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Καηάινγνο πληνκνγξαθηώλ 

 

1. ARPANet : Advanced Research Projects Agency Network 

2. CIS : Customer Information System 

3. CRM : Customer Relationship Management 

4. CRS : Central Reservation System 

5. DMO : Destination Management Organization 

6. E-Cat : Electronic Catalogues 

7. E-Forms : Electronic Forms 

8. EDI : Electronic Data Interchange 

9. EDIFACT : EDI For Administration, Commerce and Transportation.  

10. EDM : Electronic Document Management 

11. EFT : Electronic Funds Transfer 

12. EPOC : Electronic Piece Of Cheese (Operating System) 

13. ERP : Enterprise Resource Planning 

14. FEDI : Financial EDI 

15. FFF : Fidelio Frequent Flyer 

16. FTP : File Transfer Protocol 

17. GDS : Global Distribution Systems 

18. IP : Internet Protocol 

19. IRC : Internet Conversation 

20. NSF : National Science Foundation 

21. NSFNet : National Science Foundation Network 

22. RevPAR : Revenue Per Average Room Rate 

23. SSL : Secure Sockets Layer 
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24. TAP : Travel Agent Processing 

25. TIAA : Travel Industry Association of America 

26. UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development  

27. WAP : Wireless Application Protocol 

28. ΠΟΣΑ : Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 
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Πεξίιεςε  

 

Αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ην ειεθηξνληθφ marketing θαη πψο 

απηφ επηδξά ζηνλ ηνπξηζκφ ησλ πνιπηειψλ μελνδνρείσλ ηεο Μπθφλνπ. Αξρηθά 

θάλνπκε κηα αλαθνξά ζην δηαδίθηπν (Internet) θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, 

εθζέηνληαο ηνλ νξηζκφ ηνπ e-marketing θαη αλαιχνληαο κεξηθψο ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ marketing, αθνχ έρνπλ ήδε πξνζδηνξηζηεί νη 

βαζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ. Γίλεηαη, σζηφζν, ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζε ζέκαηα γηα 

ηελ ζρεδίαζε ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν, θαζψο επίζεο παξαηίζεληαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη παξάγξαθνη νη νπνίνη έρνπλ σο ζέκα ηελ ζρεδίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ e-marketing θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ γηα έλα επηηπρεκέλν online 

marketing. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη, αιιά θαη αλαιχνληαη, ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα – πξνβιήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ marketing θαζψο δίλεηαη θαη κηα 

νξνινγία ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν γηα λα γίλνληαη πην θαηαλνεηνί νη φξνη πνπ 

δίλνληαη ή ππάξρνπλ ζε απηφ.  

ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ε 

νπνία έγηλε γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαζψο θαη κία αλαθνξά ζε απηφλ θαη ηα είδε ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα αλαιχνπκε ην ηνπξηζηηθφ marketing θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηελ 

ηερλνινγία εθζέηνληαο ζηφρνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο – 

ππεξεζίαο δεκηνπξγψληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν λέεο επθαηξίεο πξνψζεζεο. 

Αλαθέξνληαη επηπιένλ αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ εζηηάδνληαο ζηα κεγαιχηεξα απηψλ. Σέινο θάλνπκε κία 

πξφβιεςε γηα ην κέιινλ ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζην επξχηεξν θάζκα ηνπ.  

 ην θεθάιαην 3 παξαζέηνπκε ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ε νπνία έγηλε ζηα 

μελνδνρεία 5* θαη lux ζηελ Μχθνλν. Ζ αξρηθή παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο μεθηλάεη κε 
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ηελ θαηαγξαθή θάπνηνλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ μελνδνρείσλ, θάλνληαο σζηφζν θαη 

κία βαζχηεξε αλάιπζε ζηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαηαγξάθνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ θαη ηελ ζεκεξηλή ειεθηξνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα. Ζ αλάιπζε πξνθχπηεη κέζσ δηαγξακκάησλ θαη 

εκπεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ.  

χκθσλα κε φζα έρνπλ εηπσζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα γηα ην 

ειεθηξνληθφ marketing, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα, εθζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ.  



Κεφάλαιο 1 – Οριςμόσ και εξήγηςη του προβλήματοσ  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Οξηζκόο θαη εμήγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

1. 1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο, ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, είλαη λα κειεηεζεί ε ζρέζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ κε ην ειεθηξνληθφ marketing. Δηδηθφηεξα ζα αλαθεξζνχκε ζηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ marketing ζηνλ ηνπξηζκφ, 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Μχθνλν, γηα λα επηθέξνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ψζηε λα 

είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή-κέζνδνο παξνρήο ππεξεζηψλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη αλαιπηηθφηεξα εμεγήζεηο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

επηιέρζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο πξννξηζκφο (Μχθνλνο) γηα ηελ έξεπλα καο θαζψο θαη 

ζηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο. Γίλεηαη έλαο ζχληνκνο νξηζκφο ηνπ e-marketing, ην ηζηνξηθφ αλάπηπμεο 

ηνπ θαη έπεηηα κηα νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή πνπ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο, ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ θαζψο θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

Παξαθάησ αλαιχεηαη ν ηνπξηζκφο σο νξηζκφο, ηα είδε θαη ε ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ηελ παξνχζα ζηηγκή δεδνκέλεο ηεο παγθφζκηαο εμάπισζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Αλαθνξά γίλεηαη επίζεο θαη ζηνλ ζχγρξνλν θαηαλαισηή-ηνπξίζηα θαη 

ζηελ επαθή ηνπ κε ην e-marketing. Μεηέπεηηα αθνινπζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο 

πνπ ζπληειέζηεθε θαη ηέινο νη πξνβιέςεηο θαη νη πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ βάζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ καο πξνζθέξεη ε έξεπλα απηή.  
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1. 2  Γηαηί ζηε Μύθνλν  

 

Πξψηηζηα, ζα πξέπεη λα δειψζνπκε φηη ε εξγαζία καο αλαθέξεηαη ζηελ 

θνζκνπνιίηηθε Μχθνλν, δηφηη ην ζπγθεθξηκέλν θπθιαδίηηθν λεζί είλαη θάζε ρξφλν ν 

αγαπεκέλνο πξννξηζκφο ρηιηάδσλ παξαζεξηζηψλ. Γη απηφλ αθξηβψο ην ιφγν νη 

επηρεηξεκαηίεο μελνδφρνη σο επαγγεικαηίεο ηνπ είδνπο ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο ψζηε λα έρνπλ κία επράξηζηε δηακνλή, κε ηα 

θαιχηεξα θαη πην άλεηα κέζα. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε ην γεγνλφο φηη ε Μχθνλνο 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ησλ πην άξηησλ ππεξεζηαθψλ, μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ 

Διιάδα.  

Δίλαη σζηφζν αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα είλαη ππνβαζκηζκέλε ζε 

ζρέζε κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο κέζνο 

Έιιελαο θάηνηθνο επαξρηαθψλ πεξηνρψλ πζηεξεί φζνλ αθνξά ην κέζν Δπξσπαίν 

ζηελ ρξήζε θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Με ηελ δηαπίζησζε 

απηή έρνπκε σο ζηφρν λα δψζνπκε ηα ζσζηά θίλεηξα ζηνλ μελνδφρν ηεο Μπθφλνπ λα 

θάλεη πην πξνζηηφ ην δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ επηζθεπηψλ. Θα κπνξέζεη σζηφζν λα δηαζέζεη θαιπηέξα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ δεκηνπξγία πνηθίισλ δηαθεκίζεσλ πνπ ζα πξνζειθχζνπλ 

αθφκε θαη ηνλ πην αλίδεν πειάηε.  

Δλ θαηαθιείδη, κειεηψληαο ζρεηηθέο έξεπλεο θαη άξζξα, νη αληίζηνηρεο έξεπλεο 

ζην Ννκφ ησλ Κπθιάδσλ, είλαη ειάρηζηεο θαη φρη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Με ηελ 

κειέηε καο, δίλνπκε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ 

θαη ηδηαίηεξα ηεο Μπθφλνπ, κηαο πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην θεκηζκέλνπο 

παγθνζκίσο πξννξηζκνχο, λα ελεκεξσζνχλ, λα αθππληζηνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηηο μελνδνρεηαθέο ηνπο κνλάδεο ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ.  
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1. 3 Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

 
 Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε γηα απηή ηελ έξεπλα είλαη απηή ηνπ 

δείγκαηνο θξίζεο (δείγκα κε πηζαλφηεηαο). Αξρηθά ζέζακε έλα εξσηεκαηνιφγην 

ζηνπο επαγγεικαηίεο μελνδφρνπο ηεο Μπθφλνπ (παξάξηεκα 1), πνπ απνηειείηαη απφ 

18 εξσηήζεηο, ζηε πιεηνλφηεηα ηνπο, θιεηζηνχ ηχπνπ (ηαζαθφπνπινο, 2005). Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειεί έλα απ ηα πνιιά πξσηνγελή εξγαιεία πνπ 

απνδείρηεθαλ ηδηαηηέξσο ρξήζηκα γηα ηελ έξεπλα καο. Δπίζεο νη εκπεηξηθέο καο 

παξαηεξήζεηο ζηα ππφ εμέηαζε μελνδνρεία βνήζεζε ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 

έξεπλαο.  

Χζηφζν ζαθψο θαη δελ αλακείλακε κφλν ζηα πξσηνγελή ζηνηρεία αιιά 

αλαηξέμακε γηα κηα πην ζσζηή θαη έγθπξε έξεπλα θαη ζε δεπηεξνγελή ζηνηρεία. 

Αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο ζε βηβιία θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαζψο ζεσξήζακε 

απαξαίηεην λα κειεηήζνπκε ζρεηηθέο έξεπλεο. Σέινο, ηδηαίηεξν ξφιν έπαημαλ θαη νη 

ηζνινγηζκνί (www. nafteboriki. gr) φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία. 

Αλ θαη νη πιεξνθνξίεο απηέο ήηαλ αλεπαξθείο, αλαθξηβείο θαη ππνθεηκεληθά 

δηαηππσκέλεο έπαημαλ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο έξεπλαο καο.  

Tέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ηφζν ηα πξσηνγελή φζν θαη ηα 

δεπηεξνγελή ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. 

Αληηζέησο, ην εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη κφλν ζηα μελνδνρεία ηνπ δείγκαηνο.  

  

http://www.nafteboriki.gr/


Κεφάλαιο 1 – Οριςμόσ και εξήγηςη του προβλήματοσ  

 

13 
 

1. 4  Γπζθνιίεο ηεο Έξεπλαο 

 

Καηά ηελ πξνζπάζεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ είρακε λα αληηκεησπίζνπκε 

πνηθίινπ είδνπο πξνβιήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηακνλή καο ζηα μελνδνρεία 

ηεο Μπθφλνπ νη επαγγεικαηίεο μελνδφρνη θάζε άιιν παξά ζπλεξγάζηκνη ήηαλ θαη 

απηφ δηφηη θνηηνχζαλ κε επηθχιαμε ηα ιεγφκελα θαη ηελ ηδηφηεηα καο κε απνηέιεζκα 

νη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξείραλ λα ήηαλ ειιείπεηο. Έηζη αλαγθαζηήθακε λα 

παξαζέζνπκε θαη πξνζσπηθέο καο εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο.  

Χζηφζν πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη θαηά ην παξειζφλ δελ έρεη γίλεη 

αληίζηνηρε έξεπλα νπφηε δελ είρακε μεθάζαξν πξφηππν αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο 

ηεο έξεπλαο. Έηζη είρακε δπζθνιίεο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ζχκπηπμεο ησλ 

πνιπάξηζκσλ απηψλ πιεξνθνξηψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
α
: Ηιεθηξνληθό marketing (e-marketing) 

 

2
α
. 1 Οξηζκόο ηνπ e-marketing 

 

Έρνπλ πξνηαζεί πνιινί νξηζκνί γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηνπ 

Marketing. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ησξηλψλ θαη 

κειινληηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ κηαο 

επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

εθηέιεζεο ησλ αξρψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ηεο πξνψζεζεο ηδεψλ, αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζπλαιιαγκαηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο κηαο επηρείξεζεο.  (Βιαρνπνχινπ, 2003).  

Ο ηειεπηαίνο νξηζκφο αληαπνθξίλεηαη ζηελ απιή θαη επξέσο θαηαλνεηή 

ηαμηλφκεζε ησλ ειεγρφκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ πνπ είλαη 

γλσζηφ σο ηα 4 Ps, δειαδή Product (Πξντφλ), Place (Σφπνο), Promotion 

(Πξνψζεζε), Price (Σηκή).  

Σν e-Marketing είλαη ζηελ νπζία ην marketing ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ. Με 

ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ, έρνπκε γξεγνξφηεξε θαη πην άκεζε ζρέζε κε ηνπο 

πειάηεο. Γε βαζηδφκαζηε πιένλ ζε έγγξαθα θαη άιιεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ηα ελδερφκελα ιάζε. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ κπνξνχκε λα επηθνηλσλνχκε ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηελ ίδηα επθνιία 

κε ηελ νπνία επηθνηλσλνχκε θαη ζε ηνπηθφ, νη πξνζπάζεηέο καο δελ πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζε ηνπηθνχο πειάηεο αιιά ζε έλα επξχηεξν θνηλφ.  

Έλα επίζεο ζρεηηθφ ζέκα είλαη νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνπο πειάηεο. 

Με αθφκα πεξηζζφηεξεο επηινγέο θαη δηαζεζηκφηεηα πξντφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη αγνξαζηηθά ηνπο 
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ελδηαθέξνληα, νη πειάηεο γίλνληαη ιηγφηεξν πηζηνί ζε κία ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. 

Δθδειψλνπλ ηελ επηζπκία λα αιιάμνπλ ζπλερψο πξνηηκήζεηο ζηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο. Δάλ θαη απηφ κπνξεί λα εηδσζεί σο κία απεηιή γηα ηα έζνδα κηαο 

εηαηξίαο, ζηελ νπζία είλαη έλαο ηξφπνο γηα ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, δηφηη κε ην e-Marketing δίλεηαη ε επθαηξία 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ πιενλεθηεκάησλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά κε 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη ε ζπλερψο εμειηζζφκελε ηερλνινγία ηνπ Γηαδηθηχνπ 

(Βιαρνπνχινπ, 2003).  

 

2
α
. 2 Σν ηζηνξηθό ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

 

Σν 1969 

To πξψην κε θεληξηθφ δίθηπν ην νπνίν κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί αθφκα θαη φηαλ 

κέξε ηνπ είραλ θαηαζηξαθεί ήηαλ ην ARPANet (Advanced Research Projects Agency 

Network). Καηαζθεπάζηεθε απφ ην Πεληάγσλν θαη θαζηεξψζεθε ην 1969 κε ζηφρν 

λα παξέρεη έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε νξγαληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

εξεπλεηηθά θαη επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα άκπλαο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

ην δίθηπν απηφ ζε έλα κεγαιχηεξν επίπεδν ήηαλ απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο πξφηππνπ 

θαη πην εμεδεηεκέλνπ πξσηνθφιινπ. Αλαπηχρζεθε ινηπφλ ε IP (Internet Protocol) 

ηερλνινγία, ε νπνία κπνξνχζε λα θαζνξίζεη έλα λέν ηξφπν δηαρείξηζεο θαη 

απνζηνιήο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ.  

 

Γεθαεηία ηνπ 1970 

Tν 1977, εθεπξέζεθε έλα λέν πξφηππν πξσηφθνιιν ην TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol). Σν TCP/IP έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 
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ζπλδένληαη κέζα απφ δηάθνξα ζχλζεηα δίθηπα ζην ARPANet, ην νπνίν ζηαδηαθά 

κεηνλνκάζηεθε ζε Internet. Σν ARPANet ελψ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 70, αλαβαζκίζηεθε θαη εμειίρζεθε ζε έλα πνιχ γξήγνξν δίθηπν ην 

νπνίν ππνζηεξηδφηαλ απφ κεγάινπο ζηαζκνχο ππνινγηζηψλ (supercomputers), ηνπο 

θφκβνπο.  

 Πνιχ γξήγνξα ε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ άξρηζε λα δηαδίδεηαη ζε αθαδεκατθνχο 

θαη ζε εξεπλεηέο πνπ αλήθαλ ζε άιινπο ηνκείο θαη φρη κφλν ζηελ άκπλα. Ζ NSF 

(National Science Foundation) είρε δεκηνπξγήζεη έλα παξφκνην κε ην ARPANet 

δίθηπν, ην NSFNet. ηελ πνξεία πηνζέηεζε ηελ TCP/IP ηερλνινγία ηνπ ARPANet κε 

απνηέιεζκα λα θαηαζθεπαζηεί έλα θαηαλεκεκέλν δίθηπν, ην νπνίν κπνξνχζε λα 

δηαρεηξηζηεί κεγαιχηεξε θπθινθνξία. Δκθαλίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

κεηαθνξάο ρξεκαηηθψλ πφξσλ (EFT) κεηαμχ ηξαπεδψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αζθαιή 

ηδησηηθά δίθηπα. Σα ζπζηήκαηα EFT αιιάδνπλ ηε κνξθή ησλ αγνξψλ.  

 

Γεθαεηία ηνπ 1980 

Σν 1985 ε NSF μεθίλεζε έλα πξφγξακκα πνπ σο ζηφρν είρε ηελ παξνρή 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν απφ νπνηαδήπνηε πεξηνρή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. 

Γεκηνπξγήζεθε έλαο βαζηθφο ζθειεηφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην NSFNET, ην νπνίν 

πνιχ ζχληνκα ελζσκαηψζεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, αθαδεκατθνχο 

εξεπλεηέο, θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο έξεπλαο. Όζνλ αθνξά 

ην ARPANet ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο νδήγεζε ηελ Τπεξεζία Δπηθνηλσληψλ 

Άκπλαο ( Defense Communications Agency) ζηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην 

1989. Οη ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή 

ηεο αληαιιαγήο κελπκάησλ {ζπζηήκαηα EDI(Electronic Data Interchange) θαη 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν} απνθηνχλ ζεκαληηθή δηάδνζε. Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, 
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πνπ παξαδνζηαθά δηεθπεξαηψλνληαλ κε βαζηθφ κέζν ην ραξηί, κπνξνχλ πιένλ λα 

γίλνπλ ηαρχηεξα θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο. Οη ζπλαιιαγέο, πνπ παιαηφηεξα 

απαηηνχζαλ έληππα, φπσο παξαγγειίεο αγνξάο, ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη επηηαγέο 

πιεξσκήο, κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηά έλα κέξνο ή ζην ζχλνιφ ηνπο ειεθηξνληθά - κε 

δνκεκέλν ηξφπν ράξε ζηα ζπζηήκαηα EDI ή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

 

Σέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 - αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

Σα ειεθηξνληθά δίθηπα πξνζθέξνπλ κηα λέα κνξθή θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο, 

κε δπλαηφηεηεο φπσο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-MAIL), ειεθηξνληθή δηάζθεςε 

(conferencing) θαη ειεθηξνληθή ζπλνκηιία (IRC), νκάδεο ζπδήηεζεο (newsgroups, 

forums), κεηαθνξά αξρείσλ (FTP) θηι. Ζ πξφζβαζε ζην δίθηπν γίλεηαη θζελφηεξε 

ιφγσ ηεο δηεζλνχο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ. Μέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 ε εκθάληζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (WWW) ζην Internet θαη ε επηθξάηεζε 

ησλ πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (PC) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα ηχπνπ Windows, πξνζθέξνπλ κεγάιε επθνιία ρξήζεο ιχλνληαο ην 

πξφβιεκα ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο εχξεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν.  

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην γίλεηαη έλαο πνιχ θζελφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ, ελψ ζπγρξφλσο δηεπθνιχλεη ηελ 

παξάιιειε ιεηηνπξγία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

επηηξέπνληαο ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο λα αληαγσληζηνχλ κεγαιχηεξεο, κε πνιχ 

επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο. Αλαθνξηθά κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα ε επηρεηξεκαηηθή 

ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξνσζήζεθε θπξίσο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 1990, 

φπνπ 90 επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ (βηνκεραλία θαη supermarket) 

πξνζπαζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ EDI λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.  
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Ζ θαζηέξσζε κεζφδσλ θξππηνγξάθεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη εμαθξίβσζεο 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ απνζηνιέα ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, θαζψο θαη ε ζρεηηθή 

πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ, θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζθαιψλ δηεζλψλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ (Sterne, 2001).  

 

2
α
. 3 Σν Ηιεθηξνληθό Marketing 

 

  Όζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ην παξαδνζηαθφ εκπφξην ην κάξθεηηλγθ, ην ίδην ίζσο 

θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ είλαη θαη γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Δλδερνκέλσο λα 

είλαη πην ζεκαληηθφ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην γηαηί ν πειάηεο δελ έρεη θακία θπζηθή 

επαθή κε ην πξντφλ θαη ζηεξίδεηαη κφλν ζε φηη «θαίλεηαη». Αο δνχκε ινηπφλ πσο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην κίγκα κάξθεηηλγθ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

(Βιαρνπνχινπ, 2003).  

 

2
α
. 3. 1 Πξντόλ (Product) 

 

ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, ε άκεζε ειεθηξνληθή δηεπαθή εηαηξίαο-

θαηαλαισηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα γλσξίδεη ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

φρη κφλν γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ αιιά θαη γηα ηε βειηησκέλε αλακφξθσζε 

ησλ παιαηψλ. ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ην πξντφλ κπνξεί λα έρεη ηέζζεξηο γεληθνχο 

ηχπνπο: 

• Αγαζά: Πξφθεηηαη γηα θπζηθά αληηθείκελα ηα νπνία αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ φξηζε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο (είδε έλδπζεο, νρήκαηα, θαξκαθεπηηθά πξντφληα 

θηι).  
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• Δξγαζίεο: Με ηνλ φξν απηφ αλαθεξφκαζηε ζε εξγαζίεο αλάπηπμεο ή θαηαζθεπήο 

εθαξκνγψλ θαη πξντφλησλ ησλ νπνίσλ φκσο ηηο πξνδηαγξαθέο νξίδεη ν πειάηεο. Ζ 

δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο επηηξέπεη φρη κφλν ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ αιιά θαη ην δηαθαλνληζκφ ησλ 

πιεξσκψλ, ηελ παξάδνζε ησλ παξαγγειηψλ θαζψο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απνηεινχλ κέξνο ηεο ζπλαιιαγήο. (πξντφληα ινγηζκηθνχ, θαηαζθεπέο ρψξνπ, 

ειεθηξηθέο/πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θηι. ).  

• Τπεξεζίεο: Ζ ειεθηξνληθή παξνρή ππεξεζηψλ έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο γξήγνξεο 

εμππεξέηεζεο θαζψο δε γίλεηαη ζπαηάιε ρξφλνπ θαη ηθαλνπνηείηαη άκεζα ν πειάηεο. 

(ππεξεζίεο: ζπκβνπιεπηηθέο, πγείαο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο, ςπραγσγίαο θηι. ).  

• Άπια αγαζά: ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ην πεξηερφκελν θαη ηε ρξήζε ηνπο θαη φρη απφ ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο. ε απηή 

ηελ θαηεγνξία ηα πξντφληα είλαη ζπλήζσο αγαζά ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ 

έλλνηα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο. (θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηαηλίεο, πξντφληα ινγηζκηθνχ θηι. ).  

 

2
α
. 3. 2 Σηκή (Price) 

 

ην παξαδνζηαθφ εκπφξην ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη ζε μερσξηζηή έληππε θφξκα 

αιιά θαη πάλσ ζηα πξντφληα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην θφζηνο ζε 

πεξίπησζε αιιαγήο ησλ ηηκψλ, θαζψο πξέπεη λα αλαηππσζνχλ νη θαηάινγνη θαη λα 

ελεκεξσζνχλ φια ηα πξντφληα. Απελαληίαο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ρξεζηκνπνηεί κία 

on-line βάζε δεδνκέλσλ θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ΔDI κπνξεί λα ελεκεξψλεη απηφκαηα 

ηνπο θαηαιφγνπο θαη ηα πξντφληα γηα νπνηαδήπνηε ηηκνινγηαθή κεηαβνιή. Δπίζεο ε 

ακεζφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπηέδεηαη ην θφζηνο θαη λα κεηψλεηαη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο. ε απηφ ζπκβάιιεη ζε 
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κεγάιν βαζκφ θαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε, θαζψο κπνξεί ε εηαηξία λα γλσξίδεη 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη έηζη λα δηακνξθψζεη αλάινγα ηελ πνιηηηθή ησλ ηηκψλ ηεο 

(Βιαρνπνχινπ, 2003).  

 

2
α
. 3. 3 Πξνβνιή (Promotion) 

 

Ζ έιιεηςε άκεζεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειάηε έρεη σο 

απνηέιεζκα ε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ λα γίλεηαη βαζηθά ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

αγνξά ζηφρν πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε. Απηφ είλαη βέβαηα θπζηθφ θαη απηνλφεην 

απνθιείεη φκσο άιιεο νκάδεο θαηαλαισηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηελ αθνξά ζηφρν θαη λα ζπληειέζνπλ ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ πξντφληνο. 

Δπίζεο, ζην παξαδνζηαθφ εκπφξην ε πξνβνιή γίλεηαη κέζα απφ ηα θιαζηθά κέζα 

ελεκέξσζεο, φπσο είλαη ε ηειεφξαζε, ν ηχπνο, ην ξαδηφθσλν. Ζ επηηπρία ηεο 

δηαθήκηζεο ζηεξίδεηαη αθ’ ελφο ζηελ πεηζψ πνπ αζθεί ε επαλάιεςε θαη αθ’ εηέξνπ 

ζηελ αδπλακία ηνπ θαηαλαισηή λα αληηδξάζεη ζηα κελχκαηα πνπ δέρεηαη. Ζ 

παζεηηθφηεηα φκσο ησλ θαηαλαισηψλ δελ εμαζθαιίδεη απαξαίηεηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο. Καζψο ινηπφλ είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί ε 

επηξξνή πνπ αζθείηαη ζηνπο απνδέθηεο ηεο δηαθήκηζεο δελ είλαη ζε ζέζεη ε εηαηξία λα 

γλσξίδεη έγθαηξα ηελ πνξεία πνπ ζα δηαγξάςεη ην πξντφλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, 

νη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην επηηξέπνπλ 

ηελ επηρείξεζε λα αμηνπνηήζεη πξνο φθεινο ηεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη. 

Δίλαη ζε ζέζε ζπγθεληξψλνληαο ζηνηρεία γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο 

θαηαλαισηψλ, λα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα απηά θαη λα θαηαιήμεη ζε κεζφδνπο 

marketing κε ηηο νπνίεο ζα πξνζειθχζεη κία πην επξεία αγνξά ζηφρν. Ζ ακθίδξνκε 

θαη άκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ζηνλ θαηαλαισηή δεκηνπξγεί επίζεο 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα βειηίσζε ηφζν ηνπ πξντφληνο φζν θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ. Ζ 
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κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πειαηψλ νδεγεί ηελ εηαηξία ζε θαηαιιειφηεξνπο 

κεραληζκνχο δηαθήκηζεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηφζν ηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

θαηαλαισηψλ φζν θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ήδε ππάξρσλ. Δθηφο φκσο απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα ζπιιέμεη ειεθηξνληθά ε εηαηξία, έρεη 

αθφκα ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηνλ επηζθέπηε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Μπνξεί ινηπφλ λα αμηνπνηήζεη ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ε 

πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαη λα πξνβάιιεη ζην θαηάιιειν ζεκείν ην πξντφλ πνπ 

επηζπκεί. Δπηπιένλ είλαη δπλαηή ε παξνρή δείγκαηνο ( downloads, demos ) ζηνλ 

θαηαλαισηή, θάηη πνπ απμάλεη ηελ ακεζφηεηα θαη δεκηνπξγεί ζεηηθή ζηάζε ηνπ 

ρξήζηε απέλαληη ζην πξντφλ (Βιαρνπνχινπ, 2003).  

 

2
α
. 3. 4 Υώξνο ( Place )  

 

ην παξαδνζηαθφ εκπφξην ε δηαλνκή είλαη έλα ζέκα πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

εηαηξία θαη ην πξντφλ. Ζ θάζε επηρείξεζε επηιέγεη ηνπο κεζάδνληεο ή ηνπο πσιεηέο 

ηεο νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο. Οη κεζάδνληεο κπνξεί λα 

είλαη αθφκα θαη νδεγνί ηεο επηρείξεζεο ή κία εηαηξία κεηαθνξψλ πνπ αλαιακβάλεη 

ηελ επζχλε ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο. Όπσο ζην παξαδνζηαθφ έηζη θαη ζην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην ηα θαλάιηα δηαλνκήο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηε θχζε ηνπ 

πξντφληνο. Βέβαηα είλαη πην δηεπξπκέλε ε αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλνληαη νη 

επηρεηξήζεηο ( κέζσ ηνπ internet έρνπκε πξφζβαζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά ) θαη απηφ 

θπζηθά κπνξεί λα σθειήζεη ηελ πνξεία ησλ πσιήζεσλ.  

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην δηαθξίλνπκε 

ηέζζεξηο ηχπνπο πξντφλησλ. Αλάινγα ινηπφλ κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο 

δηακνξθψλεηαη θαη ε δηαλνκή ηνπο. Όζνλ αθνξά ηα άπια αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο, 
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κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ άκεζα θαη απεπζείαο απφ ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο 

επηρείξεζεο. Σα αγαζά θαη νη εξγαζίεο κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ είηε κέζα απφ 

εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξίαο πνπ έρνπλ αλαιάβεη απηή ηελ ππεπζπλφηεηα, είηε απφ 

εμσηεξηθέο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εηαηξίεο θπζηθέο δηαλνκήο θαη παξνρήο 

κεζαδφλησλ. Δμεηάζακε ινηπφλ ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη 

ην κίγκα marketing ζην ειεθηξνληθφ θαη ζην παξαδνζηαθφ εκπφξην. Δπίζεο ηα δχν 

είδε e-commerce παξνπζηάδνπλ ην θαζέλα ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηνλ 

θχθιν ηεο ζπλαιιαγήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο δειαδή κε ηηο νπνίεο νινθιεξψλεηαη κία 

ζπλαιιαγή δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηνπο δχν ηχπνπο εκπνξίνπ. ην παξαδνζηαθφ 

εκπφξην ηφζν ε δεκηνπξγία φζν θαη ε κεηαβίβαζε κίαο παξαγγειίαο γίλεηαη κε 

έληππεο θφξκεο. ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ε ίδηα δηαδηθαζία γίλεηαη κέζσ e-mail θαη 

ελεκέξσζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη φζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν πιεξσκήο (απνζηνιή – ιήςε ηηκνινγίνπ ) πνπ ζηε κία πεξίπησζε γίλεηαη 

κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή θαηά ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ, ελψ ζην e-commerce ηα 

ειεθηξνληθά κελχκαηα αληηθαζηζηνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. (Βιαρνπνχινπ, 2003) 

ηε ζχγρξνλε επηζηήκε ηνπ κάξθεηηλγθ έρνπλ πξνηαζεί θαη άιια P πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ην βαζηθφ κίγκα κάξθεηηλγθ (δειαδή ηα P). Έηζη γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ παξάγνπλ ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο: People, Processes θαη 

Physical Evidence.  

 

2
α
. 3. 5 People (άλζξσπνη - θαηαλαισηέο - πειάηεο) 

 

Οη ππεξεζίεο πνιχ ζπρλά, αλ φρη πάληα, εμαξηψληαη απφ ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα. Οη άλζξσπνη θαη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ εθηέιεζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
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κηαο ππεξεζίαο, έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

θαηαλαισηή.  

Δάλ ν θαηαλαισηήο, λνηψζεη άλεηα θαη αζθαιήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο, ηφηε ζα δεκηνπξγεζεί ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ηνπ παξνρέα ηεο ππεξεζίαο. Σα ζηνηρεία ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο 

αζθάιεηαο δεκηνπξγνχλ εκπφδηα γηα θάζε αληαγσληζηή, πνπ είλαη δχζθνιν λα 

μεπεξαζηνχλ (Jamal, 2000).  

 

2
α
. 3. 6 Processes (Γηαδηθαζία) 

 

Έλα πξντφλ, κφιηο θαηαζθεπαζηεί θαη δηνρεηεπζεί ζηελ αγνξά, δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ manager, λα ειέγμεη ηελ πνξεία ηνπ, λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε, 

αθφκα θαη λα θάλεη πξφβιεςε γηα ην κειινληηθή πνξεία ηνπ πξντφληνο. Αληίζεηα, νη 

ππεξεζίεο θαηαζθεπάδνληαη θαη "θαηαλαιψλνληαη" ηελ ίδηα ζηηγκή, θάζε θνξά πνπ 

έλαο θαηαλαισηήο αιιειεπηδξά κε ηνλ παξνρέα ηεο ππεξεζίαο.  

Οη ιέμεηο θιεηδηά θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεη έλαο ν νπνίνο 

θάλεη ην marketing plan, είλαη ε ζπλέπεηα θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, παξάγνληεο πνπ εγγπψληαη ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο. Μηαο θαη ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη δχζθνιν λα ειεγρηεί, ππάξρνπλ κεραληζκνί νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα κηαο ππεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

μελνδνρεηαθή εηαηξία, κπνξεί λα πξνζιάβεη κεξηθήο απαζρφιεζεο εξγαδφκελνπο 

θαηά ηελ δηάξθεηα πεξηφδσλ κε κεγάιε δήηεζε ή αθφκα θαη λα βξεη ηξφπνπο ψζηε λα 

θάλεη πην επράξηζηεο ηη δηαθνπέο ησλ πειαηψλ ηνπο (Jamal, 2000).  
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2
α
. 3. 7 Physical Evidence (Φπζηθέο Απνδείμεηο) 

 

Οη ππεξεζίεο δελ είλαη ρεηξνπηαζηέο απφ ηελ θχζε ηνπο θαη είλαη δχζθνιν 

θάπνηνο λα ηηο πεξηγξάςεη. Παξφια απηά ν καξθεηίζηαο ζα πξέπεη λα πξνζδψζεη θάηη 

ρεηξνπηαζηφ ζε θάηη πνπ απφ ηελ θχζε ηνπ δελ είλαη. Γηα παξάδεηγκα, κηα αιπζίδα 

μελνδνρείσλ ζα ζπκπεξηιάβεη ζην δηαθεκηζηηθφ ηεο πιηθφ θσηνγξαθίεο απφ ηελ 

ηνπνζεζία ησλ θηηξίσλ.  

Με ηελ δεκηνπξγία εηθφλσλ, ν manager πξνζπαζεί λα πξνζδψζεη θχξνο θαη 

κηα επηπξφζζεηε αμία ζηελ ππεξεζία πνπ παξέρεη, κε ζθνπφ λα γίλνπλ "νξαηά" ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο (Jamal, 2000).  

 

2
α
. 4 Λεηηνπξγίεο e-Marketing 

 

To e- Marketing κπνξεί λα εθπιεξψζεη πέξαλ ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη 

ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο φπσο: 

 Έξεπλα αγνξάο ( θαζνξηζκφο αλαγθψλ θαηαλαισηψλ, αλάιπζε αληαγσληζηψλ ).  

 Αλάπηπμε πξντφλησλ ( κέηξεζε αληηδξάζεσλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα, 

ιεηηνπξγία επαλαπιεξνθφξεζεο ).  

 Δηζαγσγή λένπ πξντφληνο, δνθηκή πξντφληνο.  

 Γηαθνξνπνίεζε, αιιαγή πξντφληνο ( βάζεη επαλαηξνθνδφηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο, customer feedback ).  

 ρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο marketing θαη δηαθήκηζεο.  

 Αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο\image ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξντφληνο.  

 Πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο, ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη αλάπηπμε ηεο αγνξαζηηθήο 

πξφζεζεο ηνπ πειάηε κε ηελ παξνπζίαζε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 
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ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηα πξντφληα ( νη παξαδνζηαθέο ηερληθέο ζηελ 

πξνβνιή ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο πεηζνχο αληηθαζίζηαληαη ζην Internet κε απηέο 

ηεο πξνζέιθπζεο θαη ηεο σθέιεηαο ).  

 Τπνζηήξημε ηνπ πειάηε πξηλ ηελ πψιεζε ( ελεκέξσζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ).  

 Τπνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε ( επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζπλερήο παξνρή 

ππεξεζηψλ ζέξβηο ) (Βιαρνπνχινπ, 2003).  

 

2
α
. 5 Βαζηθέο ηδηαηηεξόηεηεο e-marketing 

 

Οη βαζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζην marketing κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη φηη:  

1. Σν δπλακηθφ ηεο αγνξάο αλέξρεηαη ζε κεξηθέο δεθάδεο εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο δηαζθνξπηζκέλνπο γεσγξαθηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο, έρνπλ δηαθνξεηηθή ζξεζθεία θαη δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο, ήζε θαη έζηκα.  

2. Ο πειάηεο επηιέγεη κφλνο ηνπ ηελ πιεξνθφξεζε, ηνλ ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα 

έθζεζεο.  

3. Ζ δηαλνκή γηα νξηζκέλα πξντφληα γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ειεθηξνληθά, 

άξα ππάξρεη κεησκέλν θφζηνο θαη ηαρχηεηα παξάδνζεο.  

 

2
α
. 6 Πιενλεθηήκαηα ηνπ e-Marketing 

 

 Άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο. Με ειθπζηηθέο θαη θαιά δνκεκέλεο 

παξνπζηάζεηο ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο, δίλεηαη κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ζηνπο πειάηεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θχθινπ ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο.  



Κεφάλαιο 2α – Ηλεκτρονικό marketing ( e – marketing) 
 

26 
 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε κεγέζνπο επηρείξεζε λα απεπζπλζεί ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά, κηα αγνξά εθαηνκκπξίσλ θαηαλαισηψλ.  

 Γπλαηφηεηα κεηξήζεσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηεμαγσγήο εξεπλψλ 

(Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απφ ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ηα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο λένπ πξντφληνο, θ. α. ).  

 Αλαβάζκηζε ηνπ ζέξβηο ζηνλ πειάηε θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ππνζηήξημεο.  

 On line θαη just in time εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ.  

 Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ relationship marketing. Αχμεζε ηεο αθνζίσζεο 

ηνπ πειάηε θαη αλαβάζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηρείξεζεο-θαηαλαισηή.  

 Δπειημία πξνζαξκνγήο ηεο επηρείξεζεο ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο (αιιαγή 

ηηκψλ, θαζνξηζκφο βξαρπρξφλησλ πξνζθνξψλ, δνθηκέο πξντφλησλ, θ. α. ). Ζ 

ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζε κηα ειεθηξνληθή ζειίδα είλαη εχθνιε θαη ηαρχηαηε, 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ κέζνπ. Αληίζεηα, αλ ε εηαηξία ζειήζεη λα ελεκεξψζεη ηνλ 

έληππν θαηάινγν θαη λα ηνλ δηαλείκεη, ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ 

είλαη ζαθψο κεγαιχηεξα.  

 On line παξάδνζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη άιισλ πξντφλησλ (π. ρ. 

ινγηζκηθνχ, ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ, θ. α. )  

 On line ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Σν δίθηπν δηαλνκήο, νη 

κεζάδνληεο, νη αληηπξφζσπνη, νη πσιεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαζεκεξηλά θαη 

λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα.  

 Γπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο.  

 Γπλαηφηεηα άκεζεο παξαθνινχζεζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ  

(www.ebusinessforum.gr 18-5-2010).  
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2
α
. 7 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ e-Marketing 

 

Ζ εμέιημε θαη ε αλάπηπμε ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ πσιήζεσλ απφ ην δηαδίθηπν 

δελ ππήξμε ηφζν κεγάιε, φζν αλακέλνληαλ, κε απνηέιεζκα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα λα ζεκαίλεη απιά ηελ παξνπζία ηνπο κε κηα ειεθηξνληθή 

ζειίδα.  

Σν πιήζνο ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξά πξνβιεκαηηζκψλ ή κχζσλ (Rubin 

1997), νη ζεκαληηθφηεξνη, απφ ηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:  

• Γελ έρνπλ φινη νη ππνςήθηνη πειάηεο ή ε αγνξά-ζηφρνο πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν, νπφηε ζην ζηάδην ηνπιάρηζηνλ ηεο ζεκεξηλήο εμέιημεο, δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κφλν ηνπ σο απνθιεηζηηθφ κέζν πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ, 

παξά κφλνλ ζπκπιεξσκαηηθά πέξαλ ησλ θιαζηθψλ κέζσλ.  

• ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα, εηδηθφηεξα απηά κε πιηθή ππφζηαζε, ε ζπλαιιαγή 

νινθιεξψλεηαη κε ηε θπζηθή παξάδνζε ηνπ πξντφληνο κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ ή ησλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ.  

• Ζ έιιεηςε θάπνηνπ θεληξηθνχ ζπληνληζκνχ θαη επξεηεξίνπ πνπ λα εγγπάηαη ηελ 

ηαρχηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ (device certification). Σν 

Internet δελ δηαζέηεη (νχηε έρεη ηέηνην ζθνπφ) θάπνην θεληξηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο 

θαη ειέγρνπ θαη ε νξγάλσζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο δελ δηεπθνιχλεη πάληα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο.  

• Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ε επηρείξεζε ηνλ απνδέθηε, αιιά ν 

απνδέθηεο κάιινλ επηιέγεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ επηρείξεζε. Σν ίδην δειαδή 

ζηνηρείν πνπ αλαθέξζεθε σο πιενλέθηεκα, θαζφζνλ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε επηινγή 

ηνπ απνδέθηε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη ηελ χπαξμε ελδηαθέξνληνο θαη ηε δπλαηφηεηα 
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αιιειεπίδξαζεο κε ηελ επηρείξεζε, ηψξα κπνξνχκε λα ην εθιάβνπκε θαη σο 

κεηνλέθηεκα, ζε ζρέζε κε ηα θιαζηθά κέζα πξνψζεζεο πξντφλησλ. πγρξφλσο ζα 

πξέπεη θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ κελχκαηνο λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαθνξνπνηήζεηο 

ηνπ θνηλνχ σο πξνο ηελ γιψζζα, ηε λννηξνπία θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά:  

• Μεηψλεηαη ε επηθνηλσλία αλζξψπνπ κε άλζξσπν. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο, 

ελψ ππάξρεη, είλαη νπζηαζηηθά θξπκκέλνο πίζσ απφ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ δίλεη ε 

ζειίδα.  

• Γελ θαηαζθεπάδεη θαλείο κηα ειεθηξνληθή ζειίδα θαη κεηά ηελ μερλάεη. Ζ 

ειεθηξνληθή παξνπζία απαηηεί ηε ζπλερή θξνληίδα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο θαη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ρξεζηψλ, ψζηε λα ηελ 

επηιέμνπλ. Τπάξρνπλ βαζηθά δηάθνξνη ηξφπνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ: αλαθέξνληαο ηε δηεχζπλζε ζηηο θιαζηθέο δηαθεκίζεηο, αγνξάδνληαο 

δηαθεκηζηηθφ ρψξν ζε θάπνηνπο άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, κε ηε ζχλδεζε κέζσ 

άιισλ sites, κέζα απφ newsgroups (εθφζνλ αθνξά ηνλ θχθιν ελδηαθεξφλησλ ησλ 

νκάδσλ ζπδήηεζεο) ή κε ηελ αγνξά δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε ζειίδεο πνπ έρνπλ 

κεγάιε θίλεζε (webbanners). (www.ebusinessforum.gr 18-5-2010).  

 

2
α
. 8 Marketing θαη Σνπξηζκόο 

 

Ζ θηινζνθία ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη φηη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη 

θαη λα δέρεηαη φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη απφ ηηο 

επηζπκίεο ηνπ αγνξαζηή. Όπσο είλαη ιίγν-πνιχ γλσζηφ, ην marketing γελλήζεθε κέζα 

απφ ηε δηαξθή αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ, ν δε φξνο marketing 

ζπλαληάηαη, σο θιάδνο ησλ επηζηεκψλ ηνπ management, ζηηο ΖΠΑ ήδε απφ ηε 10εηία 

ηνπ ’20. ηνλ Σνπξηζκφ, φκσο, ε έλλνηα ηνπ marketing εηζάγεηαη κφιηο ηελ 10εηία ηνπ 
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’50 θαη, θπζηθά, ζηελ Δπξψπε, φπνπ ν Σνπξηζκφο είλαη ήδε ζπγθξηηηθά αλεπηπγκέλνο 

θαη φπνπ απαζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ εκπνξηθνπνίεζε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ. 

ηελ Δπξψπε, ινηπφλ, κεηά ην 1947 νη Δζληθνί Οξγαληζκνί Σνπξηζκνχ ζπλεξγάδνληαη 

ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο ησλ 

Δζληθψλ Οξγαληζκψλ Σνπξηζκνχ (UIOOT) αλαπηχζζνληαο ζηαδηαθά έλα ηνπξηζηηθφ 

marketing γηα ηε δηείζδπζή ηνπο ζηελ βνξεηνακεξηθαληθή αγνξά. Απφ ην 1970 αξρίδεη 

πιένλ λα γίλεηαη ζαθήο ν ζηφρνο (ή ζσζηφηεξα ην εχξνο ησλ ζηφρσλ) ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ marketing; είλαη ην ζύλνιν ησλ κεζόδσλ πνπ αλαπηύζζνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δηεξεύλεζε θαη ηε κεηαβνιή ησλ ηνπξηζηηθώλ αγνξώλ.  

Έρνπλ θαηά θαηξνχο δνζεί ζηε ζεσξία πιείζηνη φζνη νξηζκνί ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

marketing. Γηα παξάδεηγκα ν Sheldon (1997), νξίδεη σο «ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ ¨ηελ 

δηαξθή έξεπλα ηεο πξνζαξκνγήο ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά ηνπ. ην ηνπξηζκφ ε 

«αγνξά» λνείηαη ζπλήζσο σο γεσγξαθηθή ελφηεηα, ζπλεζέζηεξα σο ρψξα – πεγή 

ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο (αλαθεξφκαζηε έηζη ζηε δηεζλή αγνξά θαη ζηελ 

εζσηεξηθή/εζληθή αγνξά ή θαη ζηελ ηνπηθή αγνξά). Σν κάξθεηηλγθ ινηπφλ, 

εμαζθαιίδεη ηελ δηείζδπζε ηεο πξνζθνξάο, ζηελ αγνξά πνπ πεξηζζφηεξν πξνζηδηάδεη 

ζε απηή, κέζσ ηερληθήο έξεπλαο, πξφβιεςεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Γη΄ απηφ άιισζηε 

ζηηο πεξηζζφηεξεο γιψζζεο ν αγγιηθφο φξνο κάξθεηηλγθ» εξκελεχεηαη πεξηθξαζηηθά: 

ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά».  

Δλψ ζχκθσλα κε ην Buhalis (2003), ην ηνπξηζηηθφ marketing ζα κπνξνχζε λα 

είλαη «κηα ζεηξά κεζφδσλ θαη ηερληθψλ (έξεπλαο, αλάιπζεο, επηβεβαίσζεο, 

αμηνιφγεζεο) πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηαμηδηνχ (εθθξαζκέλεο ή 

φρη) γηα ιφγνπο αλαςπρήο, εξγαζίαο, νηθνγελεηαθνχο θιπ. ππφ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 

ςπρνθνηλσληνινγηθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξψλ-
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δεθηψλ θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

επηρεηξήζεηο».  

πκπεξαζκαηηθά ην ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ είλαη νη ζπζηεκαηηθέο θαη 

ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο 

επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο ζηελ ηνπξηζηηθή επηρεηξεζηαθή κνλάδα (άζρεηα αλ απηή 

είλαη κηα ηνπξηζηηθή επηρεηξεζηαθή κνλάδα ηδησηηθνχ, δεκφζηνπ, εζληθνχ ή 

πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο ή δηεζλνχο αληηθεηκέλνπ). Οη ζπζηεκαηηθέο θαη 

ζπληνληζκέλεο απηέο ελέξγεηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ δηαθφξσλ 

πξνζδηνξηζκέλσλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ θαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε, ε ηνπξηζηηθή 

επηρείξεζε λα απνιακβάλεη αληίζηνηρε σθέιεηα ή νηθνλνκηθφ θέξδνο.  

Ο πξννξηζκφο απνηειεί έλα πξντφλ ην νπνίν πξέπεη λα δηαηεζεί ζηηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ, ζηε βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ θαη 

επηζπκηψλ ηνπο, ηνλίδνληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ κέξνπο. 

Γηα λα αληαγσληζζνχλ κε επηηπρία νη πξννξηζκνί πξέπεη λα εθαξκφζνπλ επηζεηηθή 

πνιηηηθή «κάξθεηηλγθ», κε καθξφρξνλν ζρεδηαζκφ, ζέηνληαο ηνλ θαηαλαισηή ζην 

επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο θαη εθαξκφδνληαο ζηελ πξάμε ηε θηινζνθία ηνπ 

«κάξθεηηλγθ». Ζ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ επηζθέπηε, ε πξνζθνξά θαη ε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ, κε ηαπηφρξνλε 

ελζάξξπλζε ηεο αθνζηψζεσο ησλ επηζθεπηψλ απνηεινχλ νξηζκέλεο απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο επηινγέο 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαζψο 

νη επηζθέπηεο αμηνινγνχλ βαζηδφκελνη ηφζν ζηελ πιεξνθνξία γηα ηνλ πξννξηζκφ φζν 

θαη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ απηφο πξνζθέξεη. Ζ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ 

αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ε ζσζηή εκπνξία ησλ 
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πξννξηζκψλ απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, θαη γίλεηαη 

νινέλα θαη πην ζεκαληηθή γηα ηελ εθαξκνζκέλε ζηξαηεγηθή αιιά θαη ηελ αθαδεκατθή 

έξεπλα.  

Ζ πξφθιεζε γηα ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο αγνξάο είλαη λα 

θαηαιάβεη ηνλ θαηαλαισηή – ηνπξίζηα θαη κέζσ απηνχ λα θαηαιάβεη ηνλ 

αληαγσληζκφ. Ζ αγνξά κέξα κε ηε κέξα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πειαηνθεληξηθή, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα δηαθξηζεί, ζα πξέπεη λα δηεξεπλά 

ζπλερψο ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο. Ο 

πειάηεο ζήκεξα δελ αξθείηαη ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, αιιά 

ζέιεη λα έρεη ηελ αίζζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ απηήλ ηελ αγνξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα επηβηψζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ ζθιεξνχ 

αληαγσληζκνχ ρξεηάδεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηα κελχκαηα ηεο αγνξάο θαη λα 

πξνζαξκφδνπλ αλαιφγσο ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

απηφ απαηηείηαη ζπλερήο έξεπλα ηεο αγνξάο. Ζ ηειεπηαία, κέζσ ηεο γλψζεο πνπ 

πξνζθέξεη, απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία ηα νπνία κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο 

επξσπατθνχο πξννξηζκνχο φρη κφλν λα δηαηεξήζνπλ αιιά θαη λα απμήζνπλ ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ, γεγνλφο πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηή.  

Ο αληαγσληζκφο ζα ζπλερίζεη λα εληείλεηαη ηα επφκελα ρξφληα ιφγσ θαη ησλ 

πξνθαλψλ νξίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αχμεζε ηφζν ησλ ηαμηδηψλ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ 

φζν θαη ησλ ηαμηδηψλ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ. ε απηφ ην πιαίζην ε ζεκαζία ηνπ 

κάξθεηηλγθ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαζνξηζηηθή 

γηα ηελ επηβίσζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε αλαδήηεζε λέσλ 

πξνηχπσλ πνηφηεηαο ζηα πξνζθεξφκελα ηνπξηζηηθά πξντφληα γίλεηαη βαζηθφο 

παξάγνληαο ηνπ αληαγσληζκνχ (Buhalis, 2003).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
β
: Σνπξηζκόο θαη marketing  

 

2
β
. 1 Οξηζκόο ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Πνιιέο είλαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα δoζεί έλαο επαθξηβήο νξηζκφο 

ηνπ Σνπξηζκνχ. Απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πέληε κπνξνχλ λα εμαθξηβσζνχλ 

ελλνηνινγηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο: 

 Ο ηνπξηζκφο είλαη απνηέιεζκα κεκνλσκέλεο ή νκαδηθήο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ 

ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ε δηακνλή ηνπο ζε απηνχο επί 

ηνπιάρηζηνλ έλα 24σξν κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ςπραγσγηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ.  

 Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα δχν βαζηθά 

ζηνηρεία: Σν ηαμίδη ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλή ζε απηφλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δηαηξνθήο.  

 Σν ηαμίδη θαη ε δηακνλή ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο δηακνλήο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο.  

 Ζ κεηαθίλεζε αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη 

πξνζσξηλνχ θαη βξαρπρξφληνπ ραξαθηήξα, πνπ ζεκαίλεη φηη πξφζεζή ηνπο είλαη 

λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο κέζα ζε ιίγεο, κέξεο 

βδνκάδεο ή κήλεο.  

 Οη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο, 

δειαδή γηα ιφγνπο άιινπο απφ εθείλνπο ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο ή ηεο 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζήο ηνπο.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9&action=edit&redlink=1
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Σν 1937 ε Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ζχζηεζε 

ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο λα πηνζεηήζνπλ έλαλ νξηζκφ πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ ηνπξίζηα ζαλ 

έλα άηνκν πνπ ηαμηδεχεη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 24 σξψλ ή πεξηζζφηεξν ζε κηα 

ρψξα δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ δηακέλεη κφληκα.  

Γπφκηζε δεθαεηίεο αξγφηεξα, ην 1963 ε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

Γηεζλή Σαμίδηα θαη Σνπξηζκφ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρψκε ζπκθψλεζε ν φξνο 

επηζθέπηεο λα πεξηγξάθεη θάζε άηνκν πνπ επηζθέπηεηαη κία ρψξα δηαθνξεηηθή απφ 

εθείλε πνπ δηακέλεη κφληκα, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθηφο απφ εθείλν ηεο άζθεζεο 

ελφο επαγγέικαηνο γηα ην νπνίν λα ακείβεηαη κε ρξεκαηηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο ηελ 

νπνία επηζθέπηεηαη. Ο νξηζκφο απηφ θαιχπηεη δχν θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ: 

 Σνπο ηνπξίζηεο: άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρψξα θαη δηακέλνπλ ζε απηήλ 

ηνπιάρηζηνλ επί έλα 24σξν, θαη ησλ νπνίσλ νη ιφγνη επίζθεςεο είλαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαθνπέο, επαγγεικαηηθνί, πγείαο, ζπνπδέο, ζπκκεηνρή ζε 

απνζηνιή ή ζχζθεςε ή ζπλέδξην, επίζθεςε θίισλ ή ζπγγελψλ, ζξεζθεπηηθνί θαη 

άζιεζε.  

 Σνπο εθδξνκείο: άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρψξα θαη δηακέλνπλ ζε απηή 

ιηγφηεξν απφ έλα 24σξν. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη επηβάηεο 

θξνπαδηεξφπινησλ, νη επηζθέπηεο πνπ έξρνληαη θαη θεχγνπλ ηελ ίδηα κέξα ρσξίο 

λα δηαλπθηεξεχζνπλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πιεξψκαηα πινίσλ, αεξνπιάλσλ θιπ. 

(Βαξβαξέζζνο, 1998).  

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1963
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF
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2
β
. 2 Δίδε ηνπξηζκνύ  

 

Γηα λα κπνξέζεη ν ηνπξηζκφο λα απνθηήζεη αθφκε κεγαιχηεξε δπλακηθή θαη 

λα βνεζήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζα πξέπεη εθηφο απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηνπξηζκφ λα αλαπηχμεη θαη άιιεο κνξθέο φπσο ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, 

αζιεηηθφ ηνπξηζκφ θ. α. πνπ απνηεινχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ.  

 

Αγξνηνπξηζκόο 

 

O αγξνηνπξηζκφο είλαη κνξθή ήπηνπ ηνπξηζκνχ θαηά ηελ νπνία νη επηζθέπηεο 

κέλνπλ ζε αγξφθηεκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο. εκείν αλαθνξάο ησλ 

δηαθνπψλ ζε έλα αγξφθηεκα-μελψλα είλαη ε άκεζε επαθή ηνπ επηζθέπηε κε ηελ 

αγξνηηθή δσή, ηηο θαιιηέξγεηεο, κε ηελ θχζε, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, θάηη ην 

ηδηαίηεξν γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζχγρξνλνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε, θαηνίθνπ 

αζηηθήο πεξηνρήο. Πέξα απφ ηελ ππνδνρή θαη ηε θηινμελία ηνπ επηζθέπηε ζε έλα 

πεξηβάιινλ ιηηφ κε ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο αλέζεηο, πξνβιέπεηαη 

θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξίζηα ζε έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ. Δλδεηθηηθέο 

απφ απηέο είλαη: 

 αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο), 

 παξαηήξεζε νηθνζπζηήκαηνο (πνπιηψλ, παλίδαο, ρισξίδαο, επηζθέςεηο 

 πγξνβηφηνπσλ, θ.ιπ. ), αζιήκαηα πεξηπέηεηαο (π. ρ. ξάθηηλγθ, πεδνπνξία θ. ιπ. ), 

 πνιηηηζηηθέο πεξηεγήζεηο (π. ρ. επηζθέςεηο ζε κνλαζηήξηα, εθθιεζίεο, ιανγξαθία 

κνπζεία, θ. ά. , παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο).  
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 δηάθνξα καζήκαηα (π. ρ. καζήκαηα αξγαιεηνχ, ειιεληθψλ ρνξψλ, γαζηξνλνκίαο 

ειιεληθή θνπδίλα, γεπζηγλσζία, νηλνπνηεία, ηνπηθά πξντφληα, θ. ιπ. ) 

Ζ βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξαθηηθή απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ ζηηο 

αλεπηπγκέλεο αγξνηνπξηζηηθά ρψξεο (Ηζπαλία, Γεξκαλία, Γαιιία) είλαη πσο βαζίδεηαη 

ζε δηακνλή ζε θάξκεο ζην χπαηζξν, θάηη ην νπνίν δελ ππάξρεη ζηνλ αληίζηνηρν βαζκφ 

ζηελ Διιάδα, αλ θαη δηαζέηεη κεγάιν αμηνπνηήζηκν θεθάιαην πξνο αμηνπνίεζε 

(ιατθφο θαη πνιηηηζηηθφ πινχηνο, γεσθπζηθά ζηνηρεία, θ. η. ι. ) θαη κε ηηο θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο ζηα δεδνκέλα ηνπ Διιεληθνχ ηνπίνπ, ν Διιεληθφο Αγξνηνπξηζκφο 

κπνξεί λα βξεζεί ζε αληαγσληζηηθή ζέζε ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ελψ παξάιιεια εληζρχεη 

ην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο-πξννξηζκνχο.  

πλεδξηαθόο θαη εθζεζηαθόο ηνπξηζκόο  

Ζ κνξθή απηή πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη δηεζλψλ εθζέζεσλ 

ζε πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνπλ θαη άιιεο δπλαηφηεηεο. Γπζηπρψο γηα ηε ρψξα καο ελψ 

νη δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ απηνχ είλαη πνιχ 

κεγάιεο, βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ζηε δηεζλή ζπλεδξηαθή πίηα απφ ηελ άπνςε 

ηνπ αξηζκνχ ζπλεδξίσλ πνπ θηινμελεί εηήζηα. Ζ κέρξη ζήκεξα πείξα δείρλεη φηη φζεο 

ειιεληθέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο επέλδπζαλ ζε κεγάια θαη ζχγρξνλα 

ζπλεδξηαθά θέληξα δηαπίζησζαλ φηη ν ηδίξνο ησλ ζπλεδξηαθψλ πειαηψλ ηνπο ήηαλ 

δηπιάζηνο απφ απηφλ ησλ άιισλ πειαηψλ ηνπο θαη φηη παξά ηε δηεζλή χθεζε ε 

δήηεζε γηα ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ απμάλεη ζε αληίζεζε κε ην γεληθφ ηνπξηζκφ πνπ 

κεηψλεηαη.  
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Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ απαηηείηαη ε ιήςε κηαο ζεηξάο 

κέηξσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ ππνδνκή φζν θαη κε ηελ αιιαγή ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνπο νξγαλσηέο ζπλεδξίσλ θαη εθζέζεσλ θαζψο πνιιά κε 

εηδηθεπκέλα άηνκα νξγαλψλνπλ ζήκεξα ζπλέδξηα κε απνηέιεζκα λα δπζθεκίδεηαη ε 

Διιάδα ζην εμσηεξηθφ. Όζνλ αθνξά ηελ ππνδνκή ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ππάξρεη κηα 

έληνλε θηλεηηθφηεηα εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο γηα λα θαιπθζνχλ νη ειιείςεηο θαη 

παξαιείςεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξφλσλ.  

Θξεζθεπηηθόο ηνπξηζκόο 

Πεξηιακβάλεη εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, παλεγχξεηο θιπ, θαη ζηε ρψξα καο 

βξίζθεηαη αθφκα ζε αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο. Ζ Διιάδα είλαη ίζσο κηα απφ ηηο ιίγεο 

ρψξεο ζηνλ θφζκν πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ηε κνξθή απηή ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο ηα 

ειιεληθά κνλαζηήξηα απνηεινχλ ζαπκάζηα ηεθκήξηα ηέρλεο θαη ηερληθήο, ρηηζκέλα 

απφ ην 10ν αηψλα ζπλδπάδνπλ ηελ ειιεληθή νξζφδνμε παξάδνζε κε ηελ εμέιημε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο δσγξαθηθήο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Ο νξζφδνμνο κνλαρηζκφο 

έρεη πξνζθέξεη ζε θάζε γσληά ηνπ ηφπνπ καο ζαπκάζηα κλεκεία, πξνζαξκνζκέλα 

απφιπηα ζηε γεσγξαθηθή ζέζε, ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο θαη ην θπζηθφ ηνπίν.  

Πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο 

Με αθνξκή ή ηελ επίζθεςε γηα πνιηηηζηηθά γεγνλφηα ή γηα κλεκεία. Ζ 

Διιάδα έρεη κηα πνιχ κεγάιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ αλ ηελ εθκεηαιιεπζεί 

θαηάιιεια ζα πξνζειθχζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. 

Ζ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη ηα ηζηνξηθά θέληξα ησλ 

πφιεσλ απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη θπζηνγλσκίαο 

ηεο ρψξαο καο.  
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 Ζ δηαηήξεζε θαη ε αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο απνηειεί 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ελαιιαθηηθψλ 

δπλαηνηήησλ γηα θάζε είδνπο ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Πνιιά θηήξηα 

παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο έρνπλ ζήκεξα απνθηήζεη λέεο ρξήζεηο θαη ζηεγάδνπλ 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, κνπζεία, εθζέζεηο, εζηηαηφξηα, 

δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο ππεξεζίεο θ. ιπ. Σα ηζηνξηθά θέληξα ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ 

αλαδσνγνλνχληαη κε αλαθαηλίζεηο θηεξίσλ, πεδνδξνκήζεηο θαη δηακνξθψζεηο ρψξσλ 

απνηειψληαο ειθπζηηθνχο ηφπνπο επίζθεςήο ηνπο.  

Οηθνηνπξηζκόο  

Σνπξηζκφο δειαδή πνπ ζπλδπάδεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ησλ θπζηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ηεο ηζηνξίαο κηαο πεξηνρήο.  

Οη ζπλδπαζκνί φισλ ή θάπνησλ απφ ηα είδε ηνπξηζκνχ πνπ αλαθέξακε πην 

πάλσ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα 

καο. Ζ πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ παθέησλ γαζηξνλνκίαο, ςπραγσγίαο θαη ελεκέξσζεο 

γηα ηνλ πνιηηηζηηθφ πινχην πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα πξέπεη λα απνηειέζεη 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο θαζψο ζα ακβιχλεη ηε ρσξνηαμηθή 

ζπγθέληξσζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζα αλαβαζκίζεη θαη ζα 

εκπινπηίζεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ απηήλ. (Βαξβαξέζζνο, 

1998).  
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2
β
. 3 Σνπξηζηηθό Μάξθεηηλγθ θαη Αληαγσληζηηθόηεηα 

 

  Ο παγθφζκηνο Σνπξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ εληππσζηαθά κεγέζε, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, κε δηαδνρηθέο απμήζεηο ζηηο δηεζλείο αθίμεηο ηνπξηζηψλ θαη ζην 

ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα. Ζ εηθφλα ηζρπξνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ ζην παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ ζηεξέσκα εληζρχεηαη απφ επίζεκεο κειέηεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηα επφκελα 

δέθα ρξφληα, ην WTTC (World Travel & Tourism Council ) πξνβιέπεη ζηαζεξή 

εηήζηα αχμεζε ησλ παγθφζκησλ αθίμεσλ θαηά 4,2%. χκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή, ζε 

φξνπο δηεζλψλ αθίμεσλ θαη εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ, παγθνζκίσο, ε Διιάδα 

θαηαηάζζεηαη ζηε δεχηεξε δεθάδα. (www. wttc. org, 14-5-2010).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Σνπξηζκφο απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο πεγέο εηζξνήο 

ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ, ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ μεπέξαζαλ ηελ 

αμία ησλ εμαγσγψλ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ), ζπλεηζθέξνληαο πεξίπνπ θαηά 18% 

ζην ειιεληθφ ΑΔΠ, θαιχπηνληαο ζρεδφλ θαηά 40% ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

ρψξαο (δεκηνπξγψληαο πεξίπνπ 800. 000 ζέζεηο εξγαζίαο) θαη πεξηιακβάλνληαο 

πιεζψξα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, εληάζζνληαο ζηνπο θφιπνπο ηνπ πνηθηιία 

επηρεηξεζηαθψλ θιάδσλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν (www. wttc. org, 

14-5-2010).  

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. χκθσλα κε πξφζθαηε 

κειέηε ηνπ Οξγαληζκνχ World Veronezi Forum, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 24ε ζέζε 

κεηαμχ 124 ρσξψλ, κε βάζε ηνλ Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο. Με άμνλα αλαθνξάο απηή ηε κειέηε, ν χλδεζκνο Διιεληθψλ 

http://www.wttc.org/
http://www.wttc.org/
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Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ) θαη ν χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ), 

ζε θνηλή ηνπο αλαθνίλσζε, δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πσο «ε αληαγσληζηηθφηεηα ζηνλ 

ηνπξηζκφ δελ εμαξηάηαη κφλν, ή θαηά θχξην ιφγν, απφ ηηο ηηκέο». Ζ ζπγθεθξηκέλε 

άπνςε απνηειεί αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, φπνπ ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Αγνξά θαη ζην Μάξθεηηλγθ ζπλδέεηαη κε ηηο επηδφζεηο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. ηηο ζεκεξηλέο αληαγσληζηηθέο παγθφζκηεο αγνξέο, φπσο 

απηή ηνπ Σνπξηζκνχ, ηα Γηεπζπληηθά ηειέρε αλαδεηνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, παξαθνινπζψληαο ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

ηνπο πειάηεο. Μηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε έξρεηαη λα εκπινπηίζεη ηελ εηθφλα πνπ 

είρακε κέρξη ζήκεξα γηα ηνλ ηξφπν βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη, θαη' επέθηαζε, ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Με απηφ ην 

ζθεπηηθφ, ην πεδίν έξεπλαο επηθεληξψλεηαη ζην ηξίπηπρν: Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ 

Αγνξά - Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνπο Τπαιιήινπο - πλνιηθή Απφδνζε. Γειαδή, ε 

θηινζνθία ηνπ Μάξθεηηλγθ αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ Πειαηψλ φζν 

θαη ησλ Τπαιιήισλ, πνπ απνηεινχλ ηνπο «εζσηεξηθνχο» πειάηεο, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ινηπφλ, ζα ήηαλ 

ζθφπηκν γηα κία επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ Σνπξηζκνχ λα ιάβεη 

ππφςε ηεο ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο ζε έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν Σνπξηζηηθνχ 

Μάξθεηηλγθ:  

1) Πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ Αγνξά (Δμσηεξηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο)  

Πξφθεηηαη γηα ηελ έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ Μάξθεηηλγθ ζηελ επηρείξεζε, κε άμνλα αλαθνξάο ηνπο πειάηεο.  

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν κία επηρείξεζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά 

(εμσηεξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο) κπνξεί λα κεηξεζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Σα 

ηειεπηαία 17 ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί δχν θπξίαξρεο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, 



Κεφάλαιο 2β – Τουριςμόσ και Marketing  

 

40 
 

βάζεη ησλ νπνίσλ ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αγνξά θαη ζην Μάξθεηηλγθ εμεηάδεηαη: α) 

σο ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο ηεο επηρείξεζεο, β) σο ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

επηρείξεζεο. πλνπηηθά, νη δχν πξνζεγγίζεηο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αληινχληαη απφ ηελ αγνξά (πειάηεο θαη αληαγσληζκφο), φζν θαη 

ηεο δηάρπζεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε, κέζα απφ ηε δηαιεηηνπξγηθή 

επηθνηλσλία, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη άξα ηε βειηίσζε 

ηεο επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο.  

2) Πξνζαλαηνιηζκόο ζηνπο Τπαιιήινπο (Δζσηεξηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο)  

Αλ ζηαζνχκε κνλάρα ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ Αγνξά, ην Μάξθεηηλγθ ηεο 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο απνθηά κπσπηθή δηάζηαζε, θαζψο αγλνεί έλα ζεκαληηθφ 

ζχλδεζκν αλάκεζα ζηελ Δπηρείξεζε θαη ηνλ Πειάηε. Πξφθεηηαη γηα ηνπο 

Τπαιιήινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειερψλ Πξψηεο Γξακκήο, πνπ έξρνληαη 

ζε επαθή κε ηνλ Πειάηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Ο ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ Πειαηψλ απνθηά μερσξηζηή ζεκαζία θαζψο 

«πξνζσπνπνηεί» ηελ άπιε ππφζηαζε ησλ ππεξεζηψλ, ελψ παξάιιεια, κε βάζε ηελ 

αιιειεπίδξαζε Τπαιιήισλ-Πειαηψλ, δηακνξθψλνληαη νη αληηιήςεηο ησλ Πειαηψλ 

γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, νη πξαθηηθέο Μάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ 

«πεξλνχλ» κέζα απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο. Σν ελδηαθέξνλ 

ζηξέθεηαη ινηπφλ πξψηα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ (Δζσηεξηθφο 

Πξνζαλαηνιηζκφο), θάηη πνπ ζηε ζπλέρεηα αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ (Δμσηεξηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο). ε απηφ ην 

ζεκείν, «γεθπξψλεηαη» ην Μάξθεηηλγθ γηα ηνπο Τπαιιήινπο (Δζσηεξηθφ 

Μάξθεηηλγθ) κε ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ην Μάξθεηηλγθ γηα ηνπο 

Πειάηεο. Με ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ κνξθψλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, είλαη δπλαηφλ 
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λα επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θαιχηεξα ηειηθά απνηειέζκαηα.  

3) πλνιηθή Απόδνζε  

Σα ηειηθά απνηειέζκαηα δελ κεηξψληαη κφλν κε πνζνηηθά κεγέζε πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο.  

Με ηνλ φξν πλνιηθή Απφδνζε λννχληαη φια ηα νηθνλνκηθά κεγέζε (π. ρ. 

κεξίδην αγνξάο, εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ, πνζνζηφ πιεξφηεηαο μελνδνρεηαθήο 

επηρείξεζεο) θαη κε νηθνλνκηθά κέηξα απφδνζεο (π. ρ. ηθαλνπνίεζε πειαηψλ, 

νξγαλσζηαθή αθνζίσζε, εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε).  

Οη δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο επεξεάδνληαη είηε άκεζα είηε έκκεζα ηφζν απφ 

ηνλ Δζσηεξηθφ φζν θαη απφ ηνλ Δμσηεξηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ, ζηνηρεία πνπ 

ζπκβάιινπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηειηθά ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

πλνςίδνληαο, ν Διιεληθφο Σνπξηζκφο έρεη αλάγθε απφ κηα λέα ζεψξεζε 

Σνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ. Δηδηθφηεξα, νη ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζα ήηαλ 

ζθφπηκν λα θαιιηεξγήζνπλ ηε θηινζνθία ηνπ Μάξθεηηλγθ κέζα απφ ηελ ηαπηφρξνλε 

εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, αλαγλσξίδνληαο 

ηε ζπλδπαζηηθή αμία Τπαιιήισλ θαη Πειαηψλ ζε κηα πξνζέγγηζε πνπ ζα πξνζδψζεη 

πξνζηηζέκελε αμία ζηελ απφδνζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Υηίδνληαο επάλσ ζε απηφ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, ε 

επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ελζηεξλίδεηαη ηηο απφςεηο 

Γηνίθεζεο, Τπαιιήισλ θαη Πειαηψλ θαη ηηο ζπλεθηηκά κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. (Buhalis, 

2003).  
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Ο «ζπκκεηξηθφο» ραξαθηήξαο απηήο ηεο νπηηθήο εμεηάδεη εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ηηο πξαθηηθέο Μάξθεηηλγθ ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, ππνζηεξίδνληαο 

ηε θηινζνθία ηνπ Μάξθεηηλγθ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Πειαηψλ θαη 

δίλεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο:  

 Πψο επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο;  

 Πψο ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ επεξεάδεη ηελ απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο;  

 Πψο νη ππάιιεινη ζα γίλνπλ νη θαιχηεξνη «πξεζβεπηέο» ηεο επηρείξεζεο;  

 Πνηα είλαη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απμάλνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε;  

 Πψο ζπλδέεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ Πειαηψλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

Τπαιιήισλ;  

 Πψο κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε, αιιά θαη λα δηαηεξήζνπκε, φρη κφλν 

ηθαλνπνηεκέλνπο, αιιά θαη ελζνπζηαζκέλνπο πειάηεο;  

 Πψο επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ;  

 Πψο επεξεάδεηαη ε νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε Τπαιιήισλ-Πειαηψλ;  

Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ πηπρψλ ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Σνπξηζηηθνχ 

Μάξθεηηλγθ (Δζσηεξηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο, Δμσηεξηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο, 

Δπηρεηξεζηαθή Απφδνζε) απνηειεί αληηθείκελν Γηδαθηνξηθήο Έξεπλαο πνπ 

εθπνλείηαη απφ ην Δξγαζηήξην Μάξθεηηλγθ (Athens Laboratory of Research in 

Marketing-ALARM) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΑΟΔΔ), 

θαιχπηνληαο ηφζν έλα κεγάιν «θελφ» ζηε δηεζλή έξεπλα φζν θαη κηα βαζηθή αλάγθε 

ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ελζσκάησζε ζηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο, κηαο 

νινθιεξσκέλεο Πξνζέγγηζεο Σνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο γηα 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηε 
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ζπλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ έξγνπ ηνπ ALARM ζην ρψξν ηνπ Σνπξηζηηθνχ 

Μάξθεηηλγθ, θεθαιαηνπνηψληαο ηελ ηερλνγλσζία πνπ ζπγθεληξψλεη κε ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ  

(www.ebusinessforum.gr/news/events/showevent/index.php?ctn=70&language=el) 

 

2
β
. 4 Σερλνινγία & Σνπξηζκόο 

 

Ζ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηνπ Internet πξνθάιεζε δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Ο πειάηεο, έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπ ην παλίζρπξν απηφ 

εξγαιείν, θαηάθεξε ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα αλαηξέςεη κηα 

παξαδνζηαθή αγνξά. Ζ δπλαηφηεηα πνπ ηνπ έδσζε ην Internet λα έρεη αλά πάζα 

ζηηγκή ζηελ νζφλε ηνπ νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία, άιιαμε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ θαη αλαβάζκηζε ηελ θαηαλαισηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Σν Internet έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ππνςήθηνπο ηνπξίζηεο λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηνπο παξνρείο 

ησλ ππεξεζηψλ, λα ζπγθξίλνπλ ηηκέο, αιιά θαη λα δηακνξθψλνπλ πξνγξάκκαηα 

δηαθνπψλ (Buhalis, 2003).  

Παξάιιεια, κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη ηηκέο απφ ηηο 

ππάξρνπζεο κεραλέο αλαδήηεζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκνπξαζίεο αλαδεηψληαο 

επθαηξίεο, θαη λα κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κέζα απφ forum.  

Έηζη, ν λένο πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο έρεη πνιχ δηαθνξεηηθφ 

πξνθίι απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο. πγθεθξηκέλα, αλαδεηά 

δηαξθψο πεξηζζφηεξεο θαη πην νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπ 

ηαμηδηνχ ηνπ, θαιχηεξεο ππεξεζίεο, πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο, ελψ ηαπηνρξφλσο είλαη 

πεξηζζφηεξν θηλεηηθφο θαη ιηγφηεξν πηζηφο.  

Ο ηνπξηζκφο εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ νη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 
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θαη ζεκάδεςαλ ηε γεληθφηεξε επηρεηξεκαηηθφηεηα, επεξέαζαλ αλαιφγσο θαη ηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.  

Παξφια απηά, ππήξμαλ θάπνηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νη νπνίεο επεξέαζαλ 

θαζνξηζηηθά ηνλ ηνπξηζκφ επηηξέπνληαο ηε βειηίσζε ηεο νπζίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαδνζηαθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ. 

Έλαο βαζηθφο πξνσζεηηθφο παξάγνληαο είλαη ε αλάπηπμε ησλ δηθηπαθψλ 

δπλαηνηήησλ.  

Καηαξράο, ε αχμεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο απνηειεί έλα θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί ζην Γηαδίθηπν. Οπζηαζηηθά ε αλάπηπμε ησλ broadband ππνδνκψλ 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν πνιπκέζσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, 

θαζψο ε επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν δπλεηηθφο πειάηεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη 

ε χπαξμε εηθφλσλ θαη ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ ζε θάπνην δηαδηθηπαθφ ηφπν, παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ άπνςε ηνπ πειάηε γηα ηελ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο (Buhalis, 

2003).  

Μία δεχηεξε δηάζηαζε ζην ρψξν ησλ δηθηχσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίεο, κία απφ ηηο πιένλ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίεο. Οη 

αζχξκαηεο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα "θηάλνπλ" ηνπο πειάηεο ηνπο 

ή ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπο ζε νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθφ ζεκείν, 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ ζπζθεπψλ. Οη ππεξεζίεο 

μεθηλνχλ απφ πνιχ βαζηθέο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο, φπσο έλα SMS κήλπκα, θαη 

κπνξνχλ λα γίλνπλ εμαηξεηηθά πνιχπινθεο θαη ελδηαθέξνπζεο φζν ρξεζηκνπνηνχληαη 

αζχξκαηεο δηθηπαθέο ηερλνινγίεο κε απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα.  
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Οη ηερλνινγίεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

παίδνπλ θαη απηέο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ 

πξφνδνο πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, δηαζθαιίδεη ζε πνιχ πςειφ 

βαζκφ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, γεγνλφο, φκσο, πνπ δελ ην έρεη 

ζπλεηδεηνπνηήζεη κία κεγάιε κεξίδα ησλ πειαηψλ.  

Έλαο δεχηεξνο ζεκαληηθφο ηερλνινγηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζρεηίδεηαη κε ηε δηα- 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ, απαηηήζεηο νη νπνίεο 

ζπλαληψληαη άιισζηε ζε πεξηβάιινληα φπνπ δελ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλα πξφηππα. Ζ 

δηα-ιεηηνπξγηθφηεηα πεξηιακβάλεη ηφζν ηα δεδνκέλα φζν θαη ηηο εθαξκνγέο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θαη πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο δηαθαλνχο σο πξνο ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαη έλα 

δηακνηξαζκέλν πεξηβάιινλ δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλεηζθέξνπλ νη λέεο πξνγξακκαηηζηηθέο ηάζεηο 

πνπ βειηηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απφδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ, βειηηψλνπλ ηε 

ζρέζε ηηκήο /απφδνζε θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα θέξεη εηο πέξαο εμαηξεηηθά ζχλζεηεο 

εθαξκνγέο (www. goonline. gr/files/guides/HO_Tourismos_Internet. pdf).  

Ο ηξίηνο θαη πιένλ πξνθαλήο ηερλνινγηθφο παξάγνληαο ζηελ αγνξά ηνπ 

ηνπξηζκνχ είλαη απηφο ησλ εθαξκνγψλ. ηελ αγνξά είλαη δηαζέζηκν έλα επξχ θάζκα 

εθαξκνγψλ, γεληθψλ αιιά θαη εμεηδηθεπκέλσλ, νη νπνίεο επηιχνπλ ην ζέκα ηεο 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κηαο επηρείξεζεο κε επηρεηξεκαηηθνχο 

ζπλεξγάηεο θαη πειάηεο, αιιά θαη ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο δεδνκέλσλ, θαη 

ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. ηελ ελφηεηα απηή εληάζζνληαη ηα ζπζηήκαηα ERP, 

εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

http://www.goonline.gr/files/guides/HO_Tourismos_Internet.pdf
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ζπλεξγάηεο (e-procurement, e-marketplaces) θαη κε ηνπο πειάηεο (e-CRM), αιιά θαη 

εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο.  

Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είρε πνιχ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε δείρλνληαο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηνλ ηνκέα ησλ B2C ιχζεσλ, δειαδή 

απηψλ πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Δθκεηαιιεπφκελεο ηηο λέεο 

επθαηξίεο, νη ηαμηδησηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο γλψξηζαλ εθξεθηηθή άλνδν. Ζ 

απεπζείαο επαθή κε ηνλ πειάηε, ηα απμεκέλα πεξηζψξηα θέξδνπο θαη ε παγθφζκηα 

εκβέιεηα έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην πέξαζκα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζηε 

λέα νηθνλνκία. Οη δηαδηθαζίεο επηηαρχλζεθαλ εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε 

παξνπζία θαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ web ζεσξνχληαλ ζηξαηεγηθφ 

πιενλέθηεκα.  

 Ζ αξρή έγηλε απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ νη νπνίεο ήδε δηέζεηαλ 

ηζρπξή ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη επέλδπζαλ ζηηο λέεο δνκέο. ηελ πξψηε θάζε νη 

ππεξεζίεο είραλ σο επίθεληξν ηνλ θαηαλαισηή. πγθεθξηκέλα, ε εμάιεηςε ησλ 

ελδηάκεζσλ θαη ε άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε βξίζθνληαλ ζην επίθεληξν ηεο 

ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ επέλδπζαλ ζε πσιήζεηο, 

marketing θαη πειαηεηαθέο ζρέζεηο αθήλνληαο αλέγγηρην ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν.  

 Έηζη, αξθεηέο λέεο εηαηξίεο βξήθαλ ηελ επθαηξία, εθκεηαιιεπφκελεο ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, λα πξνσζήζνπλ λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηα νπνία γλψξηζαλ 

ηεξάζηηα επηηπρία: επθαηξίεο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, δεκνπξαζίεο θ. ά. Οξηζκέλεο 

εηαηξίεο δεκηνχξγεζαλ κεγάιεο ηζηνζειίδεο βειηηψλνληαο ην επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ, ελψ άιιεο εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε κηθξφηεξεο αγνξέο.  

Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ επέλδπζαλ ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο ήηαλ νη 

αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη νη εηαηξίεο πνπ δηέζεηαλ παγθφζκηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
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GDS (Global Distribution Systems) γηα λα αθνινπζήζνπλ νη tour operators (www. 

ntaonline. com/index. php?change_well_id=2&s=&url_article_id=75&url_c 

hannel_id=19&url_s).  

 Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ρξεζηκνπνίεζαλ αξρηθά ηε κέζνδν ησλ 

δεκνπξαζηψλ κέζσ ηνπ Internet, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πιεξφηεηα ησλ 

πηήζεψλ ηνπο. Ζ επηηπρία ηεο αξρηθήο απηήο θίλεζεο ψζεζε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο 

λα επεθηείλνπλ ηηο online πσιήζεηο ζε φιν ην θάζκα ππεξεζηψλ ηνπο. Καη' απηφ ηνλ 

ηξφπν ην e-ticketing έγηλε ε πην δεκνθηιήο ηνπξηζηηθή ειεθηξνληθή ππεξεζία.  

Σα GDS μεθίλεζαλ λα πσινχλ ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθηχνπ, εθκεηαιιεπφκελα 

ηηο ηεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ δηέζεηαλ. Οη πειάηεο κπνξνχζαλ λα 

αλαδεηήζνπλ αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, δσκάηηα μελνδνρείσλ ή ελνηθίαζε απηνθηλήησλ. 

Παξάιιεια, άξρηζαλ λα πξνζηίζεληαη θαη άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο, φπσο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξφ ή γηα ηελ ηνπνζεζία πξννξηζκνχ, ελψ ζηαδηαθά νη 

ππεξεζίεο άξρηζαλ λα γίλνληαη πην "έμππλεο" θαη επέιηθηεο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πειάηε (www. ntaonline. com/index. 

php?change_well_id=2& s=&url_article_id=75&url_channel_id=19&url_s).  

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη γεληθφηεξα ε αγνξά ησλ θαηαιπκάησλ 

μεθίλεζε θη εθείλε ζηαδηαθά λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο booking κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, 

αιιά ζε ππνηππψδε κνξθή. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή ήηαλ ε θξάηεζε κέζσ e-mail θαη ε 

κεηέπεηηα επηβεβαίσζή ηεο κέζσ fax, θαη κάιηζηα κε ηελ παξεκβνιή ελδηακέζσλ, 

ελψ πνιχ ζπάληα αθνινπζνχληαλ ε online δηαδηθαζία. Ζ θαηάζηαζε, βεβαίσο, έρεη 

κεηαβιεζεί ζεκαληηθά κε πνιιέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο λα πξνζθέξνπλ online 

θξαηήζεηο απ' επζείαο, κέζσ ηνπ ηζηφηνπνχ ηνπο ή κέζσ άιισλ θαλαιηψλ δηαλνκήο.  

Αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο, έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο νη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο πξννξηζκνχ (Destination Management 
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Organization -DMO) νη νπνίνη αληηιήθζεθαλ εγθαίξσο ηε κεηαθίλεζε ηεο 

βηνκεραλίαο ηνπ ηνπξηζκνχ πξνο ηα ειεθηξνληθά θαλάιηα θαη μεθίλεζαλ αλάινγεο 

θηλήζεηο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηζηφηνπνπο πνπ έρνπλ ην φλνκα θάπνηνπ 

γεσγξαθηθνχ πξννξηζκνχ πξνζθέξνληαο ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν ηφπν. Σα ελ ιφγσ sites απνηεινχλ ηελ πιένλ νηθνλνκηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιχζε γηα πνιιέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ 

νη νπνίεο επηιέγνπλ απηφ ηνλ ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ παξνπζία ζην Internet θαη 

δπλεηηθά παγθφζκηα αλαγλσξηζηκφηεηα. ηηο επηηπρεκέλεο πινπνηήζεηο ηέηνησλ 

websites παξέρεηαη έλα επξχ θάζκα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ φπσο θξαηήζεηο, 

πιεξσκέο θ. α. (www. ntaonline. com/index. php?change_well_id=2&s=& 

url_article_id =75&url_channel_id=19&url_s).  

 

2
β
. 5 Οη λέεο εμειίμεηο πνπ ππξνδνηνύληαη από ηε δπλακηθή ηνπ 

δηαδηθηύνπ ζηνλ ηνπξηζκό 

 

Ζ ςεθηαθή ηειεπηθνηλσλία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξίαο δελ απνηεινχλ δπλαηή επηινγή αιιά αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ ηνπξηζκφ. 

Αξρηθά φκσο, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλα ζηνηρεία θαη γεγνλφηα πνπ 

ππνγξακκίδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζπγθεξαζκνχ ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ (Buhalis, 2003).  
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2
β
. 6 Η παγθόζκηα εμάπισζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ε ζεκαζία ηεο γηα 

ηηο ηνπξηζηηθέο αγνξέο 

 

Ζ παγθφζκηα εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζπληζηά αδηακθηζβήηεην γεγνλφο πνπ 

ην θαζηζηά πιένλ έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα κέζα ελεκέξσζεο θαη δηαθίλεζεο 

πιεξνθνξηψλ. Δπνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξνψζεζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ.  

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο ηνπ 2001 

πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ην πκβνχιην πεξί Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD), 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπσο νη Φηιηππίλεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν δηακέζνπ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 

Δκπνξίνπ (www. unctad. org/en/docs/ecdr01ove. en. pdf ).  

Καζψο ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απνηειεί ζπρλά έλα πξνζνδνθφξν κέζν γηα 

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ε ζηξαηεγηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζα βνεζνχζε απηέο 

ηηο ρψξεο λα δψζνπλ κηα ψζεζε ζηελ ηνπξηζηηθή ηνπο αγνξά.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ηφληζε ηε δξακαηηθή αχμεζε ζηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, θπξίσο ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο Ζ. Π. Α. , γηα ηελ 

αγνξά πξντφλησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ. "Απφ ην ζχλνιν 64 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ πσιήζεσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ην 1999, ηα ηαμίδηα, ηα κεηαθνξηθά, θαη 

νη θξαηήζεηο μελνδνρείσλ καδί απνηέιεζαλ ην 38. 5% φισλ ησλ online πσιήζεσλ" 

(www. unctad. org/en/docs/ecdr01ove. en. pdf ).  

χκθσλα κε ηελ ίδηα αλαθνξά, νη επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ αγνξά 

Ζιεθηξνληθνχ Σνπξηζκνχ (e-tourism) πεξηιακβάλνπλ online πξάθηνξεο, αεξνπνξηθέο 

εηαηξίεο, ηαμηδησηηθέο πεγέο, μελνδνρεία/ ζέξεηξα, πξννξηζκνχο, θξαηήζεηο 
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δσκαηίσλ, κεηαθνξηθά κέζα, δηαθνπέο, ελνηθηάζεηο νρεκάησλ, θξνπαδηέξεο, 

ηαμηδησηηθέο πεξηπέηεηεο. (www. unctad. org/en/docs/ecdr01ove. en. pdf ).  

 

2
β
. 7 Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηα θίλεηξα πνπ ηνπο σζνύλ 

ζηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο 

 

Δπηπιένλ, έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε ζε 1351 ηαμηδηψηεο αλαςπρήο θαη 1200 

εξγαδφκελνπο ηαμηδηψηεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2002 έδεημε πσο ην 66% ησλ εξσηεζέλησλ 

πηζηεχεη πσο νη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ παξέρνπλ θαιχηεξεο 

ππεξεζίεο απφ ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο (www. goonline. gr/files/guides 

/HO_Tourismos_Internet. pdf).  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην 39% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο (είηε 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν είηε φρη) πηζηεχνπλ πσο ην δηαδίθηπν είλαη επθνιφηεξν 

θαη ηαρχηεξν ζηε ρξήζε απφ ηελ επαθή κε θάπνηνλ ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα. Απφ απηφ 

ην γεγνλφο δηαθαίλεηαη ην πφζν πνιχ έρνπλ αλαπηπρζεί νη ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ 

ηνπξηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα, πφζν βειηηψζεθε ν ηξφπνο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε 

ηνλ πειάηε θαζψο θαη πφζν εκπινπηίζηεθε ην πεξηερφκελφ ηνπο, ψζηε λα επηηξέπνπλ 

πιένλ ζε πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ην δηαδίθηπν παξά θάπνην ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα.  

πγθξίλνληαο επηπιένλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

δηαδίθηπν, παξαηεξήζεθε πσο κφλν ην έλα ηξίην (33%) πξνηηκά λα ζπλεξγάδεηαη κε 

πξάθηνξεο παξά λα ρξεζηκνπνηεί θάπνην ζρεηηθφ δηθηπαθφ ηφπν.  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή πάλσ απφ ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη πάλσ απφ ην 50% απηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ην ρξεζηκνπνηνχλ ηψξα γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ online θξαηήζεηο. Δπνκέλσο, ν 

http://www.goonline.gr/files/guides
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ηνκέαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ δελ κπνξεί πιένλ λα παξαβιέπεηαη νχηε θαη ζηε 

ρψξα καο, θαζψο αληηπξνζσπεχεη πξαγκαηηθά ην κέιινλ ηεο πνξείαο ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Σέινο, ζρεηηθά κε ηνλ ιφγν πνπ σζεί ηνπο ηαμηδηψηεο λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο 

θαη λα θάλνπλ online θξαηήζεηο πξνέθπςε ην εμήο: 90% ησλ ηαμηδησηψλ ζεσξνχλ 

πσο ε ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία ζε ζρεηηθφ ηφπν ζην δηαδίθηπν είλαη λα παξέρεη 

πξφζβαζε ζε ρακειφηεξεο ηηκέο. Απηφ ζεκαίλεη θαηά πξψην ιφγν φηη αλεμαξηήησο 

πξντφληνο, ην δηαδίθηπν ζεσξείηαη ην θαιχηεξν κέζν γηα ηελ εχξεζε ησλ θζελφηεξσλ 

ηηκψλ θαη θαηά δεχηεξν φηη ππάξρεη έλα γεληθφηεξν θιίκα πνπ επλνεί εθπησηηθέο 

πξνζθνξέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ.  

Αθφκα, ε ππφζεζε πσο ε αλαδήηεζε πξνζθνξψλ θαη επθαηξηψλ 

αληαπνθξίλνληαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαηαλαισηψλ (π. ρ. κε κηθξέο 

νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο) δελ ηζρχεη. Αληηζέησο, απηή ε ζηάζε έρεη πηνζεηεζεί απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα πσο πξνθεηκέλνπ έλαο ηνπξηζηηθφο 

δηθηπαθφο ηφπνο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ πξέπεη λα ηνπο παξέρεη 

απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ππεξεζίεο.  

Αο ζεκεησζεί γηα παξάδεηγκα φηη ην www. travelocity. com έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

κεραλή αλαδήηεζεο επνλνκαδφκελε "Deals" πνπ επίζεο αληηζηνηρεί ζε κηα θεληξηθή 

ζειίδα απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλε ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνζθνξέο. Ο ειεθηξνληθφο 

ηνπξηζκφο ζπλεπψο είλαη κηα έλλνηα πνπ ελζσκαηψλεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη 

online ηερλνινγίεο κε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία (www. go-online. gr /files/ 

guides/HO_Tourismos_Internet. pdf).  
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2
β
. 8 Οη κεηαβνιέο ζην παγθόζκην ηνπξηζηηθό ηνπίν 

 

Σν UNCTAD (united nation conference and development) αλέθεξε επίζεο 

πσο νη αιιαγέο πνπ βηψλνπκε ζηνλ ηνκέα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο δίλνπλ ηελ 

επθαηξία ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα βειηηψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά 

"αξθεί λα πξάμνπλ ηα απαξαίηεηα γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη ηνπο 

εηαηξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπο ζην δηαδίθηπν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θιίκα 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο" (http://www. unctad. org/en/docs/ecdr01ove. en. pdf).  

Ζ αλαθνξά επηζήκαλε θαηαιήγνληαο πσο ε ςεθηαθή ηειεπηθνηλσλία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο δελ απνηεινχλ δπλαηή επηινγή αιιά 

αλαγθαηφηεηα (http://www. unctad. org/en/docs/ecdr01ove. en. pdf).  

ην ζπκπέξαζκα απηφ είλαη βέβαηα εχθνιν λα θαηαιήμεη θαλείο 

παξαηεξψληαο ηελ εμέιημε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ Διιεληθφ Σνπξηζκφ πνπ σζείηαη 

απφ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Όιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηελ 

πξνψζεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε εκθαλή ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ. Γηα λα κπνξέζεη ινηπφλ 

κηα ειιεληθή επηρείξεζε λα αληαπεμέιζεη ζηνλ αληαγσληζκφ νθείιεη λα θηλεζεί 

απνθαζηζηηθφηεξα θαη επηζεηηθφηεξα θαη λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία γηα δξάζε.  

  

http://www.unctad.org/en/docs/ecdr01ove.en.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/ecdr01ove.en.pdf
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2
β
. 9 Πνηεο απαηηήζεηο πξνθύπηνπλ από ηηο λέεο εμειίμεηο 

 

Ζ χπαξμε φκσο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο είλαη απιψο ε πχιε πξνο ηνλ 

ηνπξηζκφ ηεο "επφκελεο κέξαο". Σν βαζηθφ δεηνχκελν πιένλ είλαη λα ππάξρεη θαη ε 

θαηάιιειε πνηφηεηα ζηηο πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο, δειαδή ηαμηδησηηθνί 

πξννξηζκνί θαη ππεξεζίεο πνπ ζα είλαη αληαγσληζηηθέο ζε παγθφζκην επίπεδν. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ θαη κε νξγαληζκψλ, 

θαζψο θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ δηαρείξηζε απφ θνηλνχ ησλ πξνσζνχκελσλ 

πξννξηζκψλ. Γηα παξάδεηγκα νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ 

ζηελ δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Οη ζπζηάζεηο ηνπ UNCTAD γηα ην πψο κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ e-tourism πεξηιάκβαλαλ θαη ηα παξαθάησ:  

• Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ παξαγσγή θαιχηεξσλ πξντφλησλ, 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, πην απνδνηηθψλ, κε ιηγφηεξν θφπν 

γηα λα απνθηεζνχλ θαη ζε θαιχηεξεο ηηκέο. Δπηπξφζζεηα, νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηνπο δηάθνξνπο πξννξηζκνχο ζα πξέπεη λα βειηηψλνληαη ζπλερψο.  

• Τηνζέηεζε λέαο ηερλνινγίαο πνπ ζα ζπκβαδίδεη κε ην επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ.  

• Γεκηνπξγία δηαδηθηχνπ επηρεηξήζεσλ, δειαδή αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αιπζίδα δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

• Παξνρή ζηνπο πειάηεο δπλαηφηεηαο online πιεξσκψλ.  

• Γεληθφηεξε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ λα δεκηνπξγεί θαη λα ππνζηεξίδεη έλα πγηέο 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο γηα πξαθηηθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (http://www. unctad. 

org /en /docs/ecdr01ove. en. pdf).  
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2
β
. 10 Πώο κεηαβιήζεθαλ νη ηνπξηζηηθέο ζπλαιιαγέο από ην 

δηαδίθηπν 

 

Όπσο ζε φιεο ηηο αγνξέο, δχν είλαη νη άκεζα ελδηαθεξφκελεο θαηεγνξίεο αηφκσλ, 

απηνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη θαηαλαισηέο-

ηαμηδηψηεο.  

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ ηνπξηζκνχ - απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ θαη έρεη 

παγθφζκηεο πξνεθηάζεηο - ήηαλ εκθαλέο πσο ππήξρε έλα είδνο επηθνηλσληαθνχ 

ράζκαηνο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ πνπ αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο νη κελ γηα λα 

πξνσζήζνπλ θαιχηεξα ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη νη δε γηα λα βξνπλ ηηο πην ζπκθέξνπζεο 

θαη ηδαληθέο γη' απηνχο πξνζθνξέο.  

 

Γηάγξακκα 1: Δπηθνηλσληαθό Υάζκα 

 

Πεγή: Δπηθνηλσληαθφ ράζκα κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ (www. go-online. gr/files/guides/HO_Tourismos_Internet. 

pdf, έξεπλα γηα e- Tourism) 

 

 

Σν "θελφ" απηφ θάιπςαλ κέρξη ζήκεξα - θαη ζπλερίδνπλ λα θαιχπηνπλ ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ - νη δηάθνξνη κεζάδνληεο φπσο νξγαληζκνί (π. ρ. Δ.Ο.Σ., 

Ξελνδνρεηαθφ επηκειεηήξην θ. α) θαη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο.  
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Γηάγξακκα 2: Οξγαληζκνί- Σαμηδησηηθά γξαθεία 

 

Πεγή: Ο ξφινο ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ (www. goonline. gr/files/guides/HO_Tourismos_Internet. pdf, έξεπλα γηα e- 

Tourism) 

 

Καζψο φκσο ε ηερλνινγία πξνρσξά θαη εμειίζζεηαη, εκθαλίδνληαη λένη 

ηξφπνη γηα πην άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ θαζηζηψληαο ηελ 

παξνπζία ησλ ελδηάκεζσλ κεξψλ ιηγφηεξν αλαγθαία. Σν κέζν πνπ επέδξαζε 

πεξηζζφηεξν πξνο απηήλ ηελ πνξεία είλαη ην δηαδίθηπν. Οη ρξήζηεο ηνπ κπνξνχλ λα 

επηζθέπηνληαη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα αμηνινγνχλ 

πξνζθνξέο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ θξαηήζεηο θαη θαηνρπξψζεηο ζέζεσλ, δσκαηίσλ, 

νρεκάησλ θ. η. ι. (www. goonline. gr/files/guides/HO_Tourismos_Internet. pdf, 

έξεπλα γηα e- Tourism).  

 

2
β
. 11 Σν πξνθίι ηνπ ζύγρξνλνπ θαηαλαισηή-ηαμηδηώηε 

 

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε αλαγθαηφηεηα ελζσκάησζεο λέσλ δηαδηθηπαθψλ 

ηερλνινγηψλ πνπ εμππεξεηνχλ αθφκα θαη θηλνχκελνπο ρξήζηεο ζα πεξηγξάςνπκε ην 

πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή-ηαμηδηψηε. : (Efficient Electronic Services for 

Tourists In Action) 

• Δπηζπκεί πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο.  
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• Πξνηηκά πην ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξέο, ηφζν φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν φζν θαη 

ηηο ζπλνιηθέο δεζκεχζεηο.  

• Εεηάεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ην ίδην ην πξντφλ φζν θαη γεληθφηεξα 

γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ηηο επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο.  

• Έρεη κεγαιχηεξε θξηηηθή δηάζεζε θαη είλαη πεξηζζφηεξν ελήκεξνο.  

• Πξαγκαηνπνηεί πεξηζζφηεξα αιιά κηθξφηεξεο δηάξθεηαο ηαμίδηα (π. ρ. ιφγσ θφξηνπ 

εξγαζίαο).  

• Απνθαζίδεη αξγά θαη ζπλήζσο ηειεπηαία ζηηγκή, θάηη ην νπνίν κεηψλεη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηαμχ θξαηήζεσλ θαη ρξήζεο ησλ θξαηήζεσλ θαη άξα απαηηεί γξήγνξε 

αληαπφθξηζε απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο επηζπκίεο ηνπ.  

• Γηαξθψο θηλείηαη, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην επίπεδν ζπνπδαηφηεηαο ηεο 

ρξήζεο θηλεηήο ηερλνινγίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζε 

νπνηνδήπνηε ρψξν.  

• Δίλαη ελήκεξνο θαη πηζαλψο επαηζζεηνπνηεκέλνο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληνινγηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζέκαηα.  

Ο ζχγρξνλνο πειάηεο-ηαμηδηψηεο δελ ηθαλνπνηείηαη κφλν κε γεληθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα πξντφλ-ππεξεζία αιιά επηπιένλ, επηζπκεί ζπγθεθξηκέλεο 

θαη πξνζσπηθέο ζπκβνπιέο θαζψο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη ην 

επηιεγκέλν πξντφλ-ππεξεζία φηαλ ην εληνπίζεη (www. ebusinessforum. 

gr/news/events /showevent/index. php?ctn=70&language=el).  

http://www.ebusinessforum.gr/news/events%20/showevent/index.php?ctn=70&language=el
http://www.ebusinessforum.gr/news/events%20/showevent/index.php?ctn=70&language=el
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2
β
. 12 Σα ζεηηθά ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Σνπξηζκνύ 

 

ε γεληθά πιαίζηα, ν ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα 

έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη κηα δξαζηεξηφηεηα 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ φπνπ ε πιεξνθνξία αλαλεψλεηαη θαη παξέρεηαη κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ην πφηε θαη ην πνπ γίλεηαη απηφ.  

Δπηπιένλ, online ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ηελ αλάγθε γηα 

μερσξηζηφ θπζηθφ ρψξν ζπλάληεζεο θαη ην θφζηνο είλαη ζαθψο ρακειφηεξν απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο.  

"Ζ ηερλνινγία έθαλε ηελ θαηάζηξσζε ζρεδίσλ ηαμηδηνχ φρη κφλν βνιηθφηεξε, 

αιιά θαη δηεπθφιπλε ηνπο θαηαλαισηέο λα αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο θαη λα 

είλαη φιν θαη πην ηνικεξνί ζην ζέκα ησλ δηαθνπψλ ηνπο.  

Λίγνη κπνξνχλ λα αξλεζνχλ απηφ ην γεγνλφο. Οη θαηαλαισηέο αλεζπρνχλ 

ιηγφηεξν γηα ην λα αλαδεηνχλ ακέηξεηεο δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηηο 

δηαθνπέο ηνπο. Ζ θνηλή ινγηθή ιέεη πσο ηα άηνκα ζα έλησζαλ άβνια αλ δεηνχζαλ απφ 

έλα ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα λα εξεπλήζεη 20 δηαθνξεηηθνχο παξνρείο ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

Όπσο έρεη ηνληζηεί θαη ζε άιια ζεκεία απηνχ ηνπ θεηκέλνπ, ν ειεθηξνληθφο 

ηνπξηζκφο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα κηα ρψξα πνπ επηζπκεί λα πξνσζήζεη ηηο 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο αλά ηνλ θφζκν. "Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δηθηπαθά ηνπξηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα λα νξγαλψζνπλ 

ηα ηαμίδηα ηνπο απμήζεθαλ απφ 3,1 εθαηνκκχξηα ην 1996 ζε 33,8 εθαηνκκχξηα ην 

1998, κηα αχμεζε 1. 000% ζε δχν ρξφληα" (www. tia. org). Δπηπιένλ, "αλακέλεηαη 

ζηα επφκελα 10 ρξφληα, ην 30% ηεο ζπλνιηθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο λα γίλεηαη 

δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ( www. jtr. sagepub. com ).  
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Όκσο ην πψο ην δηαδίθηπν ζα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα θαη απνδνηηθφηεξα ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα δελ είλαη έλα ηεηξηκκέλν ζέκα. Ζ βηνκεραλία ηνπξηζκνχ, απηνί πνπ 

ζέηνπλ ηνπο θαλφλεο θαη νη παξνρείο εγθαηαζηάζεσλ καδί κε ηνπο δηάθνξνπο 

θαηαλαισηέο απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο. Όινη ρξεηάδεηαη λα 

έρνπλ επαξθείο ηθαλφηεηεο γηα λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο πνπ άπηνληαη ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

2
β
. 13 Πώο ην δηαδίθηπν κπνξεί λα πξνσζήζεη ηνπξηζηηθά πξντόληα 

θαη ππεξεζίεο 

 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζν πξνψζεζεο θαη 

δηαθήκηζεο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα εληνπηζηεί αξρηθά απφ ηελ θχζε 

ηεο επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξεη αλάκεζα ζε επηρεηξεκαηίεο θαη πειάηεο.  

Απνηειεί έλα θαλάιη γξήγνξεο, εχθνιεο θαη άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ην 

ζεκαληηθφηαην πιενλέθηεκα φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη δηαζέζηκεο 

θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ 24σξνπ.  

πλεπψο, εμαιείθεηαη ε αλάγθε γηα κεζάδνληεο φπσο ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, 

πιαλφδηνη δηαθεκηζηέο θ. η. ι. θαη νδεγνχκαζηε ζε κηα ζηελφηεξε επαθή εηαηξίαο θαη 

πειάηε πνπ απμάλεη ην βαζκφ εμππεξέηεζεο θαη ηθαλνπνίεζήο ηνπ. (Buhalis, 2003).  

Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα γλσζηνπνηήζεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ζε κεγαιχηεξν εχξνο πειαηψλ πνπ πξνέξρνληαη θαη απφ ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, θαζψο απνηειεί κηα θζελή, αλαινγηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, 

ιχζε ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε ρξφλν θαη θφπν γηα λα εγθαηαζηαζεί θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη.  
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Δπηπξνζζέησο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ δηθηπαθνχ ρψξνπ 

γηα κηα επηρείξεζε θαη εηδηθφηεξα κηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα 

πνπ πξνζθέξεη γηα δπλακηθή θαη ζπλερή ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζε απηφλ. Γηα παξάδεηγκα, θαζίζηαηαη δπλαηή ε ελεκέξσζε ησλ 

επηζθεπηψλ γηα ηηο πην πξφζθαηεο πξνζθνξέο, ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο θαη ηηο ππάξρνπζεο 

δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο ζην δηαθεκηδφκελν κέξνο (Buhalis, 2003).  

Δίλαη επξχηεξα απνδεθηφ πιένλ φηη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ή 

απνηπγράλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαη ρξήζηκν δηθηπαθφ ηφπν 

δηαθηλδπλεχνπλ λα παξνπζηάζνπλ πξνο ηα έμσ ηελ εηθφλα κηαο κε ζχγρξνλεο θαη 

εθηφο επνρήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα ππάξρεη κηα 

εκθαλήο απνγνήηεπζε ησλ πειαηψλ πνπ αλέκελαλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο 

ιεηηνπξγίεο, γεγνλφο πνπ έρεη σο ηειηθφ επαθφινπζν ηελ ειάηησζε ησλ θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο ινηπφλ πνπ πξναλαθέξακε φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

θαη επηρεηξεκαηίεο εκπιέθνληαη κε ην δηαδίθηπν. Καζψο ε αλάπηπμή ηνπ σο κέζν 

επηθνηλσλίαο είλαη ξαγδαία θαη αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο θαη 

ζην κέιινλ, αβίαζηα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

απνηειεί αλαγθαίν θαη ζπνπδαηφηαην παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεπψο θαη απηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  
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2
β
. 14 Πνην είλαη ην δεηνύκελν γηα ηνπο ηνπξηζηηθνύο δηαδηθηπαθνύο 

ηόπνπο; 

 

Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο (ζχλνιν ζρεηηθψλ θαη δηαζπλδεδεκέλσλ ηζηνζειίδσλ 

ηνπ ίδηνπ ηδηνθηήηε) ζην Internet ζα πξέπεη ινηπφλ λα επηηξέπεη ηε βέιηηζηε 

ζπλεξγαζία παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ, ψζηε θαη νη δχν πιεπξέο λα απνθνκίδνπλ 

ηα κέγηζηα απφ ηε ρξήζε online πιεξνθνξηψλ. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ ηζηνηφπσλ ζα 

πξέπεη λα δεζκεχνληαη ψζηε λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ.  

Ζ θπβέξλεζε, πνπ απνηειεί ηνλ ξπζκηζηή ησλ θαλφλσλ, πξέπεη λα 

θαηαλνήζεη θαη ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο γηα 

λα εμαζθαιίζεη ηα θέξδε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη 

θαηαλαισηέο, πνπ απνηεινχλ ηνλ ηειηθφ ζηφρν ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη θαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνδνηηθά ηα 

online ζπζηήκαηα.  

 Όκσο ην εξψηεκα πνπ κέλεη είλαη ην πψο κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε έλαλ 

ηνπξηζηηθφ δηθηπαθφ ηφπν; Σξεηο θξίζηκνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο 

βαζηθνί γηα ηελ επηηπρία ελφο ζπζηήκαηνο ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ πνηφηεηα 

ζηελ πξφζβαζε, ε πνηφηεηα ζην πεξηερφκελν θαη ε ηθαλφηεηα ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

φινπ ζπζηήκαηνο (Sheldon, 2000).  

Με ηνλ φξν πνηφηεηα ζηελ πξφζβαζε αλαθεξφκαζηε ζην πφζν εχθνια ή βνιηθά 

κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα πάξεη πιεξνθνξία απφ ηηο δηάθνξεο πεγέο.  

Λεηηνπξγηθά δειαδή, πφζν θαιά ζρεδηαζκέλνο είλαη ν θάζε δηθηπαθφο ηφπνο 

σο πξνο ηελ θαιχηεξε πινήγεζε κέζα ζε απηφλ, ηελ γεληθφηεξε εκθάληζε ησλ 
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ηζηνζειίδσλ, ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο γξακκαηνζεηξέο, ηελ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ, ηελ 

απιφηεηα ηεο δνκήο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη άιια πνπ έρνπκε ήδε αλαθέξεη.  

Ζ πνηφηεηα ζην πεξηερφκελν επηθεληξψλεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο online 

πιεξνθνξίαο ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξε θαη επαλάγλσζηε, ελεκεξσκέλε 

κε ηα πην ζχγρξνλα δεδνκέλα, αιεζηλή θαη αληηθεηκεληθή. Δπίζεο, κπνξεί λα είλαη 

θάζε ηχπνπ φπσο θείκελν, γξαθηθά θαη εηθφλεο, ήρνη θαη βίληεν.  

Ζ δηακφξθσζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο απνηειεί πξνγξακκαηηζηηθφ ζέκα. Ζ 

πιεξνθνξία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε 

ρξήζηε. Απνηειεί θνηλή ηαθηηθή ε πξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ θαη ηαπηφρξνλα ε πιήξεο ρξεζηκνπνίεζε-αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ.  

Ση πξέπεη λα πξνζερζεί γηα ηελ θαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ελφο ηνπξηζηηθνχ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ; 

Οη γεληθφηεξεο παξάκεηξνη ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δνζεί έκθαζε θαη νη νπνίεο 

αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα είλαη νη εμήο : 

α) ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη 

β) ραξαθηεξηζηηθά κηαο μελνδνρεηαθήο δηαδηθηπαθφο ηφπνο.  

 

α) Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ 

 

Απφ ηερληθήο άπνςεο καο ελδηαθέξνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

1) Σαρχηεηα θφξησζεο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Απηφ βέβαηα, κπνξεί λα 

εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο φζεο 

πεξηζζφηεξεο εηθφλεο θαη βίληεν έρεη έλαο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηφζν πεξηζζφηεξν 

θαζπζηεξεί λα θνξηψζεη κε απνηέιεζκα λα δπζαξεζηείηαη ν ρξήζηεο.  
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2) Σνπηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο. Δίλαη κεγάιν πιενλέθηεκα γηα έλα 

δηαδηθηπαθφ ηφπν είλαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο κεραλήο αλαδήηεζεο γηαηί κε 

απηφ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεη ην ρξήζηε λα βξεη απηφ πνπ ζέιεη γιηηψλνληαο θφπν θαη 

ρξφλν.  

3) Μηθξφ κέγεζνο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ρξήζηεο δελ κπαίλνπλ ζηνλ θφπν λα θπιήζνπλ ηελ ηζηνζειίδα ψζηε λα δνπλ φιν ην 

πεξηερφκελν ηεο, γηα απηφ νη ζειίδεο πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλεο ψζηε νη 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο λα βξίζθνληαη ζην επάλσ κέξνο ηεο νζφλεο.  

4) Απιή δηεπηθάλεηα ρξήζηε. πλήζσο ν ρξήζηεο αλαδεηά θάηη ζπγθεθξηκέλν 

ειπίδνληαο λα ην βξεη ζηνλ θφκβν. Σν πεξηερφκελν είλαη ε νπζία θαη ν ιφγνο χπαξμεο 

ελφο θφκβνπ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ε δηεπηθάλεηα ρξήζηε είλαη απιά ην κέζν κε ην 

νπνίν ν ρξήζηεο αλαδεηάεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη, ρσξίο λα εζηηάδεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ζε απηή. Γηα απηφ ην ιφγν ε ρξήζε έληνλσλ ρξσκάησλ, θηλνχκελσλ 

γξαθηθψλ, θηλνχκελσλ θεηκέλσλ ή άιισλ ηερληθψλ εληππσζηαζκνχ εκπνδίδνπλ ηνπο 

ρξήζηεο λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην πεξηερφκελν θαη θάπνηεο θνξέο 

πξνθαινχλ ελφριεζε.  

5) Απιή δηεχζπλζε θαη ηίηινο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Ζ δηεχζπλζε ηνπ θφκβνπ 

θαη θάζε δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζχληνκε απιή θαη 

θαηαλνεηή, επεηδή ν ρξήζηεο πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηεί ηε δηεχζπλζε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζαλ ζηνηρείν πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζαλ έλδεημε γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο.  

6) Απζχπαξθηνο ραξαθηήξαο θάζε δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. ε κηα δνκή 

ππνθεηκέλνπ ε θάζε ζειίδα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην απζχπαξθηε. Ο 

ζρεδηαζηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην ελδερφκελν ελφο ρξήζηε πνπ εηζέξρεηαη 

ζε κηα ζειίδα ελψ αγλνεί φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο ηνπ θφκβνπ.  
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7) Γηαηήξεζε επηθαηξφηεηαο πιηθνχ. Σν πεξηερφκελν ελφο θφκβνπ ζπλήζσο 

ράλεη γξήγνξα ηελ επηθαηξφηεηα ηνπ θαη ζπλεπψο απαηηείηαη λα ππάξρεη κεραληζκφο 

ζπληήξεζεο ηνπ.  

8) Οκνηνκνξθία θαη ηήξεζε ζπκβάζεσλ. Μηα ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη νη 

ππεξζχλδεζκνη (links) ηνπο νπνίνπο δελ έρεη δηαβεί ν ρξήζηεο είλαη ζπλήζσο 

ρξψκαηνο κπιε ή καχξνπ θαη απηνί ηνπο νπνίνπο έρεη ήδε δηαβεί ρξψκαηνο κνβ ή 

θφθθηλνπ. Ζ ζχκβαζε απηή είλαη θαιφ λα ηεξείηαη ζε θάζε λέα ηζηνζειίδα.  

9) Σξφπνο ζπγγξαθήο ππεξθεηκέλσλ. Μηα έξεπλα έρεη δείμεη φηη κεηά ηε 

είζνδν ζε κηα θαηλνχξηα ηζηνζειίδα, ην 79% ησλ ρξεζηψλ δελ δηαβάδνπλ ιέμε πξνο 

ιέμε ην πεξηερφκελν ηεο, αιιά ξίρλνπλ κηα γξήγνξε καηηά αλαδεηψληαο ιέμεηο 

θιεηδηά. Ο ζρεδηαζηήο ηζηνζειίδσλ ινηπφλ πξέπεη λα επηιέμεη κε κέηξν ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία ζα ηνλίζεη αθνχ ζα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε (Wallingford and 

Poon,1988).  

 

β) Υαξαθηεξηζηηθά ελόο μελνδνρεηαθνύ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζνχκε ζε πην εκπνξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1) Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πξέπεη λα είλαη αξθεηά 

απιή ψζηε λα απνηππψλεηαη ζην κπαιφ ηνπ ρξήζηε θαη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην 

φλνκα ηνπ μελνδνρείνπ.  

2) Αλαθνξά πξντφληνο. πλήζσο ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζε κηα ηζηνζειίδα γηα 

λα γλσξίζεη θαιχηεξα ην πξντφλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη άξα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο θαη 

εθηελήο πεξηγξαθή ηνπ μελνδνρείνπ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  
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3) Δπηινγή γιψζζαο. Οη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε 

φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο γιψζζεο θαη κάιηζηα ζε γιψζζεο ηηο νπνίεο κηινχλ νη 

αγνξέο- ζηφρνο.  

4) Δηδηθέο πξνζθνξέο. Αλ ηπρφλ ππάξρνπλ εηδηθέο πξνζθνξέο γηα κηα πεξίνδν, 

θαιφ είλαη λα αλαγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη κάιηζηα ζε εκθαλέο ζεκείν.  

5) Μελνχ θηιηθφ γηα ην ρξήζηε. Πξέπεη λα ππνινγίζνπκε φηη ζα επηζθεθζνχλ 

ηελ ηζηνζειίδα ελδερνκέλσο θαη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο πάλσ 

ζηνπο Ζ/Τ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηζηνζειίδα πξέπεη λα είλαη εχρξεζηε θαη θαζφινπ 

θνπξαζηηθή.  

6) Σηκέο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηα πιαίζηα ηεο νινθιεξσκέλεο ελεκέξσζεο 

ηνπ ρξήζηε λα αλαγξάθνληαη θαη νη ρξεψζεηο δσκαηίσλ θαη ππεξεζηψλ γηα θάζε 

πεξίνδν.  

7) Κξαηήζεηο on line. Αλ αλαινγηζηνχκε ηα ξαγδαία άικαηα πνπ έρεη 

ζεκεηψζεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζα είλαη πην εχθνιν λα 

θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία ησλ on line θξαηήζεσλ θαη ην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη λα 

θηινμελνχκε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν καο κηα εχρξεζηε θφξκα γηα απεπζείαο 

θξαηήζεηο.  

8) Διθπζηηθφηεηα. Ο ρξήζηεο πνπ ζα επηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα ελφο 

μελνδνρείνπ ζα ην θάλεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζηα πιαίζηα κηα έξεπλαο αγνξάο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε δηάζηεκα θάπνησλ ιεπηψλ ζα επηζθεθζεί δεθάδεο ηζηνζειίδεο 

μελνδνρείσλ ςάρλνληαο λα βξεη ην θαιχηεξν γηα ηε δηακνλή ηνπ.  

Άξα, απηφ θαζηζηά ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ μελνδνρείνπ πνιχ ζεκαληηθφ θαη 

απφιπηα θαηαλνεηνχο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα είλαη πνιχ ειθπζηηθφ 

(Wallingford and Poon,1988).  
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2
β
. 15 Υαξαθηεξηζηηθά δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ μελνδνρείσλ ζην 

εμσηεξηθό 

 

Οη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ησλ μελνδνρεηαθψλ αιπζίδσλ θαη γεληθά μελνδνρείσλ 

ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα είλαη αξθεηά πξνζεγκέλεο, 

δίλνληαο κεγάιε βαξχηεηα ζηελ ζρεηηθά γξήγνξε ηαρχηεηα εκθάληζεο ησλ 

δεδνκέλσλ, επθνιία ζηελ πεξηήγεζε θαη πιεξφηεηα ζηελ ελεκέξσζε. Γεληθά, 

παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε αξθεηέο ππεξεζίεο, ιεηηνπξγίεο 

θαη πιεξνθνξίεο κέζσ δηαθφξσλ ζπλδέζκσλ. Δπηπιένλ, πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ εηαηξία (φπσο ηζηνξηθφ ηεο εηαηξίαο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία), γηα ηα ζηειέρε ηεο (π. 

ρ. βηνγξαθηθά) θαη γηα ζέκαηα θαξηέξαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία.  

Πνιχ εληππσζηαθέο ζεσξνχληαη νη απηφκαηα ελαιιαζζφκελεο θσηνγξαθίεο, 

θπξίσο ζηελ θεληξηθή ζειίδα, νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ είηε ην εζσηεξηθφ ηνπ 

μελνδνρείνπ, είηε θάπνην εμσηεξηθφ ηνπ ρψξν. Γεληθά, ε θεληξηθή ζειίδα ησλ 

παξαπάλσ ηζηνζειίδσλ, παξαηεξείηαη λα έρεη ζρεηηθά κηθξφ κήθνο, φπσο θαη νη 

ππφινηπεο ζειίδεο, γεγνλφο ην νπνίν δελ θνπξάδεη ηνλ ρξήζηε κε ην λα θηλεί ζπλερψο 

ηελ κπάξα πξνο ηα θάησ.  

 Παξάιιεια, ζηηο πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο λα επηιέμνπλ ηελ γιψζζα ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα δηαβάζνπλ ηα δηάθνξα 

θείκελα πνπ πεξηέρνπλ (π. ρ. αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, γηαπσλέδηθα, θα).  

Δπηπιένλ, πεξηέρνπλ ζπλδέζκνπο ηα νπνία πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

θαηξφ (σο θαη ηξεηο κέξεο πξφβιεςε), γηα αμηνζέαηα, θαηαζηήκαηα, ςπραγσγία, ζηνλ 

ηφπν δηακνλήο. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη ελζσκαηψλνπλ ράξηεο νη νπνίνη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην μελνδνρείν.  
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Δπίζεο, πεξηιακβάλνπλ ράξηεο διαδικτυακών τόπων, ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

ζηνλ ρξήζηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη πεξηιακβάλεη ε ηζηνζειίδα, ζπκβάιινληαο 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ζηελ άκεζε εχξεζε ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία 

επηζπκεί.  

Ο επηζθέπηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη 

ηνπο ηχπνπο δσκαηίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ μελνδνρείνπ, ηηο ηηκέο θαη ηηο παξνρέο, 

θαηαρσξψληαο απιά ηηο εκεξνκελίεο άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπ. Χζηφζν, κπνξεί λα 

ελεκεξσζεί γηα πηζαλέο πξνζθνξέο. Δπηπιένλ, ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνίεζε θξάηεζε κέζσ δηαδηθηχνπ κε απφιπηε αζθάιεηα κέζσ πηζησηηθήο 

θάξηαο. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε, παξνπζηάδεηαη ζην πάλσ κέξνο 

ηεο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, ε πνξεία ε νπνία αθνινπζείηαη γηα ηελ θξάηεζε βήκα πξνο 

βήκα. Δπηπιένλ, θάηη ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη ζε αξθεηά sites 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ησλ ηηκψλ ζε αμίεο λνκίζκαηνο πνπ επηζπκεί ν 

ρξήζηεο 

Σέινο, αξθεηά μελνδνρεία ζην εμσηεξηθφ ζπλεξγάδνληαη κε αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο θαη εηαηξείεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. Δπνκέλσο, ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο 

παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα ηέηνηνπ είδνπο 

θξάηεζε (ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ, αεξνπνξηθή θξάηεζε).  

 

2
β
. 16 Υαξαθηεξηζηηθά δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ μελνδνρείσλ ζηελ 

Διιάδα 

 

ε φηη αθνξά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνζειίδσλ, νη ηζηνζειίδεο 

δηάθνξσλ μελνδνρείσλ 5* απφ φιε ηελ Διιάδα έρνπλ ζρεηηθά θαιή ηαρχηεηα 

θφξησζεο θαη ην κέγεζνο ησλ ζειίδσλ είλαη κηθξφ, ψζηε λα κελ θνπξάδεηαη ν 
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αλαγλψζηεο. Ζ δηεπηθάλεηα ρξήζηε είλαη απιή θαη ζε θακία ηζηνζειίδα δελ 

εκπνδίδεηαη ν ρξήζηεο απφ ην λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηφ πνπ ςάρλεη θαη 

ππάξρεη πιεξφηεηα ζηελ ελεκέξσζε. Ζ δηεχζπλζε θαη ν ηίηινο ηεο θάζε 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ δηαθξίλνληαη απφ απιφηεηα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη 

αλαλεψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα ππάξρεη εγθπξφηεηα.  

ρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ μελνδνρεηαθψλ αιπζίδσλ, νη ηζηνζειίδεο 

εκπινπηίδνληαη κε φκνξθεο θσηνγξαθίεο, είηε ησλ ίδησλ ησλ μελνδνρείσλ, είηε ησλ 

ειιεληθψλ ηνπίσλ.  

Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ηζηνζειίδεο είλαη 

αξκνληθά ζπλδπαζκέλα κεηαμχ ηνπο θαη νη βαζηθέο γιψζζεο είλαη ε ειιεληθή θαη ε 

αγγιηθή, εθηφο απφ θάπνηεο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπο νπνίνπο νη πιεξνθνξίεο είλαη 

δηαζέζηκεο ζηα ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, γαιιηθά θαη ξσζηθά.  

Σν κελνχ είλαη πνιχ θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλδέζκσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα, κπνξεί λα ελεκεξσζεί άκεζα γηα φηη ςάρλεη. 

Απηφ θάλεη ηελ πεξηήγεζε φρη κφλν εχθνιε, αιιά θαη δηαζθεδαζηηθή.  

Όιεο νη ηζηνζειίδεο δηαζέηνπλ on line ζχζηεκα θξάηεζεο δσκαηίσλ, ην νπνίν 

είλαη επδηάθξηην ζηελ αξρηθή ζειίδα. Αθφκε, ν αλαγλψζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεη θαη θάπνηεο θσηνγξαθίεο απφ ην εζσηεξηθφ ησλ δσκαηίσλ.  

Δίλαη φκσο δχζθνιν λα δεη ηηο ηηκέο ησλ δσκαηίσλ θαη γηα λα ην πεηχρεη ζα 

πξέπεη λα ζθεθηεί λα κπεη ζην ζχλδεζκν ηεο ειεθηξνληθήο θξάηεζεο. ε φια ηα sites 

ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην μελνδνρείν θαη αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο, ράξηεο γηα λα 

δίλνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαηεπζχλζεηο (θπξίσο γηα ηα μελνδνρεία πφιεσο), απνζηάζεηο, 

ηειέθσλα, δηεπζχλζεηο θ. α. .  

ε θάπνηα μελνδνρεία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηθνληθήο πεξηήγεζεο, ηφζν ζε 

ρψξνπο δσκαηίσλ θαη ζνπηηψλ, φζν θαη ζηελ είζνδν. σζηφζν, γηα λα κπνξέζεη θαλείο 
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λα πξαγκαηνπνηήζεη απηή ηελ πεξηήγεζε ζα πξέπεη λα «θαηεβάζεη» απφ ην δηαδίθηπν 

ην απαηηνχκελν πξφγξακκα, αλ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ 

ππνινγηζηή, θαη λα πεξηκέλεη απφ 2 ιεπηά έσο θαη 3 ψξεο! 

Δπίζεο, ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ θάζε μελνδνρείνπ ππάξρνπλ ηζηνζειίδεο 

πνπ κπνξεί λα επηιέμεη θαλείο γηα λα έρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δσκαηίσλ θαη 

ησλ ζνπηηψλ, ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξίεο γηα αλαςπρή ηφζν ζην 

ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ, φζν θαη έμσ απφ απηφ.  

Δπίζεο, παξέρνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξφ, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο γηα ην ζπλάιιαγκα, γηα ηηο κεηαθνξέο θαη γεληθφηεξα, κπνξεί θαλείο λα 

βξεη φιεο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη κπνξεί λα θάλεη ζηελ Διιάδα 

(αμηνζέαηα, αξραηνινγηθνί ρψξνη, θαηαζηήκαηα θ. α. ).  

Αθφκε, ππάξρνπλ ζχλδεζκνη γηα ηνπο ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο, ηνπο ρψξνπο 

εθδειψζεσλ θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ μελνδνρείνπ 

(θπξίσο ζηα μελνδνρεία πφιεσο).  

ην φκνξθν πεξηβάιινλ έξρνληαη λα ζπκβάιινπλ θαη ηα εζηηαηφξηα, κε 

δειεαζηηθέο θσηνγξαθίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην θαζέλα ρσξηζηά, αιιά θαη ηα 

ππφινηπα επηζηηηζηηθά (café & bars).  

Οη εγθαηαζηάζεηο spa θαη γεληθφηεξα ν ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, θεξδίδνπλ 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ πξνηίκεζε μελνδφρσλ θαη πειαηψλ. Έηζη, ζηα 

πεξηζζφηεξα μελνδνρεία ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο γηα ζεξαπεία, 

ραιάξσζε θαη ηφλσζε. ηνλ αλαγλψζηε πεξηγξάθνληαη φιεο νη πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο θαη παξέρνληαη θαη νη ηηκέο.  

Σέινο, ππάξρνπλ ζχλδεζκνη ζηελ θεληξηθή ζειίδα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ηνπ Park θαη άιισλ, γηα ηελ πφιε ηεο Αζήλαο, γηα ηελ ηζηνξία 

ηνπ μελνδνρείνπ, ηα λέα ηνπο, φπνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο ησλ λέσλ ηνπ 
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μελνδνρείνπ ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε, αξθεί λα ζπκπιεξψζεη κηα κηθξή θφξκα κε ην 

νλνκαηεπψλπκν θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείνπ ηνπ θαη ηέινο, γηα ηελ επηθνηλσλία 

κε ην μελνδνρείν, φπνπ ππάξρνπλ ηα ηειέθσλα, ην θαμ θαη ε δηεχζπλζε.  

 

2
β
. 17 Αζθάιεηα 

 

Ζ αζθάιεηα απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αλεζπρίεο ησλ θαηαλαισηψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ online ζπλαιιαγέο. ην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ απηή ε 

αλεζπρία εζηηάδεηαη ζηηο ππεξεζίεο θαηνρχξσζεο (booking) πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

ηνπο δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Κάπνηνη απφ απηνχο ζπλεξγάδνληαη 

κε νξγαληζκνχο φπσο μελνδνρεία, εζηηαηφξηα θαη πξαθηνξεία εηζηηεξίσλ 

επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα θαηνρπξψλνπλ ζέζεηο ή δσκάηηα δηαδηθηπαθά.  

Απηή ε δηαδηθαζία απνηειεί κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη 

εκπεξηέρεη ηα ίδηα δεηήκαηα αζθαιείαο κε ηζηνζειίδεο άιινπ είδνπο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηνχ ηνπ είδνπο ππεξεζίεο δέρνληαη εηζαγσγή 

αξηζκνχ πηζησηηθήο θάξηαο γηα πιεξσκέο κέζσ ηνπ internet.  

ε απηφ ινηπφλ ην δήηεκα ππάξρνπλ δχν απφςεηο, ε κία ππέξ θαη ε άιιε θαηά 

ηεο ρξήζεο ησλ αξηζκψλ ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Frederic J. 

Cooper, 1995).  

"Δπηρεηξήζεηο θαη άηνκα πνπ ηίζεληαη ππέξ ηεο κεηάδνζεο ηνπ αξηζκνχ ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο κέζσ ηνπ internet ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ην ίδην κε ην λα ηνλ 

κεηαδίδεη κέζσ ηειεθψλνπ ή κε ην λα δψζεη ηελ θάξηα ζε θάπνηνλ ππάιιειν 

θάπνηνπ θαηαζηήκαηνο γηα λα ηελ ρξεψζεη. Όζνη είλαη αληίζεηνη κε ηνπο παξαπάλσ 

ηνλίδνπλ πσο ζην internet είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα αλαπηπρζεί ινγηζκηθφ πνπ λα 

αληρλεχεη ζε καδηθή βάζε πιεξνθνξίεο πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη θαη λα 

ηηο ππνθιέπηεη. " (Frederic J. Cooper, 1995) 
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Γηάγξακκα 3: Κίλδπλνο κεηάδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο δηακέζνπ ηνπ 

δηαδηθηύνπ 

 

Πεγή: (Frederic J. Cooper, 1995,) 

 

 

Όζνη αζρνινχληαη κε ζέκαηα αζθαιείαο ζην internet πξνζπαζνχλ λα 

βξίζθνπλ φιν θαη πην θαιέο κεζφδνπο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο ησλ online 

ζπλαιιαγψλ. Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο είλαη ε θξππηνγξάθεζε ησλ κεηαδηδφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε ηεο Τπνδνκήο Γεκφζηνπ Κιεηδηνχ.  

Ζ θξππηνγξάθεζε επηιχεη ην πξφβιεκα ζε θάπνην βαζκφ, αξθεί ν «δξάζηεο» 

λα κελ έρεη βξεη θάπνηνλ γξήγνξν αιγφξηζκν πνπ λα απνθσδηθνπνηεί ηελ 

πιεξνθνξία. Μηα ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδνο είλαη ε ρξήζε Φεθηαθψλ 

Πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ δηαβεβαηψλνπλ γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο θάζε 

πιεπξάο πνπ ζπκκεηέρεη ζε κηα ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή. Ζ θαιχηεξε βέβαηα ηαθηηθή 

(πςειφηεξν επίπεδν αζθάιεηαο θαη εγθπξφηεηαο) είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. 

Καζψο ε έξεπλα ζπλερίδεηαη, φιν θαη λέεο κέζνδνη ζα εκθαλίδνληαη γηα λα 

θαηαζηήζνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο πην αζθαιείο παξά πνηέ (Frederic, 1995) 
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2
β
. 18 Γηαρείξηζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

 

Σν δηθαίσκα ηεο δηαηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

είλαη αδηακθηζβήηεην γηα ηνλ θαζέλα. Παξφια απηά, πνιιέο πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ειινρεχνπλ ηνπο εμήο θηλδχλνπο: 

• Γεκηνπξγία παξεμεγήζεσλ κε θνηλά νλφκαηα ή άιιεο νκνηφηεηεο.  

• Δηζβνιή ζε πξνζσπηθά ζέκαηα ησλ αηφκσλ.  

• Γεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ βιάπηνπλ ηελ εηθφλα ηνπ αηφκνπ.  

Φπζηθά, ππάξρνπλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κπνξεί 

θάπνηνο πνπ έρεη δεκησζεί λα δηεθδηθήζεη απνδεκίσζε, αιιά νη δηαδηθαζίεο είλαη 

ζπλήζσο ρξνλνβφξεο.  

Οπφηε, απνκέλεη ζηνπο δεκηνπξγνχο θαη ηδηνθηήηεο ησλ ηζηνζειίδσλ λα 

πξνζηαηέςνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπο, ππελζπκίδνληαο ηνπο λα κελ παξέρνπλ 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ην άηνκφ ηνπο ζεσξνχλ επαίζζεηε.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ θαη ηνπο απξφζεθηνπο ρξήζηεο πνπ 

δεκνζηνπνηνχλ θαηά ιάζνο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο εηδνπνηψληαο ηνπο γηα 

παξάδεηγκα κε θάπνην κήλπκα ή εκθαλίδνληαο κε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή απηά πνπ 

πιεθηξνινγνχλ ζηελ νζφλε (γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αξηζκνχ ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο).  

Απνηειεί ινηπφλ επζχλε θαη ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ λα 

πξνζηαηεχνπλ ηα επαίζζεηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηνπο, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηνπο κεραληζκνχο online ζπλαιιαγψλ (Frederic, 1995).  
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2
β
. 19 Αθξηβείο θαη αλαλεσκέλεο πιεξνθνξίεο 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ίζσο πνπ ζπλαληά θάπνηνο δηαρεηξηζηήο 

δηθηπαθνχ ηφπνπ δελ είλαη ηφζν ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ φζν ε δηαηήξεζή ηνπο 

ζχγρξνλσλ θαη ελήκεξσλ.  

Δίλαη αλακελφκελν πσο κεγάινη νξγαληζκνί θαη εηαηξίεο έρνπλ ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ θαη ηερλνινγηθφ πιηθφ ψζηε λα παξέρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζε 

αληίζεζε κε κηθξφηεξνπο πνπ αλαπφθεπθηα ξίρλνπλ ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ.  

Σν απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαζεο παιαηφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ κπνξνχλ λα 

έρνπλ πάςεη λα ηζρχνπλ, είλαη λα δεκηψλνληαη νη θαηαλαισηέο αθνχ δελ ζα κπνξνχλ 

λα βξίζθνπλ ηηο θζελφηεξεο θαη θαιχηεξεο πξνζθνξέο.  

Ζ ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη εχθνιε. Απαηηείηαη θαηάιιειε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, φπσο μελνδνρεία θαη ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, θαζψο 

θαη ε δεκηνπξγία θεληξηθψλ νξγαλσηηθψλ θνξέσλ-ζπλαζπηζκψλ ησλ κηθξφηεξσλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ απφ κφλνη ηνπο ηε δπλαηφηεηα γηα έγθαηξε 

θαη έγθπξε ελεκέξσζε γηα φια ηα ζέκαηα, νη νπνίνη ζα παξέρνπλ ζπλδπαζκέλε 

πιεξνθφξεζε.  

 

2
β
. 20 Ηιεθηξνληθέο θξαηήζεηο θαη εζσηεξηθή ιεηηνπξγία 

 

Σν Amadeus Hotels (Amadeus Hellas) είλαη έλα παγθφζκην ζχζηεκα 

δηαλνκήο, κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ λα πξνζθέξνπλ online ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεζλψο. Ήδε πεξηζζφηεξεο απφ 320 αιπζίδεο 
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μελνδνρείσλ ην έρνπλ επηιέμεη θαη πξνζθέξνπλ έηζη ζηνπο πειάηεο ηνπο άκεζε θαη 

απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ηνπο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηελ πιεξνθνξία πνπ παξέρεη ην 

ζχζηεκα πξνο ηνπο ρξήζηεο-πειάηεο, βειηηψλνληαο, δηνξζψλνληαο ή δηαγξάθνληαο 

ζηνηρεία, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε ν ηειηθφο ρξήζηεο λα ιακβάλεη online φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξε εηθφλα ηεο πξνο πψιεζε ππεξεζίαο θαη λα επηιέγεη εθείλε πνπ ηνπ 

ηαηξηάδεη θαιχηεξα. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

θίλεζε, ψζηε λα είλαη θαλείο ζε ζέζε λα πξνβεί ζε κηθξνδηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο. 

(www. amadeus. gr/).  

Σν Hotel Works (Blue Byte) είλαη κηα εθαξκνγή δηαρείξηζεο μελνδνρείσλ, ε 

νπνία δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ηαρχηεηα θαη ηελ επθνιία ζην ρεηξηζκφ, 

πξνζθέξνληαο κεηαμχ άιισλ πιήξε δηαρείξηζε ζηνηρείσλ κε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ 

πεδίσλ απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ψζηε λα θαιχπηνληαη εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο 

(νκαδνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη απηφκαηε επηθνηλσλία κε ην 

ελζσκαησκέλν νηθνλνκηθφ θχθισκα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ 

ρξενπηζηψζεσλ θ. ά. ).  

Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ δσκαηίσλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, 

παξέρεη δπλαηφηεηα γξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ ρψξσλ –ψζηε νη πιεξνθνξίεο 

(θαηάζηαζε, δηακέλνληεο, κέγεζνο, δηαξξχζκηζε αλά φξνθν θ. ιπ. ) λα είλαη 

πξνζβάζηκεο κε κηα καηηά-, αθξηβή παξαθνινχζεζε allotments, απηφκαηε 

απνδέζκεπζε δσκαηίσλ κε εκεξνκελία ή πεξίνδν, θαη ελεκέξσζε –ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν- ηνπ πιάλνπ δηαζεζηκφηεηαο, πξνεηδνπνηψληαο ζε πεξίπησζε overbooking.  

Σέινο, παξέρεη δπλαηφηεηα έθδνζεο απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ ηηκνθαηαιφγσλ κε 

επειημία ζηνλ ηξφπν ρξέσζεο (εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία, εηδηθή, επεηεηαθή, 1
ε
 

http://www.amadeus.gr/
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ηνπ κήλα), θαζψο θαη απηφκαηε ρξέσζε ππνρξεσηηθψλ θαη πξφζζεησλ παξνρψλ 

(πξσηλφ, γεχκα, room serviceθ. ιπ. ) ( www. bluebyte. gr).  

Σν Room Master (Galileo Hellas) είλαη έλα νινθιεξσκέλν θαη αθξηβέο 

πξφγξακκα μελνδνρεηαθψλ θξαηήζεσλ, ην νπνίν πξνζθέξεη άκεζε πξφζβαζε ζην 

ζχζηεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ μελνδνρείνπ, απινπνηεί ηε δηαδηθαζία θξαηήζεσλ θαη 

πξνζθέξεη επειημία θαη αμηνπηζηία. πλδεδεκέλν κε πεξηζζφηεξα απφ 47. 000 

μελνδνρεία παγθνζκίσο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζην in-house 

ζχζηεκα θξαηήζεσλ θάζε μελνδνρείνπ ηφζν γηα πσιήζεηο φζν θαη γηα έγθπξε θαη 

έγθαηξε δηαζεζηκφηεηα δσκαηίσλ. Δπίζεο, ζε θάζε θξάηεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο απηήο, φινη νη φξνη, ε πνιηηηθή θάζε μελνδνρείνπ θαζψο θαη νη 

αηηήζεηο γηα πψιεζε δσκαηίσλ ειέγρνληαη απηνκάησο γηα ην αλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, θαη κεηά ηελ πψιεζε εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε κηα πεξίιεςε 

κε απηνχο ηνπο φξνπο (www. galileo. gr/home_gr. htm,).  

Σν Room View (FORTHcrs), δίλεη ηε δπλαηφηεηα θξάηεζεο θαηαιχκαηνο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηελ FORTHcrs επηρεηξήζεσλ 

(πεξηζζφηεξα απφ 3. 000 μελνδνρεία), επηηξέπνληαο ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ ηαμηδησηηθνχ 

πξαθηνξείνπ λα πινεγεζεί –κέζσ ελφο απινχ θαη ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο- ζηα πξνζθεξφκελα απφ ην ζχζηεκα μελνδνρεία, λα δεη ηνπο ρψξνπο πνπ 

απηά δηαζέηνπλ θαη βέβαηα ηελ πξαγκαηηθή δηαζεζηκφηεηά ηνπο αλά ηχπν 

πξνζθεξφκελνπ δσκαηίνπ, ψζηε λα θάλεη ηελ αλάινγε πξφηαζε ζηνλ πειάηε θαη 

θαηφπηλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε online θξάηεζε.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επίδεημεο ησλ δσκαηίσλ ηνπ 

μελνδνρείνπ ζην ζχζηεκα κε πνιιά θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία (θσηνγξαθίεο, 

πιεξνθφξεζε γηα ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο απφ ζεκαληηθά ζεκεία ηεο πεξηνρήο, 

αλαιπηηθή ηηκνιφγεζε αλά εκέξα / πεξίνδν, άκεζν θαη απηφκαην ππνινγηζκφ ηεο 

http://www.bluebyte.gr/
http://www.galileo.gr/home_gr.htm
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ηηκήο αγνξάο θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο αλά εκέξα, αλά δσκάηην, ζην γεληθφ ζχλνιν θ. 

ιπ. ) (www. forthcrs. gr/index. asp?a_id=1221).  

Σν ζχζηεκα online θξαηήζεσλ γηα μελνδνρεία RoomRez (Rez Direct) παξέρεη 

ήδε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο Hotel Direct, ηε δπλαηφηεηα άκεζεο online επηβεβαίσζεο 

θάζε θξάηεζεο, ζε έλα αξθεηά κεγάιν αξηζκφ ειιεληθψλ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε θξάηεζε (ζε 20 γιψζζεο/160 

λνκίζκαηα) πξαγκαηνπνηείηαη πξναηξεηηθά κέζσ secure server (SSL) θαη ε ρξέσζε 

ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ πειάηε γίλεηαη απεπζείαο απφ ην μελνδνρείν. Τπάξρεη 

αθφκε ε δπλαηφηεηα παξνρήο εηδηθψλ πξνζθνξψλ ζε γλσζηνχο πειάηεο, πιήξνπο 

ειέγρνπ ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη νινθιεξσκέλσλ αλαθνξψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

(www. rez1. com/content/solutions/rez. jsp,) 

Σν πξφγξακκα Sabre Exclusives (Sabre Holdings corp. ) είλαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν ψζηε λα παξέρεη ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο επρξεζηία θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θξαηήζεσλ. Μεηαμχ άιισλ 

πξνζθέξεη: ζπλεξγαζία κε πεξηζζφηεξνπο απφ 161. 000 ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο 

δηεζλψο, αλάπηπμε RevPAR, ακθίδξνκε δηαζχλδεζε GDS (Global Distribution 

System) θαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζην πξφγξακκα απηφ, αξθεί λα 

δηαζέζεη έλαλ αξηζκφ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ έλαο 

ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο ζπλδεδεκέλνο κε ην ζχζηεκα αλαδεηήζεη δσκάηηα ζην GDS, 

απηφ ζα ηνπ δψζεη έλαλ πιήξε θαηάινγν κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ψζηε λα 

δηαιέμεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θξάηεζε, ελψ ην Sabre Travel Network ζα 

ιάβεη ηελ πξνπιεξσκή θαη ζα απνζηείιεη ζην μελνδνρείν ηελ θξάηεζε ηνπ πειάηε 

(www. sabreairlinesolutions. com/news/pdfs/020429_Webcast. pdf).  

http://www.forthcrs.gr/index.asp?a_id=1221
http://www.rez1.com/content/solutions/rez.jsp
http://www.sabreairlinesolutions.com/news/pdfs/020429_Webcast.pdf
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Οη ζεηξέο παθέησλ ινγηζκηθνχ Fidelio θαη Opera (Singular Hospitality 

Solutions) απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Σν Fidelio είλαη απφ ηα βαζηθά μελνδνρεηαθά software ζηνλ 

θφζκν (κε παγθφζκηα βάζε πνπ μεπεξλά ηηο 45. 000 εγθαηαζηάζεηο) θαη απνηειεί ηελ 

πξψηε επηινγή πνιιψλ δηεζλψλ αιπζίδσλ θαζψο θαη ησλ κεγαιχηεξσλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα, θαη παξέρεη δπλαηφηεηεο φπσο: Central 

Reservation System (CRS), γηα ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ θξαηήζεσλ 

μελνδνρεηαθψλ αιπζίδσλ, Customer Information System (CIS), γηα ηελ θεληξηθή 

ζπιινγή θαη δηαλνκή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζην ηζηνξηθφ ησλ κεκνλσκέλσλ 

πειαηψλ, εηαηξηψλ θαη πξαθηνξείσλ, καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαλπθηεξεχζεηο, 

Travel Agent Processing (TAP), γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ πιεξσκή ησλ 

πξνκεζεηψλ ησλ πξαθηνξείσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην μελνδνρείν, θαη Fidelio 

Frequent Flyer (FFF), γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ δηακνλήο ησλ πειαηψλ κε ζθνπφ 

ηελ θαηαρψξηζή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ. (www. micros. 

com/Products/OPERAEnterpriseSolution/OPERA_GDS_Interface) (www. myfidelio. 

net/public/products. shtml).  

Σν παθέην ινγηζκηθνχ ηεο Sunsoft παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε ιεηηνπξγία θάζε μελνδνρείνπ (ιεηηνπξγηθά πιάλα θίλεζεο, 

κεηαβιεηνί φξνη παξακνλήο αλά εκέξα θαη αλά πειάηε, επειημία ζηε δηαρείξηζε 

ινγαξηαζκψλ πειαηψλ θαη ρξεσζηψλ, δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ηειεθσληθά 

θέληξα, Pay TV, ππεξεζίεο ζπλαιιάγκαηνο, P. O. S. , θ. ά. ).  

Με ηελ F&B Management θαιχπηεηαη φιν ην θάζκα ηνπ εκεξήζηνπ ειέγρνπ 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ελψ κε 

ηε Γηαρείξηζε εκείσλ Πψιεζεο (Points of sales) πξνζνκνηψλεηαη ε ιεηηνπξγία κηαο 

ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο ηακεηαθήο κεραλήο (ιεηηνπξγεί κε νζφλεο αθήο θαη ζηελ 

http://www.myfidelio.net/public/products.shtml
http://www.myfidelio.net/public/products.shtml


Κεφάλαιο 2β – Τουριςμόσ και Marketing  

 

77 
 

πιήξε κνξθή ηεο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην front office γηα ηελ online δηαρείξηζε 

ρξεψζεσλ θαη φξσλ δηαηξνθήο θαη κε ην F&B Management γηα απνζηνιή ησλ 

εκεξήζησλ πσιήζεσλ) (www. sunsoft. gr).  

 

2
β
. 21 Η έξεπλα ηνπ e – Business Watch γηα ηνλ επξσπατθό Σνπξηζκό 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ e- 

Business Watch αλαθνξηθά κε ηελ επξσπατθή βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ έξεπλα 

επηζεκαίλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ 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.  

Όκσο, κφιηο ην 50% ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ, επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ζε αζθαιέο ή κε πεξηβάιινλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα νη online 

πσιήζεηο κπνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ λα ζεσξνχληαη σο online θξαηήζεηο. Όζνλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν πσιήζεσλ, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο 

ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηζηνζειίδσλ, ελψ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα έξρνληαη ζε 

δεχηεξε κνίξα.  

Ζ έξεπλα επηζεκαίλεη, επίζεο, πςειή δηείζδπζε ησλ CRM ζπζηεκάησλ ηδίσο 

ζηηο κεγάιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φπνπ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 37%. 

http://www.sunsoft.gr/
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Αληηζέησο, ηα ERP ζπζηήκαηα έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλε δηείζδπζε, αθνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ην 7% ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 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 ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ παξαγγειηψλ κε ηα back-end 

ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία.  

πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα δηαπηζηψλεη φηη ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ 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 ειεθηξνληθφ 

κάξθεηηλγθ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζπρλά κε πνιχ βαζηθά ζπζηήκαηα ππνδνκήο.  

Όπσο επηζεκαίλεη ε έξεπλα, ε δηείζδπζε ηνπ e-marketing 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 κάξθεηηλγθ 

θαη ηηο πσιήζεηο θαη, ηέινο, ε επίηεπμε ζηηγκηαίαο κεηαβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζε 

απάληεζε ηεο δήηεζεο.  

χκθσλα κε ην e-Business Watch (2003), ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ πειαηψλ 

πξαγκαηνπνηεί αλαδεηήζεηο ζην Internet γηα ελαιιαθηηθέο επηινγέο, πξηλ θαηαιήμεη 
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ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ. Δθφζνλ ηα web sites απνηεινχλ ήδε έλα 

ηδηαίηεξα δεκνθηιέο εξγαιείν κάξθεηηλγθ, ε επφκελε πξφθιεζε είλαη ε κεηαηξνπή 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ ζε απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πσιήζεσλ.  

Σν δηαδίθηπν 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 κάξθεηηλγθ.  

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 ε 

– επηρεηξείλ. πγθεθξηκέλα, φζν πεξηζζφηεξν πσινχλ ειεθηξνληθά ηαμηδησηηθά 

παθέηα, ηφζν εμαζζελνχλ ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα δηαλνκήο θαη κάξθεηηλγθ. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε εμάιεηςε ησλ παξαδνζηαθψλ ελδηάκεζσλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο, αιιά ηαπηφρξνλα ε αλάδεημε λέσλ ελδηάκεζσλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

θαλαιηψλ φπσο ηηο ηαμηδησηηθέο ηζηνζειίδεο.  

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. 

Όπσο επηζεκαίλεη ε έξεπλα, νη κηθξφηεξεο εηαηξίεο ζα έξζνπλ βεβαίσο αληηκέησπεο 

κε ηα θφζηε πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, ηελ έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αλεπάξθεηα πξσηππνπνηεκέλσλ εθαξκνγψλ νη 
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νπνίεο ζα δηεπζεηνχλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο (www.goonline.gr/ 

ebusiness/specials/article. html?article_id=277).  

 

2
β
. 22 Σν δηαδίθηπν σο κέζν πξνώζεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ  

 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζν πξνψζεζεο θαη 

δηαθήκηζεο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα εληνπηζηεί αξρηθά απφ ηελ θχζε 

ηεο επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξεη αλάκεζα ζε επηρεηξεκαηίεο θαη πειάηεο. Απνηειεί 

έλα θαλάιη γξήγνξεο, εχθνιεο θαη άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ην ζεκαληηθφηαην 

πιενλέθηεκα φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη δηαζέζηκεο θαηά ηε δηάξθεηα 

φινπ ηνπ 24σξνπ (Buhalis, 2003).  

πλεπψο, εμαιείθεηαη ε αλάγθε γηα κεζάδνληεο φπσο ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, 

πιαλφδηνη δηαθεκηζηέο θ. η. ι. θαη νδεγνχκαζηε ζε κηα ζηελφηεξε επαθή εηαηξίαο θαη 

πειάηε πνπ απμάλεη ην βαζκφ εμππεξέηεζεο θαη ηθαλνπνίεζήο ηνπ.  

Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα γλσζηνπνηήζεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ζε κεγαιχηεξν εχξνο πειαηψλ πνπ πξνέξρνληαη θαη απφ ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, θαζψο απνηειεί κηα θζελή, αλαινγηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, 

ιχζε ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε ρξφλν θαη θφπν γηα λα εγθαηαζηαζεί θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη.  

Δπηπξνζζέησο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ δηθηπαθνχ ρψξνπ 

γηα κηα επηρείξεζε θαη εηδηθφηεξα κηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα 

πνπ πξνζθέξεη γηα δπλακηθή θαη ζπλερή ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζε απηφλ (Buhalis, 2003).  
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Γηα παξάδεηγκα, θαζίζηαηαη δπλαηή ε ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηηο πην 

πξφζθαηεο πξνζθνξέο, ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο θαη ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο 

πξνζέγγηζεο ζην δηαθεκηδφκελν κέξνο.  

Δίλαη επξχηεξα απνδεθηφ πιένλ φηη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ή 

απνηπγράλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαη ρξήζηκν δηθηπαθφ ηφπν 

δηαθηλδπλεχνπλ λα παξνπζηάζνπλ πξνο ηα έμσ ηελ εηθφλα κηαο κε ζχγρξνλεο θαη 

εθηφο επνρήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα ππάξρεη κηα 

εκθαλήο απνγνήηεπζε ησλ πειαηψλ πνπ αλέκελαλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο 

ιεηηνπξγίεο, γεγνλφο πνπ έρεη σο ηειηθφ επαθφινπζν ηελ ειάηησζε ησλ θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο (Buhalis, 2003).  

Γηα ηνπο ιφγνπο ινηπφλ πνπ πξναλαθέξακε φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

θαη επηρεηξεκαηίεο εκπιέθνληαη κε ην δηαδίθηπν. Καζψο ε αλάπηπμή ηνπ σο κέζν 

επηθνηλσλίαο είλαη ξαγδαία θαη αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο θαη 

ζην κέιινλ, αβίαζηα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

απνηειεί αλαγθαίν θαη ζπνπδαηφηαην παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεπψο θαη απηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  

 

2
β
. 23 Απαηηήζεηο από ηηο ηνπξηζηηθέο ηζηνζειίδεο 

 

Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο (ζχλνιν ζρεηηθψλ θαη δηαζπλδεδεκέλσλ ηζηνζειίδσλ 

ηνπ ίδηνπ ηδηνθηήηε) ζην Γηαδίθηπν ζα πξέπεη ινηπφλ λα επηηξέπεη ηε βέιηηζηε 

ζπλεξγαζία παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ, ψζηε θαη νη δχν πιεπξέο λα απνθνκίδνπλ 

ηα κέγηζηα απφ ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ ηζηνηφπσλ 

ζα πξέπεη λα δεζκεχνληαη ψζηε λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη 

λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ.  
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Ζ θπβέξλεζε, πνπ απνηειεί ηνλ ξπζκηζηή ησλ θαλφλσλ, πξέπεη λα 

θαηαλνήζεη θαη ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο γηα 

λα εμαζθαιίζεη ηα θέξδε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη θαηαλαισηέο, πνπ απνηεινχλ ηνλ ηειηθφ ζηφρν ησλ 

παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη θαη ηθαλνί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απνδνηηθά ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα. Όκσο ην εξψηεκα πνπ 

κέλεη είλαη ην πψο κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε έλαλ ηνπξηζηηθφ δηθηπαθφ ηφπν; 

«Σξεηο θξίζηκνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο βαζηθνί γηα ηελ επηηπρία 

ελφο ζπζηήκαηνο ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ πνηφηεηα ζηελ πξφζβαζε, ε 

πνηφηεηα ζην πεξηερφκελν θαη ε ηθαλφηεηα ζηελ δηακφξθσζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. 

» (Wallingford, 1988) 

Με ηνλ φξν πνηφηεηα ζηελ πξφζβαζε αλαθεξφκαζηε ζην πφζν εχθνια ή 

Λεηηνπξγηθά δειαδή, πφζν θαιά ζρεδηαζκέλνο είλαη ν θάζε δηθηπαθφο ηφπνο σο πξνο 

ηελ θαιχηεξε πινήγεζε κέζα ζε απηφλ, ηελ γεληθφηεξε εκθάληζε ησλ ηζηνζειίδσλ, 

ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο γξακκαηνζεηξέο, ηελ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ, ηελ απιφηεηα ηεο 

δνκήο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη άιια πνπ έρνπκε ήδε αλαθέξεη.  

Ζ πνηφηεηα ζην πεξηερφκελν επηθεληξψλεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο online 

πιεξνθνξίαο ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξε θαη επαλάγλσζηε, ελεκεξσκέλε 

κε ηα πην ζχγρξνλα δεδνκέλα, αιεζηλή θαη αληηθεηκεληθή. Δπίζεο, κπνξεί λα είλαη 

θάζε ηχπνπ φπσο θείκελν, γξαθηθά θαη εηθφλεο, ήρνη θαη βίληεν.  

Ζ δηακφξθσζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο απνηειεί πξνγξακκαηηζηηθφ ζέκα. Ζ 

πιεξνθνξία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε 

ρξήζηε. Απνηειεί θνηλή ηαθηηθή ε πξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ θαη ηαπηφρξνλα ε πιήξεο ρξεζηκνπνίεζε-αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ.  
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2
β
. 24 Πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Ζ ηνπξηζηηθή αγνξά γλψξηζε δξακαηηθέο αιιαγέο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Οη 

κεηαβνιέο ζηελ αγνξαζηηθή δήηεζε ήηαλ άκεζε ζπλέπεηα ηνπ ηξνκνθξαηηθνχ 

θηππήκαηνο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ θαη άιισλ πξφζθαησλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ 

ζπκβάλησλ πνπ επεξέαζαλ ηνλ ηνπξηζκφ. Όπσο δείρλνπλ φιεο νη ελδείμεηο, ε αγνξά 

ζα εμαθνινπζήζεη θαη κειινληηθά λα παξνπζηάδεη κηα επκεηαβιεζία.  

Δπνκέλσο, έγθεηηαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζην θχθισκα παξνρήο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο λα πξνζαξκφζνπλ ηα πξντφληα θαη ην κάξθεηηλγθ, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Ζ επξσπατθή επηηξνπή ηνπξηζκνχ θαηαγξάθεη 

αθνινχζσο ηηο λέεο ηάζεηο, ηζρπξηδφκελε φηη ελψ ππάξρνπλ δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ 

ζπλερίδνπλ λα απαζρνινχλ νξηζκέλεο αγνξέο, είλαη εκθαλέο φηη νη άλζξσπνη 

ζπλεζίδνπλ λα δνπλ ζε έλαλ αλαζθαιή θφζκν. Δπίζεο, ε ηνπξηζηηθή αγνξά εκθαλίδεη 

ηαρχηεξνπο ξπζκνχο αλάθακςεο κεηά απφ ζπκβάληα πνπ αλαθφπηνπλ 

πεξηζηαζηαθά ηνλ ηνπξηζκφ.  

Οη άλζξσπνη ζα ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ πην ζπρλά, αιιά κηθξφηεξεο δηάξθεηαο 

ηαμίδηα, φκσο θαη ε δήηεζε γηα καθξνρξφληα ηαμίδηα βξίζθεηαη ζε ηξνρηά αλφδνπ. Ζ 

αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηηο ρακεινχ θφζηνπο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ήηαλ πξσηνθαλήο 

θαη αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, θαζψο νη άλζξσπνη ζπλερίδνπλ λα ςάρλνπλ γηα 

ρακειέο ηηκέο.  

 Οη ηνπξίζηεο πνιιέο θνξέο δελ επηιέγνπλ απιψο έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξννξηζκφ, αιιά αλαδεηνχλ κία ηνπξηζηηθή εκπεηξία. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

νξγαληζκνί δηαρείξηζεο πξννξηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη πην δεκηνπξγηθνί ζηηο 

πξνσζεηηθέο ηνπο ελέξγεηεο. Ζ δήηεζε γηα απζεληηθέο εκπεηξίεο, φπσο γηα επαθή κε 
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ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα θαη ηε θχζε, ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη ηδίσο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο.  

Οη θαηαλαισηέο είλαη ιηγφηεξν πηζηνί ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο θαη είλαη 

απμαλφκελα απξφβιεπηνη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζην 

ζπλδπαζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Αλ θαη νη ζεκαληηθφηεξνη ηνπξηζηηθνί φκηινη 

ζεσξνχλ φηη ην ηνπξηζηηθφ παθέην απέρεη πνιχ απφ ηελ εμαθάληζή ηνπ – αθφκε θαη 

αλ ε δήηεζε γηα πξνζσπνπνηεκέλεο ιχζεηο είλαη απμεκέλε -, απηνί πνπ ζα 

θπξηαξρήζνπλ ζην κέιινλ ζα είλαη νη πξννξηζκνί θαη νη πξνκεζεπηέο πνπ 

αλαπηχζζνπλ θηιηθά πξνο ην ρξήζηε ηζηνζειίδσλ, ηα νπνία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

άκεζεο θξάηεζεο θαη δπλακηθά παθέηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3:Έξεπλα ζηα μελνδνρεία 5*& lux ζηε Μύθνλν 

 

3. 1 Παξνπζίαζε όισλ ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ 5* θαη lux ηεο 

Μπθόλνπ 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξσηνγελή έξεπλα κε ηελ 

κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο (αλάιπζε πεξηερνκέλσλ), ζε αξθεηνχο δηαδηθηπαθνχο 

ηφπνπο ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μπθφλνπ 

ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ 18 μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 5* θαη lux. 

Απηά ηα 18 μελνδνρεία έρνπλ ζπλνιηθά 1408 δσκάηηα (δσκάηηα, ζνπίηεο θαη 

δηακεξίζκαηα) κε 2352 θιίλεο. Δπηπιένλ φια απηά ηα μελνδνρείσλ δηαζέηνπλ θαη 

δηαδηθηπαθφ ηφπν γηα λα κπνξέζνπλ λα παξνπζηάζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπιιέρηεθαλ γηα απηήλ ηελ εξγαζία πξνέξρνληαη απφ 

ελλέα (9) μελνδνρεία. Έλα (1) απφ απηά αλαθέξεηαη ζε εηαηξία αιπζίδα πνπ έρεη ηξία 

(3) μελνδνρεία ζηελ Μχθνλν.  

Καηά ζπλέπεηα νη παξαθάησ πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, αλαθέξνληαη ζε έμε (6) μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο. ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ ππάξρνπλ αλαιπηηθνί πίλαθεο πνπ εμεγνχλ πνηά μελνδνρεία αλήθνπλ ζε 

πνηέο αιπζίδεο. Δπίζεο ηα μελνδνρεία πνπ απνηεινχλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο έρνπλ 

ζπλνιηθά 809 δσκάηηα (δσκάηηα, ζνπίηεο θαη δηακεξίζκαηα).  

Σν πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλεη ην δείγκα καο ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ηνπ 

ζπλφινπ είλαη 50% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ μελνδνρείσλ 5 * θαη lux ζηελ Μχθνλν.  
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Σν πιήζνο ησλ μελνδνρείσλ 5* θαη lux ηεο Μπθφλνπ είλαη : 

Πίλαθαο 1: Ξελνδνρεία Μπθόλνπ 5* & lux 

1 ΑΓΗΟ ΓΗΑΝΝΖ  Άγηνο Ησάλλεο www. saintjohn. gr  

2 ΜΤΚΟΝΟ ΓΚΡΑΝΣ HΟΣΔL Άγηνο Ησάλλεο www. mykonosgrand. gr  

3 ΘΑΡΡΟΖ Βξχζε www. tharroeofmykonos. gr  

4 ΗΜΠΔΡΗΑΛ ΜΤΚΟΝΗΑΝ  

Διία-Άλσ 

κεξά www. myconiancollection. gr  

5 ΡΟΤΑΓΗΑΛ ΜΤΚΟΝΗΑΝ  Διία www. myconiancollection. gr  

6 ΚΗΒΧΣΟ  Οξλφο www. kivotosmykonos. com 

7 ΜΤΚΟΝΗΑΝ ΑΜΠΑΑΝΣΟΡ Πιαηχο Γηαιφο www. myconiancollection. gr  

8 ΜΤΚΟΝΟ ΜΠΛΟΤ Πιαηχο Γηαιφο www. grecotel. gr  

9 ΜΤΚΟΝΟ ΜΠΛΟΤ ΒΗΛΛΔ Πιαηχο Γηαιφο www. grecotel. gr  

10 ΠΑΛΛΑΓΗΟΝ  Πιαηχο Γηαιφο www. hotelpalladium. gr  

11 ΚΑΒΟ ΣΑΓΚΟΤ Σάγθνπ www. cavotagoo. gr  

12 ΚΟΤΡΟ Σάγθνπ www. kouroshotelmykonos. gr  

13 GRECOPHILIA 

Διία-Άλσ 

κεξά www. grecophilia. com 

14 ARTE &MARE SUITES Διία www. eliasuites. com 

15 BILL & COO HOTEL 

Μεγάιε 

Άκκνο www. bill-coo-hotel. com 

16 SANTA MARINA RESORT Οξλφο www. santa-marina. gr 

17 LA RESIDENCE MYKONOS HOTEL Καιαθάηεο www. laresidencemykonos. com 

18 PETASOS BEACH RESORT & SPA Πιαηχο Γηαιφο www. petasos. gr  

  

ην πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο, κεηξήζακε πνηθίια κεγέζε θαη ζηνηρεία. Γηα 

παξάδεηγκα παξαηεξήζακε πσο ην 22% ησλ μελνδνρείσλ αλήθεη ζε μέλεο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 4.  

  

http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=9618
http://www.saintjohn.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3969
http://www.mykonosgrand.gr/
http://www.tharroeofmykonos.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=9549
http://www.myconiancollection.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3964
http://www.myconiancollection.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3931
http://www.kivotosmykonos.com/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3928
http://www.myconiancollection.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3954
http://www.grecotel.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=11434
http://www.grecotel.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3932
http://www.hotelpalladium.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3813
http://www.cavotagoo.gr/
http://www.kouroshotelmykonos.gr/
http://www.grecophilia.com/
http://www.eliasuites.com/
http://www.bill-coo-hotel.com/
http://www.santa-marina.gr/
http://www.laresidencemykonos.com/
http://www.petasos.gr/
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Γηάγξακκα 4: Πνπ αλήθεη ε μελνδνρεηαθή εηαηξία  

 

 

Πνην ζπγθεθξηκέλα απφ ηα 18 μελνδνρεία 5* θαη lux ηα 14 αλήθνπλ ζε 

ειιεληθέο εηαηξείεο ελψ κφιηο 4 αλήθνπλ ζε μέλεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο.  

 Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ην 61% ησλ μελνδνρείσλ 

είλαη 5* ελψ ην 39% lux ζνπίηεο. Γηάγξακκα 5 

Γηάγξακκα 5: Καηεγνξία μελνδνρείσλ 

 

Ελληνική 
εταιρεία

78%

Ξζνη εταιρεία
22%

Το ξενοδοχείο ανήκει ςε: 

5*
61%

lux
39%

Κατηγορία ξενοδοχείων
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3. 2 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ζηα μελνδνρεία 5* θαη lux ζηελ 

Μύθνλν 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 9 

μελνδνρεία απφ ηα 18 ηα νπνία απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην.  

 

Πίλαθαο 2: Ξελνδνρεία πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην 

A/A Ξενοδοχείο Περιοχή Site 

1 ΑΓΗΟ ΓΗΑΝΝΖ  Άγηνο Ησάλλεο www. saintjohn. gr  

2 

ΜΤΚΟΝΟ ΓΚΡΑΝΣ 

ΖΟΣΔΛ Άγηνο Ησάλλεο www. mykonosgrand. gr  

3 ΠΑΛΛΑΓΗΟΝ  Πιαηχο Γηαιφο www. hotelpalladium. gr  

4 ΗΜΠΔΡΗΑΛ ΜΤΚΟΝΗΑΝ  Διία-Άλσ κεξά www. myconiancollection. gr  

5 

ΡΟΤΑΓΗΑΛ 

ΜΤΚΟΝΗΑΝ  Διία www. myconiancollection. gr  

6 ΚΗΒΧΣΟ  Οξλφο www. kivotosmykonos. com 

7 

ΜΤΚΟΝΗΑΝ 

ΑΜΠΑΑΝΣΟΡ Πιαηχο Γηαιφο www. myconiancollection. gr  

8 ΚΟΤΡΟ Σάγθνπ 

www. kouroshotelmykonos. 

gr  

9 GRECOPHILIA Διία-Άλσ κεξά www. grecophilia. com 

 

3. 2. 1 Καηαζθεπή δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ 

 

ε έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 56 % ηα μελνδνρεία πξνηίκεζαλ ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπο απφ εηαηξία θαηαζθεπήο 

site. Δθηφο φκσο απφ ηελ θαηαζθεπή ηεο εθπιήξσλαλ θαη ηελ δηαθεκηζηηθή θακπάληα 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ Γηάγξακκα 6.   

http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=9618
http://www.saintjohn.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3969
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3969
http://www.mykonosgrand.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3932
http://www.hotelpalladium.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=9549
http://www.myconiancollection.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3964
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3964
http://www.myconiancollection.gr/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3931
http://www.kivotosmykonos.com/
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3928
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=3928
http://www.myconiancollection.gr/
http://www.kouroshotelmykonos.gr/
http://www.kouroshotelmykonos.gr/
http://www.grecophilia.com/
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Γηάγξακκα 6: Από πνηνλ θαηαζθεπάζηεθε ν δηαδηθηπαθόο ηόπνο 

 

 Σν 33 % ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πψο ε θαηαζθεπή ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ ηεο εηαηξίαο έγηλε απφ δηαθεκηζηηθή εηαηξία, ελψ κφιηο ην 11% απάληεζε πσο 

πξνηίκεζε λα γίλεη απφ άιιν άηνκν (ππάιιεινο ηεο εηαηξίαο, γλσζηφο).  

 

3. 2. 2 Γηαθήκηζε κέζσ άιισλ δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ 

 

Όια ηα μελνδνρεία ηνπ δείγκαηνο έρνπλ επελδχζεη ζηε δηαθήκηζε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηνπο ηφπνπ κέζσ internet θαη έρνπλ ζεκεηψζεη αχμεζε ζηηο επηζθέςεηο. 

(Γηάγξακκα 7) 

  

56%33%

11%

ποιοσ καταςκζυαςε την ιςτοςελίδα

Εταιρεία καταςκευήσ ιςτοςελίδων Διαφημιςτική εταιρεία Άλλοσ
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Γηάγξακκα 7: Γηαθήκηζε κέζσ άιισλ δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ 

 

 

3. 2. 3 πλεξγαζία κε ειεθηξνληθά ηνπξηζηηθά γξαθεία 

 

Όια ηα μελνδνρεία ζπλεξγάδνληαη κε ειεθηξνληθά ηνπξηζηηθά γξαθεία 

ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ηνπο δηαδηθηπαθφ ηφπν γηα ηηο θξαηήζεηο. Απηέο νη εηαηξείεο 

ιεηηνπξγνχλ σο δηακεζνιαβεηέο θαη πιεξψλνληαη κε έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ηηο 

θξαηήζεηο ηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ. (Γηάγξακκα 8).  

  

100%

0%

Διαφήμιςη μζςω άλλων 
διαδικτυακών τόπων
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Γηάγξακκα 8: πλεξγαζία κε ειεθηξνληθά ηνπξηζηηθά γξαθεία 

 

 

3. 2. 4 Online booking 

 

Μέζα απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο φισλ ησλ μελνδνρείσλ ηεο έξεπλαο 

(100%) κπνξεί λα γίλεη κηα ειεθηξνληθή θξάηεζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππάξρεη 

κηα εηδηθή θφξκα ηελ νπνία κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ν ππνςήθηνο ηνπξίζηαο - 

θαηαλαισηήο.  

 Αξρηθά δεηνχληαη νη εκεξνκελίεο έηζη ψζηε λα ειέγμεη ην ζχζηεκα ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ γηα ηελ πεξίνδν πνπ ελδηαθέξεηαη ν παξαζεξηζηήο. 

ηε ζπλέρεηα θαη εθφζνλ ην ζχζηεκα επηβεβαηψζεη φηη ππάξρνπλ δηαζέζηκα δσκάηηα 

κπνξεί ν πειάηεο λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ηεο θξάηεζεο. Σνπ δεηνχληαη λα 

δειψζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, (φλνκα, επψλπκν, θαηνηθία θηι) θαη ηελ 

ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα ζηαιεί ε επηβεβαίσζε ηεο θξάηεζεο.  

Αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ μελνδνρείνπ αιιά θαη ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία 

ελδηαθέξεηαη ν πειάηεο κπνξεί λα δεηεζεί πξνθαηαβνιή ή νχησο ή άιισο λα 

100%

0%

Συνεργαςία με ηλεκτρονικά 
τουριςτικά γραφεία
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δεηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο Visa ηνπ πειάηε ψζηε λα γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ 

δσκαηίνπ κεηά ηε ρξήζε ηνπ.  

3. 2. 5 Γηαδηθαζίεο έξεπλαο μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ 

 

Σν δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε, ζηελ πιεηνςεθία ηνπ, αξλεηηθά ζην 

εξψηεκα εάλ πξαγκαηνπνηεί ην μελνδνρείν, ζην νπνίν εξγάδνληαη, ηνπξηζηηθέο 

έξεπλεο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Σν αξλεηηθφ πνζνζηφ είλαη ηδηαηηέξσο πςειφ 

ζε ζρέζε κε ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο θαζψο θαηέρεη ην 67% έλαληη ηνπ 33 %.  

 Γηάγξακκα 9  

Γηάγξακκα 9: Πξαγκαηνπνηείηε έξεπλεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ 

 

Γπζηπρψο, κέζσ ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ έγηλε άθξσο αληηιεπηφ φηη νη έξεπλεο 

πνπ γίλνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ μελνδνρείσλ ηεο Διιάδνο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο 

ζε ζρέζε κε έξεπλεο θαη δεκνζθνπήζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μελνδνρεία 

ηνπ εμσηεξηθνχ (γηα παξάδεηγκα Hilton, Intercontinental). ηελ Διιάδα ε πξαθηηθή 

ησλ on line εξεπλψλ δελ είλαη θαζφινπ δηαδεδνκέλε ζηεξψληαο, γηα ηνλ ιφγν απηφ 

απφ ηελ επηρείξεζε, ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη επθνιφηεξα ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

33%

67%

Διαδικαςίεσ ζρευνασ

NAI OXI
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αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο θαζψο θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο 

πνπ έιαβαλ ζην μελνδνρείν ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο.  

Σα κηθξά πνζνζηά ζεηηθήο απφθξηζεο ζην εξψηεκα απηφ, κφιηο ηεο ηάμεσο 

ηνπ 30%, θαλεξψλεη φηη ηα ζχγρξνλα μελνδνρεία πνιπηειείαο ηεο Μπθφλνπ δελ 

έρνπλ πηζαλφηαηα αληηιεθζεί ηελ κέγηζηε ζπνπδαηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ εξεπλψλ.  

 

3. 2. 6 Πνζνζηό θξαηήζεσλ 5εηίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ  

 

Τπάξρεη κηα ξαγδαία αχμεζε ζηηο θξαηήζεηο ησλ μελνδνρείσλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα ην 2005 ηα μελνδνρεία είραλ θαηά κέζν φξν 18% πιεξφηεηα ζηα δσκάηηα. 

Απηφ ην πνζφ θαηάθεξε λα απμεζεί θαη λα γίλεη 30% κεηά απφ 4 ρξφληα (Γηάγξακκα 

10).  

Γηάγξακκα 10: Πνζνζηό θξαηήζεσλ 5εηίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ 

 

0%
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30%

35%

2005
2006

2007
2008

2009

2005 2006 2007 2008 2009
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ποςοςτό κρατήςεων τα τελευταία 5 χρόνια
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ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα πνχκε φηη νη παξαπάλσ κεηξήζεηο αλαθέξνληαη 

κφλν ζε θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηε θφξκα θξαηήζεσλ πνπ ππάξρεη ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ μελνδνρείνπ. Ξερσξηζηή πεξίπησζε απνηεινχλ νη θξαηήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ άιισλ booking sites.  

ηα δηάθνξα booking sites ζηα νπνία κπνξεί ν πειάηεο λα βξεη πιεξνθνξίεο 

θαζψο θαη κηα εηδηθή θφξκα θξαηήζεσλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηά ηα sites, ελψ 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην μελνδνρείν θαη θσηνγξαθίεο, δελ δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία ηνπ πειάηε κε ην 

μελνδνρείν. Γειαδή παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο θξάηεζεο, κέζσ ηεο εηδηθήο 

θφξκαο αιιά δελ ππάξρεη θαλέλαο ζχλδεζκνο γηα ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

μελνδνρείνπ, νχηε αλαθέξεηαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε, νχηε θάπνην ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο.  

 

3. 2. 7 πλνιηθέο θξαηήζεηο 

 

Ο πιένλ δηαδεδνκέλνο ηξφπνο θξάηεζεο, γηα ηα μελνδνρεία πνιπηειείαο ηεο 

Μπθφλνπ, εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία, κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

40%.  
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Γηάγξακκα 11: Πνζνζηό ζπλνιηθώλ θξαηήζεσλ 

 

εκαληηθφ βέβαηα είλαη θαη ην πνζνζηφ ( 25%) ην νπνίν θαηέρνπλ νη 

θξαηήζεηο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη πιένλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

ηζηνζειίδσλ. 20% είλαη αθξηβψο ην πνζνζηφ ην νπνίν θαηέρνπλ θαη νη θξαηήζεηο, νη 

νπνίεο επηβεβαηψλνληαη κέζσ fax θαη ηειεθψλνπ. Σν 15% θαηέρνπλ νη θξαηήζεηο νη 

νπνίεο γίλνληαη κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ, κε ηηο πξνκήζεηεο 

επί ησλ ηηκψλ ησλ μελνδνρείσλ, νη νπνίεο αλαιχνληαη αξγφηεξα.  

 

3. 2. 8 Target Group 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε απφ πνχ πξνέξρνληαη νη 

παξαζεξηζηέο πνπ πξνηηκνχλ λα θάλνπλ θξάηεζε κέζσ δηαδηθηχνπ.  

  

40%

25%

15%

20%

Ποςοςτό κρατήςεων

ταξιδιωτικά γραφεια Booking από την ςελίδα

booking από ταξιδιωτικά γραφεία τηλζφωνο/ φαξ
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Γηάγξακκα 12: Target Group έξεπλαο 

 

Οη Έιιελεο θαηέρνπλ ην 10 % ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Οη Άγγινη βξίζθνληαη ζην 17%, ιίγν πην πάλσ απφ ηνπο ηηαινχο πνπ 

είλαη ζην 16%. Οη πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο γίλνληαη φκσο, απφ ηηο ΖΠΑ (25%) 

θέξλνληαο ζε δεχηεξε θαη ηξίηε ζέζε ηελ Αξγεληηλή θαη ηελ Βξαδηιία κε 8% θαη 7 % 

αληίζηνηρα, ζηελ Ακεξηθή. Σέινο 13% θαηέρνπλ ηα Δλσκέλα Δκηξάηα θαη κφιηο 4% 

άιινη (Γαιιία, Γεξκαλία).  

Σα πνιπηειή μελνδνρεία, απνηεινχλ ηδηαίηεξε πεξίπησζε δηφηη απαηηνχληαη 

αξθεηά ρξήκαηα γηα λα απνιαχζεη θαλείο ηηο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ππεξεζίεο ηνπο. 

Γηα ηνλ ίδην ιφγν έρνπλ θαη κηα ηδηαηηεξφηεηα σο πξνο ηελ ειεθηξνληθή πψιεζε ηνπ 

πξντφληνο.  

Έσο ηψξα επηθξαηνχζε ζπρλά ε άπνςε φηη θάπνηνο ζα δπζθνιεπφηαλ λα 

θάλεη κηα θξάηεζε κέζσ internet γηα ηηο ππεξεζίεο ελφο ππεξπνιπηεινχο 

μελνδνρείνπ. Θα ρξεηαδφηαλ λα δαπαλήζεη αξθεηά ρξήκαηα θαη ζα έπξεπε λα 

πιεξψζεη κέζσ θάξηαο απφ ην δηαδίθηπν. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

10%

17% 16%

25%

7% 8%
13%

4%

Ποιοι πραγματοποιοφν περιςςότερεσ 
ςυναλλαγζσ μζςω internet;
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θαζηέξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ σο έλαλ απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο πηα ηξφπνπο 

αγνξαπσιεζίαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απηή ε άπνςε αξρίδεη λα αληηζηξέθεηαη.  

Δίλαη αλακελφκελν φηη νη ηνπξίζηεο πνπ πξνηηκνχλ ηηο ειεθηξνληθέο 

θξαηήζεηο πξνέξρνληαη απφ ηνλ «αλεπηπγκέλν θφζκν». Γελ είλαη ηπραίν πνπ νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη πξψηεο θαη αθνινπζεί ε Δπξψπε ελψ απνπζηάδεη ε 

Αθξηθή. Ζ δηαθνξά απηή δελ είλαη απαξαίηεηα ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ αιιά θπξίσο 

ιφγσ έιιεηςεο εμνηθείσζεο κε ηα λέα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα.  

Απφ φια ηα παξαπάλσ, κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη νη μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο έρνληαο θαηαιάβεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο (ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο) δίλνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε απηφ.  

 

3. 2. 9 Κόζηνο ζπληήξεζεο θαη δηαθήκηζεο 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε δαπάλε αλά έηνο πνπ είραλ ηα 

μελνδνρεία θαηά κέζν φξν ην ρξφλν. Σα πνζά απηά αληηζηνηρνχλ απφ 0. 2% σο 2% 

επί ηνπ ηδίξνπ ησλ εηαηξηψλ.  
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Γηάγξακκα 13: Κόζηνο ζπληήξεζεο θαη δηαθήκηζεο / μελνδνρείν 

 

(Γηάγξακκα 13) 

 

 Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα 13 ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη δηαθήκηζεο 

θηλείηαη αλνδηθά ηελ πεξίνδν 2005 έσο 2009. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηα 

πνζά πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ εηεζίσο είλαη 

ζηαζεξά, ζχκθσλα κε ηηο εηαηξίεο ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

(π.ρ. Hosting, θαηαρψξεζε domain name). Απηφ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία πνπ 

αξρίδνπλ λα δίλνπλ ηα μελνδνρεία ζηελ αλαλέσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζέινπλ λα 

παξέρνπλ θαη ζηε δηαθήκηζε ηνπο.  

 

3. 2. 10 Δπελδύζεηο ζην κέιινλ 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί φια ηα μελνδνρεία (100%) δειψλνπλ πσο 

ζθνπεχνπλ ζην κέιινλ λα επηθεληξσζνχλ ζηηο ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.  

  

2005 2006 2007 2008 2009

Κόςτοσ ςυντήρηςησ και 
διαφήμιςησ / ζτοσ

9.777,78 € 12.444,44 € 16.111,11 € 19.555,56 € 22.111,11 €

- €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

Κόςτοσ ςυντήρηςησ και διαφήμιςησ / ζτοσ
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Γηάγξακκα 14: Δπελδύζεηο ζην κέιινλ 

 

Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη αξρηθά φηη ζα επηθεληξσζνχλ ζην λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο λέεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη απφ 

ηελ άπνςε ηνπ ηερληθνχ κέξνπο αιιά θαη απφ ηελ άπνςε ησλ πξσηνθφιισλ 

αζθαιείαο.  

ηε ζπλέρεηα φκσο ε πξνζνρή ηνπο ζα πξέπεη λα ζηξαθεί ζηελ αλάπηπμε 

εθείλσλ ησλ ηερληθψλ ηνπ Μάξθεηηλγθ πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζεη ηελ φζν ην δπλαηφ 

θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Ο απψηεξνο ζηφρνο φισλ 

απηψλ θπζηθά είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ πνπ 

απφ φηη θαίλεηαη ζπλερψο ζα απμάλεηαη θαη ζα θεξδίδεη έδαθνο έλαληη ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ αγνξαπσιεζίαο.  

100%

0%

Επενδφςεισ ςτο μζλλον

Ναι Πχι
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Κεθάιαην 4: πκπεξάζκαηα - πξνηάζεηο 

 

4. 1 πκπεξάζκαηα 

 

Σα μελνδνρεία πνιπηειείαο απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο μερσξηζηή ελφηεηα 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Δθηφο απφ ηηο πνιπηειείο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ 

είλαη ζπλήζσο θαη πξσηνπφξα ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο πνιπηέιεηαο, εληάζζνληαη θαη φια εθείλα ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπξίζηα θαη μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Άξα 

είλαη θπζηθφ ηα θαιχηεξα μελνδνρεία λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο πάλσ ζε 

απηφ θαη ηα ππφινηπα μελνδνρεία λα αθνινπζνχλ.  

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη πάιη ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ, 

ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπ, πξσηνπνξεί ζηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε ζρέζε κε άιινπο ηνκείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

αγνξαπσιεζία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Άξα θαη ζηελ Διιάδα παξφιν πνπ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ κεησκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (πνπ φκσο ζπλερψο 

απμάλεηαη) ηα μελνδνρεία πνιπηειείαο, αθξηβψο επεηδή δελ απεπζχλνληαη κφλν ζε 

Έιιελεο ηνπξίζηεο αιιά ζε ηνπξίζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν, αθνινπζνχλ πηζηά ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.  

Οη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο, θαηά ζπλέπεηα, είλαη θάηη κε ην νπνίν 

αζρνινχληαη φια ηα μελνδνρεία 5 * ηεο Μπθφλνπ. Όια έρνπλ πάλσ απφ πέληε ρξφληα 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ζην δηαδίθηπν θαη κέζσ απηνχ, δηαθεκίδνπλ, πξνσζνχλ θαη ηειηθά 

πνπινχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε ηνπξίζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Βέβαηα ζπλήζσο νη 

ηνπξίζηεο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνέξρνληαη απφ 

πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά ρψξεο.  
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Δλ θαηαθιείδη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θαζψο πξνρσξάεη ν ρξφλνο νη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νινέλα θαη ζα αλαπηχζζνληαη θαη ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο, είλαη 

αλαγθαζκέλνο εθ ησλ πξαγκάησλ λα ηηο παξαθνινπζεί θαη λα ηηο εληάζζεη ζηελ 

ππεξεζία ηνπ. Σα μελνδνρεία πνπ κειεηά απηή ε έξεπλα, αζρνινχληαη αξθεηά ρξφληα 

κε απηή ηε κνξθή πσιήζεσλ θαη, θαζψο θαίλεηαη, φια έρνπλ ζθνπφ λα 

επηθεληξσζνχλ ζηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ κεζφδσλ πνπ ζα ηα θάλεη λα δείρλνπλ πην 

ειθπζηηθά θαη πην αληαγσληζηηθά έλαληη ησλ ππνινίπσλ.  

Όια απηά ζπκβαίλνπλ γηα λα δηεπθνιπλζεί φ ηνπξίζηαο θαη λα πξνρσξήζεη 

ηειηθά ζηελ επηινγή εθείλνπ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη κε ην θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ.  

 

4. 2 Πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ 

 

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 εμέιημε ζην ρψξν ηνπ marketing.  

 Target Group: Θα πξέπεη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε 

έκθαζε ζηηο πην αλαπηπγκέλεο θαη εμνηθεησκέλεο κε ηελ ηερλνινγία θαη ην 

δηαδίθηπν ρψξεο (φπσο Ακεξηθή, Αγγιία, Ηηαιία, Δλσκέλα Δκηξάηα) ψζηε λα 

πξνσζήζνπλ ην πξντφλ ηνπο θαιχηεξα.  

 Γηαθήκηζε: νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ρξεηάδεηαη λα δαπαλήζνπλ θάπνηα 

ρξήκαηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο ζηε δηαθήκηζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνπο 
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ηφπνπ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ (θαηά πξνηίκεζε ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο). Γη απηφ ην ιφγν, ρξεηάδεηαη:  

1. Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθέο. ηα καδηθά κέζα, νη 

δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη έγρξσκεο γηα λα ειθχνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

αλαγλψζηε. ην δηαδίθηπν, απηή ε αξρή κπνξεί λα πινπνηεζεί 

πηνζεηψληαο δηαινγηθφ θαη θηλνχκελν πεξηερφκελν, πνπ κπνξεί λα ειθχεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ επηζθέπηε θαη λα ηνλ θάλεη λα ζέιεη λα επηζηξέςεη.  

2. •Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή ζε 

κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο. Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη 

θαη λα κηινχλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν (γηα παξάδεηγκα κεληαίεο πξνζθνξέο 

ή αθφκα θαη ελεκέξσζε ηεο εηαηξίαο ζε ηαθηηθνχο πειάηεο.). 

3. Σν πεξηερόκελν πξέπεη λα είλαη πνιύηηκν γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Οη 

ηζηνζειίδεο πξέπεη λα παξέρνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, απνθεχγνληαο 

άρξεζηα θαη κεγάια αξρεία πνπ επηβξαδχλνπλ ηνλ ρξφλν θφξησζεο.  

4. Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα δίλνπλ έκθαζε ζην εκπνξηθό ζήκα θαη ζηελ 

εηθόλα ηεο εηαηξίαο. Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα δίλνπλ έκθαζε ζην πψο ε 

εηαηξία, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηεο δηαθέξνπλ απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ.  

5. Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη ηκήκα κηαο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο 

marketing. Οη εηαηξίεο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φινπο ηνπο 

ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ζε νκάδεο εηδήζεσλ, ιίζηεο 

αιιεινγξαθίαο θαη ειεθηξνληθνχο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ. Όιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ κηα ζηξαηεγηθή.  

 Κξάηνο: Σν θξάηνο ζα πξέπεη λα θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ Internet δεκηνπξγψληαο ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα απηήλ. 



Κεφάλαιο 4- Συμπεράςματα -προτάςεισ 

 

103 
 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα είλαη δεθηηθφ γηα θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, δάλεηα θαη 

επηδνηήζεηο, ελψ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ Internet κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ δεκφζησλ 

θνξέσλ.  

 Δθπαίδεπζε : θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε αθφκε θαη ηνπ πην αλεηδίθεπηνπ 

μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε (ελεκέξσζε, θξαηήζεηο δσκαηίσλ) ησλ πειαηψλ.  

 Δηζαγσγή δηεζλώλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ : Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ 

αθνξά ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν είλαη ε 

εηζαγσγή δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. Σα θφζηε πιένλ γηα ηα κνληέια 

απηά δελ είλαη απιεζίαζηα γηα ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Απηφ φκσο πνπ 

δπζθνιεχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο είλαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ. Παξνι’ απηά, ππάξρνπλ εηαηξείεο (φπσο γηα παξάδεηγκα enter soft, 

Amadeus, sun soft θ. α. ) νη νπνίεο παξέρνπλ φιν ην ηερληθφ εμνπιηζκφ, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ.  
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Παξάξηεκα 1 

 

Δξσηεκαηνιόγην  

 

Όλνκα επηρείξεζεο     ……………………………………………….  

1. Σν μελνδνρείν αλήθεη ζε : 

 

Α) ειιεληθή εηαηξία     

Β) μέλε πνιπεζληθή εηαηξία κε νλνκαζία …. …………………………. …… 

 

 

2. Αξηζκφο δσκαηίσλ / θιηλψλ    …………………………………. .  

 

 

3. Καηεγνξία:          5*   lux 

 

 

4. Σν μελνδνρείν έρεη ζειίδα ζην internet;   ΝΑΗ   ΟΥΗ 

 

 

5. Ο δηαδηθηπαθφ ζαο ηφπνο δεκηνπξγήζεθε πξηλ ην 2005; 

Α) λαη 

Β) φρη 

  

 

6. Πνηνο θαηαζθεχαζε ηελ ηζηνζειίδα ζαο ζην δηαδίθηπν? 

 

Α) Δηαηξία θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ 

Β) Γηαθεκηζηηθή εηαηξία 

Γ) Άιινο 

 

7. Απφ ηελ ζειίδα: 

 

Α) Μπνξεί ν πειάηεο λα θάλεη θξάηεζε δσκαηίνπ 

 

Β) Τπάξρεη e-mail ζην νπνίν κπνξεί ν πειάηεο λα ζηείιεη αίηεζε γηα θξάηεζε 

 

Γ) Τπάξρνπλ ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ζηα νπνία κπνξεί ν πειάηεο λα θάλεη 

αίηεζε γηα θξάηεζε 

 

 

8. Πξαγκαηνπνηείηε έξεπλεο κέζσ ηεο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζαο; 

Α) λαη 

Β) φρη  
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9. Ση πνζνζηφ θξαηήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ internet ηα ηειεπηαία 5 

ρξφληα;  

ΔΣΟ 

ΠΟΟΣΟ 

% 

2005   

2006   

2007   

2008   

2009   
 

 

 

10. Πνηνη πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο κέζσ internet; 

Α) Έιιελεο 

Β) Αιινδαπνί 

 

 

11. Αλ είλαη αιινδαπνί κπνξείηε λα αλαθέξεηαη ηηο θπξηφηεξεο εζληθφηεηεο; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. . . 

……………………………………………………………………. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . .  

 

 

12.  Πνην είλαη ην θφζηνο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ δηαθήκηζε ηεο δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ ζαο; 

ΔΣΟ 

ΚΟΣΟ 

ΤΝΣΖΡΖΖ 

2005   

2006   

2007   

2008   

2009   

 

 

13. Δίζηε θαηαρσξεκέλνη ζε θάπνην άιιν site; 

Α) Ναη 

Β) Όρη  

 

 

14. πλεξγάδεζηε κε ειεθηξνληθά ηνπξηζηηθά γξαθεία? 

Α) Ναη 

Β) Όρη 
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15. Έρεηε παξαηεξήζεη αχμεζε ησλ εζφδσλ ζαο απφ ηηο θαηαρσξήζεηο ζαο ζε 

άιια site; 

Α) λαη 

Β) φρη 

 

16. Ση πνζνζηφ θξαηήζεσλ έρεη ν θαζέλαο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο? 

Α) Μέζσ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ 

Β) Μέζσ Booking απφ ηελ ζειίδα ζαο 

Γ) Μέζσ ειεθηξνληθνχ γξαθείνπ 

Γ) Μέζσ θαμ/ηειεθσλν 

Δ) Άιινο ηξφπνο ……………………………………………………………… 

 

 

17. Σν μελνδνρείν πξνβιέπεη ζε άκεζεο επελδχζεηο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

κέζσ e-marketing; 

Α)Ναη 

Β)Όρη 

 

 

 

 

18. Αλ φρη, γηα πνην ιφγν; Αηηηνινγήζηε  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν 

ππεχζπλνπ……………………………………………………………………………….  

Θέζε ζηελ 

επηρείξεζε……………………………………………………………………………… 

Σειέθσλν 

επηθνηλσλίαο…………………………………………………………………………….  

 

 

αο επραξηζηψ πνιχ  

γηα ηνλ ρξφλν ζαο 

Λεπηέξεο Οξθαλίδεο
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