
Παραηηρήζεις και ζκέυεις για ηο 
περιετόμενο και ηη διατείριζη ηης 

διαδικησακής παροσζίαζης ηοσριζηικών 
καηαλσμάηφν ηης Ηπείροσ 

Γξ Φίιηππνο Ξαπαδόπνπινο 
Αθαδεκατθόο Γηεπζπληήο ηνπ Θνιεγίνπ ηεο 
Ακεξηθαληθήο Γεσξγηθήο Σρνιήο 



Ζ γεσγξαθηθή έλλνηα Ήπεηξνο, όζν αθνξά ην μέλν 

ηνπξηζηηθό ελδηαθέξνλ, κάιινλ δελ ππάξρεη.   



Τν θαηλόκελν κάιινλ δελ είλαη 
κνλαδηθό ζε επίπεδν πεξηθεξεηώλ. 

 

Γείηε κηα πξόζθαηε 
δνπιεηά branding ηνλ 
ηνπξηζηηθό πξννξηζκό  
«Ξεινπόλλεζνο»  

 

 

http://www.youtube.com/
watch?feature=player_
embedded&v=4KplQu9
K-p4 



Τα Εαγόξηα ζαλ πξννξηζκό 
ελδηαθέξνπλ ηνπο Νιιαλδνύο, 

θζίλνπζα πνξεία.   



Ζ Ξάξγα ελδηαθέξεη ζηαζεξά 
Σθνπηαλνύο, Σέξβνπο θαη 

Σθαλδηλαβνύο  



Τα Ησάλληλα ελδηαθέξνπλ ηνπο 
Έιιελεο 



Τη δεηάεη ζήκεξα ν ηνπξίζηαο? 
(Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε) 

Δπηιέγεη λα πάεη θάπνπ από πεξηέξγεηα 
θαη επηζπκία γηα λέεο/ διαθορεηικές 
εκπεηξίεο  

 Νη κηζνί: ραιάξσζε ζε έλα 
επράξηζην πεξηβάιινλ 

 Νη άιινη κηζνί: πεξηπέηεηα/ έληαζε  

 Ξέξα από ηελ παξαηήξεζε, επηζπκία 
γηα άκεζε εκπινθή ζε ηνπηθέο 
εκπεηξίεο:  
 Θνπδίλα 

 Θνπιηνύξα/ ηζηνξία  

 Αηζζήζεηο: γεύζε, όζθξεζε, αθνή  

 Ξξνζσπηθή επαθή κε ληόπηνπο/ 
ηδηνθηήηεο & πξνζσπηθό 

 Σνπβελίξ, κλήκεο      



Γηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ 
πξννξηζκνύ  

 

 Τνπίν θπζηθό & 
αξρηηεθηνληθό  - 
Landscape 

 Υπεξεζίεο - 
Servicescape 

 Δκπεηξίεο – 
experiencescape  



Νη ιεηηνπξγίεο ησλ κέζσλ 
ηληεξλεηηθήο πξνβνιήο θαη 
θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

 Ενημέρφζη σπουήθιφν 
πελαηών από ηην 
επιτείρηζη 
 Γεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο 

 Γπλαηόηεηα θξάηεζεο 

 Αλληλοενημέρφζη 
πελαηών και σπουήθιφν 
πελαηών (εθηόο ειέγρνπ 
ηεο επηρείξεζεο)  
 Θεηηθά/ αξλεηηθά ζρόιηα 

 Γεκηνπξγία θνηλνηήησλ/ 
θπιώλ 

  



Ξσο είλαη ε απνηειεζκαηηθή 
ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα?  

Βαζηθά δελ είκαζηε 
ζίγνπξνη.  

Νη εξεπλεηέο δελ 
ζπκθσλνύλ γηα ην πνηα 
είλαη ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία θαη γηα ην ηη 
πξέπεη λα κεηξεζεί.  

Νη επηρεηξεκαηίεο δελ 
ζπκθσλνύλ γηα ηα 
αθξηβή νθέιε ηεο 
ηζηνζειίδαο ηνπο.    



Θεηηθέο θαη Αξλεηηθέο Ξαξαηεξήζεηο 
πειαηώλ ζηα Εαγνξνρώξηα  

Φαγηηό  13,33%  

Εξςπηπέηηζη, πποζωπικό/ 
ιδιοκηήηηρ  12,59% 

Αημόζθαι πα, απσιηεκηονική  19,26% 

Πεπιβάλλον  14,81% 
Συντήρηση εγκαταστάσεων  41,82% 

Φαγηηό  9,09% 

Ποιότητα υπηρεσιών  12,73% 

Περιβάλλον  7,27% 



Θνηλό ραξαθηεξηζηηθό: Ιείπνπλ νη 
άλζξσπνη (πξνζσπηθό & πειάηεο)   

http://www.youtube.com/watch?v=2Y_qplqJ..... 



Έξεπλα Google θσηνγξαθίεο: 
Εαγνξνρώξηα Μελνδνρεία 

 Έμη θσηνγξαθίεο 
πειαηώλ κε 
δξαζηεξηόηεηεο 
εληόο/ εθηόο 
μελνδνρείνπ 

 Κία θσηνγξαθία κε 
πξσηλό 

 Θακία κε 
πξνζσπηθό 



Τη πιεξνθνξίεο βξήθακε γηα 
θαγεηό 

 Τν ηάδε ζην ρσξηό 
δείλα 

 

 

 Δζηηαηόξην ηάδε 
ζην μελνδνρείν 
δείλα 

http://restaurant....webs.com/about-us 



Ιίγν πξνζνρή ζηε ζρέζε πνηόηεηα – 
ηηκή ηνπ θαγεηνύ.  

“Απογοηηεσηήκαμε...” 
 Τελ παξακνλή ησλ Φξηζηνπγέλλσλ.. Ζ 

ηηκή (δίρσο θξαζί) ήηαλ 45€ ην 
άηνκν .. Ξιεξώζακε 292€… 
Μεθηλώληαο από ην νξεθηηθό.. Κηα 
πνιύ κέηξηα βεινπηέ αγθηλάξαο κε 
κηα ζηαγόλα ιάδη ηξνύθαο!  
Ζ ζαιάηα ήηαλ επηεηθώο 
απαξάδεθηε. ρεηξόηεξε θαη από 
fast-food!! ..  

Ζ επηινγή ηνπ ρνηξηλνύ ήηαλ κηα άςεηε 
κπξηδόια κε κέηξην πνπξέ θαη κηα 
"ζάιηζα"  
  
Ν ζεξβηηόξνο πνπ καο εμππεξέηεζε 
ήηαλ εμαηξεηηθόο!!! Δπγελέζηαηνο 
θαη ρακνγειαζηόο!! 



Θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο θηλήζεηο ζηα 
βνπλά  



A HEARTY WELCOME TO THE NATURE & SPA 
HOTEL HIRZER IN SOUTH TYROL! 
 



Θεηηθέο θαη Αξλεηηθέο Ξαξαηεξήζεηο 
πειαηώλ ζηα παξαζαιάζζηα 
μελνδνρεία  

Φαγηηό  3,94% 
Πποζωπικό, εξςπηπέηηζη  16,54% 
Αημόζθαι πα, απσιηεκηονική  29,92% 
Πεπιβάλλον  12,60% 
Υπηπεζίερ  8,66% 

Σςνηήπηζη εγκαηαζηάζεων, 
εξοπλιζμό ρ   51,72% 



Υπάξρνπλ επηηπρεκέλεο πξνβνιήο κέζσ 
facebook 



Θάπνπ ζηελ Ζγνπκελίηζα άθεζαλ 
ην facebook ζηε ηύρε ηνπ … 



Αληηζέζεηο ζε κνλάδεο ζηα 
Σύβνηα 

Free Wi-Fi, αλνηρηό θαπάθη 
ηνπαιέηαο & Βεηέμ 



Θαη γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ Θηηο … κηα 
πξόζθιεζε λα πεξάζνπλ θαιά   



Θάηη θαιό γίλεηαη ζηε Ξάξγα & ζηα Σύβνηα, 
αιιά νη δηάινγνη κε Αιβαλνύο εζληθηζηέο  

δελ βνεζάλε 

http://www.youtube.com/watch?v=u8jIROTDm8E&feature=youtu.be 



Θεηηθέο θαη Αξλεηηθέο Ξαξαηεξήζεηο 
πειαηώλ ζηα Ησάλληλα 

Φαγηηό  11,22% 

Πποζω πικό/ εξςπηπέηηζη  14,15% 

Αημόζθαι πα/ απσιηεκηονική  31,22% 

Πεπιβάλλον  15,12% 

Υπηπεζίερ  7,80% 

Σςνηήπηζη  32,00% 

Υπηπεζίερ  16,00% 

Απόζηαζη  από κένηπο  8,00% 



Κηα ππνθεηκεληθή αμηνιόγεζε ηεο 
ηληεξλεηηθήο παξνπζίαο ηεο ηνπξηζηηθήο 

Ζπείξνπ. 

Ν ηνπξίζηαο πάεη θάπνπ από πεξηέξγεηα θαη επηζπκία γηα 
λέεο/ διαθορεηικές εκπεηξίεο  

 Νη κηζνί: ραιάξσζε ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ 

 Νη άιινη κηζνί: πεξηπέηεηα/ έληαζε  

(Ππέπει να ψάξειρ ζε διαθοπεηικέρ ιζηοζελίδερ: ππόηαζη 
links) 

 Ξέξα από ηελ παξαηήξεζε, επηζπκία γηα άκεζε 
εκπινθή ζε ηνπηθέο εκπεηξίεο:  

 Θνπδίλα 

(Ππόηαζη: θωηογπαθίερ μενού, ίζωρ βεληίωζη μενού) 

 Θνπιηνύξα/ ηζηνξία  

(Ππόηαζη: αξιοποίηζη Google earth, links)  

 Ξξνζσπηθή επαθή κε ληόπηνπο/ ηδηνθηήηεο & 
πξνζσπηθό 

 (πελάηερ ηο αναθέποςν, ιζηοζελίδερ ηο αγνοούν) 



Θάπνηεο ζπκπεξαζκαηηθέο 
ζθέςεηο 

 Ξόζν ζεκαληηθή είλαη ε ζρεηηθά αξλεηηθή 
αμηνιόγεζε; 
 Ζ ηληεξλεηηθή παξνπζίαζε ηεο Ζπείξνπ κεηώλεη 

ηελ ζειθηηθόηεηά ηεο ζαλ ππνςήθην ηνπξηζηηθό 
πξννξηζκό.  

 Κπνξεί λα βειηησζεί; 
 ΛΑΗ, κε ζπληνληζκέλε ελεκέξσζε – παξέκβαζε.  

 ΑΛ ην ζέινπλ θαη νη επηρεηξεκαηίεο. 

 Ζ αλάγθε γηα βειηίσζε είλαη επείγνπζα; 
  Κάιινλ ΛΑΗ γηα ηα Εαγνξνρώξηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ καθξνπξόζεζκε κείσζε 
ελδηαθέξνληνο.   



Τη πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ λα 
ζειήζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο;  

Αλ ηνπο «ελζαξξύλνπλ» θαη νη πειάηεο 
…  

Σην θάησ θάησ, ζπλήζσο γηλόκαζηε όζν 
θαινί καο αλαγθάδνπλ λα γίλνπκε.  

 

 


