςε, ε απήρεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ην ρακειφ θφζηνο ρξεζηκνπνίεζήο 
ηνπ, ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο δηαθφξσλ ζειίδσλ κεηαμχ ηνπο), βξίζθνπλ άκεζε εθαξκνγή ζηα 
ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ (Manes 2003:228). Έηζη γηα παξάδεηγκα, έλα μελνδνρείν έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα πξνσζεί κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηα πξντφληα ηνπ εχθνια, γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά, 
θάλνληάο ηα γλσζηά ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

Αλ επηρεηξνχζακε ινηπφλ λα πξνβιέςνπκε κειινληηθέο εμειίμεηο ζην ρψξν, ζα 
κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε ηάζε πνπ δηαθαίλεηαη ζηνλ νξίδνληα, πξνβιέπεη ηελ 
ζηαδηαθή έληαμε ησλ ηνπξηζηψλ - θαηαλαισηψλ αιιά θαη ησλ παξαγσγψλ / ελδηάκεζσλ, ζε έλα 
κεγάιν δηαδίθηπν, φπνπ νη κελ θαη νη δελ , ζα αληαγσλίδνληαη κε ζεκηηά κέζα, ζην ζχλνιν ησλ 
κεηαβιεηψλ / παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ. 

Η απελευθέρωση των παγκόσμιων συστημάτων διανομής 

(GDS-Global Distribution Systems) 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαθέξζεθε ε πηνζέηεζε θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 
θξαηήζεσλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα απνηξαπεί ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο. Παξφι‟ απηά, ε 
ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ησλ GDS αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 
δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ εθάζηνηε αεξνπνξηθή εηαηξία θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ ηνπξίζηα – θαηαλαισηή. Χο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη φηη ηα GDS 
βξίζθνληαη ζε θπξίαξρε ζέζε ζε ζρέζε κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο 
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ζεκαηνδνηνχλ έλαλ αξηζκφ εμειίμεσλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζπλζήθεο 
παξαγσγήο ησλ ηαμηδίσλ ζηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, ελψ ε απεπζείαο επαθή κεηαμχ 
αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη Travel Management Companies, ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο 
ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ηαμηδηνχ αθνχ κέρξη πξφηηλνο δελ είραλ πξφζβαζε ζην 
ζχλνιν ησλ λαχισλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην δηαδίθηπν), 
πεξηνξηδφκελεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξέο απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. 

Δπηπξφζζεηα θαίλνληαη αλαγθαζκέλεο λα βξνπλ ηα θαηάιιεια θαλάιηα πξφζβαζεο 
ζην ζχλνιν ησλ λαχισλ, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο - πειάηεο 
ηνπο ηηο κηθξφηεξεο θαη ηηο πην ζπκθέξνπζεο ηηκέο. 

Σα βασικά χαρακτηριστικά των GDS 

Σα Global Distribution Systems (GDS) απνηεινχλ ηνλ κεζάδνληα κεηαμχ ηνπ ηαμηδησηηθνχ 
πξάθηνξα θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο (αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θ.ιπ.).  

Απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν θαλάιη δηαλνκήο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ δηεζλψο, 
αθνχ ειαρηζηνπνηνχλ ην ρξφλν εμππεξέηεζεο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ θξάηεζε ζε ειάρηζην ρξφλν 
(Truitt, Teye, Farris 1991:22). Σα θέξδε πνπ απνθνκίδνπλ, απφ ηα πνζνζηά πνπ εηζπξάηηνπλ 
απφ ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο κέζσ απηψλ θξαηήζεσλ, είλαη κεγάια θαη κέξνο απηψλ δηαηίζεηαη 
γηα ηελ ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ.  

Παξαθάησ παξαζέησ κηα κηθξή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θαη κεγαιχηεξσλ 
ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ: 

1 Sabre 

Σν 1959 ε αεξνπνξηθή εηαηξία American Airlines θαη ε IBM, αλαθνίλσζαλ ηα ζρέδηά ηνπο 
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ έλα εκηαπηφκαην επαγγεικαηηθφ εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ, γλσζηφ 
σο Sabre. Σν επαλαζηαηηθφ ζχζηεκα απνηέιεζε ηελ πξψηε realtime επηρεηξεζηαθή εθαξκνγή 
ζηελ ειεθηξνληθή ηερλνινγία. Σν Sabre ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην επέιηθηα ζπζηήκαηα ηεο 
αγνξάο θαη έρεη πξφζβαζε ζηνπο θαηαιφγνπο δηάζεζεο 370 αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη 59 
εηαηξηψλ ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ΓΑΝΔ θαη ERMES, 
ελψ θηινμελεί ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ 31.000 μελνδνρεία, ζηα νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ 
θξαηήζεηο (http:/www.travelocity.com). 

Δπίζεο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πξφγξακκα Worldfare, ην νπνίν είλαη 
έλα απηνκαηνπνηεκέλν πξφγξακκα ηηκνιφγεζεο δηεζλψλ θαη εγρψξησλ ηαμηδηψλ, νπνηνπδήπνηε 
ζπζηήκαηνο δηάζεζεο πιεξνθνξηψλ δηεζλψο .Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα παξέρεη ζπλερή 
ελεκέξσζε απφ δηεζλείο πεγέο λαχισλ γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 60.000.000 λαχινπο, ελψ 
παξάιιεια ζηα ζηνηρεία πνπ πξνκεζεχεη ην πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαη ηηκέο απφ φινπο ηνπο 
πηζαλνχο πσιεηέο. Σν Worldfare εθηφο ησλ παξαπάλσ δπλαηνηήησλ, πξνζθέξεη επίζεο: 

- Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηκέο ηνπιάρηζηνλ 100.000.000 ζπλδπαζκέλσλ λαχισλ 
θαη παξάιιειε εμππεξέηεζε 50 θαη πιένλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ. 

- Γπλαηφηεηα ηηκνιφγεζεο λαχινπ πνπ πεξηέρεη κέρξη 24 ηκήκαηα θαη παξάιιεια 
επίδεημε κέρξη 26 θαηεγνξηψλ λαχινπ. 

- Άκεζε πξφζβαζε ζηηο ηξαπεδηθέο ηηκέο πψιεζεο ζπλαιιάγκαηνο, ζε παγθφζκην 
επίπεδν. 

- Σνλ αληρλεπηή «επθαηξηψλ» (last minute offers), γηα «έμππλεο ιχζεηο» θαη επηινγέο 
πξνο ηνλ ρξήζηε. 

- Γπλαηφηεηα επαλειέγρνπ ησλ λαχισλ. 

ζνλ αθνξά ην δηαδίθηπν, ε παξνπζία ηνπ Sabre ππφ ηελ νλνκαζία Travelocity, δίλεη 
ην δηθαίσκα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα κπνξεί λα επηιέγεη θαη λα θάλεη θξάηεζε ζηελ 
θαζνξηζκέλε ηηκή ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη 
ε Sabre Hellas παξνπζίαζε κηα ζεηξά πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ 
ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπξηζκνχ Philoxenia 2003, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζηελ Θεζζαινλίθε 
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2. Worldspan 

Σν Worldspan δεκηνπξγήζεθε ην 1990 θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ Delta 
Airlines, Northwest Airlines θαη TWA, ελψ ην 1992 μεθίλεζε ε ζπλεξγαζία ηνπ ζε ηερληθά ζέκαηα 
κε ηελ Start-Amadeus. πλεξγάδεηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ 360 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 40 
εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, 16.000 ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη πεξίπνπ 22.000 μελνδνρεία.  

Δπηπιένλ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα πιεξνθνξίεο θξαηήζεσλ ζέζεσλ ζε δηάθνξνπο 
επξσπατθνχο ζηδεξνδξνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη αθηνπιντθέο εηαηξίεο, ελψ παξέρεη 
πιεξνθνξίεο ζε εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε E-Business θαη θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ 
αζρνινχληαη κε ζέκαηα ηνπξηζκνχ θ.ι.π..  

Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Windows θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «θηιηθφ» πξνο 
ηνπο ρξήζηεο. Σν 2003 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αχμεζε 65% ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ αεξνπνξηθψλ 
εηαηξηψλ ζηηο ΖΠΑ ελψ πξφζθαηα παξνπζηάζηεθε έλα λέν πξφγξακκα, ην SecuRate Air Plus, 
ην νπνίν δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ λαχισλ κέζσ 
δηαδηθηχνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 
 

 

3. Galileo International 

Γεκηνπξγήζεθε ην 1977 ζηελ Αγγιία κεηά απφ ζπκθσλία ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ British 
Airways, Swissair, KLM θαη United Airlines, ελψ ε Οιπκπηαθή Αεξνπνξία ζπκκεηέρεη ζηελ 
παξνχζα θνηλνπξαμία κε πνζνζηφ 4%. Πξφθεηηαη γηα έλα πξνεγκέλν ζχζηεκα θξαηήζεσλ ζην 
νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλεο πεξηζζφηεξεο απφ 511 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 39 εηαηξίεο ελνηθίαζεο 
απηνθηλήηνπ, 46.046 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, 368 Tour Operators θαζψο θαη φιεο νη θχξηεο 
γξακκέο θξνπαδηέξσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Δπίζεο ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θξαηήζεσλ, 
παξέρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 41.200 ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ αεξνπνξηθά αιιά θαη άιια είδνπο εηζηηήξηα, ηε δπλαηφηεηα 
πξαγκαηνπνίεζεο πνιιαπιψλ θξαηήζεσλ θαζψο θαη ηελ έθδνζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ζε 
116 ρψξεο. Απνθιεηζηηθφο δηαλνκέαο - NDC (National Distribution Company) ηεο Galileo 
International ζηελ Διιάδα είλαη ε Galileo Hellas (ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Οιπκπηαθήο  
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εξνπνξίαο), ε νπνία ηδξχζεθε ην 1991 κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο 
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπκβάιεη ζε κέγηζην βαζκφ, ζηελ 
αλάπηπμε θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη 
ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ Διιάδα. Ζ Galileo 
Hellas, γηα δπν ζπλαπηά έηε (1998, 1999) ηηκήζεθε απφ ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο κε ην 
βξαβείν ηνπ θαιχηεξνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, ελψ ην 2000 θαη ην 2002 
ηηκήζεθε απφ ηελ Galileo International σο ην θαιχηεξν NDC (National Distribution Company) 
ζηελ Δπξψπε. 

Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ ηεο Galileo Hellas (http://www.galileo.com) είλαη 
νη εμήο: 

-Γηεζλέο ζχζηεκα θξαηήζεσλ γηα μελνδνρεία, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο 
ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. 

- Δζληθφ χζηεκα Γηαλνκήο. Αθνξά έλα ζχζηεκα θξαηήζεσλ εζληθήο εκβέιεηαο, φπνπ 
παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα γηα πξαγκαηνπνίεζε θξαηήζεσλ ζε μελνδνρεία, πινία, 
αεξνπιάλα θαη ηξέλα, ελψ παξάιιεια έρεη θαη πξφζβαζε ζε εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. 
Δπίζεο πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα πξνβνιήο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 
ηνπξηζηηθψλ θαη ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ ζηελ Διιάδα. 

 
 

 

Ο ρόλος των GDS στη λειτουργία των τουριστικών πρακτορείων και 

ξενοδοχείων 

Αλακθηζβήηεηα, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (πξνκεζεπηέο - κεζάδνληεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο) αληηκεησπίδνπλ ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ πνπ παξαηεξείηαη ζην ρψξν ηεο 
παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Κχξηα επηδίσμή ηνπο είλαη λα κπνξέζνπλ λα 
αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο γη απηφ θαη αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο 

http://www.galileo.com/
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αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, έρνληαο σο θχξην θαλάιη δηάζεζεο, έλα ή πεξηζζφηεξα 
ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ. 

Η χρήση των GDS στα ξενοδοχεία 

Οη εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ελφο 
κεραλνγξαθεκέλνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ, επεθηείλνληαη ζηελ παξνρή ζαθνχο 
πιεξνθφξεζεο ζε ζρέζε κε ηα δηαζέζηκα δσκάηηα κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Ζ ρξήζε 
ησλ GDS έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή δηάζεζε ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ, κε απεπζείαο 
πψιεζή ηνπο ζε λέεο αγνξέο, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο εηήζηαο πιεξφηεηάο ηνπο θαη ησλ 
εζφδσλ ηνπο. 

εκαληηθή θηλεηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ έρνπλ αλαπηχμεη νη 
κεγάιεο αιπζίδεο μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα (Hilton, Intercontinental, Holiday 
Inn θ.ι.π.), πνπ δηαζέηνπλ ηα δσκάηηα ησλ μελνδνρείσλ ηνπο, κε θχξην πιενλέθηεκα ηελ 
επσλπκία ηνπο (brand name). 

Παξφια απηά, πάξα πνιιά μελνδνρεία, πέξα ηεο δηάζεζεο ησλ δσκαηίσλ, είλαη 
δπλαηφ λα πξνζθέξνπλ θαη άιια πξντφληα φπσο είλαη νη αίζνπζεο εθδειψζεσλ, ηα επηζηηηζηηθά 
ηκήκαηα, νη αίζνπζεο ζπλεδξίσλ, νη εγθαηαζηάζεηο άζιεζεο θαη αλαςπρήο θ.ι.π. φπνπ θχξηνο 
ζηφρνο είλαη ε θαζεκεξηλή πψιεζε απηψλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε ιεηηνπξγία 
ηνπο (http://www.starwoodhotels.com). 

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πιένλ, κε ηελ βνήζεηα ελφο απινχ  
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ελφο modem επηθνηλσλίαο, λα ζπλδεζνχλ ζην θεληξηθφ ζχζηεκα 
θξαηήζεσλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

- Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα δηαζέζηκα δσκάηηα ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο δψλεο ή 
γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 

- Δλεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα δσκάηηα πνπ έρνπλ πξνο δηάζεζε, ηνπο ηχπνπο 
ησλ δσκαηίσλ, ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, ηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο, πξφζζεηα facilities πνπ 
ελδερνκέλσο παξέρνληαη θ.ιπ. 

- Γπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θξάηεζεο ζε δηάθνξα άιια ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ 
εθηφο ησλ δσκαηίσλ π.ρ. επηζηηηζηηθά ηκήκαηα ή αθφκε θαη θξάηεζε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο 
ρψξνπο ζπλεδξίσλ, άζιεζεο θ.ιπ. 

- Γπλαηφηεηα θξάηεζεο ζε άιιε κνλάδα ηεο πεξηνρήο ηνπο (πεξίπησζε overbooking) 
ή ηδηνθηεζίαο ηνπο (φκηινο μελνδνρείσλ). 

- Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ Yield Management. 

- Άληιεζε πνιιαπιψλ πιεξνθνξηψλ (ηνπξηζηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνξνινγηθέο, 
λνκνζεηηθέο θ.ιπ.) θαζψο θαη κηθξέο αγγειίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δπίζεο, ην ζχζηεκα θξαηήζεσλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε 
λα απμήζεη θαη λα δηεπξχλεη ην πειαηνιφγηφ ηεο, αθνχ ζα κπνξεί λα δηαζέηεη δσκάηηα απεπζείαο 
ζε λέεο αγνξέο πνπ δελ είραλ κέρξη ζήκεξα εχθνιε πξφζβαζε π.ρ. εκπνξηθέο εηαηξίεο, γξαθεία 
ηαμηδίσλ, θ.ιπ. ελψ παξέρεη επίζεο κεγάιε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. 
Δπηπιένλ, κπνξεί λα απνδεηρζεί ζεκαληηθφ εξγαιείν φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δήηεζεο, 
παξαθνινπζψληαο ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηαιφγσλ θαζψο θαη λα 
απνηειέζεη ζεκαληηθφ βνήζεκα πξνο ην ηκήκα κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ ηνπ μελνδνρείνπ, 
παξαθνινπζψληαο νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία αξρηθήο πξνέιεπζεο θξάηεζεο, δπλεηηθήο 
αγνξάο θαη ηδηαίηεξσλ πξνηηκήζεσλ. ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ηεο δήηεζεο ηεο αγνξάο, ε 
αμηνπνίεζε ησλ κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ θαηαιφγσλ, 
κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη 
ζπλεπψο ζηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο. 

Δίλαη θαλεξφ φηη, ηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ δηαδξακαηίδνπλ έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο μελνδνρείνπ, αξθεί θπζηθά ηα δεδνκέλα 
πνπ θαηαρσξνχληαη λα είλαη έγθπξα, ψζηε λα πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη 
ππεξεζίεο ζηνλ ηνπξίζηα – θαηαλαισηή. 
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υμπεράσματα για τα GDS 

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ εκθαλίδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εληππσζηαθφ 
ξπζκφ αλάπηπμεο. Ζ πνιπκνξθηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ν 
κεγάινο αξηζκφο εκπιεθνκέλσλ θαη κεζαδφλησλ ζηελ δηαθίλεζε απηψλ, είρε ζαλ απνηέιεζκα 
ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ Global Distribution System (GDS). 

Αληηθεηκεληθφο ηνπο ζθνπφο είλαη ε απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ηνπ θαηαλαισηή ζην 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Γη απηφ ην ιφγν θαηαβάιιεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα ψζηε ν κειινληηθφο 
ηνπξίζηαο λα είλαη ζε ζέζε, κε κηα απιή θαη επέιηθηε δηαδηθαζία (κε ηελ βνήζεηα ελφο θηιηθνχ 
ζπζηήκαηνο ην νπνίν παξέρεη πιήξε πιεξνθφξεζε ζε νπνηνδήπνηε ρψξν, αθφκα θαη κέζα ζην 
ζπίηη ηνπ), λα κπνξεί εχθνια, γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά λα θαζνξίζεη κφλνο ηνπ ην πεξηερφκελν 
ησλ δηαθνπψλ ηνπ έσο θαη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα. 

Ζ ρξήζε ησλ GDS θαίλεηαη φηη δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε «δσή» ηνπ ηνπξίζηα, 
αθνχ κέζα απφ απηά ν ρξήζηεο έρεη άκεζε ελεκέξσζε ζε φηη αθνξά: 

-Πιεξνθνξίεο γηα πηήζεηο, θξαηήζεηο ζέζεσλ, ηηκέο λαχισλ θ.ι.π. 

-Πξαγκαηνπνίεζε θξαηήζεσλ ζε μελνδνρεία, ηνπξηζηηθά παθέηα, ελνηθηάζεηο 
απηνθηλήησλ θ.ι.π. 

-Γηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε ζπλάιιαγκα θαη αγνξέο εηζηηεξίσλ γηα δηάθνξεο  
εθδειψζεηο. 

-Αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο εηζφδνπ θαη παξακνλήο 

ζε κηα ρψξα. 

-Γπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ, θ.ι.π. 

Βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ επηινγή ελφο GDS απφ ηνλ ρξήζηε, απνηειεί ε αμηνπηζηία ηνπ 
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, δειαδή ε πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε φηη αθνξά ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. Γηα 
παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηνπξίζηαο επηζπκεί λα αγνξάζεη ζπκπιεξσκαηηθέο 
ππεξεζίεο ηνπ μελνδνρείνπ ή άιιεο ππεξεζίεο (ηνπηθέο εθδξνκέο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο), ζα 
πξέπεη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ λα αληαπνθξίλεηαη νπζηαζηηθά ζηηο αλακελφκελεο πξνζδνθίεο 
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ηνπ ηνπξίζηα (ζχκθσλα κε ηελ παξνπζία ηνπ ζε απηφλ), θαζψο θαη νη ηηκέο πνπ δηαηίζεληαη ζην 
ζχζηεκα λα παξέρνπλ πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο. 

Δπίζεο, ε ζπλερήο δηεχξπλζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζε 
ζπλάξηεζε κε ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 
ρξήζηεο ησλ GDS, πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ κε ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ 
φθεινο αιιά θαη κεγάιε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

ζνλ αθνξά ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ δηαδξακαηίδνπλ 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημή ηνπο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ 
ηνπο. 

Απηά: α) απνηεινχλ ην θχξην κέζν πξνψζεζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 
πξντφλησλ,  δηακνξθψλνληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ ζρέζε πξνζθνξάο-δήηεζεο, β) 
δηεπξχλνπλ ηελ αγνξά ζηελ νπνία ζηνρεχεη ε επηρείξεζε ζπλδπάδνληαο ίδηα ή ζπκπιεξσκαηηθά 
πξντφληα δηαθφξσλ εηαηξηψλ, γ) ζηεξίδνπλ ηελ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ επξχηεξε αλάπηπμε 
ηνπ ηνπξηζκνχ, κέζσ ηεο θαηαιιειφηεξεο αμηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο κε γλψκνλα 
ηνλ νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ. 

πλνςίδνληαο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ σθέιεηεο πνπ 
απνθνκίδεη ηφζν ν ηνπξίζηαο – θαηαλαισηήο φζν θαη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, απφ ηελ ρξήζε 
ελφο GDS, ζα πξέπεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ γηα 
ηελ δηεθπεξαίσζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ζπλαιιαγψλ θαη γηα ηελ απφθηεζε ηζρπξνχ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ηυν ςπολοίπυν ζςζηημάηυν πληποθόπηζηρ πος 

πποζθέπονηαι ζηο διαδίκηςο. 
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E-Hospitality Ηλεκτρονική Υιλοξενία 

Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο αλέθαζελ ραξαθηεξηδφηαλ απφ πςειή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 
ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηφζν εζσηεξηθά ζηηο δηάθνξεο 
επηκέξνπο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φζν θαη γηα ηε κεηαμχ ηνπο δηθηπαθή δηαζχλδεζε θαη 
ειεθηξνληθή δηαλνκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 
ζηηο πνιχπινθεο, ηππνπνηεκέλεο θαη εληάζεσο εξγαζίαο δηαδηθαζίεο, θαζψο επίζεο ζηε 
πνιπζχλζεηε δνκή ηνπ ηνκέα απηνχ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη θαηά θαλφλα κεγάιε απφζηαζε 
απφ ην ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Αλακθηζβήηεηα, ε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 
ηειεπηθνηλσληψλ, έρεη επηδξάζεη θαηαιπηηθά ζην επηρεηξεζηαθφ θάζκα ζε παγθφζκην επίπεδν. 
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε έρεη κεηακνξθψζεη πιήξσο ην ηνπίν ηεο 
ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία επηρεηξεί λα ηθαλνπνηήζεη κε ηελ θαηάιιειε πξνζθνξά, 
κεγάινπ εχξνπο θαη πνηθηιίαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο δήηεζεο 
κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ δπλεηηθψλ πειαηψλ. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απφδνζε θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα, λα δεκηνπξγήζεη 
λένπο ηξφπνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, λα αλαπηχμεη λέεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
λα ζπληειέζεη απνθαζηζηηθά ζηελ απφθηεζε ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζα ζε κηα ηφζν 
αληαγσληζηηθή αγνξά. 

Ζ πξνζέιθπζε ηνπ ηνπξίζηα-θαηαλαισηή, γίλεηαη κέζα απφ θαιά ζρεδηαζκέλεο 
κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πξνβνιήο (κάξθεηηλγθ). Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 
δηαδηθαζίαο, είλαη φηη ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα πθίζηαληαη επεμεξγαζία θάζε 
θνξά, είλαη ηεξάζηηνο. 

Ζ επηινγή ελφο ζπλνιηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, πεξηιακβάλεη πνιιέο επηκέξνπο 
δηαδηθαζίεο: 

 Αλαδήηεζε θαη παξνπζίαζε 

 Πξνεπηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπλδπαζκνχ 

 Δπηβεβαίσζε δηαζεζηκφηεηαο 

 Οξηζηηθνπνίεζε ηνπ «ηειηθνχ παθέηνπ» 

ην ζεκείν απηφ, πξνζδηνξίδνληαη ν ξφινο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ κεζαδφλησλ ηεο 
ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο (Tour Operator, ηαμηδησηηθψλ-ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, κεηαθνξηθψλ   
εηαηξηψλ).   Οη  ζπγθεθξηκέλεο   επηρεηξήζεηο,   πξνκεζεχνπλ  ηνπο κειινληηθνχο ηνπξίζηεο-
θαηαλαισηέο,  φιε ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα ππεξεζίεο θαη πξντφληα, πξνθεηκέλνπ νη 
ηειεπηαίνη λα θαηαιήγνπλ ζε νξηζηηθέο επηινγέο. Ζ ζέζε ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο, 
εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνπο ρψξνπο θαηαλάισζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ: 

α) Ξελνδνρεία Έλα  κεγάιν  κέξνο ησλ  μελνδνρεηαθψλ  κνλάδσλ,  δηαζέηεη έλα 
νξγαλσκέλν πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα, ελψ φιν θαη πεξηζζφηεξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 
πξνβάινπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο είηε κέζσ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ, είηε κεκνλσκέλα.  

β) Μεηαθνξηθέο εηαηξίεο Σν ζχλνιν ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ (αεξνπνξηθέο, 
λαπηηιηαθέο, ζηδεξνδξνκηθέο θ.ιπ.), δηαζέηνπλ ηα δηθά ηνπο πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θαη ε 
πξφζβαζε ζε απηά γίλεηαη είηε κέζσ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ, είηε κεκνλσκέλα.  

γ) Δηαηξίεο πξνβνιήο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Δμεηδηθεπκέλεο 
επηρεηξήζεηο, θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε θαη ηε 
δηάζεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο πνπ παξνπζηάδνπλ φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Οη εθαξκνγέο παξνπζηάδνληαη είηε κέζα απφ CD-ROM, 
είηε είλαη δηαζέζηκεο κέζσ δηθηχνπ ππνινγηζηψλ. 

Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο κεζάδνληεο ηεο ηνπξηζηηθήο 
βηνκεραλίαο, εμαξηάηαη άκεζα απφ ην βαζκφ πξφζβαζεο ζε κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο θαη 
πξντφληα, αιιά θαη απφ ην κέγεζνο επειημίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο 
πξνζαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ιχζεσλ ζηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ. ζν 
πεξηζζφηεξν άξηηα θαη νινθιεξσκέλε είλαη ε πιεξνθνξηθή ππνζηήξημε, ηφζν πην πςειφ 
πνηνηηθά ζα είλαη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε 
πςειφηεξεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο. Έλα 
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νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ππνζηήξημεο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, απνηειείηαη απφ 
έλα ζχλνιν εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη απφ έλα 
ζχλνιν Ζ/Τ, ζπζθεπψλ θαη δηαηάμεσλ πιηθνχ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε δηαρείξηζε 
ησλ πιεξνθνξηψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο κνλάδαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 
είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε φρη κφλν λα θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη 
λα κπνξεί εχθνια λα πξνζαξκφδεηαη, είηε γηα λα ππνζηεξίδεη λέεο παξεκθεξείο ππεξεζίεο θαη 
πξντφληα, είηε γηα λα παξαθνινπζήζεη άιινπ είδνπο αιιαγέο. 

ε φηη αθνξά ηελ πιεξνθνξηθή ππνζηήξημε, απηή ελζσκαηψλεη ηηο αθφινπζεο 
ζπληζηψζεο: 

α) Δθαξκνγέο φπνπ ππάξρεη άκεζε επαθή θαη ζρέζε κε ηνλ πειάηε. Πξφθεηηαη γηα ην 
F.O.M. (Front Office Management) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο δνζνιεςίεο κε ηνπο πειάηεο θαη 
απνηειεί θαηά θάπνην ηξφπν ηε «βηηξίλα» ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο.  

 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ front office, είλαη: 

 Οη θξαηήζεηο δσκαηίσλ 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο ππνδνρήο 

 Οη ζπλαιιαγέο κε ηα P.O.S. (Point of Sales) 

 Ζ πξνψζεζε θαη νη πσιήζεηο (π.ρ. δηαρείξηζε ζπλεδξίσλ, δεμηψζεσλ θ.ιπ.) 

 Αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο 

 Δπηκέιεηα ησλ ρψξσλ αλαςπρήο ηνπ μελνδνρείνπ 

β) Δθαξκνγέο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο ηεο κνλάδαο. Πξφθεηηαη γηα ην B.O.M. (Back 
Office Management) ηνπ νπνίνπ νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ ειεθηξνληθή ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο κνλάδαο 

 πγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ π.ρ. ζπλνιηθέο πσιήζεηο θαη θέξδε αλά πειάηε, 
αλά ηκήκα θ.ιπ., κε ζηφρν ηελ ππνβνήζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ηεο κνλάδαο 
κε θαηάιιειεο ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο (Management Information) γηα ηε 
δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη επηινγψλ, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε 
δηαπξαγκάηεπζε βάζεη ζηνηρείσλ κε ηνπο δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο ηνπξηζηηθψλ 
πξντφλησλ, θ.ιπ. 

 πγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ κάξθεηηλγθ, π.ρ. γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ βαζηθψλ νκάδσλ πειαηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ην ζρεδηαζκφ 
πξνζθνξψλ θαη πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, direct mail, telemarketing, θ.α.). 

 Σε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Σε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

γ) Γπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο κέζσ δηθηχνπ ππνινγηζηψλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη έλα αξηζκφ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε δηεζλή ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ (Computer Reservation Systems-
C.R.S.) θαη ην Παγθφζκην Πιέγκα Πιεξνθνξηψλ (World Wide Web-W.W.W.) κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ (Internet). Μέζσ απηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη αλαδήηεζε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 
ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία δεηνχληαη απφ ηνλ  πειάηε   (π.ρ.   αεξνπνξηθά  εηζηηήξηα,   
δσκάηηα  μελνδνρείσλ,   ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ, θ.ιπ.), γηα ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο, 
εκεξνκελίεο, αξηζκνχο αηφκσλ, θ.ιπ. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε θξαηήζεσλ απφ 
απφζηαζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη εθηππψζεηο 
ησλ αληίζηνηρσλ εηζηηεξίσλ, ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε γεληθφηεξε πξνβνιή ηεο 
κνλάδαο. 

Πνιιέο θαηεγνξίεο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο είλαη ηα μελνδνρεία, ηα 
ζπλεδξηαθά θέληξα, θ.ιπ., δηαζέηνπλ ζήκεξα φιν θαη πςειφηεξα επίπεδα εμνπιηζκνχ 
πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ φρη κφλνλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εζσηεξηθήο ηνπο 
ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη πξνο ρξήζε ησλ πειαηψλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο. 
Παξαδείγκαηνο ράξηλ ηα πεξηζζφηεξα άλσ ηνπ κεηξίνπ μελνδνρεία δηαζέηνπλ πιένλ πςειήο 
ηαρχηεηαο ζπλδέζεηο Internet, ψζηε νη πειάηεο ηνπο λα κπνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παξακνλήο ηνπο λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε κέζσ ηνπ Internet ζε ζεκαληηθά γη' απηνχο 
ειεθηξνληθά ζηνηρεία, φπσο π.ρ. ζηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηνπο (E-Mail), ζηνπο 
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ηξαπεδηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο, ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο επελδχζεηο ηνπο, ζε αξρεία ηεο 
επηρείξεζήο ηνπο, θ.ιπ., παξέρνληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κέρξη θαη δπλαηφηεηεο ηειε-
εξγαζίαο (teleworking). Δπίζεο φια ηα ζπλεδξηαθά θέληξα, αιιά θαη ηα μελνδνρεία πνπ 
θηινμελνχλ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, δηαζέηνπλ πςειφ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, φπσο π.ρ. 
ππνινγηζηέο, screen projectors θαη γεληθφηεξα δηάθνξα ζχγρξνλα κέζα παξνπζίαζεο 
πιεξνθνξίαο.  

Γηεζλψο απνδίδεηαη πιένλ φιν θαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζπλερψο αλεξρφκελε απηή 
κνξθή ηνπξηζκνχ, ε νπνία αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ έλα κεγάιν αξηζκφ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, 
εκεξίδσλ, εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ, δηφηη παξά ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ηεο γηα πςειή 
ηερλνινγία είλαη ηδηαίηεξα επσθειήο θαη θεξδνθφξνο, απνθέξνληαο ηνπξηζκφ πςεινχ 
πλεπκαηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο ρψξεο πνπ ηελ θαιιηεξγνχλ 
ζπζηεκαηηθά. 

Home Exchange – Ανταλλαγή εξοχικής κατοικίας 

Σν home exchange είλαη ην ζχζηεκα αληαιιαγήο εμνρηθψλ ζπηηηψλ, πνπ δνπιεχεη άξηζηα εδψ 
θαη 50 ρξφληα ζην εμσηεξηθφ.  

Σα αληίζηνηρα site ζηνλ θφζκν έρνπλ ρηιηάδεο κέιε ην θαζέλα. Άλζξσπνη πνπ έρνπλ 
επηιέμεη απηφλ ηνλ ηξφπν γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο απφ ηελ λεαξή ηνπο ειηθία κέρξη θαη ηα γεξάκαηά 
ηνπο!  Σνλ πην νηθνλνκηθφ, άλεην, δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν δηαθνπψλ. Ζ αληαιιαγή ηψξα γίλεηαη 
κέζα ζηελ Διιάδα γηα λα κπνξέζεηο λα λνηψζεηο απφιπηα αζθαιήο. Δίλαη δηαθνξεηηθφ λα 
αληαιιάζεηο ην ζπίηη ζνπ κε έλαλ 'Διιελα, ζηελ ίδηα ρψξα, κε ηηο ίδηεο ζπλήζεηεο, ήζε θαη 
έζηκα. Μπνξείο εχθνια λα νξγαλψζεηο απεξηφξηζηεο αληαιιαγέο ηα  αββαηνθχξηαθα, ηηο αξγίεο 
θαη θπζηθά ηηο ρεηκεξηλέο θαη θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ θαη λα γλσξίζεηο ηε 
παηξίδα καο. Γελ ρξεηάδεηαη λα μνδέςεηο θάηη παξαπάλσ γηα κεηαθνξηθά, νχηε λα ξπζκίζεηο 
δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο πνπ ίζσο θέξλνπλ άγρνο  φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ αληαιιαγή  ζην 
εμσηεξηθφ. Μπνξείο λα πξνκεζεπηείο κάιηζηα φ,ηη ρξεηάδεζαη θαη λα καγεηξέςεηο,  κε ηελ ίδηα 
άλεζε πνπ ζα έθαλεο θαη ζην ζπίηη ζνπ,  πεξηνξίδνληαο έηζη ζην ειάρηζην αθφκα θαη ηα έμνδα 
δηαηξνθήο. 

Case Study : Home Exchange HL 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ HL 

Ζ HomeLink International ηδξχζεθε ην 1953 απφ έλα δεπγάξη εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 
Ακεξηθή κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ζπηηηψλ κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο απ' φιν ηνλ θφζκν. ήκεξα 
μεπεξλάεη ηα 16.000 κέιε ζε 72 ρψξεο. Ο νξγαληζκφο είλαη κε θεξδνζθνπηθφο θαη έρεη 
αλζξσπηζηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα δηαθνπέο κε 
κηθξφ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ακνηβαία θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ηνπ θφζκνπ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ζπηηηψλ ζε φιεο ηηο κνξθέο κεηαμχ ηδησηψλ ή/θαη νηθνγελεηψλ (άξζξν 3.1 θαη 3.2 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ). 

Οη αληαιιαγέο ζπηηηψλ έρνπλ θαζηεξσζεί απφ παιηά θπξίσο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζην 
εμσηεξηθφ, ιφγσ ησλ ζρνιηθψλ δηαθνπψλ πνπ είλαη ζπλήζσο κεγάιεο δηάξθεηαο. Βέβαηα, 
εππξφζδεθηα κέιε κπνξνχλ λα είλαη άηνκα απφ φια ηα νηθνλνκηθά, επαγγεικαηηθά θαη 
θνηλσληθά ζηξψκαηα. 
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E-Airlines 

Οι πρωτοπόροι 

Οη πεξηζζφηεξεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαηαζθεπάδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ICT ζπζηήκαηα γηα 
πνιιέο δεθαεηίεο. Ζ αλάπηπμε ηεο θίλεζεο ησλ αεξνπνξηθψλ γξακκψλ θαη νη θαλνληζκνί πνπ 
επηβιήζεθαλ απφ ην ακεξηθάληθν εζληθφ ζχζηεκα αεξνκεηαθνξψλ επέηξεςε ζηηο αεξνπνξηθέο 
εηαηξείεο λα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηηο δηαδξνκέο θαζψο θαη ηα αληίηηκα ηνπο φζν ζπρλά 
επηζπκνχζαλ. 

Απηφ δεκηνχξγεζε κηα κεγάιε απαίηεζε γηα ειαζηηθφηεηα φζν θαη γηα εζσηεξηθέο θαη 
εμσηεξηθέο επηθνηλσλίεο. Χο απνηέιεζκα δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα CRS ζπζηήκαηα. Απηά ηα 
ζπζηήκαηα ζηελ αξρή ζεσξήζεθαλ εξγαιεία γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά ζχληνκα αλαπηχρζεθαλ αθφκα παξαπάλσ. 

Σα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα επέηξεςαλ ζηηο αεξνπνξηθέο γξακκέο λα κπνξνχλ λα 
πξνζαξκφζνπλ ην πξφγξακκα ηνπο θαζψο θαη ηα αληίηηκα ηνπο. Ζ θαηαζθεπή ησλ CRS 
επεθηάζεθε κε ζθνπφ ηε δηαλνκή πιεξνθνξηψλ ζε φινπο ηνπο πειάηεο παγθνζκίσο θαη ηελ 
ππνζηήξημε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ θαη 
δηαλνκήο ηνπο. 

Έηζη ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θφξνλ ηα 
δηθά ηνπο θαηλνχξγηα ζπζηήκαηα. Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ θφςηκν εηζηηεξίσλ, 
δηαβαηήξηα, ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία θαη δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο πιένλ γηλφληνπζαλ 
ειεθηξνληθά. Μέρξη θαη ζήκεξα νη αεξνπνξηθέο γξακκέο ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηα ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ην intranet επξέσο κε ζθνπφ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα. ηαλ απηά ηα ζπζηήκαηα απνθηνχλ εμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζχλδεζε 
κε extranet θαη internet πξνζθέξνπλε e-Commerce επθαηξίεο θαη δηαδξαζηηθφηεηα κε 
ζπλεξγάηεο. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ηα ζπζηήκαηα CRS αλαπηχρζεθαλ ζε πνιχ πην 
αλεπηπγκέλα ζπζηήκαηα ηα νπνία απνηεινχζαλ ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο 
ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ. Απηφλνκα CRS ζπζηήκαηα 
φπσο ην Sabre , αλέπηπμαλ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπο γηα λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία θαη απφ άιιεο 
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη κεηέπεηηα θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ηα γλσζηά Galileo θαη Amadeus. 

Με ηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ηα GDS γίλαλε ηαμηδησηηθά 
πνιπθαηαζηήκαηα πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ηφζν ζην ζεκείν ηεο άθημεο θαη ηεο αλαρψξεζεο.  

 

Case study 

AMADEUS  
 
Δηαηξεία παγθόζκηνπ ηνπξηζκνύ 
Ζ θνξπθαία εηαηξία ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη ιχζεσλ δηαλνκήο γηα ηελ παγθφζκηα 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα εμακήλνπ 

Ζ Amadeus, ε θνξπθαία εηαηξία ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη ιχζεσλ δηαλνκήο γηα ηελ ηαμηδησηηθή 
θαη ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα γηα ην πξψην εμάκελν πνπ ιήγεη 30 
Ηνπλίνπ 2007. 

Οη ζπλνιηθέο θξαηήζεηο απμήζεθαλ θαηά 6,7% ζηα 281,5 εθαηνκκχξηα. Οη online θξαηήζεηο 
αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ απμήζεθαλ θαηά 20,4% θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηψξα ην17,4% ησλ 
ζπλνιηθψλ αεξνπνξηθψλ θξαηήζεσλ. Ζ Amadeus θαηείρε ην 32,9% ηεο αγνξάοαεξνπνξηθψλ 
θξαηήζεσλ ζηα ηαμηδησηηθά γξαθεία ην πξψην εμάκελν ηνπ 2007, πνζνζηφαπμεκέλν θαηά 2,4 
ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα. Σα ζπλνιηθά έζνδααλαπηχρζεθαλ αλνδηθά θαηά 
11%, θζάλνληαο 1.534,1 εθαηνκκχξηα. 
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Ο θ. Jos&eacute; Antonio Taz&oacute;n, Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Amadeus, 
ζρνιίαζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο: Δθηηκήζακε φηη νη ζπλεξγάηεο καο απφ 
ηνπο ηαμηδησηηθνχο νξγαληζκνχο πξαγκαηνπνίεζαλ θξαηήζεηο αμίαο 31.7 δηζεθαηνκκπξίσλ 
Δπξψ γηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κέζσ ηεο Amadeus ην πξψην εμάκελν ηνπ 2007. Απηφ δειψλεη 
ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ηε ζηαζεξή αμία ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο ησλ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ. 
Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο απέθεξαλ 3.6 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία Amadeus. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ζπλερίζακε ηελ 
επέθηαζε ησλ ΗΣ ιχζεσλ, πξνρσξψληαο ζε 10εηέο ζπκβφιαην κε ηελ Cathay Pacific, ηελ πξψηε 
αεξνπνξηθή εηαηξία ηεο Αζίαο πνπ ππνγξάθεη γηα ηελ ρξήζε ηεο νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκαο 
Alt&eacute;a ζε ζρέζε κε ιχζεηο δηαρείξηζεο πειαηψλ. 

Οη ηερλνινγηθέο ιχζεηο πνπ πξνζθέξνπκε ζε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο καο ζηελ ηαμηδησηηθή 
βηνκεραλία βαζίδνληαη ζηηο πην αλεπηπγκέλεο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο ηεο βηνκεραλίαο. Μέρξη 
ην 2010 ζα έρνπκε αλαλεψζεη πιήξσο ηηο ηερλνινγίεο πνπ αθνξνχλ πξσηφθνιια ζπλαιιαγψλ 
θαη ζα δνπιεχνπκε 100% κε λέαο γεληάο αλνηρηά ζπζηήκαηα. Δίκαζηε πεπεηζκέλνη φηη κε απηφ 
ηνλ ηξφπν ζα ζπλερίζνπκε λα πξνζθέξνπκε ηερλνινγηθέο ιχζεηο πςειήο αμίαο ζηνλ ηαμηδησηηθφ 
θιάδν γηα πνιιά ρξφληα αθφκε. 

 

Ταξιδιωηικό πεπιεσόμενο 
Ζ Amadeus ππέγξαςε ζπκθσλίεο γηα πεξηερφκελν κε πεξηζζφηεξεο απφ 150 

αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ην 2007. Ζ Amadeus έρεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ Δπξσπατθή 
αγνξά, ην Amadeus Full Content Option, φπνπ 71 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο εγγπψληαη πξφζβαζε 
ζην πιήξεο inventory πηήζεσλ θαη λαχισλ ηνπο, ρσξίο πξφζζεηε ρξέσζε απφ GDS ζε απηέο 
ηηο θξαηήζεηο. Σα ηαμηδησηηθά γξαθεία έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν 52 αεξνκεηαθνξέσλ 
ρακεινχ θφζηνπο ζηελ Amadeus. 

Ο ηνκέαο e-ticket ηεο Amadeus είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε φιε ηε βηνκεραλία, κε 209 αεξνπνξηθέο 
εηαηξίεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ e-ticket δηαλνκή ζε 143 αγνξέο, φπνπ ην 78% ησλ εηζηηεξίσλ 
πνπ εθδφζεθαλ κέζσ ηεο Amadeus ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ ρξφλνπ ήηαλ ειεθηξνληθά. 
Δπηπιένλ, ε Amadeus δηαηεξεί ζπκθσλίεο κε 71 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο γηα ηελ θηινμελία θαη ηελ 
ιεηηνπξγία ηερλνινγίαο e-ticketing, ελψ έρεη νινθιεξψζεη link γηα 125 αεξνκεηαθνξείο 
ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ. ην ζχλνιν, 394 ζπκθσλίεο 
γηα ιχζεηο interline e-ticketing έρνπλ πινπνηεζεί γηα αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. Σα ζπγθεθξηκέλα 
ζηνηρεία απέρνπλ πνιχ απφ εθείλα ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Δπηπιένλ ζε κία πξνζπάζεηα εμάιεηςεο θαη ησλ ηειεπηαίσλ εκπνδίσλ γηα ηε επξεία ιεηηνπξγία 
ηνπ e-ticketing, ε Amadeus ιάλζαξε ηελ ιχζε Electronic Ticketing Direct, ε νπνία θέξλεη ην e-
ticketing ζε αγνξέο non-BSP. Οη μελνδφρνη αλά ηνλ θφζκν ζπλερίδνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 
αμία πνπ πξνζδίδνπλ νη ζπλεξγάηεο ηεο Amadeus. 5.000 θαηαιχκαηα πξνζηέζεθαλ απφ ηνλ 
Οθηψβξην ηνπ 2006, αλεβάδνληαο ην ζχλνιν ζηα 75.000 παγθνζκίσο. 2.000 λέεο πξνζζήθεο 
είλαη αλεμάξηεηα, boutique θαηαιχκαηα πνπ ζπλήζσο δελ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ζπζηεκάησλ 
ειεθηξνληθήο δηαλνκήο. Πεξηζζφηεξα απφ 130 brands είλαη πιένλ κέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Amadeus Best Available Rate, ελψ ε πξσηνβνπιία παξαθνινχζεζεο ησλ πξνκεζεηψλ έηπρε 
ηζρπξήο ππνζηήξημεο απφ ηελ βηνκεραλία. Πεξηζζφηεξεο απφ 20 μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο έρνπλ 
ήδε ππνγξάςεη ζπκθσλία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Amadeus Worldwide Commission Manager. 

 

Αεποποπικέρ εηαιπίερ 
150 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηκήκα ηεο ιχζεο επηρείξεζε ηνπο. Σν 
2007 επηά αθφκε εηαηξίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ πιαηθφξκα , ηέζζεξηο εηαηξίεο έρνπλ 
ππνγξάςεη ζπκβφιαηα γηα ην CMS, ελψ ηξείο αθφκε αεξνπνξηθέο εηαηξίεο κέιε ηεο Star Alliance 
έρνπλ ππνγξάςεη γηα πξνζρψξεζε ηνπο ζηελ θνηλή ΗΣ πιαηθφξκα πνπ βαζίδεηαη ζην CMS θαη 
έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Amadeus. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2007, ε Qantas 
είλαη ε πξψηε εηαηξία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην Departure Control Flight, ην λέαο γεληάο 
ζχζηεκα load control ηεο Amadeus. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιχζε δηαζθαιίδεη φηη ηα θνξηία ησλ 
απνζθεπψλ, εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ θαηαλέκνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε φιε δηαδηθαζία 
νκαινπνηείηαη ελψ παξάιιεια βειηηζηνπνηείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ ηνπ 
αεξνζθάθνπο. 

Ζ Amadeus ελίζρπζε ηελ ζέζε ηεο ζηελ αγνξά ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ ρακεινχ 
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θφζηνπο κε ηηο Aerobus, AerOasis θαη Express Jet λα επηιέγνπλ ηελ εηδηθή CMS πιαηθφξκα ηεο 
Amadeus. Με ηηο λέεο απηέο ζπκθσλίεο, ε Amadeus έρεη πιένλ έμη πειάηεο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007, ε αμία ησλ online θξαηήζεσλ ησλ 

αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ κέζσ ηεο ιχζεο γηα online θξαηήζεηο Amadeus e-Retail engine αλήιζε 
ζηα 3,6 δηο Δπξψ. Απηφ απνηειεί κία 38% βειηίσζε απφ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.  

Σν 2007, νθηψ αθφκε εηαηξίεο επέιεμαλ ηελ εθαξκνγή Amadeus e-Travel Airline Suite, ελψ έμη 
αθφκε αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ιχζε e-Merchandise, πνπ επηηξέπεη ζηηο 
εηαηξίεο λα νξγαλψλνπλ, λα δηαρεηξίδνληαη, λα παξνπζηάδνπλ θαη λα πξνσζνχλ 
απνηειεζκαηηθφηεξα ηα λαχια ηνπο online.  

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007, ηέζζεξηο πειάηεο ηνπ ηνκέα e-Travel έρνπλ ιάβεη δηαθξίζεηο ζην 
PanArab Web Awards θαη ζην Interactive Media Awards, αλαγλσξίδνληαο ην άξηζην επίπεδν 
ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο. Ζ εθαξκνγή Amadeus e-Travel Airline Suite ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχλνιφ 
ηεο ή ηκεκαηηθά απφ πεξηζζφηεξεο απφ 70 θνξπθαίεο εηαηξίεο. 

Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2007, 14 αθφκε εηαηξίεο επέιεμαλ λα αλαζέζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ticketing ζηελ Amadeus. Γψδεθα επέιεμαλ ηελ πιαηθφξκα 
Amadeus Ticketing, ελψ δχν αθφκε πινπνηνχλ ηελ ππεξεζία e-ticketing κέζσ ηνπ Amadeus 
Electronic Ticketing Server. 

 

Ξενοδοσεία 
Οη ιχζεηο θηινμελίαο ηεο Amadeus ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη ζε δπλαηφηεηεο θαη 
ιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ ιχζε Revenue Management βειηηζηνπνηεί ηελ ιεηηνπξγία εχξεζεο ηνπ 
ρξφλνπ πνπ έλαο πειάηεο κέλεη ζην μελνδνρείν θαζψο θαη ην πνζφ πνπ έρεη πιεξψζεη. Δίλαη 
επίζεο εμνπιηζκέλν κε έλα λέν ζηνηρείν κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ 
αλαινγνχκελε απφδνζε ηεο επέλδπζεο. 

Οη αιπζίδεο μελνδνρείσλ πνπ έρνπλ πξφζθαηα πηνζεηήζεη ηε ιχζε Amadeus RMS είλαη νη TAJ, 
Rocco Forte θαη Central Hotels and Resorts. Σν Cornell-Nanyang Institute αλαγλσξίδεη ηελ 
ζπγθεθξηκέλε ιχζε σο θνξπθαία, αθνχ ηελ έρεη ζπκπεξηιάβεη σο βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Master of Management in Hospitality. 

Πεξηζζφηεξα απφ 6,700 θαηαιχκαηα ζε 75 ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα Property 
Management ηεο Amadeus. Οη ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο είλαη ηφζν δεκνθηιείο, ιφγσ ηεο 
δέζκεπζεο ηεο Amadeus λα εξγαζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πειάηεο ηεο γηα ηε δεκηνπξγία ΗΣ 
ππνδνκήο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπο.  

 

Ταξιδιωηικέρ ςπηπεζίερ 
Σα ηαμηδησηηθά γξαθεία εθηφο Δπξψπεο κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη εηζηηήξηα ηξέλσλ γηα ηαμίδηα 
ζηελ Δπξψπε, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη Καλαδά, Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία θαη Ηλδία ράξε ζηελ 
εθαξκνγή ηεο ιχζεο γηα ζηδεξνδξνκηθέο θξαηήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Wandrian, εηαηξία 
πνπ εηδηθεχεηαη ζηε ηερλνινγία δηαλνκήο γηα εηαηξίεο ζηδεξνδξφκσλ.  

ηελ Αζία, ε εηαηξία East Japan βξίζθεηαη πιένλ ζην ζχζηεκα ησλ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ πνπ 
εμππεξεηεί ε Amadeus ζε ζπλεξγαζία κε αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. 

ηνλ ηνκέα ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ, ε Amadeus θαη ε National Car Rental είλαη νη πξψηεο  πνπ 
πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθά voucher παγθνζκίσο. Ζ Amadeus ιάλζαξε επίζεο ηελ απξφζθνπηε 
εχξεζε απηνθηλήηνπ κε ηελ AutoEurope, ελψ ην Μάξηην πηνζέηεζε παγθνζκίσο ην λέν ζχζηεκα 
ηαμηλφκεζεο νρεκάησλ ACRISS.  

Σν λέν ζχζηεκα κεηψλεη ην ρξφλν εχξεζεο, ελψ ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα  
upsell.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2007, ε Amadeus ιάλζαξε ιχζεηο γηα αζθαιηζηηθέο 
εηαηξίεο ζε ηέζζεξηο λέεο αγνξέο , πξφζζεζε λένπο πξνκεζεπηέο ζε Σατιάλδε θαη Ηλδία θαη 
ελζσκάησζε αζθαιηζηηθφ ηκήκα ζηελ πιαηθφξκα Amadeus Leisure ζηε Γαιιία.  

Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο επσθεινχληαη επίζεο απφ ην Amadeus Insurance, κε ήδε έμη 
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο λα πσινχλ αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο ράξε ζε απηφ. 
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Leisure travel 
 
Ζ Amadeus παξακέλεη ν κεγαιχηεξνο δηαλνκέαο ειεθηξνληθνχ ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 
παγθνζκίσο κε ηελ ιχζε πνπ δηαζέηεη ζηελ Γεξκαλία, ε νπνία δηαλέκεη παθέηα ζε 
πεξηζζφηεξνπο απφ 200 tour operators θαη δηαζέηεη ιχζεηο δηαλνκήο ζε tour operator ζε άιιεο 
αγνξέο. ηε Γαιιία, ην AFAT Voyage network ρξεζηκνπνηεί ην  Amadeus Leisure Platform γηα 
εχξεζε θαη θξάηεζε παθέησλ απφ tour operator. Ζ πιαηθφξκα δηαζέηεη πιεζψξα πεξηερφκελνπ 
απφ tour operators, έρνληαο ηελ κεγαιχηεξε πνηθηιία απφ νπνηαδήπνηε άιιε πιαηθφξκα 
δηαλνκήο ζηε Γαιιία. Σνλ Ηνχιην, ε Amadeus ιάλζαξε κία πιαηθφξκα γηα destination services 
ράξε ζηε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηελ Unaira, ε νπνία ζα παξέρεη ζηνπο 
νξγαλσηέο ηαμηδίσλ δπλαηφηεηεο θξαηήζεσλ θαη πιεξνθνξίεο νδεγνχ πφιεο ζε θχξηνπο 
ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο αλά ηνλ θφζκν. Σν Amadeus e-Cruise, κία πιαηθφξκα θξαηήζεσλ 
γηα ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη θαηαλαισηέο γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, απέθηεζε ηνλ 11ν πειάηε 
ηαμηδησηηθφ γξαθείν. Δπηπξφζζεηα, νη εηαηξίεο θξνπαδηεξψλ ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 
Amadeus Cruise, έλα εξγαιείν θξαηήζεσλ θξνπαδηεξψλ γηα ηαμηδησηηθά γξαθεία ζε λέεο 
δηεζλείο αγνξέο. 

 

Online ηαξιδιωηικά γπαθεία 
 
ιν θαη πεξηζζφηεξα online ηαμηδησηηθά γξαθεία δείρλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπο ζηηο 
θνξπθαίεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο ηεο Amadeus ζε απηφ ηνλ ηνκέα κε ηδηαίηεξε αλάπηπμε 
ζηελ αγνξά ηεο Αζίαο. Σν Φεβξνπάξην, ε Amadeus αλαθνίλσζε ζπκθσλίεο κε ηέζζεξα online 
ηαμηδησηηθά γξαθεία: Indiatimes, MakeMyTrip, Sify θαη Yatra. 
Σν Amadeus Meta Pricer, κία πξσηνπνξηαθή κεραλή αλαδήηεζεο ρακεινχ θφζηνπο πνπ βνεζά 
ηηο εηαηξίεο λα αλαδεηήζνπλ λαχια θαη πιεξνθνξίεο δηαζεζηκφηεηαο έρεη ήδε θεξδίζεη ηηο 
εηαηξίεο Kayak θαη Bezurk, ελψ πεξηζζφηεξνη πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ ζχληνκα. 

 

Οπγανιζμοί 
Οη ζπλεξγαζίεο ηεο Amadeus κε κεηαπσιεηέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εηαηξηθψλ 
ηαμηδησηψλ online εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ αλνδηθή πνξεία: ην πξψην εμάκελν ηνπ 2007 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 52% πεξηζζφηεξεο θξαηήζεηο κέζσ κεηαπσιεηψλ απφ ηελ 
αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 
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«ΕΞΤΠΝΗ» ΜΑΡΙΝΑ 

θνπφο ηεο «έμππλεο καξίλαο» είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ ησλ ιηκαληψλ θαη ε 
αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ σο ψζεζε ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ 
ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο ζηνρεχνληαο ηαπηφρξνλα ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 
βηνκεραλίαο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ.  

Σα ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα  αλαβαζκίδνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο παξνρέο 
ηεο καξίλαο ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ ησλ 
δηαθφξσλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζηε καξίλα, ησλ ηνπξηζηψλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ 
παξέρνληαο ειεθηξνληθέο ηνπξηζηηθέο θαη φρη κφλν ππεξεζίεο ελεκέξσζεο σο αλαθνξά ηε 
δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ αλά είδνο ζθάθνπο, ην θφζηνο, ηηο παξνρέο, ηα πξνηεηλφκελα κέξε γηα 
επίζθεςε θιπ. Σν ζπγθεθξηκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, αλακέλεηαη φηη ζα αιιάμνπλ ηελ 
εηθφλα κηαο ζεκαληηθήο ηνπξηζηηθήο αγνξάο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζθέπηεο πςεινχ 
εηζνδήκαηνο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδψζεη ζε θάζε Γήκν ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο θαη 
απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη. 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αλαιχεηαη ζηηο εμήο ζπληζηψζεο: 

Γεκηνπξγία αζχξκαηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ ην νπνίν ζα καδί κε ηνλ αλάινγν 
πιεξνθνξηαθφ εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ ππνδνκήο ζα απνηειέζεη ηε βάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ 
ζπζηήκαηνο θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ βάζε ησλ 
νθειψλ. Αλαιπηηθφηεξα ην δίθηπν ζα απνηειέζεη 

Έλα πιήξεο ηειεπηθνηλσληαθφ θχθισκα ζηνπο επηζθέπηεο ηεο καξίλαο πξνζθέξνληαο 
επξπδσληθέο ππεξεζίεο Internet θαη άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηηο ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο φπσο 
θαπζίκσλ, επηζθεπήο ζθαθψλ, εζηηαηφξηα θιπ (intranet).   

Θα δηαζθαιίζεη ηελ επηθνηλσλία κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 
Γήκν θαη ζα πξνζθέξεη άκεζε ελεκέξσζε ζην ηνπξίζηα γηα ηνπο δηαζέζηκνπο ρψξνπο, ην 
θφζηνο ειιηκεληζκνχ θαη ηηο παξνρέο.  
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Θα θαιχςεη ζέκαηα αζθαιείαο κε ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη 
παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ ηεο καξίλαο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 24-σξεο θχιαμεο θαη 
αζηπλφκεπζεο, θαζηζηψληαο ηελ κηα απφ ηηο αζθαιέζηεξεο καξίλεο ηεο ρψξαο 
 

1. Γεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη ζρεηηθήο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο κε ζθνπφ ηε κεραλνγξαθήζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ ζηε καξίλα, ηε 
δεκηνπξγία πξνθίι επηζθεπηψλ θαη ηε γεληθφηεξε ελεκέξσζε ησλ ηνπξηζηψλ. 

a. Ζ δηαδηθηπαθή πχιε ζα παξέρεη ππεξεζίεο 4
νπ

 επηπέδνπ θαη ζα δηαιεηηνπξγεί κε ηα ζρεηηθά 
ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ, επηηξέπνληαο πιένλ ηεο γεληθήο ελεκέξσζεο (θαηξφο, ηνπξηζηηθφ 
πεξηερφκελν, παξνρέο θιπ.) θαη ηελ online θξάηεζε θαη πιεξσκή ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ θαζψο 
θαη παξειθφκελσλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ άιιεο ζπλδεφκελεο επηρεηξήζεηο. 

b. Φεθηνπνίεζε φισλ ησλ κεηξψσλ θαη ησλ θαξηειψλ ζθαθψλ ηεο καξίλαο έηζη ψζηε καδί κε ηα 
λέα ζθάθε λα δεκηνπξγεζεί κία νκνγελείο βάζε δεδνκέλσλ φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία 
ησλ επηζθεπηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζρεηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξνθίι. Σν ζχζηεκα ζα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα απνζηνιήο ελεκεξσηηθψλ SMS/MMS πξνο ηνπο εγγεγξακκέλνπο επηζθέπηεο ηεο 
καξίλαο.  

c. χζηεκα ςεθηαθήο ζήκαλζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε ηνπνζέηεζε νζνλψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ 
γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ηελ πξνβνιή ησλ λέσλ ππεξεζηψλ ζην πνιίηε. Σν 
ζχζηεκα ζα είλαη δηαζπλδεδεκέλν θαη κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

d. χζηεκα γεσλαθνξάο (GIS) πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ρσξηθήο έληαμεο ησλ δεδνκέλσλ 
ζε ςεθηαθφ ππφβαζξν γηα ηε θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζέζεσλ 
ειιηκεληζκνχ. ε ζπλεξγαζία κε ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο (θάκεξεο αζθαιείαο) ηεο 
καξίλαο, ην ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ άθημε ή 
αλαρψξεζε ζθαθψλ. 

e. χζηεκα επηθνηλσλίαο κε ηηο ζρεηηθέο Γ/λζεηο ηνπ Ληκεληθνχ φζνλ αθνξά ηελ αδεηνδφηεζε 
πιεχζεο ησλ ζθαθψλ.    
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E-TRAVEL AGENCIES – ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΥΕΙΑ 

Σα ηαμηδησηηθά γξαθεία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη παίδνπλε ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή 
κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηνπ ηνπξίζηα πειάηε/θαηαλαισηή. 

Ζ ιηαληθή πψιεζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ – φπσο ι.ρ. απηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, ηα μελνδνρεία θαη νη εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ – έρεη γλσξίζεη 
ξηδηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηα παξαδνζηαθά ζεκεία ιηαληθήο 
πψιεζεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, πθίζηαληαη έλαλ δηαξθψο εληεηλφκελν αληαγσληζκφ απφ λέα 
θαλάιηα δηαλνκήο φπσο ην Internet. Παξάιιεια ζεκεηψλεηαη κηα ζπξξίθλσζε ή αθφκε θαη 
θαηάξγεζε ησλ πξνκεζεηψλ πνπ παξαδνζηαθά ρνξεγνχζαλ νη παξαγσγνί ζηα ηνπξηζηηθά 
γξαθεία σο εκπνξηθή ακνηβή.  

Απηέο νη ζπλζήθεο πξνθάιεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα αηζζεηή κείσζε ζηα έζνδα θαη 
ηελ θεξδνθνξία ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ πνπ βξίζθνληαη πιένλ κπξνζηά ζηελ αλάγθε λα 
επαλαμηνινγήζνπλ ην ξφιν ηνπο θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αγνξά κε λέεο ζηξαηεγηθέο. 

Λειτουργίες τύποι και δομή των τουριστικών γραφείων 

Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία παίξλνπλ κέξνο ζε δηάθνξα θαλάιηα δηαλνκήο.  

Οη πειάηεο ηνπο δεηάλε κηα κεγάιε γθάκα απφ πιεξνθνξίεο, ηηκέο, πξνγξάκκαηα, 
ηνπνζεζίεο, ππεξεζίεο, δηαζεζηκφηεηα, ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ μελνδνρείσλ θαη δηακνλήο αθφκα 
θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπλάιιαγκα.  

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ρσξίο ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ε αλεχξεζε ηφζν κεγάινπ 
φγθνπ πιεξνθνξηψλ ζα ήηαλ αδχλαηε. 

Sites-πρακτορεία  

Κνινζζνί ηνπ είδνπο είλαη ην Expedia, ην Travelocity θαη ην Orbitz, ηα νπνία αθνξνχλ φρη κφλν 
εηζηηήξηα αιιά θαη μελνδνρεία, ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ, θξνπαδηέξεο . Σν θαζέλα είλαη έλαο 
θφζκνο νιφθιεξνο. Απιψο, ζπλνςίδσ ζην εμήο: απφ εδψ ζα κάζεηε θπξίσο ην πνηνο πεηάεη 
πνχ, ψζηε λα πξνσζεζείηε ζην site ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Άιισζηε, 
εθφζνλ ηα sites απηά είλαη επί ηεο νπζίαο ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, νη ηηκέο ηνπο είλαη ζπλήζσο 
εμσθξεληθά πην αθξηβέο ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ ζα πάξεηε αλ θάλεηε εζείο ην ζπλδπαζκφ 
«ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο + απεπζείαο θξάηεζε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε low cost αεξνπνξηθή 
εηαηξεία».  

Η χρήση των GDS στα τουριστικά πρακτορεία 

Ο ξφινο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα κηαο πνιηηηθήο εκπνξίαο ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηε δηεζλή αγνξά, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ πιεξνθφξεζε, ηελ παξνρή 
ζπκβνπιψλ, ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξίζηα – θαηαλαισηή πξηλ θαη θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ηαμηδησηηθήο ηνπ κεηαθίλεζεο. 

Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, είλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο 
φηη ε θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ απφ ηα ηνπξηζηηθά 
πξαθηνξεία, απνηειεί αλακθίβνια ηελ πην ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο. ε παγθφζκην 
επίπεδν, ηα δηεζλή ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ (GDS) ζεσξνχληαη ηα πνιπηηκφηεξα εξγαιεία 
γεληθφηεξεο  πιεξνθφξεζεο, αλαδήηεζεο, ζχγθξηζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο θξαηήζεσλ γηα 
ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά πξντφληα φισλ ησλ εηδψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Έλσζε Ξελνδφρσλ θαη ινηπψλ θαηαιπκάησλ ησλ ΖΠΑ, καο 
επηβεβαηψλνπλ φηη ην 98% ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ ζηηο ΖΠΑ, είλαη πιήξσο 
απηνκαηνπνηεκέλα θαη ρξεζηκνπνηνχλ θεληξηθφ ζχζηεκα θξαηήζεσλ (http://www.sita.com). 

Σα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ελφο ζπζηήκαηνο απφ έλα ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν είλαη ε 
πνζφηεηα, ε πνηφηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ε 
θάιπςε κεγάινπ αξηζκνχ δηαζέζηκσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ην θφζηνο θαη νη 
δηαδηθαζίεο ηηκνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη πάξα πνιιά ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία 
ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε πνηθίιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ 
πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πνηθηιία θαη ηελ 
πνζφηεηα ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη παξάιιεια λα απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά νθέιε 
απφ ηηο εηδηθέο πξνζθνξέο (κεηψζεηο ρξεψζεσλ) (Μorrison 1996:375). ε άιιεο πεξηπηψζεηο, 
ζηελ πξνζπάζεηα αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα 
πξνψζεζεο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ νκίισλ ησλ μελνδνρείσλ π.ρ. πξνγξάκκαηα 
κηιίσλ (frequent flyer programs) θαη πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ (loyalty programs), ηα 
νπνία φκσο ζπλήζσο ζπλνδεχνπλ ηηο πςειέο ηηκέο ησλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ. 

Ζ πνηθηιία ησλ ππεξεζηψλ ελφο ζπζηήκαηνο GDS, ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 
ηνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ, δηαθξίλεηαη ζε: 

- Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο πηήζεηο, φπσο πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 
δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ, πηήζεσλ, ηηκψλ λαχισλ θ.ι.π., θαζψο θαη δπλαηφηεηα θξάηεζεο 
ζέζεσλ (ράξηεο ζέζεσλ κε δηάηαμε θαζηζκάησλ), ζε κεγάιν αξηζκφ πηήζεσλ δηαθφξσλ 
εηαηξηψλ. 

- Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνπο επηβάηεο, φπσο ε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ 
αξρείσλ πειαηψλ, φπνπ είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ησλ πξννξηζκψλ, ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 
ζπρλφηεηεο ησλ πηήζεσλ, θαζψο θαη ε απνζήθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ηελ 
πιεπξά ησλ πειαηψλ. 

- Πξαγκαηνπνίεζε θξαηήζεσλ ζε δηάθνξα θαηαιχκαηα, εηαηξίεο ελνηθίαζεο 
απηνθηλήησλ, ηνπξηζηηθά παθέηα θ.ιπ. 

- Δθηππψζεηο δηαθφξσλ εγγξάθσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη εθηππψζεηο εηζηηεξίσλ 
δηαθφξσλ ηχπσλ, θαξηψλ πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θαη αλαιπηηθψλ δηαδξνκψλ 
ζην πιαίζην ελφο ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ. 

- Γηαρείξηζε ζπλαιιάγκαηνο θαη δπλαηφηεηα αγνξάο εηζηηεξίσλ γηα δηάθνξεο 
εθδειψζεηο. 

- Παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο εηζφδνπ θαη παξακνλήο ζε κηα 
ρψξα π.ρ. δηαβαηήξηα θαη βίδεο, ηεισλεηαθνί έιεγρνη θ.ι.π. 

- χλδεζε κε πνιιά ηνπηθά γξαθεία εζληθψλ ηνπξηζηηθψλ νξγαληζκψλ. 

- Γπλαηφηεηα κεηάδνζεο / θνηλνπνίεζεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ 
άκεζε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ ηνπξηζηψλ. 

Δπίζεο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ παξέρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 
Windows, φπνπ είλαη ηδηαίηεξα θηιηθφ θαη εχρξεζην. Έηζη φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπινθε 
ιεηηνπξγία, ν ρξήζηεο κπνξεί κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηα 
δηαδνρηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη. 

Διαδικασία κράτησης σε ένα GDS 

Αξρηθά, ν ρξήζηεο δίλεη ηελ εληνιή γηα θξάηεζε κηαο ζέζεο γηα ζπγθεθξηκέλε πηήζε θαη ζηε 
ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ζεηξά ηα εμήο: 

- Λεπηνκεξήο αλαδήηεζε ζε βάζε δεδνκέλσλ γηα πηζαλή δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ. 

- Δκθάληζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη παξνπζίαζε δηαθφξσλ θαηαιφγσλ κε δηαθνξεηηθέο πηήζεηο 
ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ. 

- Δπηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο θαη πην ζπκθέξνπζαο πηήζεο. 

- Πξαγκαηνπνίεζε ηεο θξάηεζεο. 

- Οινθιήξσζε ηεο θξάηεζεο θαηφπηλ επηβεβαίσζεο απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξία. 

- Έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ. ηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ε αμία ηνπ εηζηηεξίνπ πηζηψλεηαη ζηνλ 
ινγαξηαζκφ ηνπ πξαθηνξείνπ. 

- Οινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο ηνπ εηζηηεξίνπ 
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Videotext συστήματα για τουριστικά γραφεία  

Σα ηαμηδησηηθά γξαθεία ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζνπλε αξθεηά δπλακηθά εξγαιεία γηα ηελ 
επηθνηλσλία κε ηηο αξρέο έηζη ψζηε λα κπνξνχλε λα εμππεξεηνχλε ηνπο πειάηεο ηνπο φζν ην 
δπλαηφ πην ζχληνκα. Μηα ζπλαιιαγή πξέπεη λα έρεη κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα 20 ιεπηά εάλ 
ζθνπεχεη ην γξαθείν λα έρεη θέξδνο. 

Σα πεξηζζφηεξα ηαμηδησηηθά γξαθεία ρξεζηκνπνηνχλε ηα GDS ηα νπνία αλαιχζακε 
παξαπάλσ, σζηφζν ππάξρνπλε θαη videotext ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλε κεγαιχηεξεο 
δπλαηφηεηεο θαη κπνξνχλε λα ζπλδεζνχλε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηφζν κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 
αιιά θαη κε ηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ γηα λα έρνπλε πιήξε ελεκέξσζε γηα δηαζεζηκφηεηα. Με 
ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία κπνξνχλε λα έρνπλε κηα πιήξε άπνςε γηα 
ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ φπσο είλαη ηα μελνδνρεία νη ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ νη 
θξαηήζεηο εηζηηεξίσλ θ.η.ι. 

Σα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα δελ είλαη ηδηαίηεξα αθξηβά, ρξεηάδνληαη κηθξή εθπαίδεπζε 
θαη εκπεηξία θαη είλαη αξθεηά αμηφπηζηα. Παξφια απηά είλαη ζρεηηθά αξγά ζηε ρξήζε ηνπο θαζψο 
ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη λα θάλεη log in ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθάζηνηε βάζεο δεδνκέλσλ. 
Παξφιν πνπ κεγάιεο εηαηξείεο πξνζπαζνχλε λα βγάινπλε θαιχηεξα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ 
ζθιεξνππξεληθνί ρξήζηεο πνπ επηκέλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα videotext ζπζηήκαηα. Σα 
videotext ζπζηήκαηα ζχληνκα ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε πην πξνεγκέλα ζπζηήκαηα ip-based 
θαζψο νη θαζπζηεξήζεηο ηνπο είλαη κεγάιεο. 

 

Case Study 

Thomas Cook on-line 

 

Σν ηαμηδησηηθφ γξαθείν Thomas Cook on-line είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζην θφζκν θαη ην 
ηξίην ζηελ Αγγιία κε 3.500.000 πειάηεο θαη 16.000 ππαιιήινπο. Σν δίθηπν απνηειείηαη απφ 
1800 θαηαζηήκαηα παγθνζκίσο. Ζ εηαηξεία Thomas Cook σζηφζν είλαη θαη ε πξψηε εηαηξεία ζε 
πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ Αγγιία. Πξνζθέξεη πάλσ απφ 2.000.000 παθέηα ηαμηδησηηθά 
ζπλεξγαδφκελε κε εθαηνληάδεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη φια κπνξνχλε λα απνθηεζνχλε κέζσ 
δηαδηθηχνπ. Ζ ηζηνζειίδα ρσξίδεηαη ζε 4 ππνθαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη ήιηνο, ρηφλη ,πηήζεηο, 
πξνζθνξέο. Απφ ηελ ηζηνζειίδα νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ ηαμηδησηηθνχο 
νδεγνχο θαη πιεξνθνξίεο γηα μελνδνρεία, ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ θαη πιεξνθνξίεο γηα 
δηάθνξνπο πξννξηζκνχο. Αθφκα θαη ε παξαγγειία ζπλαιιάγκαηνο κπνξεί λα γίλεη on-line. Σν 
2001 ε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ήηαλε κηα απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο κε 35.000 επηζθέςεηο 
εκεξεζίσο. 
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ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΨΝ ΠΟΛΤΜΕΨΝ ΣΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη έλαο απφ απηνχο πνπ έρνπλ πνιιά λα θεξδίζνπλ απφ ηε ρξήζε 
ησλ πνιπκέζσλ. Αθφκα θαη ζήκεξα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία πνπ 
αθνινπζείηαη γηα ηε δηαθήκηζε ησλ ζέξεηξσλ, ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη ηελ πψιεζε 
ησλ ππεξεζηψλ, είλαη παξαδνζηαθή. Έηζη, ηα θχξηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα 
παξαδνζηαθά δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, νη ηππσκέλνη ηνπξηζηηθνί νδεγνί θ.η.ι., ηα νπνία 
κνηξάδνληαη ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο. Αλ θάπνηνο ελδηαθεξζεί, απεπζχλεηαη ζε έλα 
ηνπξηζηηθφ πξάθηνξα θαη πξνζπαζεί λα θιείζεη ην πξφγξακκα πνπ ηνλ εμππεξεηεί. Μ‟ απηφλ ηνλ 
ηξφπν, ν ππνςήθηνο πειάηεο δελ έρεη πάληα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, κε 
απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα κελ επηιέγεη ην πξφγξακκα δηαθνπψλ πνπ ηνπ ηαηξηάδεη 
θαιχηεξα.  

Απηφ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν ηνπξίζηαο λα κε κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε 
δηακνλή ηνπ ζηελ πεξηνρή πνπ επέιεμε, κε πξνθαλείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. ΄Έλα άιιν 
πξφβιεκα, πνπ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα είλαη φηη 
νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη γηα λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ πειάηε αιιάδνπλ δηαξθψο (π.ρ. 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ μελνδνρεία, δξνκνιφγηα θ.η.ι.), θάηη πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 
απαηηνχληαη ζεκαληηθά έμνδα γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ελψ 
πνιιέο θνξέο ν ελδηαθεξφκελνο παίξλεη παιηέο πιεξνθνξίεο κε πεξηνξηζκέλε ή ρσξίο θαζφινπ 
ζεκαζία. 

Ζ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππνινγηζηψλ δίλεη λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηε 
ζσζηή ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, αιιά θαη γηα ηελ απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε 
θαη ιεηηνπξγία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ αλάπηπμε ησλ πνιπκέζσλ θαη 
ηνπ Internet ζπληειεί ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ παξνρή ελεκέξσζεο 
πςεινχ επηπέδνπ ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο. Έηζη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ βάζεηο 
δεδνκέλσλ νη νπνίεο ζα πεξηέρνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα , ηα νπνία κπνξνχλ λα 
δίλνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζε ειεθηξνληθή ή κε κνξθή. Οη βάζεηο 
δεδνκέλσλ έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχνπλ multimedia πιεξνθνξία (εηθφλεο, 
βίληεν, ήρνο θ.η.ι.) θαη έηζη γίλεηαη εχθνιε ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ πεξηερνκέλσλ, ελψ 
απμάλεηαη θαηά πνιχ ε πνηφηεηα, ε πιεξφηεηα θαη ε αμία ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Σα 
κέζα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο απμάλνληαη. Πέξα 
ησλ θιαζζηθψλ εληχπσλ, ππάξρνπλ πιένλ ηα CD-ROM, νη ηνπνζεζίεο ζην Internet (Web sites), 
θαη ηα ειεθηξνληθά θηφζθηα πιεξνθνξηψλ. Θα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα πξντφληα απφ θάζε 
πεξίπησζε. 

ηνλ ηνκέα ησλ CD-ROM ππάξρνπλ ήδε αξθεηά παξαδείγκαηα ειεθηξνληθψλ 
ηνπξηζηηθψλ νδεγψλ πνπ παξέρνπλ πιεζψξα πιεξνθνξηψλ, γηα ηηο νπνίεο παιαηφηεξα ζα 
απαηηνχληαλ νιφθιεξνη ηφκνη έληππνπ πιηθνχ. 

Έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα ηνπξηζηηθνχ CD-ROM, θαη κάιηζηα ειιεληθήο παξαγσγήο 
είλαη ην “The complete multimedia CD-ROM of Crete”. Παξά ηνλ αγγιηθφ ηίηιν, πξφθεηηαη γηα κηα 
θαζαξά ειιεληθή δεκηνπξγία κε ζέκα ηελ Κξήηε. Ζ εηαηξεία πνπ ην αλέπηπμε ιέγεηαη “Multimedia 
Systems Center” (θαη εδψ, παξά ην αγγιηθφ φλνκα, πξφθεηηαη γηα ειιεληθή εηαηξεία). Ο 
ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνλ 
επηζθέπηε, ρσξίο λα παξαβιέπεηαη θαη ε ηζηνξηθή ή πνιηηηζκηθή εηθφλα ηνπ λεζηνχ. 
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Σθελή από ην CD-ROM “The complete multimedia CD-ROM of Crete” 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπιινγή θεηκέλσλ, θσηνγξαθηψλ, ραξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ 
ηνπξηζηηθήο θχζεο, ζσζηά ηαμηλνκεκέλσλ θαη δνκεκέλσλ, κε έλα θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε 
γξαθηθφ πεξηβάιινλ. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πσο κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη ζε έμη δηαθνξεηηθέο γιψζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά θ.ιπ.). Πεξηέρνληαη 
ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία γηα ηνπνζεζίεο, μελνδνρεία, ιηκάληα, αγθπξνβφιηα θ.ιπ. Πξφθεηηαη γηα 
έλα θαιφ παξάδεηγκα ηνπ πφζν ρξήζηκε κπνξεί λα γίλεη ε ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ θαη ζηνλ 
ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα CD-ROM πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα (θαη φρη 
κφλν, αθνχ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ θαη εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο), 
αλαθέξεηαη ζηελ καθξηλή Ηλδία. Πξφθεηηαη γηα ην CD-ROM “Discover the Magic of India” ηεο 
εηαηξείαο AnchalSOFT (κπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο ζηε δηεχζπλζε: http:// anchalsoft.com). 
Δίλαη έλα CD-ROM πνπ πεξηέρεη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Ηλδία, φπσο γεσγξαθηθέο θαη 
ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο Ηλδίαο 
(ζξεζθείεο, γιψζζεο θ.ιπ.) θαη ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο (νηθνλνκία, εθπαίδεπζε, θνπδίλα 
θ.ιπ.). ια απηά κέζα απφ εθηεηακέλε ρξήζε πνιπκέζσλ, φπσο εθαηνληάδεο εηθφλεο θαη 
γξαθηθά, αιιά θαη βίληεν κε αθήγεζε. 
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Σειίδα από ην CD-ROM “Discover the Magic of India” 

Γχν άιια CD-ROM κε ηνπξηζηηθφ, θαη φρη κφλν, ελδηαθέξνλ είλαη δχν εθδφζεηο γηα ηα 
κνπζεία ηνπ Λνχβξνπ θαη ηνπ Οξζαί, ζην Παξίζη. Δίλαη παξαγσγέο ηεο εηαηξείαο “Montparnasse 
Multimedia” θαη ηεο έλσζεο ησλ Δζληθψλ Μνπζείσλ ηεο Γαιιίαο. Μπνξεί θαλείο λα πεξηεγεζεί 
ζηηο αίζνπζεο ησλ κνπζείσλ, λα δεη θσηνγξαθίεο ησλ έξγσλ θαη λα βξεη ζηνηρεία γηα ηνπο 
δεκηνπξγνχο ηνπο θ.ά. Σα παξαπάλσ είλαη κεξηθά κφλν παξαδείγκαηα απφ ηα πνιιά CD-ROM 
κε ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρνπλ. Ζ παξαγσγή ηέηνησλ ηίηισλ απμάλεη δηαξθψο, γηαηί 
είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη 
ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο). 

 

 

 

 

 

 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»  Ληαλφο Νηθφιανο 

E-Tourism   ειίδα 77 
 

Ηλεκτρονικό περίπτερο πληροφοριών 

Έλα άιιν κέζν γηα ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ επηζθέπηε, είλαη φπσο αλαθέξζεθε ηα 
ειεθηξνληθά πεξίπηεξα (θηφζθηα) πιεξνθνξηψλ. Πξφθεηηαη γηα ππνινγηζηέο πνπ ηξέρνπλ έλα 
πξφγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα 
ζπλνδεχνληαη απφ ήρν (π.ρ. κηα θσλή πνπ λα δίλεη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο). Γηα 
ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη νζφλεο αθήο (touch screens). Οη 
νζφλεο αθήο είλαη εηδηθέο νζφλεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηελ 
επηθάλεηά ηνπο. Μπνξεί, ινηπφλ λα παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε πιήθηξα κε θάπνηα πεξηγξαθή. 
Παηψληαο κε ην δάρηπιν ν επηζθέπηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ πιήθηξνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε νη 
αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο. Οη νζφλεο αθήο είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα ηελ επηθνηλσλία κε 
ην ρξήζηε, γηαηί είλαη απιέο ζηε ρξήζε ηνπο θαη ν ρξήζηεο (πνπ ζπρλά δε γλσξίδεη ηίπνηα γηα 
ππνινγηζηέο) κπνξεί κε άλεζε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Γη‟ απηφ ην ιφγν ηέηνηνπ είδνπο θηφζθηα 
πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, φπσο 
π.ρ. ηξάπεδεο. 

ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ηα ειεθηξνληθά πεξίπηεξα πιεξνθνξηψλ  ρξεζηκνπνηνχληαη 
εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ζηα κνπζεία γηα λα δψζνπλ ζηνπο επηζθέπηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 
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δηάθνξα εθζέκαηα. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην Μνπζείν Σέρλεο ηνπ Seattle (Ζ.Π.Α.), φπνπ έρνπλ 
εγθαηαζηαζεί ηέηνηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θείκελν, εηθφλεο, κνπζηθή θαη αθήγεζε γηα 
ηελ ελεκέξσζε ηνπ επηζθέπηε. Τπάξρεη π.ρ. ε δπλαηφηεηα γηα ειεθηξνληθή μελάγεζε, φπνπ 
παξνπζηάδνληαη εηθφλεο, ελψ παξάιιεια αθνχγεηαη θσλή πνπ επεμεγεί. 

Internet 

Σηο κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο φκσο γηα αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα δίλεη ε 
αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Internet θαη ηεο ππεξεζίαο ηνπ World Wide Web 
(WWW). Μέζσ ηνπ Internet κπνξεί ν θαζέλαο απφ ην ζπίηη ηνπ λα βξεη ζσξεία πιεξνθνξηψλ 
γηα πξαθηηθά νπνηνδήπνηε ζέκα θαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή.  Οη λέεο δπλαηφηεηεο πνπ 
παξέρνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη κεγάιεο. 

ήκεξα, κπνξεί θαλείο λα βξεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ηνλ 
ηνπξηζκφ θαη ηα ηαμίδηα αθφκα θαη ζε ηνπνζεζίεο (sites) ηνπ Internet, πνπ δελ έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κε απηφ ην ζέκα. Αλ π.ρ. ζέιεη θάπνηνο λα ηαμηδέςεη ζε θάπνηα ρψξα, κπνξεί λα κπεη ζηηο 
ζειίδεο θάπνηνπ εηδεζενγξαθηθνχ νξγαληζκνχ (φπσο π.ρ. ην CNN ζηε δηεχζπλζε http:// 
www.cnn.com) θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηνλ θαηξφ πνπ ζα θάλεη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ ηνπ (ηη 
ζεξκνθξαζίεο ζα επηθξαηνχλ, αλ ζα έρεη ειηνθάλεηα θ.η.ι.), ψζηε λα κπνξεί λα πξνεηνηκαζηεί 
θαιχηεξα γηα ην ηαμίδη ηνπ. Μπνξεί επίζεο θαλείο λα βξεη, ζε άιιεο ηνπνζεζίεο ηνπ Internet, 
ράξηεο ηεο πεξηνρήο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ. Τπάξρεη 
π.ρ. ην MapQuest (ζηε δηεχζπλζε http:// www.mapquest.com), πνπ πεξηέρεη ράξηεο απφ φιν ηνλ 
θφζκν, αθφκα θαη ζε επίπεδν δξφκσλ. 

 

Παξάδεηγκα ζειίδαο από ην MapQuest 

 Δθηφο φκσο απφ ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα βξεη θαλείο “ζεξθάξνληαο” 
ζην Internet, ππάξρνπλ θαη εηδηθέο ηνπνζεζίεο, πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξνρή 
ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. θνπφο ηνπο είλαη λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο 
επηζθέπηεο ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ φιεο ηηο αλάγθεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 
ηαμηδηνχ ηνπο. Πνιιέο θνξέο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη ζηηο ζειίδεο απηέο φρη κφλν γεληθέο 
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πιεξνθνξίεο γηα ην κέξνο πνπ ζέιεη λα ηαμηδέςεη (φπσο ράξηεο ή δειηίν θαηξνχ), αιιά θαη 
πιεξνθνξίεο γηα μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, ελνηθηαδφκελα απηνθίλεηα θ.ιπ. πλήζσο, γίλεηαη 
εθηεηακέλε ρξήζε πνιπκέζσλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. Έηζη, ππάξρνπλ εηθφλεο 
θαη βίληεν απφ ηνπο δηάθνξνπο πξννξηζκνχο θ.ιπ. 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη πιένλ ζην Internet είλαη νη on-
line θξαηήζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί νη ηερληθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 
πνπ επηηξέπνπλ λα γίλνληαη θξαηήζεηο, αθφκα θαη πιεξσκέο κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ απφ ην 
δίθηπν. Ζ αλάγθε γηα νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ δηθηχσλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ 
πξσηνθφιισλ γηα αζθαιή κεηαθνξά νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ δηθηχσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 
κέζσ ηνπ Internet. Ήδε, πνιιέο εηαηξείεο πσινχλ πξντφληα απφ απφζηαζε, ελψ ζηνλ 
ηνπξηζηηθφ ηνκέα κπνξνχλ πιένλ λα γίλνληαη θξαηήζεηο απφ ηνλ πειάηε κέζσ ηνπ Internet (π.ρ. 
θξαηήζεηο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, δσκαηίσλ μελνδνρείσλ θ.η.ι.). 

Έλα απφ ηα πνιιά Web sites πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη 
ην “Go Explore” (http:// go-explore.com), ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Δδψ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα 
βξεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη αιιά θαη λα θάλεη on-line θξαηήζεηο 
εηζηηεξίσλ κε ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία (site) παξέρεη θαη 
επηπιένλ δπλαηφηεηεο γηα ηελ παξνρή αθξηβέζηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ επηζθέπηε. Τπάξρεη 
π.ρ. ε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα βξίζθεη πιεξνθνξίεο φπσο ην θνληηλφηεξν εζηηαηφξην ζε 
θάπνην μελνδνρείν. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν παίξλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ρσξίο ην 
Internet ζα ηνπ ήηαλ δηαζέζηκεο κφλν κεηά ηελ άθημε ηνπ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Τπάξρεη επίζεο 
ε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα ζπκπιεξψλεη έλα πξνζσπηθφ πξνθίι κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ (π.ρ. 
αεξνπνξηθή εηαηξεία πνπ πξνηηκά) θαη έηζη νη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλεη πξνζαξκφδνληαη ζηηο 
ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Σέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθή ελεκέξσζε ζηνλ 
ππνςήθην ηαμηδηψηε θαη ζην κέιινλ αλακέλεηαη λα επεθηαζεί ε ρξήζε ηνπο. Άιιεο ηνπνζεζίεο 
ζην Internet κε ζέκα ηνλ ηνπξηζκφ θαη νη νπνίεο πξνζθέξνπλ άιιεο πεξηζζφηεξεο θη άιιεο 
ιηγφηεξεο ππεξεζίεο, είλαη ην Travelocity (ζηε δηεχζπλζε http:// www.travelocity.com), ην Amtrak 
(ζηε δηεχζπλζε http:// www.amtrak.com), ην Leisureplan (ζηε δηεχζπλζε http:// 
www.leisureplan.com) θ.ά. 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί εδψ φηη ε ρξήζε ηνπ Internet θαη ησλ πνιπκέζσλ ζηνλ ηνπξηζκφ 
είλαη έλα ζέκα πνπ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο 
πνπ έρεη ν ηνπξηζκφο γηα ηελ νηθνλνκία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, εηδηθά απηψλ ηνπ λφηνπ, νη 
νπνίεο έρνπλ θαη ηελ αζζελέζηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γη‟ απηφλ ην ιφγν ππάξρνπλ πνιιά 
επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνσζνχλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ 
ηνπξηζκφ. Έλα ζχζηεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηέηνην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη αλαπηχζζεηαη 
ζηελ Διιάδα είλαη ην “Aegean System”. ηελ αλάπηπμή ηνπ ζπκκεηέρεη, κεηαμχ άιισλ, ην 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Σν ζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε CD-ROM πνιπκέζσλ κε 
πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, αλάινγνπ κε απηά ζηα νπνία έρνπκε αλαθεξζεί, 
θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ κε ζπζθεπέο πνιπκέζσλ ζε ηξία λεζηά (Υίνο, άκνο, 
Λέζβνο). Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπζθεπέο απηέο ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα βιέπεη multimedia 
πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θαζψο θαη λα θάλεη θξαηήζεηο ζε ζπλεξγαδφκελα 
μελνδνρεία. Οη ζπζθεπέο ηνπ δηθηχνπ παίξλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ κηα θεληξηθή βάζε 
δεδνκέλσλ, ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 
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Παξάδεηγκα ζειίδαο από ην Travelocity 

 Σέινο, έρνπλ αξρίζεη θαη θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη νη πξψηεο εθαξκνγέο 
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ. Με ηελ θαηαζθεπή εηθνληθψλ θφζκσλ, 
κπνξεί ν ππνςήθηνο ηαμηδηψηεο λα πεξηεγεζεί ζηελ πεξηνρή ή ζην αμηνζέαην πνπ ηνλ 
ελδηαθέξεη, πνιχ πξηλ ηαμηδέςεη ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο εθαξκνγήο 
είλαη ν εηθνληθφο θφζκνο πνπ παξνπζηάδεη ην ζξπιηθφ κλεκείν Stonehenge ζηελ Μ. Βξεηαλία. 
Σνλ εηθνληθφ απηφ θφζκν κπνξεί λα ηνλ δεη θαλείο ζηε δηεχζπλζε http:// www.superscape.com/ 
intel/shenge.htm. Πξφθεηηαη γηα έλα θφζκν πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηηο εηαηξείεο Superscape 
(αγγιηθή εηαηξεία πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα) θαη Intel κε ηε ζπλεξγαζία ηεο 
English Heritage ε νπνία είλαη ε Βξεηαληθή Αξραηνινγηθή Δηαηξεία. 
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ΑΛΛΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΠΡΟΨΘΗΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ ΜΕΨ ΣΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ 

Η χρήση προηγμένων τεχνολογιών πολυμέσων, ψηφιακών χαρτών και 

εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη τουριστικών προορισμών 

ην παξαπάλσ πιαίζην εληάζζνληαη θαη ηα πνιπκέζα (multimedia), νη ςεθηαθνί ράξηεο (digital 
maps) θαη νη ηερληθέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (virtual reality techniques) πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε ηνπξηζηηθέο γεσγξαθηθέο δηαδηθηπαθέο πχιεο 
(geoportal) γηα ηελ αλάδεημε πξννξηζκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο εθαξκνγέο φπσο ηερλνινγίεο 
θηλεηήο πιαηθφξκαο θαη ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο πξννξηζκνχ.  

Ζ ρξήζε πνιπκέζσλ ζηνλ ηνπξηζκφ έρεη ζηφρν ηελ παξνρή πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο 
κε πνηθηιία ηξφπσλ θαη ζπλαληάηαη ζε θάζε επίπεδν, απφ ηνπο εζληθνχο ηνπξηζηηθνχο θνξείο 
κέρξη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε, ηα βίληεν, ε ρξήζε ήρνπ θαη ηα 
ειεθηξνληθά βηβιία επηζηξαηεχνληαη γηα πξνβάιινπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 
ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Οη δπλακηθνί ςεθηαθνί ράξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα σο κέξνο 
ή ζπλδπαζηηθά κε άιιεο ηερλνινγηθέο ηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, φπσο ε νινθιεξσκέλε 
ειεθηξνληθή δηαρείξηζε πξννξηζκνχ θαη νη εθαξκνγέο m-tourism.  

Οη ηερληθέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο έρνπλ ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο ζηνλ 
πνιηηηζκηθφ ηνπξηζκφ (π.ρ. εηθνληθέο πεξηεγήζεηο ζε κνπζεία θαη ζεκεία ηζηνξηθνχ 
ελδηαθέξνληνο) αιιά θαη ηνλ ηνπξηζκφ γλσξηκίαο κε ηε θχζε. χκθσλα κε κειέηε ηεο 
Forrester9, ην 9% ησλ Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο- ήηνη 11 εθαηνκκχξηα θαηαλαισηέο- 
είδαλ θάπνην βίληεν ζην δηαδηθηχνπ ηαμηδησηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 
ηαμηδηνχ ηνπο ελψ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο 
ηαμηδηψηεο αλαδεηά πιεξνθνξίεο κέζσ online βίληεo. 

Case Study : Lufthansa 

Τε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο check-in κέζσ ηνπ δαρηπιηθνύ απνηππώκαηνο 
πξνζθέξεη ε Lufthansa 

Έλα λέν θαη πξσηφηππν ηξφπν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε check-in πξνζθέξεη ε 
αεξνπνξηθή εηαηξίαLufthansa ζηνπο επηβάηεο ηεο, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε φζνπο δηαθηλνχληαη 

απφ ην αεξνδξφκην ηεο Φξαλθθνχξηεο. Δηδηθφηεξα, έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ζπλεξγαζίαο κε 
ηε Siemens, ε γεξκαληθή αεξνπνξηθή εηαηξία εθαξκφδεη έλα πηινηηθφ πξφγξακκα, πνπ 
επηηξέπεη ζηνπο επηβάηεο λα θάλνπλ check-in κε ην δαθηπιηθό ηνπο απνηύπσκα. Ζ ππεξεζία 
νλνκάδεηαη Trusted Traveler θαη ε δνθηκή ηεο ζα θξαηήζεη δχν εβδνκάδεο. 
Μάιηζηα, εάλ φια ιεηηνπξγήζνπλ άςνγα, φπσο κεηέδσζε ε ΔΡΣ, ε Lufthansa ζθέθηεηαη λα 
εθαξκφζεη ην ζχζηεκα απφ ην 2006, πξναηξεηηθά γηα φζνπο ηαμηδεχνπλ ζπρλά κε αεξνπιάλν. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο λέαο απηήο ππεξεζίαο, νη επηβάηεο βάδνπλ ην δάρηπιν ηνπο ζε έλα 
εηδηθό κεράλεκα - ζθάλεξ, πνπ ζαξψλεη ην δαθηπιηθφ απνηχπσκα, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

εθηππψλεηαη ζε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή ζηελ θάξηα επηβίβαζεο.  

Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηβίβαζεο ν θσδηθφο πάλσ ζηελ θάξηα απιψο ζα 
ηαπηνπνηείηαη κε ην δαθηπιηθφ απνηχπσκα ηνπ επηβάηε, πνπ ζα αλεβαίλεη ζην αεξνπιάλν, κε 
απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία ηνπ check-in λα γίλεηαη πνιχ πην γξήγνξα θαη ρσξίο νπξέο. 

Η χρήση τεχνολογιών κινητής πλατφόρμας στον τουρισμό (m-tourism) 

Ζ ρξήζε ηερλνινγηψλ θηλεηήο πιαηθφξκαο ζηνλ ηνπξηζκφ (m-tourism) ζπληζηά κηα απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη βαζηθφ παξάδεηγκα εμαηνκηθεπκέλεο 
ππεξεζίαο. Οη εθαξκνγέο m-tourism ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ πξνψζεζε θαη δηαρείξηζε 
κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ (πεξηεγήζεηο ζε 
θπζηθά πάξθα, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, νξεηβαζία) θαζψο θαη ζηελ πεξηήγεζε ζε πφιεηο κε ηε 
κνξθή θνξεηνχ μελαγνχ.  



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»  Ληαλφο Νηθφιανο 

E-Tourism   ειίδα 82 
 

ηηο εθαξκνγέο θηλεηήο πιαηθφξκαο είλαη έληνλε ε παξνπζία πνιπκέζσλ θαη 
γεσγξαθηθά πξνζαξκνζκέλσλ ππεξεζηψλ. Δθαξκνγέο φπσο νη θνξεηνί μελαγνί κε 
δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, πξνγξακκαηηζκνχ, γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ θαζψο θαη 
βέιηηζηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ επηζθέςεσλ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
νξγάλσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ πεξηεγήζεσλ ζε πφιεηο ή κνπζεία θαη αμηνζέαηα. 

Ο ζπλδπαζκφο πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ κε πνιπκέζα, εληνπηζκφ ζέζεο GPS θαη 
ππεξεζίεο ζέζεο (location-based services) πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηε δηάξθεηα ηεο 
επίζθεςεο. Οη εθαξκνγέο m-tourism ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο παξακνλήο ηνπ 
επηζθέπηε ζε κία πεξηνρή ή ρψξα. Σα νθέιε είλαη πνιχ ζεκαληηθά, ηδίσο γηα πξννξηζκνχο πνπ 
ζπλδπάδνπλ πνιιά ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζε θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Τα «έμππλα» ζπζηήκαηα κέηξεζεο – αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκό 

Οη ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ (data mining) θαη επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο (business 
intelligence) απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα αλαπηχμνπλ 
ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο ρξήζηκσλ ζρέζεσλ ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ γηα ιφγνπο 
δηαρείξηζεο ζρέζεσλ πειαηείαο θαη πνπ ζηνρεχνπλ ζην εζηηαζκέλν κάξθεηηλγθ. Tα ζπζηήκαηα 
απηά επηηξέπνπλ ηε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
έξεπλεο αγνξάο, κειέηεο θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ δηαθεκηζηηθέο 
εθζηξαηείεο.  

Σα ζηνηρεία πνπ αλαδεηνχληαη κε ηηο εθαξκνγέο κεζφδσλ data mining θαη business 
intelligence αθνξνχλ πξσηίζησο ηε δήηεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αλάινγα κε ην πξνθίι 
ησλ θαηαλαισηψλ (ηκεκαηνπνίεζε πειαηείαο) θαη πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ, κε άιια ιφγηα ηνπο θαηαλαισηέο – ηνπξίζηεο. Μπνξεί φκσο 
αθφκα λα αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ εκπιεθνκέλσλ πνπ αλαδεηνχλ 
βειηηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηνπο, ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο θαη βειηίσζε ηεο 
απφδνζήο ηνπο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ε επηρείξεζε ζπιιέγεη θαη αμηνπνηεί δεδνκέλα, κνληεινπνηεί 
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη θαηαιήγεη ζε ηκήκαηα αγνξψλ πνπ έρεη φθεινο λα 
ζηνρεχζεη (target groups). ηελ πεξίπησζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ 
ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηα δεδνκέλα απνξξένπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή 
ιεηηνπξγία θαη εηζξνή πιεξνθφξεζεο ζηνλ νξγαληζκφ. 

Η χρήση μεθόδων ΣΠΕ για την προσβασιμότητα τουριστικών ιστοτόπων 

από ομάδες ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων 

Μηα απφ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαη 
απαηηήζεσλ ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΑ) θαη ησλ ειηθησκέλσλ, πνπ κέρξη πξφζθαηα 
απνηεινχζαλ κεηνλφηεηεο ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Πιένλ, φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 
θαη θνξείο ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ ηνπο θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 
ππεξεζηψλ ηνπο ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε ΑκΔΑ θαη ειηθησκέλνπο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη νη εζληθνί νξγαληζκνί 
ηνπξηζκνχ πξνζαξκφδνληαο ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, αιιά θαη ηηο εθαξκνγέο ΣΠΔ, φπσο νη 
παξαπάλσ θαη θαζηζηψληαο απηέο πξνζβάζηκεο ζε ΑκΔΑ θαη ειηθησκέλνπο, απνθηνχλ έλα 
ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε. 

Ασύρματα συστήματα παραγγελιοληψίας 

Ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξθεηά εζηηαηφξηα, θαθέ θαη άιινπο αλάινγνπο ρψξνπο: ν 
ζεξβηηφξνο δελ θξαηά κπινθάθη θαη ζηπιφ αιιά έλα θνξεηφ ηεξκαηηθφ πνπ έρεη δηαζηάζεηο 
πεξίπνπ 30x10 εθ. θαη δπγίδεη γχξσ ζηα 300 γξακκάξηα. Υξεζηκνπνηψληαο είηε ην πιεθηξνιφγην 
είηε ηελ νζφλε αθήο πνπ δηαζέηεη ην ηεξκαηηθφ, ν ζεξβηηφξνο εηζάγεη ηελ παξαγγειία ηνπ πειάηε 
επηιέγνληαο κέζα απφ έλα εχρξεζην κελνχ/πεξηβάιινλ πνπ κνηάδεη κε απηφ ησλ Windows. Ζ 
παξαγγειία κεηαβηβάδεηαη απηφκαηα ζηελ θνπδίλα επηηαρχλνληαο έηζη ηελ φιε δηαδηθαζία θαη 
θπζηθά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε.   
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Έλα ηππηθφ ζχζηεκα αζχξκαηεο παξαγγειηνιεςίαο απνηειείηαη απφ:  

α) έλαλ αξηζκφ θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ πνπ ζπιιέγνπλ ηηο παξαγγειίεο,  

β) έλαλ ππνινγηζηή εθνδηαζκέλν κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, ζηνλ νπνίν ζηέιλνληαη 
ηα δεδνκέλα ησλ παξαγγειηψλ γηα επεμεξγαζία,  

γ) έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθηππσηέο (ζπλήζσο γηα ηηο παξαγγειίεο, ελδερνκέλσο θαη 
γηα ηηο απνδείμεηο, αλ θαη γηα ηηο ηειεπηαίεο αξθεί ε ηακεηαθή κεραλή), θαη  

δ) ηνλ εμνπιηζκφ (π.ρ. θεξαία) πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία 
κεηαμχ ηεξκαηηθψλ θαη ππνινγηζηή απφ απφζηαζε θαη ρσξίο θαιψδηα. 

 Αο δνχκε φκσο ιεπηνκεξέζηεξα πψο ιεηηνπξγεί έλα ζχζηεκα θνξεηήο 
παξαγγειηνιεςίαο:  

1ν ζηάδην: Ο ζεξβηηφξνο θαηαρσξεί ηελ παξαγγειία ζην θνξεηφ ηεξκαηηθφ. Απηφκαηα 

ελεκεξψλεηαη ην θεληξηθφ ζχζηεκα γηα λέα παξαγγειία θαη αθαηξείηαη ειεθηξνληθά απφ ηελ 
απνζήθε ηνπ θαηαζηήκαηνο ην πξντφλ πνπ κφιηο παξαγγέιζεθε.  

2ν ζηάδην: Ζ παξαγγειία εθηππψλεηαη ζηνπο εθηππσηέο ηνπο θαηαζηήκαηνο. Οη 
παξαγγειίεο πηάησλ εθηππψλνληαη ζηνλ εθηππσηή πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνπδίλα, ηα πνηά ζηνλ 
εθηππσηή πνπ βξίζθεηαη ζην κπαξ θ.ν.θ.  

3ν ζηάδην: Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ θαηαζηήκαηνο (κπάξκαλ, ζεθ) παξαιακβάλεη 

ηελ παξαγγειία θαη ηελ εηνηκάδεη.  

 4ν ζηάδην: Ο ζεξβηηφξνο -πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ 

βξίζθεηαη ζηαζεξά ζην ρψξν ησλ πειαηψλ- εηδνπνηείηαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα κε ερεηηθφ 
ζήκα θαη γξαπηφ κήλπκα φηη ε παξαγγειία είλαη έηνηκε. Πξνζέξρεηαη, ηελ παξαιακβάλεη θαη ηελ 
παξαδίδεη. Ο ζεξβηηφξνο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί ηα θνξεηά ηεξκαηηθά γηα λα δεηά ηελ 
έθδνζε απφδεημεο, ηελ αθχξσζε ηεο παξαγγειίαο, αιιά θαη λα ζπλνδεχεη ηηο παξαγγειίεο κε 
ιεπηνκέξεηεο, φπσο π.ρ. "ε κπξηηδφια λα είλαη θαινςεκέλε" θ.ιπ.  

5ν ζηάδην: Σελ επφκελε εκέξα κπνξεί λα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηελ θεληξηθή κνλάδα (απφ ην εηδηθφ ινγηζκηθφ), θαη λα εμαρζνχλ 
ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ. 

Ζ ελζσκάησζε ελφο αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο παξαγγειηνιεςίαο ζε έλα εζηηαηφξην, 
κηα θαθεηέξηα, έλα κπαξ θ.ιπ. ζπλεπάγεηαη, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, εθζπγρξνληζκφ ηεο 
ιεηηνπξγίαο, αλαβάζκηζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο εηθφλαο, κείσζε 
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ θαη κεγάιε 
εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ.  

α. Δληζρύνπλ ηελ εηθόλα ηεο επηρείξεζεο  

Ζ "εηθφλα" δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 
Αλ θαη ζπρλά παξαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί θαζνξηζηηθφ 
παξάγνληα εκπνξηθήο επηηπρίαο ή απνηπρίαο. Μηα θαηάιιεια θξνληηζκέλε εηθφλα ζα αλαδείμεη 
ην πεξηερφκελν, ζα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ζα πείζεη γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο 
επηρείξεζεο. ηνλ αληίπνδα, κηα επηρείξεζε πνπ θαίλεηαη αλνξγάλσηε, αθαηάζηαηε, κίδεξε, ζα 
απνζαξξχλεη ηνπο πειάηεο ή -ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε- δελ ζα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή. Έλα 
εζηηαηφξην δελ αξθεί λα πξνζθέξεη ππέξνρεο γεχζεηο γηα λα είλαη επηηπρεκέλν. Πξέπεη θαη λα 
δηαζέηεη άλεην πεξηβάιινλ, φκνξθν ληεθφξ, θαιή εμππεξέηεζε. Χο πξνο ην ηειεπηαίν, είλαη 
μεθάζαξν φηη ε εηθφλα ελφο ζεξβηηφξνπ πνπ παίξλεη παξαγγειία κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο 
ζπζθεπήο είλαη αζχγθξηηα πην ειθπζηηθή, θαζψο πξνζθέξεη ζην θαηάζηεκα θχξνο θαη 
δεκηνπξγεί ζηνπο πειάηεο ηελ αίζζεζε ηεο εμππεξέηεζεο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 
ζνβαξφηεηαο.  
   β. Σπκβάιινπλ ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο  

Παξάιιεια θαη επάιιεια κε ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο, ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα 
ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. ρεδφλ ηα 
πάληα δηεθπεξαηψλνληαη γξεγνξφηεξα. Οη παξαγγειίεο θαηαρσξνχληαη ρσξίο ζθάικαηα θαη 
πξνσζνχληαη ζε ειάρηζην ρξφλν φζν κεγάιεο ή πνιχπινθεο θη αλ είλαη. Ο ζεξβηηφξνο δελ 
ρξεηάδεηαη λα πεγαηλνέξρεηαη γηα λα δίλεη ή λα παίξλεη ηηο παξαγγειίεο, θαζψο κεηαβηβάδεη εμ 
απνζηάζεσο ηελ παξαγγειία θαη δελ επηζθέπηεηαη ηελ θνπδίλα παξά κφλν ηε ζηηγκή πνπ ε 
παξαγγειία είλαη έηνηκε. Έηζη, ν ζεξβηηφξνο εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη θφπν θαη παξακέλεη 
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δηαζέζηκνο, ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν, ζην ρψξν ησλ ηξαπεδηψλ, νη δε πειάηεο εμππεξεηνχληαη 
γξεγνξφηεξα θαη πεξηκέλνπλ ιηγφηεξν. Καηά ζπλέπεηα, εμνηθνλνκείηαη πνιχηηκνο ρξφλνο γηα ηελ 
επηρείξεζε, ρξφλνο πνπ ηζνδπλακεί κε ρξήκα: έρεη ππνινγηζηεί φηη κία επηρείξεζε πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ηέηνηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζεξβηηφξσλ ηνπιάρηζηνλ 
θαηά 10%.  

πγρξφλσο, ε ηδηνθηεζία κπνξεί λα ειέγρεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ απφδνζε ησλ 
ζεξβηηφξσλ, φζνλ αθνξά ζην ρξφλν εξγαζίαο θαη ηηο παξαγγειίεο πνπ δηεθπεξαηψλνπλ κέζα ζ' 
απηφλ. Μπνξεί αθφκα λα είλαη ζίγνπξε φηη θαλέλαο ινγαξηαζκφο δελ πξφθεηηαη λα ραζεί θαη φηη 
θαλέλα πξντφλ δελ πξφθεηηαη λα πσιεζεί ρσξίο λφκηκν παξαζηαηηθφ - απφδεημε.  
 Δμάιινπ, ηα δεδνκέλα ησλ παξαγγειηψλ ζπγθεληξψλνληαη ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή, απφ φπνπ 
κπνξεί λα γίλεη ε επεμεξγαζία ηνπο θαη λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε δεθάδεο θξίζηκα εξσηήκαηα. 
Δλδεηθηηθά, "πνηα πξντφληα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε δήηεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο", "πνηεο 
είλαη νη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο παξαηεξείηαη έμαξζε ησλ παξαγγειηψλ", "πνηνη ζπλδπαζκνί 
πηάησλ είλαη νη πην ζπλεζηζκέλνη" θ.ά. Σα ίδηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ εμνλπρηζηηθά 
θαη έηζη λα εμαρζνχλ αθξηβή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ησλ πσιήζεσλ θαη ηηο απαηηήζεηο 
ηεο δήηεζεο, νχησο ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηνλ εθνδηαζκφ θαη ηε 
δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. 

Σν θφζηνο ησλ πεξηζζφηεξσλ ηεξκαηηθψλ θνξεηήο παξαγγειηνιεςίαο πνπ δηαηίζεληαη 
ζηελ εγρψξηα αγνξά μεθηλνχλ απφ πεξίπνπ 300 επξψ έθαζην θαη κπνξεί λα θζάζνπλ θαη ηα 
1000, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπζθεπήο, ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο θ.ιπ.  
 ζνλ αθνξά ζην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ πνπ εγθαζίζηαηαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα 
(ππνινγηζηή) θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηα ηεξκαηηθά ρεηξφο θαη ηα πεξηθεξεηαθά, απηφ πνηθίιιεη θαη 
κπνξεί λα μεπεξάζεη αθφκα θαη ηα 500 επξψ, κνινλφηη νξηζκέλεο εηαηξίεο ην πξνζθέξνπλ 
δσξεάλ καδί κε ηηο ζπζθεπέο. Χζηφζν, ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο 
ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε (ππνινγηζηήο, εθηππσηήο) θαζψο θαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο 
αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε γηα αζχξκαηε δηθηχσζε, γηα θάιπςε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ζεκείσλ 
πψιεζεο θ.ιπ. ε θάζε πεξίπησζε, κηα έξεπλα αγνξάο είλαη πάληα ρξήζηκε, αλ φρη 
απαξαίηεηε. ηαλ βξεζείηε ιίγν πξηλ απφ ηελ απφθαζε αγνξάο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ζπζηήκαηνο, ζπκεζείηε λα δεηήζεηε απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ζαο ελεκεξψζεη γηα ηα παξαθάησ:  

1. Μπνξεί ην ζχζηεκα λα αλαβαζκηζηεί (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ζην κέιινλ, αλ ι.ρ. 
ζειήζεηε λα επεθηείλεηε ηελ επηρείξεζή ζαο;  

2. Μπνξεί ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο λα ζπλεξγαζηεί κε άιια ινγηζκηθά, φπσο 
ι.ρ. CRM (Customer Relationship Management, Γηαρείξηζε Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ), WMS 
(Warehouse Management Systems, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Απνζήθεο) θ.ά.;  

3. O πξνκεζεπηήο δηαζέηεη After Sales service, θαη αλ βξίζθεζηε ζηελ επαξρία, 
ππάξρνπλ αληηπξφζσπνη ζηελ πεξηνρή ζαο;  

4. Μπνξεί ην ζχζηεκα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ζαο ή είζηε ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζαξκνζηείηε εζείο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο;  

5. Τπάξρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηη αθξηβψο θαιχπηεη;  

Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ απφζβεζε ηεο δαπάλεο, ν ρξφλνο είλαη θαη απηφο εμαξηψκελνο 
απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ. Πάλησο, κε δεδνκέλν ην φηη κε ηε ρξήζε αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ 
κπνξεί λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ζεξβηηφξσλ θαηά 10% ηνπιάρηζηνλ, ζπλ φια ηα νθέιε πνπ 
θνκίδεη ε ρξήζε ηνπο ζηελ αχμεζε ηνπ ηδίξνπ, ν ρξφλνο απφζβεζεο ππνινγίδεηαη απφ κεξηθνχο 
κήλεο κέρξη δχν ρξφληα.  

Δθηφο ηεο αζχξκαηεο παξαγγειηνιεςίαο θαη ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη ηάζεσλ 
ζηνλ ππνινγηζηή κε ηε ρξήζε ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ, κπνξείηε λα επεθηείλεηε κέξνο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζαο ζην Internet, εθφζνλ δηαζέηεηε ήδε δηθηπαθφ ηφπν.  
 Δηδηθφηεξα, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζην site ζαο κηα ειεθηξνληθή θφξκα, ηελ νπνία ζα 
κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνπλ φζνη ζέινπλ λα θιείζνπλ ηξαπέδη γηα λα γεπκαηίζνπλ ή λα 
δεηπλήζνπλ.  

Mηα κηθξή θφξκα κε 4 - 5 βαζηθά ζηνηρεία (φλνκα, επψλπκν, email θαη ηειέθσλν 
πειάηε, θαη θπζηθά εκεξνκελία θαη ψξα θξάηεζεο) είλαη αξθεηή γηα ην ζθνπφ απηφ. Δζείο 
νθείιεηε λα ειέγρεηε ηαθηηθά ηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα λέεο θξαηήζεηο, ηηο νπνίεο θαη ζα 
δηαρεηξίδεζηε αλάινγα. Γηα παξάδεηγκα, λα ζηέιλεηε επηβεβαίσζε θξάηεζεο ζην email ή ζην 
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θηλεηφ ηνπ πειάηε ή λα επηθνηλσλείηε απεπζείαο καδί ηνπ. Βέβαηα, ε ππνδνρή θαη δηαρείξηζε 
θξαηήζεσλ κέζσ Internet πξνυπνζέηνπλ νξγάλσζε θαζψο θαη φηη έλαο άλζξσπνο ζα 
αζρνιείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε απηφ. Αιιηψο, δελ απνθιείεηαη νη ειεθηξνληθέο θξαηήζεηο λα 
επηβαξχλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπζηθνχ θαηαζηήκαηνο, ηδηαίηεξα θαηά ηηο ψξεο αηρκήο. Αλ 
ινηπφλ απνθαζίζεηε λα θαζηεξψζεηε ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ, ίζσο είλαη θαιχηεξν 
λα ζέζεηε έλα ρξνληθφ φξην κέζα ζην νπνίν ζα δέρεζηε θξαηήζεηο γηα ηελ ίδηα εκέξα. Γηα 
παξάδεηγκα, αλ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη 20:00 - 02:00, κπνξείηε λα δέρεζηε 
θξαηήζεηο γηα ηελ ίδηα κέξα κέρξη ηηο 16:00, ψζηε λα έρεηε αξθεηφ ρξφλν γηα λα ηηο δηαρεηξηζηείηε. 
Ση κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ηέηνηα εθαξκνγή ζηελ επηρείξεζή ζαο; Καη' αξράο απμάλεη ηνλ 
ηδίξν, ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζζέηεη αμηνπηζηία θαη 
ιεηηνπξγεί σο έκκεζε δηαθήκηζε. Καηά δεχηεξνλ, ην ζχζηεκα θαιιηεξγεί αζθάιεηα ζηνλ πειάηε, 
αθνχ έηζη κπνξεί λα αηζζάλεηαη ζίγνπξνο φηη ην θαηάζηεκα αληηκεησπίδεη κε ζνβαξφηεηα ην 
ζχζηεκα ησλ θξαηήζεσλ.  

Δμάιινπ, κπνξείηε λα θαζηεξψζεηε κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ζαο ηφπνπ έλα online 
ζχζηεκα παξαγγειηψλ γηα παξάδνζε ζην ζπίηη. Έλα ηέηνην εγρείξεκα απαηηεί θαιή νξγάλσζε 
ηφζν ζε επίπεδν παξαιαβήο θαη εηνηκαζίαο ηεο παξαγγειίαο φζν θαη ζε επίπεδν δηαλνκήο ηεο. 
Μελ ηνπνζεηήζεηε, ινηπφλ, ζην site ζαο κηα εθαξκνγή online παξαγγειηψλ, αλ δελ είζηε 
απφιπηα βέβαηνη φηη κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζηε δήηεζε πνπ ζα εκθαληζηεί. Θα είλαη 
ηξαγηθφ λα ππάξμεη θφζκνο πνπ παξαγγέιλεη κέζα απφ ην site, ηνλ νπνίν εζείο αδπλαηείηε λα 
εμππεξεηήζεηε ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο π.ρ. ζην θπζηθφ θαηάζηεκα.  

 Οη παξαγγειίεο κέζσ Γηαδηθηχνπ κπνξνχλ, αλ νξγαλσζνχλ ζσζηά, λα απνθέξνπλ 
ζεκαληηθά έζνδα ζηελ επηρείξεζε. Θα απμήζεηε ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο κηαο ηέηνηαο 
πξνζπάζεηαο (θαη αληίζηνηρα ηα έζνδα), αλ πξνζθέξεηε ζεκαληηθέο εθπηψζεηο, δψξα θ.ιπ. ζε 
φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet γηα ηηο παξαγγειίεο ηνπο. Αλ, ηέινο, δελ δηαζέηεηε δηθηπαθφ 
ηφπν, ίζσο ηα παξαπάλσ απνηειέζνπλ έλα θαιφ θίλεηξν πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεηε. 
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ΧΗΥΙΑΚΗ ΗΜΑΝΗ 

Ζ Φεθηαθή ζήκαλζε είλαη κηα κνξθή ειεθηξνληθήο απεηθόληζεο πιεξνθνξηώλ, δηαθήκηζεο, 
θαη πιεζψξαο ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ . Δίλαη έλα δίθηπν νζνλψλ, κε δπλαηφηεηα γηα 
ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ,  κέζσ δηαδηθηχνπ.  

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ ελεκέξσζεο θαη ηελ έληαμε ηεο ςεθηαθήο 
ζήκαλζεο  ν ρξφλνο δηάζεζεο ηνπ πειάηε γηα παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απμάλεηαη. Σν 
ελδηαθέξνλ παξαθνινχζεζεο γίλεηαη   κε ηξφπν επράξηζην, επηδξφληαο ζεηηθά ζηελ ηειηθή  
απφθαζε γηα ηελ εμέηαζε ή ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Πξντφληα θαη 
Τπεξεζίεο ελ δπλάκεη ρνξεγψλ, ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη παξνρέο, κπνξνχλ 
θαη πξνσζνχληαη ζηνρεπκέλα.  

Πξνζθέξνληαο δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο θαη 24σξε  ελεκέξσζε πξνάγεηαη ε 
ζηνρεπφκελε πψιεζε ή θαη ελεκέξσζε. Με ηε ρξήζε Infokiosk θαη νζνλψλ αθήο ε  ελεκέξσζε 
ηνπ πνιίηε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απφ πιεξνθνξίεο γηα κέζα θαη ηξφπνπο κεηαθίλεζεο ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή, θξαηήζεηο  ζε εζηηαηφξηα θαη κνπζεία, κέρξη θαη ππεξεζίεο Internet.  

Ζ έληαμε ηεο ςεθηαθήο ζήκαλζεο ζε ελέξγεηεο πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο, 
πξνζθέξεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εμαγσγήο 
ζπκπεξαζκάησλ ζπκπεξηθνξάο πειαηψλ ή/θαη δπλεηηθψλ αγνξαζηψλ. Με ζσζηφ ζρεδηαζκφ 
πεξηερνκέλνπ, ηνπνζέηεζε θαη πξνβνιή-δηαδξαζηηθφηεηα, ηα απνηειέζκαηα γίλνληαη νξαηά 
άκεζα.   

Έρνληαο ηε δπλαηφηεηα απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν λα δεκηνπξγήζνπκε, λα 
δηαρεηξηζηνχκε ην πεξηερφκελν πξνβνιήο, κπνξνχκε λα απνζηείινπκε ηελ πιεξνθνξία ζε 
ζπγθεθξηκέλν θνηλφ / πειάηεο, ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, (Right Message-Right 
Place/Audience-Right Time). 

Με ηε ρξήζε θαη ελζσκάησζε θάκεξαο ζηελ νζφλε, θαη ην αλάινγν ινγηζκηθφ 
δηαρείξηζεο, κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηελ επηζθεςεκφηεηα  ηεο νζφλεο σο πξνο ην θχιιν 
(άλδξαο / γπλαίθα), ηελ ειηθία (ελήιηθαο / παηδί) θαζψο θαη ηνλ ρξφλν ζέαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
νζφλεο πξνβνιήο πιεξνθνξηψλ. 

 

 

Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ αξγφηεξα, απνινγηζηηθά, γηα εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ ζπκπεξηθνξάο πειαηψλ, ή θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν λα πξνζαξκνζζεί ην 
ζχζηεκα λα ηξνπνπνηεί απηφκαηα ηελ ξνή πιεξνθνξηψλ αλάινγα κε θνηλφ πνπ ηελ  
παξαθνινπζεί, πρ κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ παηδηθνχ πεξηερνκέλνπ φηαλ βξίζθνληαη κπξνζηά 
ζηελ νζφλε παηδηά.  

 

 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»  Ληαλφο Νηθφιανο 

E-Tourism   ειίδα 87 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Εύρεση διευθύνσεων για e-tourism 

Απφ ηηο ειιεληθέο κεραλέο έξεπλαο πεξηερνκέλνπ θαη ηα "θεληξηθά" sites δηάθνξσλ παξφρσλ, 
αξρίδεη ε αλαδήηεζε. Σα πξψηα απνηειέζκαηα ελζαξξπληηθά: πάλσ απφ 5.000 δηθηπαθνί ηφπνη 
γηα δηακνλή θαη πάλσ απφ 100 αληίζηνηρνη γηα online θξαηήζεηο εηζηηεξίσλ θαη θαηαιπκάησλ.  

Μεηά ηα πξψηα απνηειέζκαηα, έξρεηαη ε ηαιαηπσξία. Με εμαίξεζε ηα εηζηηήξηα γηα ηα 
πινία - πνπ πξνθαλψο, επεηδή αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο, ιίγεο εηαηξίεο, έρνπλ νξγαλσκέλε 
παξνπζία ζην Internet - θαη ζπγθεθξηκέλα μελνδνρεία - πνπ έρνπλ θξνληίζεη γηα ηελ θαιή 
παξνπζία ζην Γηαδίθηπν, ηα πξάγκαηα θηλνχληαη κε ηνλ ηξφπν ηεο Βαβέι: επαλαιακβαλφκελεο 
θαη ζπρλά αληηθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο, εξαζηηερληθή παξνπζία ζην Internet, δχζθνιε - έσο θαη 
αλχπαξθηε - δπλαηφηεηα online θξαηήζεσλ. 

αλ παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα: 
ηείιακε αίηεζε γηα δηαζεζηκφηεηα μελνδνρείσλ, ζπκπιεξψλνληαο κφλν ηα πεδία 

"δηάζηεκα θξάηεζεο", βάιακε ζαλ "ηφπν δηακνλήο" ηνλ φξν "Διιάδα" θαη ιάβακε ηελ αηζηφδνμε 
απάληεζε: "H θφξκα ζαο ππνβιήζεθε επηηπρψο. Δπραξηζηνχκε γηα ην εξψηεκα. Θα ην 
επεμεξγαζηνχκε άκεζα θαη ζα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο". Με πνηνλ ζα επηθνηλσλήζνπλ, αθνχ 
φλνκα, e-mail, ηειέθσλν θαη ινηπά πεδία, δελ είλαη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο 
επηζθέπηεο; Καη γηα πνηεο κέξεο ζα καο ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα 

Βξήθακε ην δηθηπαθφ ηφπν μελνδνρείνπ ζε ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη ελεκεξσζήθακε 
γηα ηηο ηηκέο. ε άιιν δηθηπαθφ ηφπν, ην ίδην μελνδνρείν είρε άιιεο ηηκέο. Γηα λα ιχζνπκε ηελ 
πξνθαλή παξεμήγεζε, πήξακε ηειέθσλν γηα λα ξσηήζνπκε πνηεο πιεξνθνξίεο είλαη ζσζηέο. 
Με έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε πσο νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηεο (!) απηψλ πνπ 
αλαθέξνληαλ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ μελνδνρείνπ θαη νη φξνη θξάηεζεο γηα ην θαινθαίξη, εληειψο 
δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηα web sites. ηαλ ην επηζεκάλακε, ιάβακε ηελ 
αθνπιηζηηθή απάληεζε: "Έρνπκε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζην web site καο… Μα δελ έρνπκε web 
site"! 

Αλάινγε ε θαηάζηαζε θαη ζηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία. Ο θαινπξναίξεηνο ζα 
κπνξνχζε λα θαηαηάμεη ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία ζαλ "ηθαλνπνηεηηθή", αιιά ηηο ειεθηξνληθέο 
ππεξεζίεο ζαλ "ζρεδφλ αλχπαξθηεο". Δθαηνληάδεο παθέηα, κε ζρεηηθά θαιή επεμήγεζε, αιιά 
ζρεδφλ κφλν κία δηαδξαζηηθή ηθαλφηεηα: απηή ηεο ππνβνιήο θφξκαο επηθνηλσλίαο, πνπ ζηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απνπλέεη κηα λννηξνπία ηεο κνξθήο "αιιά, θαιχηεξα λα καο 
ηειεθσλήζεηε". Οπφηε, αλαξσηηέηαη ν Έιιελαο surfer, πνηνο ν ιφγνο χπαξμεο ηνπ web site; 

Ενημέρωση και διαθέσιμες υπηρεσίες 

  Ζ γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα "Διιεληθφο Σνπξηζκφο ζην Γηαδίθηπν", θάζε άιιν παξά 
ζεηηθή είλαη. Οη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη απηφ, είλαη κάιινλ πνιινί θαη αθνξνχλ ζε φιεο 
ηηο δνκέο κηαο απφ ηηο πιένλ θξίζηκεο εζληθέο βηνκεραλίεο. 

  Ο ηξφπνο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα sites ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 
νδεγεί ζε έλα ζπκπέξαζκα πνπ ηζρχεη γεληθφηεξα γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ: πξνρεηξφηεηα, 
ρακειφ επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξνζσξηλή αληηκεηψπηζε είλαη εκθαλή ζηνηρεία 
θαη ζηελ παξνπζία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Internet. Δίηε γηαηί νη ίδηνη νη 
επηρεηξεκαηίεο έρνπλ πιήξε άγλνηα γηα ηηο αξρέο ηνπ Γηαδηθηχνπ (θαη ινγηθφηαηα φρη κφλνλ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ, αλ ζθεθηεί θαλείο πσο νη πεξηζζφηεξνη πξψηα απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
μελνδνρεηαθή κνλάδα θαη κεηά λα γίλνπλ επηρεηξεκαηίεο), είηε γηαηί πήξαλ θαθέο ζπκβνπιέο - 
ζπλήζσο απφ ηελ επθαηξηαθή ηδέα κεξηθψλ ηνπηθψλ εηαηξηψλ πνπ παξέρνπλ "Internet-
ππνινγηζηέο, πξνγξάκκαηα ινγηζηηθήο θαη ζπζθεπέο θαμ", ην πεξηερφκελν είλαη πξνθιεηηθά 
ρακεινχ επηπέδνπ. Σξαληαρηέο απνδείμεηο: ζχλδεζκνο γηα snowreport ζε παξαιηαθφ 
μελνδνρείν ηεο Νφηηαο Πεινπνλλήζνπ (!) θαη web site μελνδνρείνπ κε καθξφζπξηε εηζαγσγή 
(ρσξίο skip intro) πνπ θαηαιήγεη ζε site 2 ζειίδσλ (εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη ηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο). 

  Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα αμηνινγνχλ ην Γηαδίθηπν ζην επίπεδν ηνπ 
"αλαγθαίνπ θαθνχ" ή κηαο επθαηξίαο γηα ακειεηέα επηδφηεζε (πνιιά απφ ηα sites πνπ 
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επηζθεθζήθακε απέπλεαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηδφηεζεο απφ ην πξφγξακκα "Γηθηπσζείηε", 
πνπ ήηαλ ηφζν ηζρλή πνπ δελ άθελε πεξηζψξηα γηα ζνβαξή δηαδηθηπαθή παξνπζία).  

  Απηέο νη θηλήζεηο γξήγνξα εγθαηαιείπνληαη - ην παξάδεηγκα ηνπ μελνδνρείνπ, νη 
εθπξφζσπνη ηνπ νπνίνπ αγλννχζαλ ηελ χπαξμε web site δελ ήηαλ κνλαδηθφ - αθνχ δελ είλαη 
ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη πιεξνθνξίεο πεξηέρνπλ ηηκνθαηάινγν γηα ην έηνο 2004 ή αθφκα θαη 
γηα ην 2002! 

H Ελληνική διάσταση του WEB 2.0 

ζνη αλήθνπλ ζην ρψξν ηνπ Interactive Marketing θάλνπλ ζπρλά ιφγν γηα ηελ ςεθηαθή 
επαλάζηαζε πνπ έρεη επηθέξεη ην Web 2.0 - ε δεχηεξε γεληά ηνπ Internet πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
απφ ηα social networking sites θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ γηα online collaboration. Ζ 
επηθνηλσληαθή απηή επαλάζηαζε έρεη θαηαζηήζεη ηνλ θαηαλαισηή θπξίαξρν ησλ media θαη 
ζπλεπψο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ «θαηαλαιψλεη». 

Σν εξψηεκα πνπ γελληέηαη είλαη, αλ απηή ε επαλάζηαζε ε νπνία έρεη αξρίζεη λα 
εηζρσξεί θαη ζηελ Διιάδα, έρεη γίλεη αληηιεπηή απφ ηνλ Έιιελα marketer, ηηο δηαθεκηζηηθέο 
εηαηξίεο, θαη ηε ζπλνιηθή Διιεληθή αγνξά. 

Γηα παξάδεηγκα ζε “broadcast yourself websites” φπσο ην Youtube.com, ππάξρνπλ 
250.000 Έιιελεο επηζθέπηεο πνπ παξαθνινπζνχλ, «αλεβάδνπλ» θαη ζρνιηάδνπλ εθαηνληάδεο 
videos θαζεκεξηλά. Πνιιά απφ απηά είλαη θαζεκεξηλά γεγνλφηα, ζεκαληηθά θαη αζήκαληα, θαη 
ζα ηα δήιεπαλ αθφκα θαη νη πην επηηπρεκέλνη ξεπφξηεξ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζην Google ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 10.000 
Έιιελεο αλά εβδνκάδα (πηζαλά ειιελίδεο κεηέξεο) πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλαδήηεζε κε ηε 
θξάζε «παηδηθά παηρλίδηα», ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά κηαο θακπάληαο search engine 
marketing γηα ινγαξηαζκφ ηεο Fisher Price. 

Με ην ιαλζάξηζκα ηνπ Auris ζηελ Διιάδα, ηνπ λένπ κνληέινπ απηνθηλήηνπ ηεο Toyota, 
έρνπλ γίλεη ζε δηάζηεκα 1,5 κήλα πεξίπνπ 80.000 αλαδεηήζεηο κε ηηο ιέμεηο «Toyota» θαη 
«Auris», ελψ ε Διιάδα είλαη ε πξψηε ρψξα παγθνζκίσο (!) ζε αλαδεηήζεηο ζην Google κε ηηο 
παξαπάλσ . 

ην pathfinder.gr ππάξρνπλ 9.000 θνηλφηεηεο / “clubs” κε 170.000 κέιε πνπ 
αληαιιάζζνπλ απφςεηο γηα κηα πιεηάδα ζεκάησλ: απφ ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ κφδα κέρξη ηελ 
πνιηηηθή θαη ηε κνπζηθή. ην zoo.gr ππάξρνπλ 190.000 άηνκα πνπ θάλνπλ networking, ελψ ζην 
MSN Live Messenger 542.000 Έιιελεο θάλνπλ chat θαη άιινη 320.000 ζην Yahoo! Messenger. 
ην MSN Live Spaces 285.000 επηζθέπηεο δηαβάδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ζειίδεο θίισλ ηνπο, 
δεκηνπξγνχλ photo albums, γξάθνπλ, αλεβάδνπλ videos. 

Δπίζεο, ζε άιια community θαη networking sites φπσο ζην hi5.com, ζην 
myspace.com, ζην joy.gr, ζην facebook θαη ζην asmallworld.net ρηιηάδεο Έιιελεο θαζεκεξηλά 
αζρνινχληαη κε ην δίθηπν θίισλ πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη, δεκηνπξγνχλ πεξηερφκελν, 
αληαιιάζζνπλ κελχκαηα θαη έξρνληαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο κε ηξφπν δηαδξαζηηθφ. 

Τπάξρνπλ 70.000.000 Blogs παγθνζκίσο (user generated websites ζε ζηπι 
εκεξνινγίνπ), δεκηνπξγνχληαη 120.000 λέα blogs θαη γξάθνληαη 1.500.000 άξζξα θαζεκεξηλά. 
Παξάιιεια, ππάξρνπλ blogs ηα νπνία δέρνληαη ρηιηάδεο επηζθέςεηο, ελψ εθαηνληάδεο είλαη ηα 
comments πνπ αληαιιάζζνπλ νη ρξήζηεο. 

Σν pestaola.gr έρεη 40.000 επηζθέπηεο ην κήλα, ην blog ηνπ γλσζηνχ ζπγγξαθέα 
Νίθνπ Γήκνπ δέρηεθε ζε 15 κήλεο 1.000.000 επηζθέςεηο θαη 90.000 ζρφιηα ρξεζηψλ ζε 332 
άξζξα ηνπ. 

Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ, 
ζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή έθζεζή ηνπο ζηα media, έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά. Ζ ηερλνινγία 
επεξεάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ ξνπηίλα θαηαλάισζεο media πνπ έρεη θαζέλαο απφ εκάο . 
Κη απηφ γηαηί ε ηερλνινγία είλαη πνπ καο δίλεη ηελ επθαηξία λα κελ είκαζηε πιένλ απιά παζεηηθνί 
απνδέθηεο κελπκάησλ, αιιά λα επηιέγνπκε θαη λα δηακνξθψλνπκε ην πεξηερφκελν θαη ηελ 
πιεξνθνξία πνπ επηζπκνχκε. Απηφ πνπ πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ 
αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ είλαη γηαηί ην ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο θαίλεηαη λα είλαη πίζσ ζε 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Interactive_Marketing&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Internet
http://el.wikipedia.org/wiki/Youtube.com
http://el.wikipedia.org/wiki/Google
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Pathfinder.gr&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoo.gr&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=MSN_Live_Messenger&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi5.com&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Myspace.com&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Joy.gr&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Blogs&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Pestaola.gr&action=edit&redlink=1
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ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο φηαλ φινη 
ζπκθσλνχλε φηη κπνξεί ελ δπλάκεη λα είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν. 

NETWORKING or NOTWORKING 

Ππόζθαηα η Κάπα Research δημιούπγηζε μια ζηαηιζηική έπεςνα για εξςπηπέηηζη ηος 

ζςγκεκπιμένις θόποςμ. Οπιζμένα αποηελέζμαηα ηηρ ζςγκεκπιμένηρ έπεςναρ είναι 

ιδιαιηέπυρ ενδιαθέπονηα και θευπούνηαι ζημανηικά για ηην επγαζία μαρ. Η έπεςνα 

διεξάσθηκε ζε ανηιπποζυπεςηικό δείγμα ανδπών και γςναικών 18 εηών και άνυ. Το 

μέγεθορ ηος δείγμαηορ ήηαν 2.231 άηομα πανελλαδικά, με αναλογική καηανομή ζηιρ 13 

πεπιθέπειερ ηηρ σώπαρ μαρ ηη πεπίοδο 27 Αππιλίος ευρ 5 Μαίος 2009. Το μέγεθορ ηηρ 

δειγμαηολητίαρ έγινε με σπήζη quota υρ ππορ ηη γεογπαθική καηανομή ηος πληθςζμού, ηο 

θύλλο και ηην ηλικία.  
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ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ … WEB 3.0 

Σο µέλλον του υµµετοχικού ∆ιαδικτύου  

Ζ αλαθνξά ζην πµµεηνρηθφ ∆ηαδίθηπν (Web 2.0) δελ ζα είλαη νινθιεξσµέλε αλ δελ  αλαθεξζεί 
θαλείο ζε απηφ πνπ νλνµάδεηαη Web 3.0, θαζψο θαη ζηελ επηξξνή ηνπ ζην  µέιινλ ηνπ 
ηνπξηζµνχ. Μεγάινο φγθνο πεξηερνµέλνπ (θαηεγνξηνπνηήζεηο, θείµελα,  βίληεν, θ.ιπ.) πνπ 
παξάγεηαη ζηηο µέξεο µαο ζηνλ θφζµν ηνπ πµµεηνρηθνχ  ∆ηαδηθηχνπ, αθφµε θη αλ πξνέξρεηαη 
απφ ηνλ ίδην ρξήζηε, παξάγεηαη ζε πνιιέο θαη  δηάθνξεο ηζηνζειίδεο.  

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ λα µπνξεί θαλείο λα ζπγθεληξψλεη θαη λα  νξγαλψλεη ην ζχλνιν ηεο 
ζπµβνιήο ελφο ρξήζηε ζην δηαδίθηπν απνηειεί µηα  ελδηαθέξνπζα θαη πνιχηηµε ππεξεζία-
πιεξνθνξία πνπ ίζσο αλνίγεη λέεο επηρεηξεµαηηθέο επθαηξίεο. Βέβαηα ν ζπλδπαζµφο φινπ απηνχ 
ηνπ πεξηερνµέλνπ πνπ  παξάγεηαη ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο µε πνιχπινθεο 
δηαδηθηπαθέο  εθαξµνγέο, ζε µηα νινθιεξσµέλε εθαξµνγή πνπ λα µπνξεί λα δέρεηαη 
πιεξνθνξίεο  απφ εηεξνγελήο πεγέο δελ απνηειεί µία εχθνιε δηαδηθαζία. Σν Semantic Web ή 
Web  3.0 ζηνρεχεη αθξηβψο ζηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο απηήο.  

Σν Semantic Web παξέρεη ηελ  γεληθή ππνδνµή γηα ηελ αληαιιαγή, νινθιήξσζε θαη 
δεµηνπξγηθή αλαπαξαγσγή θη  επαλάρξεζε δεδνµέλσλ πνπ παξάγνληαη ζην δηαδίθηπν θαη 
µπνξεί λα ζπµβάιιεη ζηελ  άµβιπλζε νξηζµέλσλ πεξηνξηζµψλ ηνπ Web 2.0. Οξηζµνί γηα ην 
Web 3.0 έρνπλ ήδε  μεθηλήζεη λα δηαµνξθψλνληαη. Απφ φηη γίλεηαη αληηιεπηφ ην Web 3.0 ζα 
ππνζηεξίδεη  έλα λέν ηξφπν εξµελείαο ησλ αλαγθψλ θη ελδηαθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ,  
βαζηζµέλν ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνέρνληαη απφ ηηο εθαξµνγέο ηεο πξνεγνχµελεο  
έθδνζεο.  

Σν Travel 3.0 πξνβιέπεηαη λα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε έλα λέν επίπεδν  ζρεδηαζµνχ 
ηαμηδησηηθψλ εµπεηξηψλ, ζπλδπάδνληαο φιεο απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο  πιεξνθνξίεο πνπ ν 
ρξήζηεο παξέρεη ή δεµηνπξγεί ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο.  

Σο web 3.0 σύμφωνα με τον Eric Schmidt 

Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Google, Eric Schmidt, έδσζε έλαλ απφ ηνπο πην ζαθείο νξηζκνχο 
ηνπ Web 3.0 φηαλ ξσηήζεθε απφ κέινο ηνπ θνηλνχ ζην Digital Forum ηεο ενχι. 

Σν ζηέιερνο ηεο Google, αθνχ δήισζε αζηεηεπφκελνο φηη θαη ην Web 2.0 είλαη «φξνο 
ηνπ κάξθεηηλγθ», έδσζε έλαλ απφ ηνπο πην ζαθείο νξηζκνχο κέρξη ζήκεξα ηνπ Web 3.0. 

Ο θ. Schmidt δήισζε φηη ελψ ην Web 2.0 βαζίζηεθε πεξηζζφηεξν ζε Ajax, ην Web 3.0 
ζα απαξηίδεηαη απφ «εθαξκνγέο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ φιεο καδί». 

Οη εθαξκνγέο ζα είλαη ζρεηηθά κηθξέο, εμαηξεηηθά γξήγνξεο, ζα κπνξνχλ λα «ηξέμνπλ» 
ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε ελψ ζα δηαηίζεληαη 
κέζα απφ θνηλσληθά δίθηπα, email θ.ιπ. 

Σν κνληέιν απηφ είλαη ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Google, ε νπνία επηρεηξεί 
πιένλ λα εηζέιζεη ζηνλ ρψξν ησλ ππνινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ νπνχ κέρξη ζηηγκήο θπξηαξρεί ε 
Microsoft κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ Windows θαη ην Microsoft Office. Γηα λα πεηχρεη κηα 
ηέηνηα ζηξαηεγηθή, νη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ ζπλερή θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζην Internet απφ 
νπνπδήπνηε. Γη‟ απηφ θαη ε Google ζθνπεχεη λα πξνζθέξεη δσξεάλ γξήγνξε αζχξκαηε 
πξφζβαζε ηχπνπ Wi-Max ζε νιφθιεξε ηελ πφιε ηνπ San Fransisco. 

Δκείο νη ππφινηπνη φκσο πνπ δελ έρνπκε δσξεάλ ζπλερή ζχλδεζε broadband  
νπνπδήπνηε, δελ πηζηεχσ πσο ζα εγθαηαιείςνπκε ηελ ζηγνπξηά ηνπ λα έρνπκε ηηο εθαξκνγέο 
εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή καο. Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο φκσο κπνξεί λα βξνπλ ηελ 
πξφηαζε ηεο Google ειθπζηηθή, ηνπιάρηζηνλ απφ νηθνλνκηθή άπνςε. 

Σο μέλλον 

Τπάξρνπλ ηέζζεξα ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ην πψο µπνξεί λα µνηάδεη ην Web 3.0:  

Semantic Web: πξφθεηηαη γηα ηελ θάζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαηά ηελ νπνία νη µεραλέο  

http://www.webhosting.gr/blog/?p=68
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(ππνινγηζηέο) ζα µπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηηο δηάθνξεο ηζηνζειίδεο, ζρεδφλ µε ηελ ίδηα  επθνιία 
πνπ ην πξάηηνπλ θαη νη άλζξσπνη. Θα µπνξεί γηα παξάδεηγµα θαλείο λα δεηά  απφ ηνλ 
ππνινγηζηή ηνπ, πξνθεηµέλνπ λα θιείζεη θάπνην ξαληεβνχ ζηνλ νδνληίαηξν,  λα αληηπαξαβάιεη 
ην εµεξήζην ηνπ πξφγξαµµα µε ην πξφγξαµµα φισλ ησλ νδνληνγηαηξψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ (π.ρ. 
ζε αθηίλα 10 ρηιηνµέηξσλ απφ ην ζπίηη ή ηελ  εξγαζία ηνπ) θη ν ππνινγηζηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
ην πξάμεη.  

3D Web: πξφθεηηαη γηα ην δηαδίθηπν πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα δξνπλ θαη  λα 
ιεηηνπξγνχλ µε ηξφπνπο παξφµνηνπο µε απηνχο ηνπ πξαγµαηηθνχ θφζµνπ. Υσξίο λα βγαίλεη 
θαλείο απφ ην γξαθείν ηνπ ζα µπνξεί λα πάεη γηα θπλήγη ή λα θάλεη ηνλ  γχξν ηεο Δπξψπεο, 
φπσο π.ρ. µέζσ ηνπ εηθνληθνχ θφζµνπ ηνπ Second Life φπνπ  µπνξεί θαλείο λα αιιειεπηδξά µε 
άιινπο ρξήζηεο, ζε ηξεηο δηαζηάζεηο.  

Media-Centric Web: πξφθεηηαη γηα ην δηαδίθηπν ζην νπνίν νη εθαξµνγέο ηνπ,  
πξνθεηµέλνπ λα επηηειέζνπλ νξηζµέλεο εξγαζίεο ζα µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηνχλ άιιεο  
εθαξµνγέο θαη ηερλνινγίεο ηνπ, πνπ δελ ζα είλαη απιέο ιέμεηο θιεηδηά,. Γηα  παξάδεηγµα, ζα 
µπνξεί θαλείο λα πξαγκαηνπνηεί αλαδεηήζεηο µε µηα θσηνγξαθία ή  θάπνην ζρέδην θαη νη 
µεραλέο αλαδήηεζεο λα ηνπ δίλνπλ εθαηνληάδεο απνηειέζµαηα  µε παξφµνηεο θσηνγξαθίεο ή 
ζρέδηα. 

Pervasive Web: πξφθεηηαη γηα ην δηαδίθηπν ην νπνίν ζα έρεη εθαξµνγέο παληνχ, ζε  
φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη δξαζηεξηφηεηαο. Θα βξίζθεηαη ζηνλ  ππνινγηζηή 
ηνπ ρξήζηε, ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, αθφµε θαη ζηα ξνχρα ή ηα  θνζµήµαηά ηνπ. Αθφµε θαη ηα 
παξάζπξα ελφο ζπηηηνχ ζα µπνξνχλ λα είλαη  ζπλδεδεµέλα µε ην δηαδίθηπν θαη λα ειέγρνπλ 
αλάινγα µε ηνλ θαηξφ πφηε ζα  αλνίμνπλ θαη πφηε ζα θιείζνπλ.   

Ζ ηξίηε έθδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ην Web 3.0, ζα απνηειέζεη νπζηαζηηθά ηελ εθαξµνγή  
ζηελ πξάμε φισλ φζσλ αλαθέξεη ν νξηζµφο ηνπ πµµεηνρηθνχ ∆ηαδηθηχνπ γηα ζπµµεηνρή θη 
επηθνηλωλία. Θα επηηξέπεη ζηα ζηειέρε ηνπ µάξθεηηλγθ λα ζπιιέγνπλ  πην ιεπηνµεξείο θαη 
αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηνπο θαηαλαισηέο, ηηο αλάγθεο,  ηηο επηζπµίεο θαη ηηο γλψµεο 
ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα µπνξνχλ ζηελ ζπλέρεηα  λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηα ζηειέρε 
µάξθεηηλγθ ηνπ ηνπξηζµνχ θαη ζε ζπλδπαζµφ µε ηηο λέεο ηερλνινγίεο λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 
θαηαλαισηέο ηζηνζειίδεο θη επηινγέο πνπ ζα  πξνβάινπλ ηηο επηζπµεηέο ηαμηδησηηθέο εµπεηξίεο 
µε πην επαγγειµαηηθφ θαη δπλαµηθφ  ηξφπν. Ο ζρεδηαζµφο ελφο ηαμηδηνχ ζην δηαδίθηπν ζα 
ζπλδπάδεη ζην µέιινλ  πεξηερφµελν ην νπνίν ζα πξνέξρεηαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 
πεγέο. Απηφ ζα  ζπλνδεχεηαη θαη µε ηελ αληίζηνηρε επηθάλεηα αιιειεπίδξαζεο ε νπνία ζα είλαη  
µνλαδηθή γηα θάζε ρξήζηε θαη ζα „ζρεδηάδεηαη‟, επίζεο, ζε πξαγµαηηθφ ρξφλν  βαζηδφµελε θη 
απηή ζε ζηνηρεία θη επηινγέο ηνπ ρξήζηε θαηά ην παξειζφλ.  

Παξάδεηγµα µηαο ελδηαθέξνπζαο εθαξµνγήο ηνπ Web 3.0 φζνλ αθνξά ην ηνπξηζκφ 
απνηειεί ε ηζηνζειίδα ηεο  RealTravel . ηελ ηζηνζειίδα ηεο RealTravel εθαξµφδνληαη  
ηερλνινγίεο ηνπ Semantic Web πνπ επηηξέπνπλ ηνλ ζπλδπαζµφ ησλ νλνµάησλ θαη ησλ 
γεσγξαθηθψλ ζέζεσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζµψλ µε ην δπλαµηθφ πεξηερφµελν µηαο  ηζηνζειίδαο 
ηνπ πµµεηνρηθνχ ∆ηαδηθηχνπ. Ο ρξήζηεο έξρεηαη νπζηαζηηθά ζε επαθή  µε µηα ηζηνζειίδα φπνπ 
δηάθνξεο ηαμηδησηηθέο ηζηνζειίδεο (θπξίσο blogs µε ζέµα ηα  ηαμίδηα), θσηνγξαθίεο, ηαμηδησηηθά 
εξγαιεία θαη άιιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο  ζπλδπάδνληαη ζε έλαλ ηζηφηνπν. Πίζσ απφ απηφ, 
σζηφζν, ππάξρεη µία ηερλνινγία ε  νπνία γλσξίδεη φηη ε Βαξζνβία είλαη πφιε ηεο Πνισλίαο, φηη 
ε Αγγιία είλαη ρψξα  ζηελ Δπξψπε, θ.ιπ. Έηζη ην ζχζηεµα γλσξίδεη φηη µηα θσηνγξαθία πνπ 
ηξαβήρηεθε ζηελ Βαξζνβία απνηειεί ηνπίν ζηελ Πνισλία. Καηά ζπλέπεηα, ζε µηα αληίζηνηρε  
αλαδήηεζε ηνπ ρξήζηε ζην δηαδίθηπν ν browser µπνξεί λα ηνπ παξέρεη ηαπηφρξνλα  ηελ 
γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ ηνπίνπ ή άιιεο παξαπιήζηεο πιεξνθνξίεο θαη  ζπλδέζεηο. Με ηελ 
ελζσµάησζε, επνµέλσο, ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Semantic Web µηα ηαμηδησηηθή ηζηνζειίδα ή µηα 
θνηλφηεηα ρξεζηψλ µε ηαμηδησηηθά ελδηαθέξνληα πνπ  βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ Web 2.0, 
εµπινπηίδνληαη θαη παίξλνπλ λέα αμία.  

Αλαµέλεηαη φηη ε έιεπζε ηνπ Travel 3.0 ζα αλαηξέςεη ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάδεηαη έλα  
ηαμίδη πξνβιέπνληαο θαη ζπζηήλνληαο θάπνηα µειινληηθή ηαμηδησηηθή εµπεηξία,  βαζηδφµελν 
ζηελ ηξέρνπζα αιιά θαη ζε πξνεγνχµελεο ειεθηξνληθέο επηινγέο ηνπ  ρξήζηε. Οη ρξήζηεο ηνπ 
δηαδηθηχνπ παξάγνπλ αμηφινγν πνζνζηφ δεδνµέλσλ θαη  πιεξνθνξηψλ θαζψο ςάρλνπλ γηα 
ηαμίδηα, παξάγνπλ ή ζπµβνπιεχνληαη πεξηερφµελν  θη αμηνινγήζεηο, ζπλδηθαιίδνληαη µε άιινπο 
ρξήζηεο ζηα θνηλσληθά δίθηπα,  αληηδξνχλ ζε ηαμηδησηηθά µελχµαηα µάξθεηηλγθ, θ.ιπ. Οη 
µειινληηθέο ειεθηξνληθέο  εθαξµνγέο ζηνλ ηνπξηζµφ ζα ζπγθεληξψλνπλ φιεο απηέο ηηο 
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πιεξνθνξίεο θαη  δεµηνπξγψληαο ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ζα παξάγνπλ ζηελ ζπλέρεηα πνιχ  
ζπγθεθξηµέλεο πξνηάζεηο γη‟ απηνχο. Ίζσο φια απηά λα δείρλνπλ πνιχ µαθξηλά. Ζ ηαρχηεηα 
φµσο µε ηελ νπνία έρνπλ εηζβάιιεη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ Web 2.0  ζηελ θαζεµεξηλφηεηά 
µαο θαη ε επθνιία µε ηελ νπνία ηηο έρνπλ αγθαιηάζεη νη  ρξήζηεο δείρλνπλ φηη ε εμέιημε απηή είλαη 
ζίγνπξα πην θνληά απφ φηη θαίλεηαη.  

Πλεονεκτήματα 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ web 3.0 είλαη πάξα πνιιά. Σν δηαδίθηπν είρε αλέθαζελ λα θάλεη κε 
αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ. Ο ηξφπνο ινηπφλ πνπ γίλεηαη πιένλ ε αλεχξεζε ηεο πιεξνθνξίαο 
γίλεηαη „έμππλνο‟ θαη πξνζαξκφζηκνο ζηα κέηξα θαη ηα γνχζηα ηνπ θάζε ρξήζηε. Απφ ηε 
ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θπζηθά δελ επσθειείηαη κφλν ν ρξήζηεο αιιά θπξίσο νη επηρεηξήζεηο 
ζηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηνλ πειάηε θαη λα γλσξίδνπλ αθξηβψο 
πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ επνκέλσο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη επαθξηβψο ηε δήηεζε ηεο 
αγνξάο θαη λα κπνξεί λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ην πξντφλ ε ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη. 

ε ζπλάληεζε εηδηθψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν, 
δηαηππψζεθαλ νη έληνλνη θφβνη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ αλεβάδνπλ νη 
ρξήζηεο εθκεηαιιεπφκελνη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Web 2.0. Μηιψληαο ζην ζπλέδξην Web 2.0 
Summit πνπ γίλεηαη απηέο ηηο κέξεο, 5-7 Ννεκβξίνπ ζην San Francisco, νη ζπκκεηέρνληεο 
εμέθξαζαλ ηηο έληνλεο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ απίζηεπηα κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ πνπ 
βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή ζην δηαδίθηθπν.  

Οη πξνβιέςεηο ηνπο γηα ην άκεζν κέιινλ είλαη δπζνίσλεο αθνχ θνηλή πεπνίζεζε είλαη 
πσο ζχληνκα ην δηαδίθηπν ζα πιεκκπξίζεη κε άρξεζηα δεδνκέλα πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα 
κεηαηξαπνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο ζε πιεξνθνξία. Σα δεδνκέλα απηά ην κφλν πνπ ζα πξνθαινχλ 
ζα είλαη ζχγρπζε θαη απνπξνζαλαηνιηζκφ απφ ηηο φπνηεο πξαγκαηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ 
ππάξρνπλ κέζα ζην ράνο πνπ ζα έρεη πξνθιεζεί απφ ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν θαζέλαο, λα 
αλεβάδεη φηη θαη φζε πνζφηεηα δεδνκέλσλ επηζπκεί. 

Μάιηζηα, θάπνηνη απφ ηνπο νκηιεηέο δήισζαλ κεηαμχ αζηείνπ θαη ζνβαξνχ φηη ην Web 
3.0 ζα έξζεη γηα λα θαζαξίζεη ην ράνο πνπ δεκηνχξγεζε ν ηεξάζηηνο φγθνο δεδνκέλσλ πνπ 
δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο «βαζηιείαο» ηνπ Web 2.0. Σν επφκελν βήκα, ζχκθσλα κε 
ηνλ David Marks ηεο Loomia, είλαη ε κεηάβαζε απφ ην θπλήγη γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ, ζηελ 
επεμεξγαζία απηψλ θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. 

Mειονεκτήματα 

Δθηφο φκσο απφ πιενλεθηήκαηα, ζα κπνξνχζε θαλείο λα αλαθέξεη εμίζνπ πνιιά 
κεηνλεθηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην Web 3.0. Γηα παξάδεηγκα ε αλάγθε γηα 
εληαηηθνπνίεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο φζν ε ηερλνινγία πξνρσξάεη θαη νη ρξήζηεο γίλνληαη 
νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη. Παξφιν πνπ φπσο αλάθεξα θαη παξαπάλσ ηα πιενλεθηήκαηα είλαη 
αξθεηά, ην πην ζεκαληηθφ θαη πξαγκαηηθφ άμην αλαθνξάο είλαη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα πνπ 
παξαβηάδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ semantic web. 

Ο ζπλδπαζκφο πνιιαπιψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
θαηαγξάθνπλ ηηο θηλήζεηο καο είλαη νζν εληππσζηαθφο ηφζν θαη ηξνκαθηηθφο. Πινεγείζηε ζηα 
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ηνπ internet, ςάρλνληαο έλα δψξν γηα ην θίιν ζαο πνπ γηνξηάδεη, ην 
βξίζθεηε, δίλεηε ηελ πηζησηηθή ζαο θάξηα θαη ην αγνξάδεηε. ε ιίγν φινη ζαο νη γλσζηνί ζην 
facebook γλσξίδνπλ ηη θάλαηε – πηζαλφηαηα θαη ν άλζξσπνο γηα ηνλ νπνίν κπήθαηε ζηνλ θφπν 
εθφζνλ ηνλ έρεηε ζπκπεξηιάβεη ζε απηή ηε ιίζηα – αθνχ έρεη θξνληίζεη λα ηνπο εηδνπνηήζεη 
φινπο γηα απηφ ην ίδην ην θνηλσληθφ ζαο δίθηπν, ην facebook. Αληίζηνηρα φινη κπνξεί λα 
γλσξίδνπλ αλ θιείζαηε μελνδνρείν γηα λα πεξάζεηε έλα παξάλνκν δηήκεξν κε ηνλ εξαζηή ε ηελ 
εξσκέλε ζαο, ηη είδνπο εζψξνπρα αγνξάζαηε ζαλ γακήιην δψξν ζηελ ζχδπγν ζαο, ηη παηρλίδηα 
παίξλεηε ζηα παηδηά ζαο θνθ.  

Οη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη κε ηελ είζνδν δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ ζηελ δηαθήκηζε 
δελ είλαη θαζφινπ θαιέο γηα ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ επηθνηλσληψλ καο θαη –ζχκθσλα κε κηα 
Δπξσπατθή έξεπλα- ίζσο ηελ Αζθάιεηα καο. Αλ κέρξη ζήκεξα δηαηεξείηε θάπνην έιεγρν ησλ 
πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο εθηίζεζηε κέζσ ησλ ΜΜΔ, πνπ ζαο επηηξέπεη λα μεθεχγεηε απφ ηα 
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“δφληηα” ησλ δηαθεκηζηψλ θαη φπνηνπ άιινπ επηβνπιεχεηαη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, ίζσο 
απφ αχξην λα μεθηλάεη κηα επνρή ζηελ νπνία ζα αλαγθαζηείηε λα απνιχζεηε απηφ ηνλ έιεγρν. 
ην internet ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο πιένλ γηα εζάο θαη ηηο ζπλήζεηεο ζαο θαη απηφ 
πνιινί δελ ζέινπλ λα ην αθήζνπλ “αλεθκεηάιιεπην”.  
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ΑΝΣΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΟ 

Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών 

τουριστικών επιχειρήσεων 

Δίλαη θαλεξφ φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ βξίζθεηαη ζε κία κεηαβαηηθή πνξεία αιιά 
ήδε δηαθαίλεηαη αιιαγή λννηξνπίαο θαη ζηάζεο σο πξνο ηε πηνζέηεζε ησλ Σερλνινγηψλ 
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ απφ ηνλ θιάδν. Γηαπηζηψλεηαη πιένλ ηαρχηεξε 
επαηζζεηνπνίεζε θαη κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε ησλ λέσλ επαγγεικαηηψλ νη νπνίνη 
θαηαηάζζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο ηερλνινγίεο θαη ηελ πξνβνιή ηνπο ζην δηαδίθηπν ζηηο 
επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο. ην πιαίζην απηφ, λέεο επθαηξίεο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο 
ηνπ θιάδνπ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ 
ΔΠΑ. Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο ε έληαμε απηή λα γίλεη βάζεη ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ κε 
ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. Απνκέλεη επίζεο λα αλαθαιχςνπλ 
ν θιάδνο ην εχξνο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ, πέξα απφ ηηο βαζηθέο 
εθαξκνγέο, ψζηε ε ρξήζε ηνπο λα επεθηείλεηαη θαη ζε πξνεγκέλεο εθαξκνγέο θαη ηερλνινγίεο 
κεγάιεο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

εκαληηθά αλακέλνληαη ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα έξγα θαη ηηο λέεο δξάζεηο 
ελφςεη ηεο 4εο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηνλ θιάδν 
ηνπ ηνπξηζκνχ Παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη αλάγθε ζπλέρηζεο θαη εληαηηθνπνίεζεο ησλ 
πξνζπαζεηψλ γηα αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνπξηζκφ, επίηεπμεο ζπλεξγηψλ ζεζκηθψλ θνξέσλ 
θαη επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ ελίζρπζεο, ζπληνληζκνχ θαη ελεκέξσζεο 
απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηελ 
ειιεληθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία παξνπζηάδεη θαη ε λέα δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΟΣ, 
www.mygnto.gr, ε νπνία αλακέλεηαη λα θαιχςεη ηε κέρξη ζήκεξα έιιεηςε νξγαλσκέλνπ εληαίνπ 
δηθηχνπ ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηε ρψξα καο. Μέζσ ηεο πχιεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 
επηζθέπηε λα νξγαλψζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ πξαγκαηνπνηψληαο ηελ ειεθηξνληθή θξάηεζε ησλ 
μελνδνρείσλ, ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ή ελνηθηαδφκελνπ απηνθηλήηνπ, ζηα πξφηππα ηεο 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πξννξηζκνχ, ελψ παξέρνληαη θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο 
επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ. 

ε ζπλέρεηα κάιηζηα ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε 10 ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ, ε Δηδηθή Γξακκαηεία Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ, πξνέβε ηνλ Ηνχιην 
ηνπ 2009 ζηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλεο δξάζεο γηα ηελ «Φεθηαθή ελίζρπζε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ 
θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ». Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο 
πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο καο κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη ζηε δπλακηθή 
πηνζέηεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο & 
Δπηθνηλσληψλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, ελψ ηα νθέιε γηα ηνλ θιάδν αλακέλεηαη λα 
είλαη ζεκαληηθά σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο. 

Επιβάλλεται η μετάβαση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν; 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ε ηερλνινγία ζα απνηειέζεη ην ζπλδεηηθφ θξίθν ησλ 
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ ζηε λέα κνξθή ηεο ηνπξηζηηθήο 
βηνκεραλίαο. Σν παξαδνζηαθφ θαλάιη δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ Διιάδα ζα 
ληψζεη έληνλνπο θξαδαζκνχο, θαζψο ην Internet ζα παίδεη ελεξγφηεξν ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ 
πειάηε. Σν κέιινλ πεξλά κέζα απφ ην Γηαδίθηπν θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Ο 
ληθεηήο ζα είλαη απηφο πνπ ζα ζπλδπάζεη ζσζηή πιεξνθφξεζε, θαιέο ηηκέο, πνηφηεηα θαη 
επθνιία. Οη πξσηνπφξνη ηνπ ρψξνπ ζα απνθηήζνπλ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ 
επηθξάηεζή ηνπο. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε αλάπηπμε ηνπ Web 2.0 έρεη επηθέξεη αιιαγέο θξίζηκεο ζηα 
κνληέια ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο 
αλαδεηνχλ, αμηνινγνχλ, παξάγνπλ, αγνξάδνπλ θαη θαηαλαιψλνπλ πιεξνθνξίεο, πξντφληα θαη 
ππεξεζίεο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε ρψξα καο έρεη κείλεη πίζσ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη αλ θαη ν 

http://www.mygnto.gr/
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ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο πνπ αζρνιεζήθακε κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρεη κεγαιχηεξε 
αληαπφθξηζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο ε ζχγθξηζε κε ηελ επξσπατθή έλσζε είλαη κάιινλ 
απνγνεηεπηηθή.  Μηιψληαο γεληθφηεξα, ην Web 2.0 έρεη ελδπλακψζεη ηνπο θαηαλαισηέο δίλνληάο 
ηνπο ηελ πιεξνθνξία αιιά θαη ηα εξγαιεία ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηάθνξεο 
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε θαη ε δηαλνκή 
ησλ πξντφλησλ.  Δηδηθφηεξα ζην ηνπξηζηηθφ ηνκέα νη αιιαγέο πνπ έρεη θέξεη ην ίληεξλεη είλαη 
ξηδηθέο. Ο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηελ αγνξά θαη ηνλ ηξφπν πνπ 
θαηαλέκνληαη ηα θνκκάηηα ηεο πίηαο ηεο. Αλ κάιηζηα ζπκπιεξψζνπκε ηελ εηθφλα απηή κε ηνλ 
έληνλν αληαγσληζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν κπνξνχκε εχθνια λα θαηαλνήζνπκε ηελ 
ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο φπνπ βειηηψλεη 
εληππσζηαθά ηελ απφδνζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ ζπληειεί άκεζα ζηε 
δεκηνπξγία λέσλ νξγαλνδηνηθεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ κε θχξην ζηφρν ηελ απφθηεζε ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

  ηφρνο είλαη ε κεηαθνξά ησλ ζεκείσλ πψιεζεο φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα 
ζηνλ ηνπξίζηα θαηαλαισηή. ε απηφ ην πιαίζην ζρεδηάδνληαη κεραληζκνί πνπ ζα επηηξέπνπλ ηνλ 
έιεγρν φιεο ηεο δηαδηθαζίαο. Δπηινγή θξάηεζε, εμφθιεζε θαη φια ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε 
πξνζηηφ αιιά θαη αζθαιή ηξφπν. 

Με ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο δηάθνξεο εξγαζίεο εθηεινχληαη πην γξήγνξα θαη 
απινπνηεκέλα. Δξγαζίεο πνπ παιηφηεξα απαηηνχζαλ αξθεηέο κέξεο θαη έλα κεγάιν αξηζκφ 
εξγαδνκέλσλ γηα λα νινθιεξσζνχλ εθηεινχληαη ζε ειάρηζην ρξφλν θαη ηαπηφρξνλα 
ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα ιάζνπο. Σαπηφρξνλα απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη κεηψλεηαη 
ην θφζηνο δξάζεο θαη επηθνηλσλίαο γηα επηρεηξήζεηο δηεζπαξκέλεο γεσγξαθηθά νη νπνίεο ζέινπλ 
λα δηαζπλδεζνχλ εχθνια, νηθνλνκηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Δπίζεο δίλεη ψζεζε ζε θαηλνχξγηεο 
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπληειεί ζηελ απφθηεζε ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζην 
ρψξν ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δχλακε θαη 
ηελ αμία πνπ έρνπλ νη εθαξκνγέο θαη νη ηερλνινγίεο ηνπ Web 2.0 θαη πξνζπαζνχλ νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξν λα ζπιιέμνπλ, λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ απηήλ ηελ εμέιημε. Ζ 
αμηνπνίεζε ηνπ Web 2.0 ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάξθεηηλγθ ( φπσο δεκφζηεο ζρέζεηο, 
δηαθήκηζε, πξνψζεζε, θ.η.ι.) απνηειεί ζήκεξα ηελ πιένλ γλσζηή θαη επξέσο πηνζεηεκέλε 
εθαξκνγή ηνπ Web 2.0 απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ Web 2.0 ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο ηνπο, 
απνθνκίδνληαο πνιιά νθέιε θαη εληζρχνληαο ηελ πειαηεηαθή ηνπο πηζηφηεηα . Ζ ελεξγή φκσο 
ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφ δελ εκθαλίδεηαη βέβαηα ρσξίο 
πξνβιήκαηα, π.ρ. Γηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ελψ νη επηρεηξήζεηο ηηο πεξηζζφηεξεο 
θνξέο βξίζθνληαη αλέηνηκεο κπξνζηά ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Αθφκε, πνιιέο εηαηξίεο 
ρξεζηκνπνηνχλ ην Web 2.0 γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ πειάηε ζηελ παξαγσγή θαη 
θαηαλάισζε πξντφλησλ. 

Σειεηψλνληαο, είλαη γεγνλφο φηη βξηζθφκαζηε ζε κηα λέα θάζε εμέιημεο φπνπ ην 
δηαδίθηπν παξέρεη ζηνπο πάληεο θάζε είδνπο πιεξνθνξία θαη φπνπ νη θαηαλαισηέο έρνπλ αθφκε 
θαη ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο πξαγκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ. Σν πσο απηφ ζα επεξεάζεη ηηο 
επηρεηξήζεηο θαη ηη επηπηψζεηο ζα έρεη γεληθφηεξα είλαη θάηη πνπ ζα ην κάζνπκε ζην κέιινλ. 
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