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Ειςαγωγή  
 

Η παροφςα ζκκεςθ αποτελεί το παραδοτζο τθσ φάςθσ 3 τθσ μελζτθσ του διαγωνιςμοφ 

(4/18) που κατακυρϊκθκε ςτον όμιλο τθσ Cypronetwork όπωσ είχε προκθρυχκεί από τον 

Διμο Ραραλιμνίου. Με τθν φάςθ 1 (ανάλυςθ αγοράσ) να μασ παρζχει  τθν γνϊςθ που 

χρειαηόμαςτε, τθν 

φάςθ 2 

(ςτρατθγικι) να 

μασ δίνει τθν 

κατεφκυνςθ, τθν 

πορεία και 

αποφάςεισ για τθν 

επίτευξθ των 

ςτόχων που ζχουν 

τεκεί ςτθν 

παροφςα φάςθ 3,  

(επιχειρθςιακόσ 

ςχεδιαςμόσ) 

εςτιαηόμαςτε  

ςτον πρακτικό και 

αποτελεςματικό 

τρόπο επίτευξθσ  

τθσ ςτρατθγικισ.  

Τα πιο κάτω 

κεφάλαια 

καλφπτουν κάκε 

μία από τισ 

ςτρατθγικζσ παραμζτρουσ που παρατζκθκαν ςτθν φάςθ 2, επεξθγοφν και εξιδανικεφουν  

τθν πρακτικι τουσ εφαρμογι και κα καταρτίςουν ειδικά ςχζδια δράςθσ ι δράςεισ για τθν 

αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ κάκε παραμζτρου.  

Ππωσ και ςτθν φάςθ 2, θ διαδικαςία ανάπτυξθσ των μεκόδων εφαρμογισ λαμβάνει 

υπόψθ και όλεσ τισ άλλεσ κατευκφνςεισ τισ οποίεσ υιοκετοφμε, ζτςι ϊςτε να υπάρχει θ 

εξαιρετικά ςθμαντικι αλλθλουχία, ςυνζργια, και υποςτιριξθ μεταξφ των δράςεων. 

Η κφρια διαφορά που χαρακτθρίηει το ζργο αυτό ςε ςχζςθ με άλλα είναι θ εςτίαςθ και 

δζςμευςθ ςε πραγματιςτικζσ δράςεισ, που λαμβάνουν υπόψθ τισ πραγματικζσ 

δυνατότθτεσ του διμου και του τόπου με απϊτερο ςκοπό τθν απόλυτθ διεκπεραίωςθ του. 
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Στρατηγικοί ςτόχοι  
 

Με βάςθ τθν πλθροφόρθςθ από τθν φάςθ 1 και τθν κατεφκυνςθ που καταγράφεται ςτθν 

φάςθ 2, καταγράφονται οι ςτόχοι  που κζλουμε να πετφχουμε με τθν φάςθ 3. Οι 

ςτρατθγικοί μασ ςτόχοι και παράμετροι όπωσ ζχουν ιδθ οριςτεί ςτθν φάςθ 2 

παρακζτονται ςτο ακόλουκο ςχεδιάγραμμα: 

 

Με το ποιό πάνω ςχεδιάγραμμα ωσ οδθγό, καταλιγουμε ότι θ κατεφκυνςθ που κα 

ακολουκθκεί για τθν φάςθ 3 ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

Στρατηγικόσ ςτόχοσ 1: Προςέλκυςη & αύξηςη τουριςτών: 

 Στόχευςθ αγορϊν:   

Το τμιμα αυτό  κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί από μόνο του ζνα ωσ πλάνο μάρκετινγκ. Οι 

ενζργειεσ που αναδεικνφονται αποςκοποφν να αναπτφξουν πρακτικζσ οι οποίεσ δεν είναι 

απόλυτα ταυτιςμζνεσ με ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ, καλφπτουν αναπτυξιακζσ και προωκθτικζσ 

δράςεισ, αλλά και δράςεισ που αποςκοποφν τθν ανάπτυξθ των δυνατοτιτων του Διμου.  

 Διαδικτυακι Παρουςία:  

Σθμαντικότατθ παράμετροσ/δράςθ θ οποία προβλζπεται να αποφζρει το μεγαλφτερο 

αποτζλεςμα, ςυγκριτικά με άλλεσ ενζργειεσ, ςε ςχζςθ τθσ αναλογίασ 

επζνδυςθσ/αποτελζςματοσ.  
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Στρατηγικόσ ςτόχοσ 2: Βελτίωςη τουριςτικού προΰόντοσ: 

 Βελτίωςθ υποδομϊν: Οι υποδομζσ αποτελοφν τθν ςθμαντικότατθ βάςθ για πολλζσ από τισ 

δράςεισ όπου θ ομάδα Μάρκετινγκ και του Διμου γενικότερα, κα πρζπει να 

διεκπεραιϊςει. Ρζραν αυτοφ, κα προτακοφν και μια ςειρά από υποδομζσ οι οποίεσ 

κεωροφνται αναγκαίεσ εξελικτικά για το μζλλον. Οι υποδομζσ αυτζσ ςυμπεριλαμβάνουν 

όχι μόνο οδικά ζργα κ.τ.λ. αλλά τθν δθμιουργία ειδικϊν ομάδων, ςφνταξθ διαδικαςιϊν και 

άλλα που κα προτακοφν ςε αυτό το τμιμα τθσ μελζτθσ.  

 Συνεργαςία με τον ιδιωτικό τομζα: Κςωσ θ μόνθ ενζργεια ςτθν οποία βαςίηονται άλλεσ 

δράςεισ. Στο τμιμα αυτό κα αναπτφξουμε μια οργανωμζνθ προςζγγιςθ, βαςιςμζνθ ςε 

βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςυνεργαςίασ δθμοςίου-ιδιωτικοφ τομζα. Οι δράςεισ αυτζσ κα είναι 

ςυνεχιηόμενεσ και κα βαςίηονται ςε μία ιςορροπία "μαλακϊν" αλλά και "ςκλθρϊν" 

δεξιοτιτων.  

 

Στρατηγικόσ ςτόχοσ 3: Βελτίωςη & Καταπολέμηςη εποχικότητασ: 

 Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν τουριςτικϊν προϊόντων: Μζςο ςχετικϊν ευρθμάτων και 

"φιλτράριςμα" καταλιγουμε ςτισ καλφτερεσ και αποδοτικότερεσ μορφζσ εναλλακτικοφ 

τουριςμοφ. Στο τμιμα αυτό ςχεδιάηουμε τισ διάφορεσ ενζργειεσ που ο Διμοσ κα πρζπει να 

διεκπεραιϊςει ζτςι ϊςτε να υποςτθρίξει τισ διαφορετικζσ αυτζσ μορφζσ τουριςμοφ. 

 Συνζργιεσ ευρφτερθσ περιοχισ ελεφκερθσ Αμμοχϊςτου: Εφόςον ζχει ιδθ διαπιςτωκεί ότι 

θ ςυνεργαςία των γειτονικϊν περιοχϊν τθσ ελεφκερθσ Αμμοχϊςτου είναι μια κακοριςτικι 

και αποτελεςματικι δράςθ που προςφζρει αειφόρο τουριςμό ςε όλεσ τισ περιοχζσ, ςτο 

τμιμα αυτό κα ςχεδιαςτεί το πλαίςιο και βάςθ τθσ ςυνεργαςία ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί 

θ επιτυχία τθσ, αποδοτικότθτα τθσ κακϊσ και θ κερδοφορία (ςε win – win βάςθ) για όλουσ 

τουσ εμπλεκόμενουσ.  

Δέςμεσ εργαςίασ 
 

Στο επιχειρθςιακό αυτό πλάνο κα παρατεκεί μια ςειρά δραςτθριοτιτων που κα πρζπει να 

υλοποιθκοφν. Για ςκοποφσ ευκρίνειασ, ςυνεργίασ, οργάνωςθσ, και καλφτερθσ  δόμθςθσ, 

ςτα διάφορα τμιματα του πλάνου κα διαχωρίηονται οι  δράςεισ αυτζσ ςε δζςμεσ 

εργαςίασ, τισ οποίεσ ςτθν ςυνζχεια  (ςτο τζλοσ του ζργου) ομαδοποιοφνται, και 

κατθγοριοποιοφνται  

Οι δζςμεσ αυτζσ ζχουν τθν ακόλουκθ κεματικι ταυτοποίθςθ 

1. Ανκρϊπινο δυναμικό 

2. Διαδικτυακζσ  

3. Οργανωτικζσ  

4. Εξωτερικι ανάκεςθ  
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Προςέλκυςη και αύξηςη τουριςτών  
 

Στόχευςη Αγορών 
 

Η φάςθ 1 ςυνείςφερε όλθ τθν ςθμαντικι γνϊςθ που χρειαηόμαςταν για να καταλιξουμε ςτισ 

χϊρεσ ςτόχουσ μασ ςτθν φάςθ 2 του παρϊν ζργου. Στθν παροφςα φάςθ (3) κα αναλφςουμε όλεσ 

τισ ενζργειεσ που κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν για τθν επίτευξθ των ςτόχων μασ.  

Ο διαχωριςμόσ των δράςεων τθσ φάςθσ αυτισ ςπεφδει να διαχωρίςει και να κατανζμει τισ 

ενζργειεσ μασ ςε 3 ςτάδια λαμβάνοντασ υπόψθ 3 παραμζτρουσ: Ρροτεραιότθτα, πρόνοια και 

αλλθλοχποςτιριξθ ενεργειϊν. Ππωσ ζχουν χαρακτθριςτεί ςτθν Φάςθ 2 τα 3 αυτά ςτάδια είναι: 

  

 

 

Οι αγορζσ που ζχουν τεκεί ςτθν φάςθ 2 είναι αυτζσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου, τθσ ωςίασ και τθσ 

Σουθδίασ (και ςκανδιναβικζσ όπου εργονομικό). Με υπόψθ το γεγονόσ ότι ο διμοσ μπορεί να 

κελιςει θ να αναγκαςτεί να υιοκετιςει διαφορετικζσ θ περιςςότερεσ αγορζσ, οι δράςεισ που 

αναγράφονται ςτα παρακάτω κεφάλαια δεν είναι ειδικζσ προσ τισ προαναφερόμενεσ αγορζσ, 

αλλά θ βζλτιςτθ πρακτικι για τθν προϊκθςθ και επικοινωνία ςε μια ξζνθ αγορά.  
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Δράςεισ επιλογήσ αγορών ςτόχων  
 

Ανάπτυξη Unique Selling Proposition (USP) 
 

Τα USP's ωσ εργαλείο ταξινομοφνται ςε 2 διαφορετικοφσ τφπουσ, τα radical USP και utility USP. Ενϊ 

τα ριηοςπαςτικά (radical) USP χαρακτθρίηονται ςυνικωσ από καινοτομίεσ, ςυνικωσ μοναδικζσ 

ςτον κόςμο ςτον τφπο τουσ τισ οποίεσ ο καταναλωτισ μπορεί να πάρει μόνο από τθν προκειμζνθ 

επιχείρθςθ ι φορζα ι προοριςμό.  Τα utility USP ςυνικωσ φζρουν κοινά ςτοιχεία με τισ τεχνικζσ 

"διαφοροποίθςθσ", και ςτοχεφουν να αναπτφξουν ζνα πλεονζκτθμα ςτον ςυγκεκριμζνο 

ανταγωνιςτικό χϊρο/ αγορά.  

Λόγο χρόνου, ενζργειασ και κορεςμοφ ο διμοσ πρζπει να ςπεφςει να αναπτφξει ζνα uutility USP 

που κα μασ ξεχωρίςει από τον ανταγωνιςμό.  

Η ανάπτυξθ ενόσ ορκοφ USP δεν προςφζρει μόνο ακόμθ ζνα εργαλείο για επικοινωνία και 

προςζλκυςθ αλλά και πολλά άλλα ςτοιχεία: 

 Ομαδοποιεί όλουσ του εμπλεκόμενουσ  

 Λειτουργεί ωσ κοινόσ ςτρατθγικόσ παράγοντασ που επιτρζπει ςτισ δράςεισ μασ να ζχουν 

ςυνοχι, ομοφωνία ι ομογλωςςία και αλλθλουχία  

 Ραρζχει ςτο branding και τισ επικοινωνιακζσ μασ δράςεισ μια ξεκάκαρθ κατεφκυνςθ και 

αυξθμζνθ διειςδυτικότθτα  

 Ελαχιςτοποιεί τον αχρείαςτο ανταγωνιςμό  

 Επικοινωνεί, ςπρϊχνει ι κακοδθγεί τον ιδιωτικό τομζα ςε μια κοινι πορεία για τθν 

περιοχι  

Διαμζςου τθσ Φάςθσ 1 ζχουμε αρκετά ςτοιχεία για να αναγνωρίςουμε τθν ευκαιρία που υπάρχει 

ςτον υφιςτάμενο μασ τουριςμό κυρίωσ ςτθν μορφι των ηευγαριϊν και ςε μεγάλο βακμό των 

οικογενειϊν. Με τα υφιςτάμενα ςτοιχεία καταλιγουμε ότι θ προϊκθςθ τθσ περιοχισ 

Παραλιμνίου/Πρωταρά ωσ ιδανικόσ προοριςμόσ για ηευγάρια αποτελεί το αποτελεςματικότερο 

USP προσ υιοκζτθςθ.  

Οι κφριοι λόγοι που το concept των ηευγαριϊν είναι το καταλλθλότερο και αποτελεςματικότερο 

προσ υιοκζτθςθ:  

 Οι πρωτογενι ζρευνεσ του δεφτερου κφματοσ ζδειξαν ότι 49% (ςυντριπτικι πλειοψθφία) 

των υφιςτάμενων μασ επιςκεπτϊν είναι ηευγάρια. Αυτό με τθν ςειρά του επιδεικνφει:  

o Πτι το concept του USP ςυνάδει, εφόςον ο προοριςμόσ μασ ιδθ ζχει ςτοιχεία και 

προτάςεισ που αποτείνονται ςτα ηευγάρια.  

o Πτι υπάρχει λιγότερθ ανάγκθ ανάπτυξθσ του USP εφόςον κάποιεσ από τισ 

υποδομζσ μασ ιδθ το υποςτθρίηουν (π.χ. 4* ξενοδοχεία που είναι τα πιο δθμοφιλι 

μεταξφ των ηευγαριϊν)  
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 Κανζνασ από τουσ κοντινοφσ ανταγωνιςτζσ μασ δεν παρουςιάηει ιδιαίτερθ εςτίαςθ ςτο 

τμιμα (segment) των ηευγαριϊν ενϊ Ραγκφπρια παρατθρείτε μια εςτίαςθ ςτισ οικογζνειεσ 

 Τα ηευγάρια είναι από τα πιο εφρωςτα τμιματα τουριςτϊν 

 Συνάδει και υποςτθρίηει ςε μεγάλο βακμό. τθν υφιςτάμενθ τάςθ του προοριςμοφ για 

γαμιλιεσ δεξιϊςεισ 

 Σε μεγάλο βακμό, τα ςτοιχεία που προςελκφουν ηευγάρια, τείνουν ανταπόκριςθσ και 

από ηεφγθ με ανιλικα παιδία (εφόςον είναι οι ίδιοι που αποφαςίηουν τον προοριςμό), 

κακιςτϊντασ τον προοριςμό μασ βιϊςιμθ επιλογι και για οικογζνειεσ.  

 Η γενικι εναςχόλθςθ με το τμιμα των ηευγαριϊν (προςβαςιμότθτα, εξυπθρζτθςθ, 

διαχείριςθ, επικοινωνία, κ.τ.λ.) είναι εδραιωμζνθ και ςχετικά ξεκάκαρθ δραςτθριότθτα ςε 

ςχζςθ με άλλεσ κατευκφνςεισ/τμιματα τα οποία είναι νεότερα και οι τρόποι 

εκμετάλλευςισ τουσ είναι ςυχνά ακόμθ πειραματικοί και χρειάηονται μεγαλφτερα ρίςκα  

 Στο τζλοσ τθσ θμζρασ, το USP αναπτφςςετε ωσ εργαλείο για τθν προςζλκυςθ των αγορϊν 

που μασ ενδιαφζρουν, ςτισ οποίεσ βρίςκουμε ότι οι πλείςτοι μασ επιςκζπτεσ από αυτζσ τισ 

αγορζσ είναι ηευγάρια.  

 Ανταποκρίνεται ςτον τοπικό τουριςμό, εφόςον όχι μόνο ζνα μεγάλο ποςοςτό τουσ είναι 

ηευγάρια, αλλά μασ παρζχει ακόμθ ζνα εργαλείο για τθν περαιτζρω προςζλκυςθ τουσ.  

 Είναι ζνα concept το οποίο αποτείνετε ςε άτομα όλων των θλικιϊν, από θλικιωμζνα ηεφγθ 

ςε νεαρά ανφπαντρα ηευγάρια, πολλζσ φορζσ μζχρι και ανιλικα.  

 Υπάρχει ςθμαντικι ςυνζργια με το προχπάρχον brand που προωκικθκε για χρόνια από 

τον Κ.Ο.Τ του "Love Cyprus" και "Cyprus in your Heart"  

 Η ςτόχευςθ των ηευγαριϊν ζχει ςυμπλθρϊνει και ςυςχετίηεται (αν και ςαφϊσ 

διαφοροποιθμζνο από το clubbing τθσ Αγίασ Νάπασ) με τθν ευρφτερθ περιοχι. 

 
Ζχοντασ κζςει με ςαφινεια τθν ιεραρχικι/ προςταγι του πιο πάνω τμιματοσ τθσ αγοράσ δεν 

ςθμαίνει κατά οποιοδιποτε τρόπο ότι το τμιμα οικογζνειεσ δεν ζχει ςθμαςία ςτθν ςτόχευςθ 

μασ. Παραμζνει θ δεφτερθ ςθμαντικότερθ ομάδα και οι δράςεισ που προτείνονται είναι 

ςχεδιαςμζνεσ με τρόπο που να είναι ελκυςτικζσ και ςτισ οικογζνειεσ. Ραρόλα αυτά δεν κα 

αποτελοφςε βζλτιςτθ πρακτικι ςτθν παροφςα φάςθ θ τακτικι μασ εςτίαςθ ςε 2 διαφορετικζσ 

ομάδεσ.  

 

Η δράςθ τθσ ανάπτυξθσ του USP αποτελεί μζροσ τθσ Οργανωτικισ δζςμθσ εργαςιϊν.  

 

. 
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Δημιουργία sub-brand 
H Δθμιουργία ενόσ brand (τεχνικά sub-brand εφόςον το main brand είναι ο προοριςμόσ/διμοσ, ι 

ακόμθ και το γενικό Κυπριακό τουριςτικό brand από τον Κ.Ο.Τ.) που να αποτείνετε ςτα ηευγάρια 

είναι μια ςχετικά απλι και αποδοτικι κίνθςθ, εφόςον ο ςχεδιαςμόσ αυτοφ δεν απαιτεί ςθμαντικζσ 

δαπάνεσ αλλά οφτε και τεράςτια ενεργοποίθςθ δυνάμεων. 

Ραρά το γεγονόσ ότι θ ανάπτυξθ του ξεχωριςτοφ αυτοφ brand είναι ζνα ζργο που κα πρζπει να 

αναλθφκεί από μόνο του, παρακάτω παρακζτουμε κάποιεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ: 

1. Απλότθτα  

To brand πρζπει να ζχει απλι και ευκολονόθτθ μορφι για πολλοφσ λόγουσ όπωσ τθν 

ςφνδεςθ, ευκολία ςτθν χριςθ, κόςτοσ εξζλιξθσ του brand, κατανόθςθ, ςθμερινζσ 

ςχεδιαςτικζσ τάςεισ και άλλα πολλά  

 

2. Όχι ρομαντιςμόσ  

Ραρά το γεγονόσ ότι ο ςτόχοσ μασ με τθν εξζλιξθ του USP είναι τα ηευγάρια, θ ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτον ρομαντιςμό μπορεί να αποβεί αρνθτικι. Ο ρομαντιςμόσ κα είναι ςε κάποιο 

βακμό ζνα αναπόφευκτο και φυςικό παράγωγο τθσ ςτρατθγικισ αυτισ, θ περεταίρω 

ζμφαςθ κα ιταν απλά αποτρεπτικι ι υπερβολικι προσ τισ οικογζνειεσ, τα ηευγάρια ςτα 

οποία δεν ανταποκρίνεται ι ςτα οποία ψάχνουν κάτι διαφορετικό.  

 

3. Σλόγκαν  

Ππωσ κάκε δυνατό brand, ζνα εφςτοχο ςλόγκαν μπορεί να ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτουσ 

ςτόχουσ μασ. Υπόψθ ότι όλοι οι παράγοντεσ που αναγράφονται ςτο υποκεφάλαιο αυτό κα 

πρζπει να εφαρμοςτοφν και ςτο ςλόγκαν.   Να ςθμειωκεί ότι ιςτορικά, τα μικρότερα 

ςλόγκαν τείνουν τθσ μεγαλφτερθσ αναγνωςιμότθτασ και ανάκλθςθσ 

  

4. Ανοιχτό προσ ερμθνεία  

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί το USP των ηευγαριϊν ζχει το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του να 

ζχει απιχθςθ και ςτισ οικογζνειεσ, ιδιαίτερα τισ νζεσ οικογζνειεσ. Η οποιαδιποτε 

ερμθνεία/αντίλθψθ του brand από δυνθτικοφσ τουρίςτεσ κα πρζπει να μθν είναι 

αποκλειςτικι αλλά ςυμπεριλθπτικι. Με άλλα λόγια, ιδανικά το brand μασ κα πρζπει να 

μθν μπαίνει ςε μεγάλο βάκοσ του τθ υπονοεί, αλλά να ζχει τθν δυνατότθτα να ταυτίηετε 

με πολλαπλά κζλω και πιςτεφω 

 

5. Ευζλικτο και εφκολο ςτθν χριςθ.  

Τόςο οι γραφικζσ όςο και οι ιδεαλιςτικζσ παράμετροι του brand κα πρζπει να ςχεδιαςτοφν 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ μελλοντικζσ του χριςεισ. Η απλότθτα που αναφζρετε ςτο ςθμείο 

1 παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν ευελιξία. Ζνα brand με απλότθτα και ευελιξία μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί και να εφαρμοςτεί ςε περιςςότερεσ περιπτϊςεισ και με μεγαλφτερθ 

ευκολία.  

 

 

 



 

 12 

Πολλοί άλλοι προοριςμοί ζχουν 

ςθμειϊςει επιτυχία με τα brand που 

ζχουν δθμιουργιςει 

Ρεριττό να ςχολιαςτεί ότι μετά τθν ανάπτυξθ του Brand, απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ διάχυςθ,  

προϊκθςθ, και χριςθ του ςε όςο περιςςότερα κανάλια είναι δυνατό. Τα πιο κφρια αυτά να είναι: 

 Στθν Ιςτοςελίδα μασ 

 Σε όλα μασ τα ΜΚΔ Διαδίκτυο γενικότερα ι ειδικότερθ 

 Εγκαταςτάςεισ του Διμου  

 Επικοινωνιακζσ και προωκθτικζσ δράςεισ  

 Εκδθλϊςεισ  

 Επικοινωνιακό υλικό  

 Αυτοκίνθτα του διμου 

 Αρκογραφία και ελεφκεροσ τφποσ  

 Σε όλα τα ςθμεία διαςταφρωςθσ με τον ιδιωτικό τομζα  

 Εκκζςεισ  

 Τουριςτικζσ εκδόςεισ 

 

 

Η δράςθ τθσ δθμιουργίασ του sub-brand αποτελεί μζροσ τθσ Εξωτερικισ ανάκεςθσ   
δζςμθσ εργαςιϊν.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εκτόσ του τουριςμοφ, τα brands και 

mascots των ολυμπιακϊν αγϊνων 

αποτελοφν επιτυχθμζνα παραδείγματα 

του destination branding 
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Εκτέλεςη εισ βάθοσ μελέτησ  
 

Ραρόλο που οι διάφορεσ δραςτθριότθτεσ που αναγράφονται ςτον τμιμα αυτό προορίηονται για 

άμεςθ υλοποίθςθ, θ ανάπτυξθ του USP αποτελεί μια μακροχρόνια δζςμευςθ, με τθν απόδοςθ τθσ 

εξαρτϊμενθ από τθν ποιότθτα και αποτελεςματικότθτα τθσ αποπεράτωςθσ τθσ. Η περαιτζρω 

μάκθςθ και εξειδίκευςθ ςτον κομμάτι των ηευγαριϊν δεν αποτελεί πλεονζκτθμα αλλά 

αναγκαιότθτα από τθν ςτιγμι που παρουςιάηουμε τθν επίςθμθ κζςθ/πρόταςθ του προοριςμοφ 

μασ ωσ ιδανικόσ και ¨ειδικόσ¨ προοριςμόσ για τα ηευγάρια. Οφείλουμε τόςο ςτον διμο όςο και 

ςτον ιδιωτικό τομζα να καταρτιςτοφμε και να εξειδικευτοφμε ςτον τομζα των ηευγαριϊν.    

Από τθν ςτιγμι που ο τομζασ των ηευγαριϊν δεν αποτελεί διαδεδομζνθ ακαδθμαϊκι γνϊςθ, θ 

υλοποίθςθ μιασ ειδικισ δευτερογενοφσ μελζτθσ και θ αξιοποίθςθ πρωτογενϊν ερευνϊν 

αποτελοφν τθν βζλτιςτθ μζκοδο για τθν μετεξζλιξθ μασ ωσ ειδικοί του τομζα. Τα κφρια 

αποτζλεςμα που αποςκοποφμε να πετφχουμε διαμζςου του ζργου αυτοφ είναι: 

 Μεγαλφτερθ κατανόθςθ των αναγκϊν και ςυμπεριφοράσ αυτοφ του τμιματοσ τθσ αγοράσ 

 Βελτιςτοποίθςθ ςτον ςχεδιαςμό και εκτζλεςθ των ιδθ αναλαμβανόμενων δράςεων μασ 

 Αναγνϊριςθ, χαρτογράφθςθ και προγραμματιςμόσ των αποτελεςματικότερων 

μελλοντικϊν δράςεων 

 

Ριο κάτω παρακζτουμε τισ κφριεσ παραμζτρουσ τισ οποίουσ το ζργο κα πρζπει να αποτακεί 

αποςκοπϊντασ γνϊςθ και ευριματα: 

Πεδίο εργαςίασ: 

1. Ανταγωνιςμόσ:  

o Ροιοί προοριςμοί αποτελοφν τουσ κφριουσ μασ ανταγωνιςτζσ; 

o Ροιά θ ςθμερινι απόδοςθ τουσ; 

o Ροιόσ ο πυρινασ τθσ πρόταςισ τουσ; 

o Ροιζσ οι κφριεσ γεωγραφικζσ αγορζσ που προςελκφουν;  

2. Ο πελάτθσ:  

o Ροιά τα κζλω, ανάγκεσ και προτιμιςεισ τουσ και ποια θ διαδικαςία επιλογισ 

προοριςμοφ; 

o Ροια τα κφρια κανάλια ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ τουσ; 

o Ροιόσ ο βακμόσ και τα κριτιρια ικανοποίθςθσ τουσ (τόςο για το Ραραλίμνι όςο και 

για άλλουσ προοριςμοφσ); 

3. Η αγορά: 

o Ροιά θ απόδοςθ τθσ; και ποια θ κίνθςθ του τμιματοσ που μασ ενδιαφζρει εντόσ 

τθσ αγοράσ; 

o Ροιζσ οι τάςεισ, νζεσ ςυμπεριφορζσ και προοπτικζσ; 

o Ροιοί οι καταλφτεσ και επιτυχθμζνοι τθσ αγοράσ; 

4. Τεχνολογία 

o Ροιά τα κζντρα εςτίαςθσ του τμιματοσ μασ; 
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o Ροιά εργαλεία και κανάλια είναι παράλλθλα με το μινυμα μασ, και ποία τα 

ιδανικότερα για χριςθ; 

o Ροίεσ είναι οι ανερχόμενεσ ςχετικζσ τεχνολογίεσ και πϊσ μποροφμε να τισ 

αξιοποιιςουμε; 

 

 

Τα παραπάνω ςθμεία εξυπθρετοφν μόνο το ςκοπό τθσ παράκεςθσ τθσ γενικισ κατεφκυνςθσ, 

εφόςον ςτθν φάςθ ανάκεςθσ του ζργου το πεδίο εργαςίασ κα πρζπει να προςδιοριςτεί ςφμφωνα 

τισ τότε καταςτάςεισ και ανάγκεσ. Ραρόλο που οι παράμετροι και πεδίο εργαςίασ του ζργου είναι 

ευζλικτα, ο ςκοπόσ παραμζνει: Μζςο τθσ άντλθςθσ πλθροφόρθςθσ, θ ομάδα του διμου ι των 

ςχετικϊν φορζων να καταρτιςτεί ωσ ειδικοί ςτο τμιμα των ηευγαριϊν. Ενϊ θ δράςθ αυτι 

βελτιςτοποιεί και ενθμερϊνει τισ δράςεισ μασ, ο κφριοσ λόγοσ που κεωρείτε αναγκαία ςτθν 

ςτρατθγικι μασ είναι θ δθμιουργία ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων.   

 

H δράςθ τθσ εκτζλεςθσ μια εξειδικευμζνθσ μελζτθσ αποτελεί μζροσ τθσ δζςμθσ εργαςιϊν 

Εξωτερικισ ανάκεςθσ με τθν πικανότθτα να μετατραπεί ςε Οργανωτικι εάν ζχουμε 

νζεσ ςυμμετοχζσ ςτθν ομάδα με ςυγκεκριμζνεσ ειδικεφςεισ  
 

Θεςμοκετθμζνθ εφαρμογι  

Μια δράςθ θ οποία κα μποροφςε κάλλιςτα να ςυμπεριλθφκεί ςτο τμιμα ανάπτυξθσ υποδομϊν, 

εφόςον αφορά τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ μόνιμθσ χριςθσ.  

Η ανάπτυξθ του sub-brand και θ εξειδίκευςθ, επίγνωςθ επί του κζματοσ μποροφν να κεωρθκοφν 

ωσ προετοιμαςίεσ ι υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ, ενϊ θ δράςθ-πυρινασ τθσ ανάπτυξθσ του USP κα 

είναι θ πρακτικι εφαρμογι του. Οι τρόποι, ιδζεσ και τομείσ οι οποίοι κα πρζπει επθρεαςτοφν από 

το νζο μασ USP/brand μποροφν μόνο να είναι ξεκάκαροι όταν πλζον είμαςτε πλζον πλιρωσ 

καταρτιςμζνοι ςτο κζμα, όχι μόνο λόγο ξεκάκαρθσ κατεφκυνςθσ αλλά και των πολλϊν αλλαγϊν 

που κα προκφψουν μζχρι το ςτάδιο εκείνο και οι πολλοί άλλοι τρόποι, ιδζεσ και τομείσ που κα 

αποκαλυφκοφν διάμεςο τθσ μελζτθσ. Ραρόλα αυτά, πιο κάτω καταγράφουμε τουσ πιο εμφανι 

τρόπουσ, ιδζεσ και τομείσ που το USP μασ κα επθρεάςει και κα εφαρμοςτεί: 

1. Νζεσ υποδομζσ: 

Για όλεσ τισ νζεσ υποδομζσ για τισ οποίεσ ο διμοσ κα αναλάβει τθν προϊκθςθ 

καταςκευισ, τόςο προγραμματιςμζνεσ όςο και για ανερχόμενεσ (κάποιεσ από τισ οποίεσ 

κα καταγραφοφν ςτο παρϊν ΕΡ) κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ο ςτόχοσ των ηευγαριϊν. 

Αυτό δεν ςθμαίνει τθν λιψθ αποφάςεων οι οποίεσ κα είναι αποκλειςτικά για τα ηευγάρια, 

αλλά τθν παράκεςθ μιασ νζασ παραμζτρου που κα ςυμπεριλθφκεί ςτθν διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων. Από μικρζσ λεπτομζρειεσ όπωσ τθν προμικευςθ για νζα παγκάκια ςτον 

πεηόδρομο μζχρι τθν αποτελεςματικότερθ τοποκεςία για νζεσ εγκαταςτάςεισ.  

 

2. Νζεσ διαδικαςίεσ  

Διαμζςου και μόνο του ζργου αυτοφ θ ομάδα του διμου κα χρειαςτεί να αναπτφξει 

διάφορεσ νζεσ διαδικαςίεσ (ςτισ οποίεσ κα γίνει ειδικι αναφορά ςτα παρακάτω τμιματα). 

Κάποιεσ από τισ διαδικαςίεσ αυτζσ κα επιβλζπουν ι ενκαρρφνουν δραςτθριότθτεσ του 
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ιδιωτικοφ τομζα, ενϊ υφιςτάμενεσ διαδικαςίεσ κα επιβλζπουν τθν ποιότθτα του διμου. Σε 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ, οι διαδικαςίεσ κα πρζπει να επιςκοπθκοφν με τθν νζα ςτρατθγικι 

μασ κατεφκυνςθ. Και πάλι αυτό δεν ςθμαίνει τθν απολυτι προτεραιότθτα των ηευγαριϊν 

υπεράνω όλων των αρμοδιοτιτων, τομζα υπευκυνότθτασ και ςτόχων , αλλά τθν 

αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ όλων των διαδικαςιϊν που μπορεί να αποτελοφν εμπόδιο, 

και τθν δθμιουργία νζων ευκαιριϊν, οι οποίεσ κα υποςτθρίηουν τον ςκοπό μασ. Η δράςθ 

τθσ ενςωμάτωςθσ ςτισ διαδικαςίεσ μασ αποτελεί μία από τισ αποδοτικότερεσ μασ δράςεισ 

εφόςον διεκπεραίωςι τθσ αποτελεί επζνδυςθ "1 φοράσ" και ο μακροχρόνιοσ αντίκτυποσ 

είναι ςθμαντικότατοσ. Ακόμθ ζνασ λόγοσ που θ ενςωμάτωςθ του USP ςτισ διαδικαςίεσ μασ 

αποτελεί ςθμαντικότατθ δράςθ είναι ότι ςτθριηόμαςτε ςτο γεγονόσ ότι κάτω από τισ 

διαδικαςίεσ μασ κα διακυβερνϊνται  πολλζσ άλλεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ θ επικοινωνία, 

αδειοδοτιςεισ, προςλιψεισ και άλλα πολλά ςτα οποία είναι απαραίτθτοσ ο  

παραλλθλιςμόσ με το USP/brand. 

 

3. Κίνθτρα 

Τα κίνθτρα αποτελοφν μία από τισ αρχαιότερεσ μεκόδουσ προϊκθςθσ νζων ιδεϊν. Είτε 

μιλοφμε για επικοινωνιακά/μάρκετινγκ κίνθτρα προσ τον τελικό καταναλωτι, θ μια ςειρά 

νζων κινιτρων για περεταίρω ανάπτυξθ του ιδιωτικοφ τομζα, τα κίνθτρα κα πρζπει να 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ νζασ μασ μεκοδολογίασ (περιθγθτι). Λόγω 

προτεραιοτιτων και τθσ επικυμίασ να διατθρθκοφν τα κόςτθ τθσ διεκπεραίωςθσ του 

επιχειρθςιακοφ αυτοφ ςχεδίου ςε χαμθλά επίπεδα, δεν ςυμπεριλαμβάνουμε τθν 

δθμιουργία νζων ειδικϊν κινιτρων για τθν επίτευξθ του ςτόχου μασ. Ραρόλα αυτά, ςτθν 

περίπτωςθ που ο διμοσ είχε ι ζχει (κυρίωσ οικονομικι) δυνατότθτα να αναπτφξει νζα 

κίνθτρα ειδικά για τθν εξζλιξθ μασ ωσ προοριςμόσ για ηευγάρια θ ςυνειςφορά κα ιταν 

τεράςτιασ αξίασ. Να ςθμειωκεί ότι πικανι ανάπτυξθ ειδικϊν κινιτρων κα αποτελοφςε μια 

από τισ αποτελεςματικότερεσ δράςεισ που κα μποροφςαμε να υλοποιιςουμε αλλά όχι 

από τισ αποδοτικότερεσ. Σθμαντικι παράμετροσ για κίνθτρα κα μποροφςε να αποτελζςει θ 

δθμιουργία ενόσ loyalty scheme (περεταίρω πλθροφορίεσ ςτα παρακάτω κεφάλαια) 

 

4. Πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ  

 

Η πιο απλι αλλά και πιο αποδοτικι μορφι κεςμοκζτθςθσ. Η επικοινωνία του USP/brand 

αλλά και τθσ γενικότερθσ μασ κζςθ πρζπει να είναι ξεκάκαρθ και ιςχυρι. Με κάκε υλικό 

που αναπτφςςεται, με κάκε κανάλι επικοινωνίασ που διακζτουμε, θ κατεφκυνςθ και κζςθ 

(USP/brand)μασ πρζπει να είναι παρϊν. Η επαναλαμβανόμενθ ανάγνωςθ του USP μασ 

βοθκά ςτθν εμπζδωςθ τόςο ςτον εξωτερικό κόςμο όςο και εςωτερικά.  

Ο ςκοπόσ των πιο πάνω δραςτθριοτιτων είναι θ δζςμευςθ και διαςφάλιςθ τθσ διάχυςθσ και τισ 

ολιςτικισ υιοκζτθςθσ του USP concept από όλα τα τμιματα του διμου.  

 Η κεςμοκετθμζνθ εφαρμογι του USP μασ αποτελεί  Οργανωτικι μορφι δράςθσ  

 



 
16 

 

 

 

 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
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- Ρεριπάτθςθ 
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Στοχευόμενεσ ενέργειεσ για τισ αγορέσ ςτόχουσ 
 

Οι δραςτθριότθτεσ γενικισ ανάπτυξθσ και προϊκθςθσ είναι ςθμαντικζσ και αναγκαίεσ. Ωςτόςο 

είναι γνωςτό ότι οι εξειδικευμζνεσ ενζργειεσ που ςτοχεφουν ςυγκεκριμζνα τμιματα φζρουν 

καλφτερα αποτελζςματα όςο αφορά τθν αρχικι τουσ επζνδυςθ.  

Εφόςον διαμζςου τθσ φάςθσ 1 και φάςθσ 2 του ζργου μασ ζχουμε ιδθ καταλιξει ςτισ αγορζσ 

ενδιαφζροντοσ, ςτο τμιμα αυτό ςτοχεφουμε να αναπτφξουμε ειδικζσ ενζργειεσ για τθν διείςδυςθ 

και προςζλκυςθ τουριςτϊν από τισ αγορζσ αυτζσ. Οι ενζργειεσ αυτζσ λαμβάνουν υπόψθ βζλτιςτεσ 

πρακτικζσ και μασ παρζχουν τθν γνϊςθ και εργαλεία για να αποτακοφμε ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ 

κάκε αγοράσ, εφόςον απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ υψθλι διείςδυςθ και μετατροπι ςε αρικμοφσ 

αφίξεων. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι από πλευράσ πρακτικισ εφαρμογισ, ζνα πολφ μεγάλο κομμάτι των 

ενεργειϊν αυτϊν αποτελοφν οι διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ, τισ οποίεσ κα παρακζςουμε 

ςυγκεκριμζνα και ςε βάκοσ ςε ξεχωριςτό τμιμα, ενϊ ςτο υπό-τμιμα αυτό κα ςυμπεριλάβουμε τισ 

πιο ςτοχευόμενεσ διαδικτυακζσ μασ ενζργειεσ. 

Επίςθσ ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι παρόλο που οι δράςεισ που αναγράφονται ςτον τμιμα αυτό 

είναι δραςτθριότθτεσ μάρκετινγκ, το παρόν αρχείο παραμζνει επιχειρθςιακό ςχζδιο και κάνει 

απλι αναφορά ςε αυτζσ. Ανάλογα με τθν επιτυχία των δράςεων που αναγράφονται, το μζγεκοσ 

και τισ γνϊςεισ τθσ ομάδασ που κα το αναλάβει, και τθν ποιότθτα/ποςότθτα των ευρθμάτων, 

δυνθτικά να είναι αναγκαία θ ανάπτυξθ ενόσ εξειδικευμζνου ςτρατθγικοφ ςχεδίου μάρκετινγκ.  

Δημιουργία εγχειριδίου κατανόηςησ και διαχείριςησ αγοράσ   
 

Το χάςμα κουλτοφρασ είναι ζνα φαινόμενο πλζον ευρζωσ κατανοθτό και εδραιωμζνο. Ενϊ ςτισ 

πλείςτεσ περιπτϊςεισ αναφορά ςε αυτό γίνετε ςε ςενάρια διαλόγου, επικοινωνίασ, 

επιχειρθματικϊν ςυναλλαγϊν κ.τ.λ. υπάρχει υποτίμθςθ για τον αντίκτυπο που το φαινόμενο ζχει 

ςτισ δραςτθριότθτεσ μάρκετινγκ και διαφιμιςθσ. 

Πλεσ από τισ μεγαλφτερεσ και δυνατότερεσ εταιρίεσ ςτον κόςμο ςτον τομζα του μάρκετινγκ 

(Unilever, Twitch, Amazon κ.α.), αντιλαμβάνονται ςε τζτοιο βακμό τθν ςθμαςία τθσ κατανόθςθσ 

των πρακτικϊν τθσ κάκε αγοράσ και κουλτοφρασ που όχι μόνο αναπτφςςουν πλθκϊρα λεπτομερι 

υλικοφ και ερευνθτικϊν ευρθμάτων για τθν κάκε αγορά, αλλά αναπτφςςουν και ομάδεσ με 

εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν κάκε μία, μόνο για αυτό τον ςκοπό.  

Ρζραν του γεγονότοσ ότι ςε ςενάρια μάρκετινγκ και διαφιμιςθσ το φαινόμενο φζρει το ίδιο βάροσ 

όςο ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, ςυμπεριλαμβάνει επίςθσ και άλλουσ, ςθμαντικότατουσ παράγοντεσ 

όπωσ: 

1. Τισ ςθμερινζσ τάςεισ και προτιμιςεισ τθσ κουλτοφρασ 

Ζχει γίνει τθσ μόδασ ζνασ ςυγκεκριμζνοσ προοριςμόσ? Υπιρχε ραγδαία αφξθςθ ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο sport ςτθν χϊρα? Μια ςυγκεκριμζνθ θλικιακι ομάδα/γενιά χαρακτθρίηεται 

ιδιαίτερα από μια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα?  
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2. Ροια τα χαρακτθριςτικά τθσ λιψθσ αποφάςεων για κζματα αγορϊν  

Τι ιδιαιτερότθτα ζχει θ κουλτοφρα τουσ όςο αφορά το τι ψάχνουν ςε ζνα προοριςμό; τι 

ιδιαιτερότθτα ζχουν οι ςυναλλαγζσ ςτθν χϊρα τουσ; Ροιά τα απόλυτα αποτρεπτικά 

ςτοιχεία; Υπάρχει μια εφαρμογι θ οποία ευκφνεται για το 80% των αγορϊν/κρατιςεων 

για ταξίδια;  

 

 

3. Τα επίκαιρα κζματα τθσ χϊρασ/κουλτοφρασ 

Τι τουσ απαςχολεί ςιμερα; Τι περνά θ Χϊρα τουσ; Ροια πρόςφατα γεγονότα ζχουν γίνει 

viral; (ακόμθ και εάν τα γεγονότα προζρχονται από άλλεσ αγορζσ); Για ποιά κζματα είναι 

υπερπροςτατευτικοί ςιμερα; 

 

4. Νομοκεςίεσ και αποδοχι ςχετικά με τθν διαφιμιςθ, ελεφκερο λόγο κ.α.π 

Ροιζσ πρακτικζσ που ζχουμε ςτον δικό μασ χϊρο πρζπει να προςζξουμε ςτισ προκείμενεσ 

αγορζσ; Ροιζσ ιδιαιτερότθτεσ ζχουν οι διαφθμίςεισ που ςθμείωςαν ςθμαντικι επιτυχία 

ςτον χϊρο ςτο παρελκόν; γιατί; Ροιά κζματα κεωροφνται ταμποφ; 

 

5. Αποδεκτά επίπεδα προςφοράσ 

Ροιά τα όρια προςβολισ και αποδοχισ; Ροιά τα ςθμερινά όρια τθσ "Ρολιτικισ ορκότθτασ"; 

(παραδείγματα προβλθματικϊν, μζχρι προςβλθτικϊν  επιπζδων προςφοράσ: Διαφιμιςθ 

για VFM πακζτα ςε χαμθλισ κατθγορίασ διαμερίςματα ςτθν Αγία Νάπα ςτο κζντρο τθσ 

Γενεφθσ, ι διαφιμιςθ all-inclusive οικογενειακϊν πακζτων για το Four Seasons, ςτθν 

Συρία)  

 

6. Ποια τα κφρια κανάλια ενθμζρωςθσ;  

Ροιά θ διείςδυςθ του διαδικτφου ςτον πλθκυςμό; Ροιά θ διείςδυςθ του διαδικτφου ςτο 

εμπόριο/αγορά; ποιά τα κφρια ΜΜΕ και γιατί; Ροιόσ ο ρόλοσ και διείςδυςθ των ΜΚΔ; Ροιά 

θ απόδοςθ του ζντυπου τφπου; Ροιζσ οι τάςεισ του τομζα του μάρκετινγκ ςτθν χϊρα; 

Ροιζσ οι πιο εδραιωμζνεσ δραςτθριότθτεσ επικοινωνίασ και γιατί;  

 

Τα πιο πάνω ερωτιματα πρζπει να απαντθκοφν και ομαδοποιθκοφν για τθν κάκε αγορά. Η 

φιλοςοφία είναι να υπάρχει ζνα πρακτικό "εγχειρίδιο χειριςμοφ και βζλτιςτων πρακτικϊν" για τθν 

προςζγγιςθ και εκτζλεςθ δράςεων για τθν κάκε χϊρα.  Η πλθροφόρθςθ αυτι κα μασ επιτρζψει να 

ζχουμε υψθλά αποτελεςματικζσ δραςτθριότθτεσ προςζλκυςθσ και ικανοποίθςθσ για τθν κάκε μία 

από τισ αγορζσ ενδιαφζροντοσ μασ, να αποφφγουμε προβλθματικζσ δράςεισ, να βελτιϊςουμε το 

προϊόν και υποδομζσ μασ ανάλογα, να κατανοιςουμε και αιτιολογιςουμε τουσ παράγοντεσ 

ικανοποίθςθσ τουσ, να πάρουμε τεκμθριωμζνεσ αποφάςεισ ςτον περαιτζρω προγραμματιςμό και 

ςχεδιαςμό των δράςεων μασ και πολλά άλλα.  

 

Εμφανζςτατα θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των πλθροφοριϊν που κα χρειαςτοφν για το τμιμα αυτό 

κα πθγάηει από τθν εισ βάκοσ μελζτθ των αγορϊν ενδιαφζροντοσ μασ. Ρζραν αυτοφ, θ μελζτθ θ 

ίδια, ι οι επικυμθτζσ μασ δραςτθριότθτεσ μπορεί να ςθμάνουν τθν ανάγκθ περεταίρω 

δευτερογενι ζρευνα ςε ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ, και ανάλογα με τθν αξία και ςθμαςία τθσ αγοράσ 

ίςωσ και πρωτογενι.  



 

 19 

Η παροφςα δράςθ αποτελεί πρωτίςτωσ τθν διοργάνωςθ, καταγραφι και μεκοδικι μετάφραςθ 

του αποτελζςματοσ/γνϊςθσ τθσ προαναφερόμενθσ δράςθσ εκτζλεςθ "εισ βάκουσ μελζτθσ" των 

ομάδων ςτόχων μασ   

 

Η μελζτθ για τθν ανάπτυξθ του εγχειριδίου μπορεί κάλλιςτα να ςυμπεριλθφκεί ςτο ζργο ανάλυςθσ 

του τομζα των ηευγαριϊν  

 

Η Δθμιουργία των εγχειριδίων αποτελεί δράςθ Εξωτερικισ ανάκεςθσ  

 

Παρουςία: Αρθρογραφία και ανάπτυξη περιεχομένου  
Η αρκογραφία και ανάπτυξθ περιεχομζνου τθν ςιμερον θμζρα αποτελοφν τισ επικρατοφντεσ 

δραςτθριότθτεσ μαηικοφ μάρκετινγκ, και πολφ λίγεσ πλζον οι δραςτθριότθτεσ που μποροφν να 

ςθμειϊςουν ςθμαντικι επιτυχία χωρίσ τθν χριςθ αυτϊν των ενεργειϊν. Ενϊ ο άμεςοσ αντίκτυποσ 

που φζρουν είναι ευνόθτοσ και εκτιμάται, το μυςτικό βρίςκετε ςτον τεράςτιο αρικμό των ζμμεςων 

πλεονεκτθμάτων που φζρουν.  

Άμεςοσ αντίκτυποσ: 

1. Επικοινωνία/μάρκετινγκ 

2. Αναγνωςιμότθτα 

3. Ευρεία προςζγγιςθ   

Ζμμεςοσ αντίκτυποσ: 

1. Εκμοντερνιςμόσ 

2. Αναγκαςτικι ανάπτυξθ γνϊςθσ και ικανοτιτων ομάδασ μάρκετινγκ 

3. Αλλθλοχποςτιριξθ  ενεργειϊν 

4. Ρροαγωγι τθσ αντίλθψθσ επαγγελματιςμοφ  

5. Ελκυςτικότθτα προσ τον ιδιωτικό τομζα  

6. Οργανικι ανάπτυξθ  

7. Διεφρυνςθ καναλιϊν επικοινωνίασ  

8. Άλλα πολλά  

Ακόμθ ζνασ παράγοντασ που λειτουργεί ωσ πολλαπλαςιαςτισ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ δράςθσ 

αυτισ είναι το ότι το οποιοδιποτε υλικό αναπτυχκεί προσ χριςθ κα μπορεί να μεταφραςτεί 

πολλαπλζσ φορζσ και να χρθςιμοποιθκεί ειδικά ςτθν κάκε μία από τισ αγορζσ ςτόχουσ και ςε 

πλθκϊρα καναλιϊν.   

Μερικζσ από τισ πιο διαδεδομζνεσ μορφζσ αρκογραφίασ και περιεχομζνου προσ χριςθ 

αποτελοφν: 

1. Λίςτεσ Top 10: 

Διαδικτυακά αναλυτικά εργαλεία ανά το παγκόςμιο βρίςκουν ότι οι Top 10 λίςτεσ 

αποτελοφν με μεγάλθ διαφορά τθν πιο αποτελεςματικι μορφι περιεχομζνου και ζχει 

τεράςτιο βακμό click-through. Στθν ίδια κατθγορία μποροφμε να ςυμπεριλάβουμε και τισ 

εικονικζσ αναπαραςτάςεισ (infographics). 
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2. Κομμάτια ςκζψθσ (thought piece): 

H μορφι αυτι προςφζρει τεράςτια ευελιξία εφόςον όχι μόνο τα κομμάτια αυτά ζχουν τθν 

δυνατότθτα να εφαρμοςτοφν/χρθςιμοποιθκοφν ςε μεγάλο εφροσ καναλιϊν, αλλά 

προςφζρουν και τα μεγαλφτερα περικϊρια ανάπτυξθσ του άρκρου προσ τθν κατεφκυνςθ 

που επικυμεί ο ςυντάκτθσ.  

 

3. Αρκρογραφία/ρεπορτάη:  

Χρειάηεται ελάχιςτα περιςςότερουσ πόρουσ για ανάπτυξθ, αλλά προςφζρει το υψθλότερο 

επίπεδο αντικειμενικότθτασ και αμερολθψίασ.  

 

4. Χριςθ blogs και bloggers: 

Μια μορφι που μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ζνα μείγμα πολλϊν άλλων. Μεγάλο 

πλεονζκτθμα θ απιχθςθ που ζχει ςε τισ ςθμερινζσ τάςεισ του τουριςμοφ και τεχνολογίασ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο ρόλοσ των traveling blogs ςτθν διαδικαςία επιλογισ προοριςμοφ 

ςθμειϊνει μια ςτακερά αυξανομζνθ πορεία.  

 

5. Βίντεο:  

Η αποτελεςματικότερθ μορφι όςο αφορά τθν επιρροι και "μετατροπι" του καταναλωτι 

από ενδιαφερόμενο ςε επιςκζπτθ. Άλλα ςθμαντικά πλεονεκτιματα τθσ μορφισ αυτισ 

αποτελοφν θ πρόςβαςθ ςε ειδικά κανάλια επικοινωνίασ (π.χ. Youtube) και θ τεράςτια 

πολλαπλι χρθςιμότθτα.  

Τζλοσ, να ςθμειωκεί ότι οι πιο πάνω ενζργειεσ και περιεχόμενο είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ να 

θγθκοφν από επαγγελματίεσ οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται και (ιδανικά προζρχονται) από τθν 

χϊρα τθν οποία ςτοχεφουμε. Η ανάλθψθ τθσ εργαςίασ από ντόπιεσ εταιρίεσ είναι ζνα ςθμείο ςτο 

οποίο δεν μποροφμε να ςυμβιβαςτοφμε, εφόςον προςφζρει όχι μόνο αυξθμζνθ αποδοτικότθτα, 

αλλά και πολλά προτεριματα ςτα οποία δεν ζχουμε άλλο τρόπο πρόςβαςθσ. Κφρια από αυτά: 

 Εδραιωμζνα πρακτορεία: Οι ςχζςεισ και διαςυνδζςεισ  που ζχουν εντόσ τθσ αγοράσ του 

που μποροφν να παρζχουν πρόςβαςθ και τιμζσ ςε κανάλια που κα ιταν υπό άλλεσ 

ςυνκικεσ μθ προςβάςιμα ςε εμάσ.  

 Γλϊςςα: Ζνασ γενικόσ κανόνασ οποίοσ ιςχφει ακόμθ περιςςότερο ςτο μάρκετινγκ και 

διαφιμιςθ: Ακόμθ και θ καλφτερθ μετάφραςθ κειμζνου, δεν μπορεί να ζχει το ίδιο 

αποτζλεςμα και αντίλθψθ όπωσ υλικό αναπτυγμζνο ςτθν ίδια γλϊςςα.  

 Βζλτιςτεσ πρακτικζσ: Επαγγελματίεσ του κλάδου κα είναι πλιρεσ καταρτιςμζνοι ςτο ποιζσ 

είναι οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτθν αγορά τουσ, πια τα ιδανικά μζτρα και τα ευαίςκθτα 

ςθμεία.  

Με λίγα λόγια, θ χριςθ ντόπιων επαγγελματιϊν μασ δίνει τθν δυνατότθτα ςε κάποιο βακμό να 

προςπεράςουμε κάποια από τα εμπόδια που προςπακοφμε κατακτιςουμε μζςο του ζργου 

κατανόθςθσ και διαχείριςθσ τθσ αγοράσ.  

Η δράςθ τθσ Αρκρογραφίασ και ανάπτυξθσ περιεχομζνου αποτελεί ενζργεια Εξωτερικισ 

ανάκεςθσ.   
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Διαδικτυακή παρουςία  
 

Η ςθμαςία τθσ διαδικτυακισ παρουςίασ είναι αδιαμφιςβιτθτθ και παρόλο που Διμοσ ζχει ιδθ 

κάνει ςωςτζσ κινιςεισ που ζχουν ςθμαντικά βελτιϊςει τθν διαδικτυακι προβολι τθσ περιοχι, 

υπάρχουν ακόμθ μεγάλα περικϊρια βελτίωςθσ. Η διαδικτυακι μασ περιουςία μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί με πολλοφσ τρόπουσ, πζραν τθσ επικοινωνίασ και τθσ προβολισ. Για τουσ δικοφσ 

μασ ςτόχουσ, πζραν τθσ προβολισ, θ ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακισ μασ παρουςίασ κα εςτιαςτεί ςε 2 

άλλεσ χριςεισ: 

1. Πλατφόρμα πλθροφόρθςθσ και ςυντονιςμοφ του ιδιωτικοφ τομζα 

Ραροχι μιασ θλεκτρονικισ πφλθσ που κα παρζχει τον χϊρο και τα εργαλεία για τθν 

ενθμζρωςθ, υποςτιριξι, βολιδοςκόπθςθ, διαςπορά κ.α. με τον ιδιωτικό τουριςτικό τομζα. 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ με τον ιδιωτικό τομζα 

παρατίκενται ςτο ανάλογο τμιμα του παρόντοσ ζργου.  

 

2. Πυρινασ/κζντρο επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ με τον τουρίςτα  

Νοείται ότι όλεσ οι μορφζσ και φάςεισ του διαδικτυακοφ μασ χϊρου κα  παρζχουν πλιρεσ 

ελεγχόμενο και βελτιωμζνο περιβάλλον επικοινωνιακά. Ρζραν αυτοφ, για να πετφχουμε 

τουσ ςτόχουσ μασ και αειφόρο ανάπτυξθ, πρζπει να εκμεταλλευτοφμε τθν διαδικτυακι 

μασ υποδομι για επικοινωνία, καταγραφι απόψεων/ ςυμπεριφορϊν, ανατροφοδότθςθ 

και υποςτιριξθ μζςο αυτϊν των άλλων δραςτθριοτιτων μασ. 

 Οπτικι αναπαράςταςθ δράςθσ  
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Το παραπάνω ςχεδιάγραμμα περιγράφει τθν βαςικι αρχιτεκτονικι που θ ιςτοςελίδα/ιςτοςελίδεσ 

μασ κα πρζπει να ακολουκιςει. Λόγο τθσ τεράςτιασ διαφοροποίθςθσ που χρειάηεται μία 

εξειδικευμζνθ προωκθτικι τουριςτικι ιςτοςελίδα ςε ςχζςθ με μία ιςτοςελίδα δθμόςιασ 

υπθρεςίασ, είναι πολφ πιο αποτελεςματικό να αναπτυχκεί εκ νζου μια εξειδικευμζνθ ιςτοςελίδα, 

ςυνδεδεμζνθ μεν από τθν κφρια μασ ιςτοςελίδα αλλά εξολοκλιρου ξεχωριςτι. Οι δραςτθριότθτεσ 

και ςχεδιαςτικζσ παράμετροι που κα πρζπει να διεκπεραιωκοφν με βάςθ τισ παραμζτρουσ που 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτο υπό-τμιμα αυτό.  

Σθμαντικό να ςθμειωκεί ότι το υπό-τμιμα τθσ αρκρογραφίασ και ανάπτυξθσ περιεχομζνου κα 

μποροφςε κάλλιςτα να ςυμπεριλθφκεί ςτο τμιμα αυτό, εφόςον θ πλειοψθφία των δράςεων που 

χαρακτθρίηονται ςτο υπό-τμιμα είναι θλεκτρονικισ μορφισ ι/και κα αξιοποιθκοφν μζςο 

θλεκτρονικϊν καναλιϊν. Συμπεριλαμβάνεται ςτο τμιμα τθσ ςτόχευςθσ αγορϊν εφόςον ο ςκοπόσ 

τθσ δράςθσ είναι εςτιαςμζνοσ ςχεδόν εξολοκλιρου ςτισ αγορζσ ςτόχουσ μασ, και αποτελεί 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ςτρατθγικισ.  

Ραρά τθν ανάπτυξθ πλατφόρμασ επικοινωνίασ με τον ιδιωτικό τομζα  δεν πρζπει να υποτιμθκεί το 

γεγονόσ ότι θ διαδικτυακι μασ παρουςία αποτελεί (και προβλζπεται να αποτελεί και ςτο μζλλον) 

το πιο αποτελεςματικό και αποδοτικό κανάλι επικοινωνίασ και προβολισ του προοριςμοφ μασ. Να 

ςθμειωκεί ότι οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ, ειςθγιςεισ και γενικότερα δράςεισ που τίκενται πιο 

κάτω εςτιάηονται ςτο περιεχόμενο, υφι και ςτρατθγικι τθσ διαδικτυακισ μασ παρουςίασ και όχι 

ςτθν τεχνικι πτυχι τθσ ανάπτυξθ και μετατροπισ τθσ ιςτοςελίδασ.   

 

Δράςεισ επιλογήσ ανάπτυξησ διαδικτυακήσ παρουςίασ   
 

Γενική βελτίωςη υφιςτάμενησ ιςτοςελίδασ  
 

Το παρόν υπό-τμιμα και οι δράςεισ που παρατίκενται αναπτφςςεται μζςω διαςταφρωςθσ τριϊν 

παραμζτρων: Τθν κατεφκυνςθ και ςτόχουσ μασ, τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ διαδικτυακισ προβολισ, 

και τθν εξυπθρζτθςθ/υποςτιριξθ των άλλων δράςεων που κα ακολουκιςουμε.  

Ραρακάτω παρακζτουμε τισ γενικότερεσ δράςεισ που πρζπει να υλοποιθκοφν ανεξαρτιτωσ 

κατεφκυνςθσ: 

 Άμεςθ μετάφραςθ ιςτοςελίδασ 

Απλά και αυτονόθτα, θ ιςτοςελίδα μασ ζχει μθδαμινό αντίκτυπο ςτισ προςπάκειεσ ανάπτυξθσ 

τουριςμοφ όςο παραμζνει μόνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Η μετάφραςθ τθσ και ςτθν Αγγλικι 

πρζπει να είναι θ πρϊτθ μασ δράςθ. Συνιςτάτε θ παράλλθλθ μετάφραςθ ςε όλα τα 

καινοφργια ςθμεία προσ ανάπτυξθ. Να ςθμειωκεί ότι ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, και εφόςον 

αναπτυχκεί θ τουριςτικι μασ ιςτοςελίδα, ςυνίςταται θ μετάφραςθ ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ 

ενδιαφζροντοσ (κυρίωσ των χωρϊν ςτόχων).  
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 Κλίςθ προσ οπτικζσ αναπαραςτάςεισ 

 

Ζνασ παράγοντασ που ιςχφει τόςο για τισ παροφςεσ, όςο και για τισ μελλοντικζσ μασ εξελίξεισ. 

Ο ςθμερινόσ ρυκμόσ τθσ τεχνολογίασ και το θ πλθκϊρα πλθροφόρθςθσ ςθμαίνουν ότι ο 

μοντζρνοσ αναγνϊςτθσ ζχει γίνει ιδιαίτερα δφςκολοσ ςτθν προςζλκυςθ και διατιρθςι του. 

Αυτό ςθμαίνει μια οργανικι μετεξζλιξθ προσ πιο εικονικζσ και γενικά οπτικζσ 

αναπαραςτάςεισ πλθροφόρθςθσ εφόςον είναι πλζον αποδεδειγμζνο ότι είναι βζλτιςτθ 

πρακτικι διατιρθςθσ προςοχισ, και όχι μόνο. Υλικό και πλθροφόρθςθ που προςφζρεται ςε 

οπτικι μορφι αξιολογείτε ψθλότερα όςο αφορά τθν ποιότθτα από τον αναγνϊςτθ, 

ςθμειϊνει πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό ανάκλθςθσ και κατανόθςθσ. Στθν παροφςα φάςθ θ 

ιςτοςελίδα μασ δυςτυχϊσ χαρακτθρίηεται από μακρά κείμενα τφπου ζκκεςθσ που ςθμαίνει ο 

βακμόσ προςαρμογισ είναι μεγάλοσ.  

 

 Εξορκολογιςεισ  και ενςτικτϊδθ πλοιγθςθ  

Ραρόμοια με το προθγοφμενο ςθμείο, θ πλθκϊρα πλθροφοριϊν δεν υποςτθρίηει (όςο αφορά 

τθν τουριςτικι ανάπτυξθ) τθν ευνόθςθ και τθν διατιρθςθ τθσ προςοχισ. Η εξειδίκευςθ και 

βελτιςτοποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ με τον διαχωριςμοφ που προτείνετε ςτο παραπάνω υπό-

τμιμα μασ προςφζρει πρόοδο προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ εφόςον θ πιο "πολφπλοκθ" 

πλοιγθςθ που ςυμπεριλαμβάνει λειτουργίεσ του διμου (π.χ. προςτίματα) κα παραμείνει ςε 

ξεχωριςτό κομμάτι και  δεδομζνου ότι οι παροφςεσ ειςθγιςεισ κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ νζασ. Το κλειδί ςτθν δθμιουργία εξορκολογθμζνθσ και ενςτικτϊδθ ιςτοςελίδασ 

είναι θ απλότθτα εφόςον προάγει τθ περεταίρω πλοιγθςθ και διατθρεί τθν προςοχι. 

Ρλθροφόρθςθ και προβολι που επικυμοφμε να ςυμπεριλάβουμε ςε κάποιο τμιμα κα πρζπει 

να κρικεί ωσ βαςικι και αναγκαία με επιπλζον πλθροφόρθςθ να ςυμπεριλαμβάνεται ςε 

μορφι υπομνθμάτων, mind maps και χάρτεσ πλοιγθςθσ.  

 Εξελιγμζνο φωτογραφικό υλικό   

Η προωκθτικι φωτογράφθςθ είναι μια ιδιαίτερθ και εξειδικευμζνθ μορφι φωτογράφθςθσ θ 

οποία τείνει ςθμαντικισ κατεφκυνςθσ από τουσ ςτόχουσ μάρκετινγκ, τουσ οποίουσ αποςκοπεί 

να υποςτθρίξει. Η φωτογραφία που κάποιοσ βρίςκει ςτθν κάκε ςελίδα δεν αποτελεί πλζον 

υποςτθρικτικό οπτικό υλικό αλλά τθν βάςθ για το μινυμα που θ ςελίδα προςπακεί να 

περάςει. Ενϊ θ παλαιότερθ πρακτικι ςιμαινε τθν ανεφρεςθ του κατάλλθλου φωτογραφικοφ 

υλικοφ για ςυμπλιρωςθ μια ςελίδασ, ςιμερα βρίςκουμε ωσ βζλτιςτθ πρακτικι, ο 

ςχεδιαςτικόσ ςκοπόσ τθσ ιςτοςελίδασ να δίνει τθν κατεφκυνςθ ςτον φωτογράφο (με κατά 

παραγγελία φωτογραφιςεισ) για τθν παραγωγι του βζλτιςτου φωτογραφικοφ υλικοφ. Λόγο 

αυτοφ, το φωτογραφικό υλικό ςε πολλζσ από τισ πιο επιτυχθμζνεσ ςτατικζσ ιςτοςελίδεσ 

ςιμερα, αποτελεί το ακριβότερο κομμάτι τθσ ανάπτυξισ τουσ, και τον πιο δθμοφιλι λόγο 

μθνφςεων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

Η Γενικι βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ ιςτοςελίδασ ανικει ςτθν Διαδικτυακι δζςμθ 

εργαςιϊν 
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Ανάπτυξη νέασ ςελίδασ με εςτίαςη ςτον τουριςμό 
Είμαςτε και κα παραμείνουμε ζνα διεκνισ τουριςτικόσ προοριςμόσ. Η ςελίδα εςτίαςθσ ςτον 

τουριςμό κα πρζπει να είναι το καμάρι μασ και το κφριο μασ εργαλείο επικοινωνίασ.  

Οι κφριοι ςκοποί τθσ ιςτοςελίδασ είναι: 

 

Εννοείται πωσ θ ιςτοςελίδα τουριςτικισ εςτίαςθσ κα είναι θ βάςθ και θ κφρια πθγι τθσ 

προϊκθςθσ του USP μασ, οπότε ςχεδιαςτικά κα πρζπει να κεωρείτε ωσ κφρια παράμετροσ.   

 

 Στόχοσ Λειτουργία 

1 Ρροϊκθςθ τθσ περιοχισ Ραραλιμνίου/Ρρωταρά ςε 
δυνθτικοφσ τουρίςτεσ 

Μετατροπι δυνθτικϊν τουριςτϊν 
ςε επιςκζπτεσ 

2 Διεφρυνςθ τθσ προβολισ τθσ περιοχισ 
Ραραλιμνίου/Ρρωταρά 

Δθμιουργία δυνθτικϊν τουριςτϊν  

3 Ρροαγωγι των βζλτιςτων και μοναδικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ 

Ανταγωνιςτικό κζρδοσ 

4 
Ρροαγωγι Unique Selling Proposition (USP) 

Ρροαγωγι ςτοιχείου Νiche, 
ανάδειξθ ςυγκριτικϊν 

πλεονεκτθμάτων ανταγωνιςμοφ, 
αποφυγι ανταγωνιςμοφ 

5 
Branding 

Ραραγωγι δυνθτικϊν τουριςτϊν,  
Αποφυγι ανταγωνιςμοφ 

6 
Ρλθροφόρθςθ και παροχι κινιτρων/προςφορϊν 

Ρροαγωγι τθσ υποκίνθςθσ και  
ικανοποίθςθσ  

7 
Επικοινωνία και ζρευνα 

Ρροαγωγι τθσ ικανοποίθςθσ, 
ανατροφοδότθςθ για 

προγραμματιςμό και περιφερειακι 
τουριςτικι ανάπτυξθ  

8 
Απλότθτα και εξορκολογιςμόσ 

Ρολλαπλαςιαςτικόσ παράγοντασ 
όλων των άλλων λειτουργιϊν  
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Οι παράμετροι που κα υπαγορεφςουν το όνομα τθσ ιςτοςελίδασ είναι οι ίδιοι με αυτοφσ που κα 

υπαγορεφςουν τον ςχεδιαςμό τθσ: Ιδιαίτερθ Απλότθτα, κατανόθςθ και ελκυςτικότθτα. 

Ρροτάςεισ ονομάτων που κα μποροφςαν να υιοκετθκοφν:  

 

Ππωσ ζχει αναφερκεί, θ τουριςτικι μασ ιςτοςελίδα κα είναι το κζντρο όλθσ τθσ πλθροφόρθςθσ και 

ενθμζρωςθσ από τον διμο. Πλεσ μασ οι άλλεσ επικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ πρζπει να 

ςχεδιάηονται με τθν εκτροπι του κοινοφ τουσ ςτθν κεντρικι μασ ιςτοςελίδα υπόψθ.  

 

Κεντρικι 
Ιςτοςελίδα

ΜΚΔ

Άλλα

Διαφιμιςθ

Εκδθλωςεισ

 Όνομα Επιχειριματα 

1 About Protaras/Paralimni 
 Μόνο 2 λζξεισ (Ρροάγει ανάκλθςθ - πιαςάρικο)  

 Υποδείχνει πλθροφόρθςθ 

2 All about  Protaras/Paralimni 
 Υποδείχνει πλθροφόρθςθ 

 Ελάχιςτα ανζμελο (casual) 

3 Protaras/Paralimni with you/me 
 Ριαςάρικο  

 Ρροάγει ςυναιςκθματικι προςωπικι ςφνδεςθ 

 Υποδεικνφει ςυνδεςιμότθτα 

4 Experience  Protaras/Paralimni 
 Ελκυςτικό - προάγει περιζργεια  

 Μόνο 2 λζξεισ 

5 Discover  Protaras/Paralimni 
 Μόνο 2 λζξεισ 

 Ελκυςτικό - προάγει περιζργεια και περιιγθςθ 

 Ελάχιςτα πιο ςοβαρό  

6 Destination  Protaras/Paralimni 
 Μόνο 2 λζξεισ 

 Ελάχιςτα πιο ςοβαρό/επίςθμο 

7 Protaras/Paralimni Living 
 Μόνο 2 λζξεισ 

 Ιδιαίτερθ απιχθςθ με ντόπιο τουριςμό και 
εκπατριςμζνουσ κάτοικουσ 

8 Protaras/Paralimni Together 
 Ιδιαίτερθ απιχθςθ ςτα ηευγάρια  

 Μόνο 2 λζξεισ 

 Ρροάγει ςυναιςκθματικι προςωπικι ςφνδεςθ 
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Ραρατθρϊντασ το μοντζλο αυτό από τθν οπτικι τθσ τεχνικισ πωλιςεων και προςζλκυςθσ, θ πιςτι 

εκτζλεςθ του ςθμαίνει ότι θ κεντρικι τουριςτικι ιςτοςελίδα κα λειτουργεί ωσ κζντρο μετατροπισ 

(convertion point) των δυνθτικϊν επιςκεπτϊν ςε επιςκζπτεσ. Το γεγονόσ αυτό υποδεικνφει τθν 

ςοβαρότθτα, επίπεδο, ελκυςτικότθτα και πλθροφόρθςθ που επιβάλλετε να ζχει θ ιςτοςελίδα μασ.  

Η ανάπτυξθ μιασ εξειδικευμζνθσ ιςτοςελίδασ για τον τουριςμό ανικει ςτθν Διαδικτυακι 
δζςμθ εργαςιϊν.  
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Μέςα κοινωνική δικτύωςησ 
 

Η ςθμαςία, βαρφτθτα των μζςων κοινωνικι δικτφωςθσ και θ μεγάλθ διείςδυςθ ςτθν ηωι μασ είναι 

μζροσ τθσ ςθμερινισ πραγματικότθτασ. Ππωσ και με όλουσ τουσ άλλουσ οργανιςμοφσ, θ 

αξιοποίθςθ και δραςτθριοποίθςθ ςε αυτά δεν αποτελεί πλζον ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα αλλά 

ανταγωνιςτικι αναγκαιότθτα. H αναγκαιότθτα πθγάηει από τθν αντίλθψθ ότι ο οποιοςδιποτε 

"ςοβαρόσ" οργανιςμόσ/προοριςμόσ/εταιρία κα ζχει παρουςία ςε όλεσ τισ ςχετικζσ πλατφόρμεσ 

αυτζσ.  

Ραρόλα αυτά, πρόςφατα ςτατιςτικά ςτοιχεία για το 2019 επιβεβαιϊνουν ότι τμιματα Marketing 

ανά το παγκόςμιο παρατθροφν ςθμαντικι μείωςθ ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν μζςω των ΜΚΔ 

και επακόλουκα ςθμαντικά μειωμζνα RoI (Return on Investment)*. Ρζραν αυτοφ, παγκοςμίου 

φιμθσ brands ζχουν καταγράψει τα χαμθλότερα επίπεδα αλλθλεπίδραςθσ από ποτζ μζςο των 

ΜΚΔ για το 2019 (4.21% για instagram, 0.07% για facebook, και 0.03% για twitter)** ςε ςχζςθ με 

το ςφνολο των αλλθλεπιδράςεων των καταναλωτϊν τουσ. Οι τάςεισ αυτζσ ευκφνονται ςτθν 

εγκατάλειψθ πολλϊν λογαριαςμϊν ςτα κφρια ΜΚΔ, το οποίο φαινόμενο με τθν ςειρά του 

ευκφνεται ςτθν ανελιςςόμενθ αναγνϊριςθ των προβλθμάτων ψυχικισ υγείασ, αλλά και τα 

πολλαπλά πρόςφατα γεγονότα τα οποία ζφεραν ςτθν επιφάνεια τθν ζλλειψθ αςφάλειασ και 

ςεβαςμοφ των προςωπικϊν δεδομζνων των χρθςτϊν από τα ΜΚΔ. Ρζραν αυτοφ, ςτουσ επόμενουσ 

μινεσ αναμζνεται μια ςθμαντικι εξζλιξθ ςτο Facebook, με τθν οποία το Facebook κα ςταματιςει 

τθν προϊκθςθ ειδιςεων από οργανιςμοφσ και εταιρίεσ και να ςπρϊχνει μόνο νζα από τισ επαφζσ 

των χρθςτϊν, καταδικάηοντάσ με αυτόν το τρόπο τθν επιχειρθματικι χριςθ του Facebook ακόμθ 

περεταίρω.  

Ρολφ ςθμαντικό όμωσ το γεγονόσ ότι θ ακραία αυτι τάςθ δεν μθδενίηει για εμάσ τθν ςθμαςία των 

ΜΚΔ, εφόςον κατά αρχιν τα ςτοιχεία αυτά αντικατοπτρίηουν τον δυτικό κόςμο και όχι τθν υφιλιο. 

Επίςθσ εμείσ κα πρζπει να είμαςτε ςε κζςθ να υποςτθρίξουμε και τουρίςτεσ οι οποίοι είναι 

αποκλειςτικοί ςε μία πλατφόρμα ΜΚΔ, και φυςικά υπάρχει πάντοτε και ο παράγοντασ τθσ 

αντίλθψθσ του επαγγελματιςμοφ και γενικότερα τθσ εικόνασ μασ. Η τελικι μασ ςτάςθ είναι ότι τα 

ΜΚΔ είναι ςθμαντικά, αλλά όχι ςθμαντικότερα από τθν ιςτοςελίδα μασ και τθν πλατφόρμα του 

ιδιωτικοφ τομζα.  

Επί το πλείςτον θ υφι και ςτρατθγικι των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (ΜΚΔ) μασ κα 

αντικατοπτρίηει αυτιν τθσ τουριςτικισ μασ ιςτοςελίδασ με τθν πλθροφόρθςθ και το branding να 

είναι το επίκεντρο του ςχεδιαςμοφ μασ. Πςο αφορά τθν λειτουργία τθσ, οι ςτόχοι είναι 3, με ςειρά 

προτεραιότθτασ: 

1. Η εκτροπι επιςκεπτϊν προσ τθν ιςτοςελίδα μασ  

Τα ΜΚΔ μασ κα αξιοποιοφνται πρωτίςτωσ ωσ εργαλείο προςζλκυςθσ κίνθςθσ/επιςκεπτϊν 

ςτθν κεντρικι μασ τουριςτικι ιςτοςελίδα θ οποία μασ προςφζρει ζνα πλιρεσ ελεγχόμενο 

από εμάσ περιβάλλον, πολλαπλά περιςςότερεσ και ςθμαντικότερεσ δυνατότθτεσ και 

λειτουργίεσ (π.χ. παραπομπζσ, κρατιςεισ, θμερολόγια, ανάκτθςθ ςτοιχείων κτλ.) και άλλα.  
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2. Η υλοποίθςθ διαδικτυακϊν καμπανιϊν  

Τα ΜΚΔ παραμζνουν ζνα αποτελεςματικό εργαλείο ενθμζρωςθσ, και αυτό ςθμαίνει 

μποροφν να μασ εξυπθρετιςουν ςαν κανάλια όςο αφορά τθν ενθμζρωςθ για εξελίξεισ, 

διαγωνιςμοφσ, εκδθλϊςεισ, ad-hoc καμπάνιεσ, κα.  

3. Διαφιμιςθ 

Ραρά τα ςτοιχεία που μασ δείχνουν ότι το 2019 υπάρχει μείωςθ ςτθν εμπλοκι και 

πιςτότθτα πελατϊν (customer engagement & customer loyalty) παραμζνει ο παράγοντασ 

του Brand Awareness και επικοινωνίασ. Με το κλείςιμο του 2019 θ βαρφτθτα, 

αποτελεςματικότθτα και ςθμαςία (για εμάσ) των ΜΚΔ κα είναι πιο ξεκάκαρθ, και ςτθν 

περίπτωςθ που παραμζνουν 1) βιϊςιμα όςο αφορά τθν διαφιμιςθ και 2) θ λειτουργία και 

διανομι τουσ είναι παράλλθλα με τθν  ςτρατθγικι και δράςεισ μασ κα μποροφςαμε να 

αξιοποιιςουμε τθν πλατφόρμα διαφιμιςισ τουσ.  

 

Ο κλαςςικόσ ςκοπόσ και λειτουργία που τα ΜΚΔ  εξυπθρετοφν για άλλουσ οργανιςμοφσ, θ οποία 

είναι θ ενθμζρωςθ (και θ οποία τισ πλείςτεσ φορζσ εκτελείτε αποκλειςτικά από τα ΜΚΔ), δεν 

μπορεί αν απονεμθκεί αποκλειςτικά ςτα ΜΚΔ μασ εφόςον θ υφιςτάμενθ μασ διαδικτυακι 

ςτρατθγικι προνοεί τθν ςυνεχζσ ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδα και τθν ςυγκεντρωτικι φιλοςοφία του 

περιεχομζνου αλλά και τον επιςκζψεων.   

Η ενθμζρωςθ των ΜΚΔ μασ καταλζγεται ςτθν Διαδικτυακι δζςμθ εργαςιϊν. 
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Βελτίωςη υποδομών 
 

Ρολλζσ από τισ κατευκφνςεισ και δράςεισ που προτείνονται ςτθν παροφςα μελζτθ είναι 

προεκτάςεισ και αποτζλεςμα των δυνατοτιτων και εργαλείων μασ. Ρολφ απλά για να μπορζςουμε 

να πετφχουμε τουσ ςκοποφσ μασ κα πρζπει να κοιτάξουμε τισ υποδομζσ του οργανιςμοφ και 

προοριςμοφ μασ. Στο τμιμα αυτό αναφερόμαςτε ςτθν υποδομι με τθν ευρφτερθ ζννοια τθσ λζξθσ 

και όχι μόνο με τθν ςυνικθ χριςθ τθσ λζξθσ που ςυςχετίηεται με τα αναπτυξιακά πολεοδομικά 

ζργα.  

Ραρακάτω εξετάηουμε τισ διάφορεσ ενζργειεσ που κα πρζπει να αναλθφκοφν ζτςι ϊςτε να 

είμαςτε ςε κζςθ να πετφχουμε ςτόχουσ και αποτελζςματα τόςο βραχυπρόκεςμα όςο και 

μακροπρόκεςμα. 

Καταρτιςμόσ  ομάδασ ανάπτυξησ τουριςμού  
 

Λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο και μόνο τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν προτακεί, γίνετε εμφανζσ ότι 

για τθν διεκπεραίωςθ των δράςεων μασ κα υπάρχει μεγάλθ ανάγκθ επζνδυςθσ ενζργειασ και 

χρόνου, αλλά και εξειδίκευςθσ. Είναι ςαφζσ ότι για τθν εφρωςτθ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

χρειάηονται άτομα με τθν κατάλλθλθ γνϊςθ και αφοςίωςθ. Ρολφ ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι οι 

κζςεισ που αναγράφονται ςτο τμιμα αυτό είναι ςχεδιαςμζνεσ για να προβάλουν τισ ανάγκεσ που 

θ ομάδα μασ κα ζχει για τθν διεκπεραίωςθ των δράςεων. Οι ρόλοι κα μποροφςαν κάλλιςτα να 

αναλθφκοφν από επαγγελματίεσ (μζςω εξωτερικισ ανάκεςθσ ι μζςω απαςχόλθςθσ) 

 Λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ δζςμεσ εργαςίασ, προτείνεται θ δθμιουργία 3 νζων κζςεων 

εργαςίασ οι μζςο των οποίων κα διαςφαλιςτεί θ ορκολογικι εφαρμογι του ςχεδίου μασ: 

 

 

Η δομι αποτελείται από 3 επαγγελματίεσ. Με τον υπεφκυνο τουριςτικοφ Μάρκετινγκ και τον 

Υπεφκυνο διαδικτυακισ παρουςίασ οι οποίοι κα αναμζνονται να είναι θγζτεσ των τομζων όπου 

Διευκυντισ/τρια

Τουριςτικισ 
ανάπτυξθσ

Υπεφκυνοσ/θ 
Τουριςτικοφ 
Μάρκετινγκ

Υπεφκυνοσ/θ

Διαδικτυακισ 
παρουςίασ
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αναλαμβάνουν, και τον Διευκυντι τουριςτικισ ανάπτυξθσ που κα λειτουργεί 2 βαςικζσ ευκφνεσ. 

Τθν παρακολοφκθςθ και εναρμόνιςθ των δραςτθριοτιτων του τμιματοσ με τθν ςτρατθγικισ και 

κατευκφνςεισ του διμου, και δεφτερό, τθν λειτουργία ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ επικοινωνίασ μεταξφ 

τθσ ομάδασ και τθσ ανϊτερθσ διοίκθςθσ.  

Περιγραφή ρόλων 
 

Διευκυντισ/Διευκφντρια Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ  

Το άτομο που κα να αναλάβει τθν κζςθ αυτι κα ζχει ςε οριςμζνο βακμό τθν ευκφνθ για τα 

αποτελζςματα τθσ ομάδασ. Η κζςθ αυτι κα μποροφςε να αναλθφκεί από ζνα υφιςτάμενο 

εργοδοτοφμενο του δυναμικοφ του διμου, και πικανά ακόμθ ςαν παράλλθλο/διπλό ρόλο, εφόςον 

θ εποπτικι φφςθ τθσ κζςθσ απαιτεί γνϊςθ και εμπειρία αλλά όχι υπζρμετρθ επζνδυςθ χρόνου.  

Κφριεσ ευκφνεσ: 

 Υπευκυνότθτα λειτουργίασ, δομισ και αποδοτικισ λειτουργίασ τθσ ομάδασ 

 Υπευκυνότθτα διαχείριςθσ ζργου/ων τθσ ομάδασ  

 Υπευκυνότθτα επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ τθσ ομάδασ με τθν ανϊτερθ διοίκθςθ, και 

παραλλθλιςμοφ με τθν ςτρατθγικι κατεφκυνςθ του Διμου  

 Υπευκυνότθτα διεξαγωγισ διαγωνιςμϊν ζργων, επιλογισ προμθκευτϊν, και ποιότθτασ 

παραδοτζων  

 Συνεχζσ ανάπτυξθ τθσ απόδοςθσ τθσ ομάδασ και διαβεβαίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

απόδοςθσ  

 Ευκφνθ αναφοράσ τθσ απόδοςθσ και των αποτελεςμάτων τθσ ομάδασ ςτθν ανϊτερθ 

διοίκθςθ  

 Liaising και ςυντονιςμόσ με ιδιωτικι πρωτοβουλία και Δράςθ 

 

Κφρια προςόντα  

 

 Εμπειρία διαχείριςθσ ζργων  

 Εμπειρία διαχείριςθσ, θγεςίασ και ςυντονιςμοφ ομάδων  

 Εμπειρία ςτον τομζα του Μάρκετινγκ  

 Ρλεονζκτθμα κεωρείτε θ εμπειρία ςτον τουριςμό  

 Ρλεονζκτθμα κεωρείτε θ εμπειρία ςτθν διαχείριςθ προμθκευτϊν 

 Ρλεονζκτθμα κεωρείτε θ εμπειρία ςτθν επιχειρθςιακι ζρευνα και επιχειρθςιακόσ 

ςχεδιαςμόσ 
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Υπεφκυνοσ/θ μάρκετινγκ  

Ο ρόλοσ του υπεφκυνου μάρκετινγκ είναι ίςωσ ο ςθμαντικότεροσ τθσ ομάδασ. Στο μικρο-επίπεδο 

τθσ κακθμερινότθτασ ο υπεφκυνοσ μάρκετινγκ κα λαμβάνει ςτρατθγικζσ αποφάςεισ  για τθν 

κατεφκυνςθ και ανάπτυξθ του υλικοφ, προϊκθςθσ, ςυνεργαςιϊν κ.τ.λ. Ραρόλο που ο ζλεγχοσ και 

γενικι ςτρατθγικι κα προζρχεται από τθν διοίκθςθ, θ ομάδα κα ςτρζφετε ςτον υπεφκυνο 

μάρκετινγκ για το επίπεδο, εφαρμογι, τροποποίθςθ και αποτελεςματικι εκτζλεςθ των ενεργειϊν 

μασ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι απαιτιςεισ από τθν γνϊςθ μάρκετινγκ του υπεφκυνου είναι οι 

υψθλότερεσ τθσ ομάδασ. Σθμαντικό να ςθμειωκεί ότι εξίςου ςθμαντικι θ γνϊςθ ςτθν ζρευνα 

μάρκετινγκ εφόςον κα πρζπει να γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κάκε μασ κφρια δραςτθριότθτα. 

Επίςθσ ςθμαντικό, θ προθγοφμενθ εμπειρία μάρκετινγκ του υπεφκυνου να εμπεριζχει ολιςτικοφσ 

και ανϊτερουσ ρόλουσ, εφόςον τθν ςιμερον θμζρα ακμάηουν οι εξειδικευμζνοι λειτουργοί 

προϊκθςθσ μάρκετινγκ (π.χ. εμπειρία ςτθν ζντυπθ διαφιμιςθ, θ εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ 

λογότυπων) οι οποίοι είναι αναγκαίοι, αλλά ςτθν δικι μασ περίπτωςθ το άτομο πρζπει να ζχει 

ςφαιρικι γνϊςθ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να κατευκφνει και να εξελίξει τισ δραςτθριότθτεσ μασ προσ 

όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Δυνατοί υποψιφιοι για αυτι τθν κζςθ κα ιταν πρϊθν 

διευκυντζσ/υπεφκυνοι brands για μία ολόκλθρθ αγορά.  

Κφριεσ ευκφνεσ: 

 Υπευκυνότθτα τθσ ποιότθτασ τθσ παραγωγισ του τμιματοσ  

 Ρρωτοβουλία και καινοτομία ςτθν ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων  

 Υπευκυνότθτα ζρευνασ και εξεφρεςθσ ςτοιχείων, για τθν υποςτιριξθ, επιλογι, 

διακρίβωςθ και αξιολόγθςθ δραςτθριοτιτων.  

 Υπεφκυνοσ/θ κακθμερινισ επαφισ με ςυνεργάτεσ και προμθκευτζσ  

 Επικαιροποίθςθ τθσ επικοινωνίασ με τον ιδιωτικό τομζα  

 Υπευκυνότθτα για τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ των δράςεων τθσ ομάδασ, 

και υπευκυνότθτα για τθν ορκι και λεπτομερι αναφορά ςτον/θν Διευκυντι/τρια  

 Διοργάνωςθ και προβολι θμερίδων και εκδθλϊςεων  

 Κφρια προςόντα  

 Δυνατι εμπειρία ςτον τομζα του μάρκετινγκ ςε γενικι εμβζλεια  

 Εμπειρία ςτθν διαχείριςθ και ανάπτυξθ Brands 

 Εμπειρία ςε κζςθ ςυνεργαςίασ με πολλαπλοφσ και εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ  

 Ρλεονζκτθμα κεωρείτε θ εμπειρία εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων μάρκετινγκ ςτο εξωτερικό  

 Ρλεονζκτθμα κεωρείτε θ εμπειρία εργαςίασ ωσ μζλοσ ομάδασ  

 Ρλεονζκτθμα κεωρείτε θ εμπειρία ςτθν διοργάνωςθ εκδθλϊςεων  

 Ρλεονζκτθμα κεωρείτε θ εμπειρία ςτον τουριςμό 
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Υπεφκυνοσ/θ διαδικτυακισ παρουςίασ  

Αδιαμφιςβιτθτα θ διαδικτυακι μασ παρουςία κα είναι το δυνατότερο μασ εργαλείο και θ "βάςθ" 

του brand μασ. Ραρά τον μεγάλο αρικμό των διαδικτυακϊν δραςτθριοτιτων που αναγράφονται 

ςτο παρόν επιχειρθςιακό ςχζδιο, οι διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που κα ακολουκιςουν και κα 

ςχεδιαςτοφν ςτο μζλλον είναι ακόμθ περιςςότερεσ. Ωσ εκ τοφτου μποροφμε να καταλιξουμε ςε 

τουλάχιςτο 2 ςυμπεράςματα: Ρρϊτο τόςο ο όγκοσ του περιεχομζνου προσ ανάπτυξθ όςο και θ 

ςυντιρθςθ και ενθμζρωςθ του τείνει τεράςτιασ ανάγκθσ για ανκρωποϊρεσ . Η διεξαγωγι των 

δραςτθριοτιτων μζςο εργοδότθςθσ κα αποδειχκεί ςτο τζλοσ ωσ θ πιο βιϊςιμθ οικονομικι λφςθ 

μακροπρόκεςμα. Δεφτερο, ο ζλεγχοσ, ποιότθτα και ποςότθτα του περιεχομζνου όταν διεξάγετε 

από μζλοσ τθσ ομάδασ (και όχι από ad-hoc άτομα) κα είναι πάντοτε ανϊτερο με τθν μόνθ 

μεταβλθτι το επίπεδο τθσ τεχνικι γνϊςθσ του υπεφκυνου διαδικτυακισ παρουςίασ. Ππωσ και με 

τον υπεφκυνο μάρκετινγκ, ο υπεφκυνοσ διαδικτυακισ παρουςίασ κα ζχει ευζλικτθ κζςθ θ οποία 

κα υποςτθρίηει οποιαδιποτε ανάγκθ ζχει το τμιμα μάρκετινγκ. 

Κφριεσ ευκφνεσ: 

 Ανάπτυξθ και εξζλιξθ διαδικτυακοφ περιεχομζνου του Διμου 

 Συντιρθςθ, βελτιςτοποίθςθ και ενθμζρωςθ του διαδικτυακοφ περιεχομζνου του Διμου  

 Υπευκυνότθτα αναγνϊριςθσ και ςφςταςθσ νζων τεχνολογιϊν, θλεκτρονικϊν καναλιϊν, και 

τεχνολογικϊν τάςεων  

 Υπευκυνότθτα διευκρίνθςθσ θλεκτρονικοφ πεδίου εργαςίασ για εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ  

 Στενι ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο μάρκετινγκ 

 

Κφρια προςόντα  

 Δυνατι εμπειρία ςτο Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ  

 Εμπειρία και τεχνικι γνϊςθ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ ιςτοςελίδασ  

 Εμπειρία διαχείριςθσ και ανάπτυξθσ περιεχομζνου για ΜΚΔ  

 Εμπειρία εργαςίασ ςε περιβάλλον ομάδασ  

 Ρλεονζκτθμα κεωρείτε θ εμπειρία ςτο μάρκετινγκ  

 Ρλεονζκτθμα κεωρείτε θ εμπειρία ςτον τουριςμό  

 Ρλεονζκτθμα κεωρείτε θ εμπειρία ςτθν διοργάνωςθ εκδθλϊςεων  

 

 

Αξίηει να ςθμειωκεί για τθν παράμετρο απαςχόλθςθ vs. υπεργολαβία ότι ςε δφο τουλάχιςτον από 

τισ τρείσ κζςεισ κα μποροφςαν να καλυφκοφν με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ με ςαφι κακικοντα και 

αςφαλιςτικζσ δικλίδεσ επίδοςθσ.  
 

 

 

Η ανάπτυξθ τθσ ομάδασ μασ αποτελεί δράςθ τθσ δζςμθσ εργαςίασ Ανκρωπίνου δυναμικοφ 

με πικανότθτα Εξωτερικισ ανάκεςθσ ανάλογα με τθν μορφι εκτζλεςθσ που κα επιλζξει ο 

διμοσ. 
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Περιφερειακή ανάπτυξη περιοχήσ  
 

Διαμζςου των πρωτογενϊν ερευνϊν που διεκπεραιϊκθκαν ςτα πλαίςια αυτοφ του ζργου, ζχει 

προβλθκεί μια ςειρά από ανάγκεσ, παράπονα ,ςυςτάςεισ και ςχόλια από τουσ επιςκζπτεσ μασ και 

φορείσ. Να ςθμειωκεί ότι θ διευκρίνθςθ αυτϊν διαμζςου πρωτογενοφσ ζρευνασ αποτελεί τθν 

βζλτιςτθ πρακτικι αξιολόγθςθσ τθσ υποδομισ μασ. Στον πίνακα παρακάτω παρακζτουμε τισ πιο 

αποτελεςματικζσ δράςεισ (λαμβάνουμε υπόψθ τθν αναλογία τθσ επζνδυςθσ/απόδοςθσ & 

επίδραςθσ που μπορεί να επιτευχκεί με τθν κάκε δράςθ) που πρζπει να επιδιϊξουμε: 
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Αναπτυξιακζσ Υποδομζσ 

Δράςθ 
Κφρια 

Αιτιολόγθςθ 
Αντίκτυποσ 

Εκδθλϊςεισ και χϊροι εκδθλϊςεων: 

 Διοργάνωςθ/ κεςμοκζτθςθ μζγα εκδθλϊςεων 

 Αφξθςθ ςυχνότθτασ μικρϊν εκδθλϊςεων (κακόλθ τθν 
διάρκεια του χρόνου) 

 Εςτίαςθ και επιςθμοποίθςθ κεντρικοφ χϊρου εκδθλϊςεων  

Στρατθγικι ςυνζργια. 
Ικανοποίθςθ και 

προςζλκυςθ τοπικοφ 
τουριςμοφ   

1) Ικανοποίθςθ και 
προςζλκυςθ τοπικοφ 

τουριςμοφ   
2) Ρροςζλκυςθ επιςκεπτϊν  
3)Ρροαγωγι εμπορικότθτασ  

4)Καταπολζμθςθ 
εποχικότθτασ 

Χϊροι πραςίνου και πάρκα: 

 Περεταίρω ανάπτυξθ  πάρκων και πραςίνου 

 Σφνδεςθ με πεηόδρομο  

 Δενδροφφτευςθ τουριςτικϊν κζντρων  

 Πικανι επζνδυςθ ανάπτυξθσ από τρίτουσ  

 Ανάπτυξθ βιότοπου λίμνθσ  

Νο. 1 αρνθτικι 
αξιολόγθςθ με 34% 
μζτρια αξιολόγθςθ  

1)Ικανοποίθςθ επιςκεπτϊν 
2) Ρροαγωγι φυςικοφ 

πλοφτου 
3) Ρεριβαλλοντικι δράςθ  

4)Υγεία  
5) κερμοκραςία 

Ανάπτυξθ κζντρων πλθροφόρθςθσ επιςκεπτϊν: 

 Νζασ τεχνολογίασ θλεκτρονικά κζντρα 

 Σφνδεςθ με ιςτοςελίδα του διμου  

 Πικανά ςθμεία Wi-Fi  

 Πικανι ςτζγαςθ  

28% (πλειοψθφία) των 
επιςκεπτϊν να 
αξιολογοφν τθν 

πλθροφόρθςθ ωσ 
μζτρια  

1)Ρροαγωγι τθσ 
εμπορικότθτασ  

2)Ικανοποίθςθ επιςκεπτϊν. 
   

Υποδομζσ παραλιϊν 

 Αξιοποίθςθ ιδιωτικοφ τομζα για εξυπθρζτθςθ παραλιϊν- 
ενοικίαςθ χϊρων/ ςθμείων με αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ 

 Free  Wi-Fi για όλεσ τισ παραλίεσ 

 Διεφρυνςθ αρικμοφ παραλιϊν για αποςυμφόρθςθ και 
εναλλακτικζσ επιλογζσ 

No.1 παράγοντασ 
προςζλκυςθσ (89-

91%).  

1) Ικανοποίθςθ επιςκεπτϊν 
2) Ρροαγωγι φυςικοφ 

πλοφτου 
3) Ραραλλθλιςμόσ ανάπτυξθσ 

παραλιϊν με επίπεδο 
παραλιϊν 

Δθμιουργία ςθμείων κζαςθσ ςτον Προφιτθ Ηλία και ςτο 
βουνό του Πρωταρά 

 Ζνωςθ με παραλιακό πεηόδρομο 

 Ζνωςθ των 2 ςθμείων  

 Πρόνοια για ανάπτυξθ παράπλευρων επιχειριςεων και 
υπθρεςιϊν  

Στρατθγικι Συνζργια  
 

Ανάπτυξθ υποδομϊν 
και ςθμείων 

ενδιαφζροντοσ  

1) Ικανοποίθςθ επιςκεπτϊν 
2) Καταπολζμθςθ 

εποχικότθτασ  

Ανάπτυξθ Μζςων Μαηικι Μεταφοράσ (ΜΜΜ) 

 Βελτιςτοποίθςθ και πλικυνςθ γραμμϊν λεωφορείων  

 Βελτιςτοποίθςθ και πλικυνςθ ςτακμϊν/ςτάςεων 

 Εξζλιξθ παρακολοφκθςθσ γραμμϊν ταξί  

 Κίνθτρα ςε ξενοδοχεία για παροχζσ μεταφορϊν  

 Δθμιουργία καλάςςιασ γραμμισ (sea taxis) 

48%-58% χριςθ ΜΜΜ 
 

Στρατθγικι Συνζργια  

1) Ικανοποίθςθ επιςκεπτϊν 
2) Καταπολζμθςθ 

εποχικότθτασ 
3) Συνζργιεσ Ρεριοχισ  

Ανάπτυξθ Πεηόδρομου Παραλιακοφ Μετϊπου  

 Επιμικυνςθ/διεφρινςθ παραλιακοφ πεηόδρομου  

 Ανάπτυξθ και εμπλουτιςμόσ πεηόδρομου 

 Διαςφνδεςθ πεηόδρομου με υπόλοιπο περιοχισ  

Στρατθγικι Συνζργια 
 

Αξιοποίθςθ 
Ραραλιακοφ μετϊπου 

1) Ικανοποίθςθ επιςκεπτϊν 
2) Καταπολζμθςθ 

εποχικότθτασ 
3)Ρροαγωγι τθσ 
εμπορικότθτασ 
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Κύριεσ αναπτυξιακέσ υποδομέσ: 

Στρατηγική Ανάπτυξησ Παραλιών  

 

Οι  παραλίεσ τθσ περιοχισ αποτελοφν το κζντρο και καρδία του προϊόντοσ μασ. Mζςω τθσ 

ερευνθτικισ φάςθσ 1 και διερεφνθςθσ τθσ περιοχισ είναι εμφανζσ ότι οι παραλίεσ μασ χριηουν 

ςθμαντικισ βελτίωςθσ ενϊ παράλλθλα υπάρχει και θ αρικμθτικι διεφρυνςθ που αυξάνει και τισ 

ςχετικζσ ανάγκεσ .  

Ραρά τθσ ςθμαντικισ προόδου που παρατθρείται, υπάρχουν ςθμαντικά περικϊρια βελτίωςθσ. Το  

παρϊν τμιμα αποςκοπεί: 

1. Τθν πρόταςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων για ανάπτυξθ 

2. Τθν παράκεςθ μιασ γενικισ και μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ θ οποία κα κακοδθγιςει τισ 

δράςεισ μασ μελλοντικά, να αυξιςει τθν απόδοςθ και ελκυςτικότθτα των παραλιϊν μασ, 

και να παρζχει ςυνεργίεσ και ςυνοχι δράςεων  

Να ςθμειωκεί ότι θ ανάπτυξθ των παραλιϊν αποτελεί ζνα πολφπλοκο και ευαίςκθτο κζμα, ςτο 

οποίο ο διμοσ λαμβάνει υπόψθ πολλζσ παραμζτρουσ πζραν του τουριςμοφ. Ακόμθ παραπζρα, οι 

νομοκεςίεσ που αφοροφν τθν ανάπτυξθ παραλιϊν αλλάηουν ςυνεχϊσ, και ζτςι μαηί και το πλαίςιο 

ανάπτυξθσ των παραλιϊν. Λαμβάνοντασ τα ποιό πάνω υπόψθ, το παρόν τμιμα ςτοχεφει να 

παρζχει ζνα πλαίςιο για ορκολογικι ανάπτυξθ, το οποίο κα ιταν αποτελεςματικό εφόςον 

προθγοφνται και οι ςχετικζσ διαβουλεφςεισ όπου αναγκαίο και πάντοτε με τον δζοντα ςεβαςμό 

ςτο περιβάλλον. Με βάςθ τθν πλθροφόρθςθ αυτι, με νζεσ νομοκεςίεσ και γενικότερα εξελίξεισ 

που κα επζλκουν ςτο μζλλον, θ ομάδα του διμου καλείτε να επανεξετάςει τθν παροφςα 

ςτρατθγικι και να τροποποιιςει ι και προςαρμοςτεί ανάλογα.  

Γενική ςτρατηγική 

Καταρχιν να ςθμειωκεί ότι δεν ςυνιςτάται θ πανομοιότυπθ γενικι ανάπτυξθ των παραλιϊν, 

εφόςον υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντεσ οι οποίοι μασ καταδεικνφουν ότι θ κάκε παραλία 

διαφζρει και πρζπει να διαφζρει. Μερικοί από αυτοφσ τουσ παράγοντεσ είναι: 

 Τα διαφορετικά επίπεδα υφιςτάμενθσ ανάπτυξθσ των παραλιϊν  

 Το επίπεδο δθμοφιλίασ των διαφορετικϊν παραλιϊν   

 Τα διαφορετικά τμιματα επιςκεπτϊν (και δυνθτικϊν επιςκεπτϊν), οι προτιμιςεισ και 

προςδοκίεσ τουσ 

 Διαφορετικά επίπεδα προςβαςιμότθτασ 

Λαμβάνοντασ τα πιο πάνω υπόψθ ςυνιςτάται θ διαχϊριςθ των παραλιϊν ςε 3 τμιματα με ςκοπό 

τθν διαφοροποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ τουσ ανάπτυξθσ. Ο παρακάτω πίνακασ εξετάηει τθσ 3 

διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ προςεγγίςεισ: 
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Στρατθγικι ανάπτυξθ παραλιϊν 

Στρατθγικι 
Κακοριςτικοί/χαρακτθριςτικοί 

παράγοντεσ  
Εξυπθρετοφντα τμιματα  Ανάγκεσ/ δράςεισ  

Παραλίεσ 
"πολυτελείασ 

 Υψθλι ανάπτυξθ  

 Ραροχι τεχνολογικϊν ανζςεων  

 Υψθλι παροχι υπθρεςιϊν  

 Διαςκζδαςθ 

Ηλικιακζσ ομάδεσ: 15-24, 25-34, 35-44 
 
Τμιμα Lifestyle: Διαςκεδαςτζσ, 
Μθτροπολιτικι καταγωγι/ανεπτυγμζνθ 
χϊρα καταγωγισ, τεχνολογικοί χριςτεσ 
(πλοθγοί, bloggers, ΜΚΔ κτλ) 

 Ραροχι Wi-FI (δωρεάν ι όχι)   

 Εγκαταςτάςεισ για εκδθλϊςεισ - μουςικι - κεντρικι πλατφόρμα κτλ.  

 Εξυπθρετοφμενα κρεβατάκια  

 Κλαςάτεσ εγκαταςτάςεισ - από ςχεδιαςτζσ κτλ. 

 Σπονςαριςμζνεσ  εγκαταςτάςεισ και εκδθλϊςεισ (από γνωςτά 
ελκυςτικά Brands)  

 Κφρια Ραραλία για πικανζσ εκδθλϊςεισ  

 Δαπάνθ προϊκθςθσ και επικοινωνίασ  

 Ππου δυνατό αλυςίδεσ και branded ονόματα να χρθςιμοποιθκοφν  

Οικογενειακζσ 
παραλίεσ 

 Εςτίαςθ ςτθν άνεςθ  

 Δραςτθριότθτεσ και καλάςςια ςπορ 

 Ραροχι ςθμείων εξυπθρζτθςθσ και 
ςυνεςτίαςθσ  

 Ζμφαςθ ςτθν αςφάλεια  

 Δραςτθριότθτεσ για νεαρά παιδιά    

 Εφκολθ πρόςβαςθ  

Ηλικιακζσ ομάδεσ: 35-44, 45-54, 55-64  
 
Τμιμα Lifestyle: Κλαςςικόσ τουρίςτασ, 
Οικογενειακά Groups, Μεγάλοσ αρικμόσ 
νεαρϊν παιδιϊν, Χαλάρωςθ και ανάρρωςθ, 
ντοπιόσ τουριςμόσ 
 

 Άνετεσ εγκαταςτάςεισ  

 Εςτιατόρια κλαςςικισ/παραδοςιακισ υφισ με κακιςτικοφσ χϊρουσ  

 Αυξθμζνθ αςφάλεια και ναυαγοςωςτικι  

 Χϊροι εναςχόλθςθσ παιδιϊν (εντόσ και εκτόσ κάλαςςασ)  

 Εςτίαςθ ςτον πολιτιςμό και κουλτοφρα (κοντινζσ ςπθλιζσ, 
εκκλθςάκια, κεματικζσ διακοςμιςεισ  κτλ.)  

 Θαλάςςια ςπορ & διοργάνωςθ ακλθτικϊν αγϊνων κτλ.   

 Χρίςθ ςχεδίων προςφορϊν και εκπτϊςεων  

 Εςτίαςθ ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ και πρόςβαςθ 

 Ρολλαπλζσ γλϊςςεσ  

Φυςικζσ 
παραλίεσ 

 Εςτίαςθ ςτθν φυςικι ομορφιά και θςυχία  

 Ελάχιςτθ τροποποίθςθ περιβάλλοντοσ 

 Ρροαγωγι τθσ μοναδικότθτασ   

Ηλικιακζσ ομάδεσ: 25 -34, 35-44, 45 - 74 
 
Τμιμα Lifestyle: Φυςιολάτρεσ, οπαδοί 
γνιςιου και τοπικοφ τουριςμοφ (αποφυγι 
τουριςτικϊν κζντρων), ντόπιοσ τουριςμόσ, 
ειδικόσ τουριςμόσ, ηευγάρια 

 Αποφυγι μόνιμων αναπτφξεων - Εςτίαςθ ςε φυςικά υλικά (ξφλο, 
καλάμι, bamboo κτλ.)  

 Ραροχι ψακϊν και πτυςςόμενων ομπρελϊν  

  Ιδικι παρακολοφκθςθ και ςυντιρθςθ παραλιϊν  

 Υποδομζσ διατιρθςθσ, ανάπτυξθσ και προβολισ Ρανίδασ και 
γενικότερθσ φυςικισ ομορφιάσ  

 Τμθματοποίθςθ και ανάπτυξθ διαφορετικϊν παραλιϊν (Σκφλων, 
ελεφκερθσ κατάδυςθσ, γυμνιςμόσ κτλ.) 

 Ρολιτικζσ θχθτικισ και οπτικισ ρφπανςθσ  

 Απαγόρευςθ ςτα λαδάκια μαυρίςματοσ (κφρια πθγι ρφπανςθσ)  
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Ππωσ αντιλαμβανόμαςτε, για τθν ορκολογικι ανάπτυξθ τθσ παροφςασ ςτρατθγικισ είναι καταλυτικι 

θ ςυμβολι και ςυνεργαςία με τον ιδιωτικοφ τομζα. Ππωσ και με όλεσ τισ άλλεσ μασ δραςτθριότθτεσ, θ 

ςυνεργαςία του ιδιωτικοφ τομζα δεν κα επζλκει μζςο επιβολισ ι νομοκετικοφ πλαιςίου, αλλά μζςο 

επεξιγθςθσ των πλεονεκτθμάτων, ςυλλογικισ κατεφκυνςθσ, υπόδειξθσ τθσ οικονομικισ απόδοςθσ 

τθσ δράςθσ κτλ. Η ςτάςθ μασ δεν πρζπει να είναι δογματικι και θ ευελιξία κεωρείτε κετικό 

χαρακτθριςτικό ςτθν παροφςα δράςθ. Λαμβάνοντασ τα παραπάνω υπόψθ, αντιλαμβανόμαςτε ότι θ 

διάχυςθ και επικοινωνία τθσ ςτρατθγικισ μασ ςτο ιδιωτικό τομζα είναι πολφ ςθμαντικι και θ μορφι 

τθσ κα πρζπει να αναπτυχκεί με τθν ςωςτι μεκόδευςθ και προςζγγιςθ. 

Οι πολιτικζσ και κανονιςμοί που κα κυβερνοφν τισ δραςτθριότθτεσ των ιδιωτικϊν επιχειριςεων που 

κα διαδραματίςουν καταλυτικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ των παραλίων μποροφν να προςδιορίηονται από 

τθν φάςθ των διαγωνιςμϊν, αποφεφγοντασ με αυτόν τον τρόπο μελλοντικζσ ςυηθτιςεισ και 

διαπραγματεφςεισ. Αυτονόθτα οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ: 

 Τθν γενικότερθ μασ ςτρατθγικι  

 Τθν ςτρατθγικι ανάπτυξθσ του δικοφ τουσ τμιματοσ παραλίασ  

 Ρολιτικζσ και πρόνοιασ για ςυντονιςμό και ςυνεργαςία μεταξφ των επιχειριςεων  

 Σθμαντικό να ςθμειωκεί ότι γενικότερα οι παραλίεσ που προςφζρονται ςιμερα ςτθν περιοχι του 

Πρωταρά είναι ςε ςθμαντικό βακμό παράλλθλεσ με τισ προδιαγραφζσ για τισ οικογενειακζσ 

παραλίεσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςχετικά μεγάλα ξενοδοχεία που βρίςκονται ςτθν περιοχι, και τθν 

κατάςταςθ των παραλιϊν πικανά να προςφζρονται ωσ περιοχι εςτίαςθσ για ανάπτυξθ των 

οικογενειακϊν παραλιϊν.  

Η περιοχι Κάππαρθ (και βορειότερα) προςφζρει τισ ςχετικά νεότερεσ παραλίεσ τισ  περιοχισ, με τθσ 

βορειότερεσ των οποίων να ζχουν μόλισ ζχουν γίνει διακζςιμεσ ςτο κοινό πρόςφατα. Δεδομζνου του 

επίπεδου ανάπτυξθσ των παραλιϊν αυτϊν πικανά να αποτελοφν τισ καλφτερεσ υποψιφιεσ για τισ 

φυςικζσ παραλίεσ, αφινοντασ ζτςι τθν τισ ενδιάμεςεσ παραλίεσ μεταξφ των φυςικϊν παραλιϊν και 

των οικογενειακϊν παραλιϊν για τθν ανάπτυξθ των παραλιϊν πολυτελείασ. Η μετεξζλιξθ από τθν μία 

παραλία ςτθν άλλθ μπορεί να είναι ςταδιακι, ι  να να είναι ξεκάκαρθ και προκακοριςμζνθ. Η όλθ 

προςζγγιςθ φυςικά, κα πρζπει να τφχει αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και προϊκθςθσ απο τον διμο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραδείγματα 

πετυχθμζνων και 

δθμοφιλζσ παραλιϊν όλων 

των τφπων μποροφμε να 

δοφμε ςε όλο τον κόςμο, με 

μερικζσ από αυτζσ να ζχουν 

αναπτυχτεί ςτρατθγικά και 

μερικζσ οργανικά 

Super Paradise  - 

luxury beach 

example 

lu 

Fig Tree bay -  

Family beach 

lu 

Valens 

Conservation - 

nature beach 
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Στρατηγική Ανάπτυξηw πεζόδρομου παραλιακού μετώπου  

 

Ο υφιςτάμενοσ πεηόδρομοσ τθσ περιοχισ ζχει ιδθ ςθμειϊςει ςθμαντικι επιτυχία, και με τθν 

ςτρατθγικι μασ υπόψθ αποτελεί μία ςθμαντικότατθ βάςθ προσ εξζλιξθ που κα παρζχει αξία και 

ςτρατθγικι ςυνζργια. Η ςτρατθγικι ανάπτυξθ του πεηόδρομου κα φζρει πολλά πλεονεκτιματα και 

αξία, το ςθμαντικότερο των οποίων είναι θ εξζλιξθ του δυνατότερου μασ τουριςτικοφ 

χαρακτθριςτικοφ (Παραλίεσ) με τρόπο που το εξελίςςει ςε προϊόν που μπορεί να προςφζρεται 

εκτόσ τθσ ςεηόν. Η πραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ αυτισ είναι από τα ςθμαντικότερεσ που μποροφν να 

εκτελεςτοφν προσ τθν καταπολζμθςθ τθσ εποχικότθτασ. Ραρακάτω παρακζτουμε τισ κφριεσ 

κατευκφνςεισ και παραμζτρουσ τθσ δράςθσ. 

 

Κφρια πλεονεκτιματα δράςθσ: 

 

 Καταπολζμθςθ τθσ εποχικότθτασ  

 Ρροϊκθςθ τθσ εμπορικότθτασ  

 Ικανοποίθςθ επιςκεπτϊν  

 Ανάπτυξθ ροισ ΜΜΜ 

 Ρερεταίρω ςφνδεςθ παραλιακοφ μετϊπου με υπόλοιπθ περιοχι  

 Ρροςζλκυςθ ντόπιου τουριςμοφ  

 Ρρόνοια για το μζλλον (περεταίρω επζκταςθ του πεηόδρομου, ζνωςθ με υπόλοιπεσ περιοχζσ 

κτλ.) 

 Γενικι ςυνζργια με υπόλοιπθ περιοχι  
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       Σχεδιάγραμμα 1: Ρεηόδρομοσ Ραραλιακοφ Μετϊπου  

 Το ςχεδιάγραμμα ςτα αριςτερά 

υποδεικνφει με κόκκινο τον υφιςτάμενο 

πεηόδρομο, με πράςινο τθν ςφςταςθ για 

τθν αμζςωσ επόμενθ ανάπτυξθ και με 

πορτοκαλί τθν επόμενθ φάςθ ανάπτυξθσ 

 

Φάςθ 1 - Υφιςτάμενοσ Πεηόδρομοσ:  

Η ανάπτυξθ του υφιςτάμενου πεηόδρομου 

είναι επιτυχθμζνθ, υπάρχουν παρόλα αυτά 

όμωσ περικϊρια βελτίωςθσ, τα 

ςθμαντικότερα των οποίων είναι ο 

εμπλουτιςμόσ του μζςω τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν κατά μικοσ του, όπωσ 

υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ και 

επιςιτιςτικζσ μονάδεσ .  

 

Φάςθ 2 - Επζκταςθ προσ βόρειεσ 

παραλίεσ: 

Ρροτεραιότθτα μασ με τθν όλθ δράςθ αυτι 

είναι θ καταπολζμθςθ τθσ εποχικότθτασ 

εφόςον παρζχουμε τρόπο απόλαυςθσ του 

παραλιακοφ μασ μετϊπου ανεξαρτιτοσ 

κερμοκραςίασ και εποχισ. Για αυτόν το λόγο θ προτείνεται επζκταςθ για κάλυψθ των βορείων 

παραλιϊν και μζχρι τθσ περιοχισ Κάππαρθ. Αυτό αυξάνει ςθμαντικά τθν αναγνϊριςθ, 

προςβαςιμότθτα και ικανοποίθςθ που προςφζρουν οι παραλίεσ τθσ περιοχισ.  

 

Φάςθ 3: - Δυτικι και νότια επζκταςθ  

Η επόμενθ φάςθ προνοεί τθν προςβαςιμότθτα και ςυνδεςιμότθτα του πεηόδρομου. Με τθν βόρεια 

πλευρά ανεπτυγμζνθ και πλζων εδραιωμζνθ ωσ προσ τθν χριςθ τθσ, οι αποτελεςματικότερθ 

αναπτυξιακι δράςθ κα είναι να επεκτακεί ο πεηόδρομο οριηοντίωσ προσ τθν πόλθ, ςυνδζοντασ τον 

πεηόδρομο με ςθμεία όπωσ τον Ρροφιτθ Ηλία, τθν Ρόλθ του Ραραλιμνίου κτλ. Η ανάπτυξθ αυτι 

προάγει ςθμαντικά τθν πρόςβαςθ, ενςωματϊνει τον παραλιακό πεηόδρομο με το υπόλοιπο τθσ 

πόλθσ, προάγει τθν περιπατθτικι ςυγκοινωνία, και ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτθν εμπορικότθτα.  

 

Οι πιο πάνω φάςεισ αποτελοφν τθν  ορκολογικι προςζγγιςθ προσ τθν ανάπτυξθ του πεηόδρομου του 

παραλιακοφ μετϊπου. Ραρόλα αυτά, ο ςχεδιαςμόσ τθσ δράςθσ δεν λαμβάνει υπόψθ τθν 

πολυπλοκότθτα και διαδικαςίεσ τθσ εκτζλεςθσ αναπτυξιακϊν ζργων, αλλά οφτε και τον 

προγραμματιςμό άλλων μθ-τουριςτικϊν αναπτυξιακϊν ζργων που προγραμματίηει ο διμοσ. Ζτςι, οι 

πιο πάνω φάςεισ πρζπει να αποτελοφν τον ςτόχο και κατεφκυνςι μασ και θ μεταλλαγι ι 

τροποποίθςθ τουσ δεν ςθμαίνει αποτυχία υιοκζτθςθσ και υλοποίθςθσ.  
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Δράςεισ και μζτρα για τθν ορκολογικι ανάπτυξθ το πεηοδρόμου: 

1. Σχζδιο ενςωμάτωςισ επιςιτιςτικϊν μονάδων  

Οι μονάδεσ επιςιτιςμοφ είναι ζνα απόλυτα αναγκαίο κομμάτι οποιουδιποτε πεηόδρομου. Από το 

επιτυχζσ μοντζλο του μόλου Διμου Λεμεςοφ ςτισ δεκαετίεσ επιτυχίασ πεηοδρόμου του 

Βανκοφβερ, οι επιςκζπτεσ μασ ζχουν αποδείξει ότι για τθν βιϊςιμθ και μακροχρόνια χριςθ του 

πεηόδρομου, ο κόςμοσ αναηθτά εξυπθρζτθςθ, με τθν ελάχιςτθ παροχι να είναι το φαγθτό, 

ποτά αναψυχισ, κακιςτικοφσ χϊρουσ και αποχωρθτιρια. Με τον ςωςτό ςχεδιαςμό ο διμοσ 

μπορεί με ελάχιςτθ επζνδυςθ ενζργειασ, να προςφζρει ςε εξειδικευμζνεσ επιχειριςεισ τθν 

ευκαιρία να υπενοικιάςουν προκακοριςμζνουσ χϊρουσ κατά μικοσ του πεηόδρομου για τθν 

εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν.  Η ανάπτυξθ του ςχεδίου απαιτεί ξεχωριςτό ζργο το οποίο κα 

πρζπει να κζςει τισ κατάλλθλεσ βάςεισ για τθν μακροχρόνια και εφρωςτθ ςυνεργαςία μεταξφ του 

διμου και των επιχειριςεων. Οι βάςεισ αυτζσ κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ μεταξφ άλλων: 

 Τον βιϊςιμο τουριςμό 

 Τθν υποςτιριξθ κερδοφορίασ  τθσ επιχείρθςθσ  

 Τθν τουριςτικι ςτρατθγικι και κατεφκυνςθ τθσ περιοχισ  

 Τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ κουλτοφρασ τθσ περιοχισ  

 Τθν ςτρατθγικι των παραλιϊν μπροςτά από το προκείμενο κομμάτι του πεηόδρομου 

 Τθν ανάπτυξθ με ευτελι υλικά για τθν αποφυγι μόνιμθσ δζςμευςθσ 

2. Σκλθρά χρονικά πλαίςια  

Δυςτυχϊσ πολλά ζργα τόςο των διμων όςο και τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ ςυχνά υποφζρουν, 

αναβάλλονται κακυςτεροφν ι ςυμβιβάηονται. Στθν δικι μασ περίπτωςθ, ο πεηόδρομοσ όχι μόνο 

ζχει πολλά να προςφζρει, αλλά διαδραματίηει ςθμαντικότατο ρόλο ςτθν υποςτιριξθ και 

διεκπεραίωςθ τθσ ςτρατθγικισ μασ. Για αυτό το λόγο, και παρόλο που το επιχειρθςιακό μασ 

ςχζδιο παρακζτει ςειρά αναπτυξιακϊν δράςεων, θ ανάπτυξθ του πεηόδρομου πρζπει να 

κεωρθκεί ωσ προτεραιότθτα  

3. Διαςφνδεςθ και εμπλουτιςμόσ με χϊρουσ πραςίνου  

Τα πλεονεκτιματα των χϊρων πραςίνου δεν χρειάηονται ςυςτάςεισ. Ρζραν αυτοφ, ςτον δικό μασ 

τόπο που χαρακτθρίηετε από ζντονθ ηζςτθ και ξθραςία, οι χϊροι πραςίνου είναι ακόμθ πιο 

ςθμαντικοί. Στθν περίπτωςθ του πεηόδρομου, και ςτο παρόν ςτάδιο, οι χϊροι πραςίνου είναι το 

κφριο εμπλουτιςτικό ςτοιχείο που μποροφμε να παρζχουμε. Με τθν φάςθ 3, ο πεηόδρομοσ 

μπορεί να ενωκεί με τουσ υφιςτάμενουσ χϊρουσ πραςίνου μασ, ι να αποτελζςει τθν βάςθ για 

καινοφργιουσ χϊρουσ.  

4. Χϊροι ςτάκμευςθσ  

Σε διάφορα ςθμεία ζχει γίνει αναφορά ςτθν προςβαςιμότθτα του πεηοδρόμου, και παρόλο που 

οι κάκετοι κα παρζχουν πρόςβαςθ ςτουσ πεηοφσ είναι ςθμαντικό να υπάρχει πρόνοια για άτομα 

πζραν τθσ περιπατθτικισ απόςταςθσ. Χϊροι ςτάκμευςθσ κα πρζπει να αναπτυχκοφν ςε ταχτικά 

διαςτιματα κατά μικοσ του πεηόδρομου. Η δυςκολία ςτάκμευςθσ μπορεί εφκολα να γίνει ζνασ 

ζντονα αποτρεπτικόσ λόγοσ προςζλευςθσ επιςκεπτϊν.  

5. Κζντρα πλθροφόρθςθσ  

Τα κζντρα πλθροφόρθςθσ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν εμπειρία του επιςκζπτθ. Στθν 

περίπτωςθ του πεηόδρομου πολλαπλαςιάηει τα αποτελζςματα του εφόςον φζρνει ςτο προςκινιο 
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όλεσ τισ κοντινζσ επιχειριςεισ και ςθμεία ενδιαφζροντοσ. Ρεριςςότερα ςτοιχεία για τα κζντρα 

πλθροφόρθςθσ ςτα παρακάτω υποκεφάλαια.   

 

Υποδομζσ Υπθρεςιϊν 

Δράςθ 
Κφρια 

Αιτιολόγθςθ 
Αντίκτυποσ 

Ανάπτυξθ κζντρων πλθροφόρθςθσ επιςκεπτϊν: 

 Νζασ τεχνολογίασ θλεκτρονικά κζντρα 

 Σφνδεςθ με ιςτοςελίδα του διμου  

 Πικανά ςθμεία Wi-Fi  

 Πικανι ςτζγαςθ  

28% (πλειοψθφία) των 
επιςκεπτϊν να 
αξιολογοφν τθν 

πλθροφόρθςθ ωσ μζτρια  

1)Ρροαγωγι τθσ 
εμπορικότθτασ 
2)Ικανοποίθςθ 

επιςκεπτϊν. 
   

Οπτικι και Ηχθτικι ρφπανςθ: 

 Νομοκζτθςθ και οριοκζτθςθ ταμπελϊν  

 Ανάπτυξθ ομόφωνου Design Concept περιοχισ  

 Περαιτζρω ευαιςκθςία ςτον προγραμματιςμό δθμόςιων 
ζργων και οικοδομϊν 

 Περαιτζρω ευαιςκθςία και νομοκζτθςθ περί λειτουργίασ 
νυκτερινϊν κζντρων    

 Συγκζντρωςθ club ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι εκτόσ 
Πρωταρά) με αυςτθρά όρια λειτουργίασ 

Το πιο ζντονο από τα 
παράπονα των 

επιςκεπτϊν  

1)Ικανοποίθςθ 
επιςκεπτϊν. 

2)Ανάπτυξθ ταυτότθτασ 
προοριςμοφ  

Βελτιςτοποίθςθ και αναςκόπθςθ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ  

 Αναςκόπθςθ των παραμζτρων ζγκριςθσ  

 Επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ  

 Αναςχεδιαςμόσ των προδιαγραφϊν με βάςθ τθν νζα μασ 
ςτρατθγικι  

 Συνειςφορά ςτισ ενζργειεσ ςυνεργαςίασ με τον ιδιωτικό 
τομζα  

Ραραλλθλιςμόσ με τθν 
υπόλοιπθ ςτρατθγικι, 

καταπολζμθςθ 
ςθμερινϊν εμποδίων 
ανάπτυξθσ τουριςμοφ   

1)Ρροαγωγι τθσ 
εμπορικότθτασ 
2)Ικανοποίθςθ 

επιςκεπτϊν. 
3)Αποτελεςματικότθτα και 

εργονομία  

Θεςμοκζτθςθ ςυνεχόμενθσ παρακολοφκθςθσ τθσ αγοράσ 

 Διεξαγωγι ερευνϊν ςε τακτικά διαςτιματα  

 Σφγκριςθ και παρακολοφκθςθ εξελίξεων  

 Μζτρθςθ ικανοποίθςθσ επιςκεπτϊν  

 Ad-hoc ζργα για αναγνϊριςθ τάςεων και αξιολόγθςθ 
δράςεων 

Κενά γνϊςθσ για 
ςτρατθγικζσ αποφάςεισ  

 
Επίπεδο δυνατοτιτων 

Μάρκετινγκ 

1)Ικανοποίθςθ 
επιςκεπτϊν  

2) Ανάπτυξθ δυνατοτιτων 
Μάρκετινγκ 

3) Ανάπτυξθ μελλοντικϊν 
Στρατθγικϊν  

4) Υποςτιριξθ ιδιωτικοφ 
τομζα 

Εκδθλϊςεισ και χϊροι εκδθλϊςεων: 

 Διοργάνωςθ/ κεςμοκζτθςθ μζγα εκδθλϊςεων 

 Αφξθςθ ςυχνότθτασ μικρϊν εκδθλϊςεων (κακόλθ τθν 
διάρκεια του χρόνου) 

 Εςτίαςθ και επιςθμοποίθςθ κεντρικοφ χϊρου εκδθλϊςεων  

Στρατθγικι ςυνζργια. 
Ικανοποίθςθ και 

προςζλκυςθ τοπικοφ 
τουριςμοφ   

1) Ικανοποίθςθ και 
προςζλκυςθ τοπικοφ 

τουριςμοφ   
2) Ρροςζλκυςθ επιςκεπτϊν  

3)Ρροαγωγι 
εμπορικότθτασ  

4)Καταπολζμθςθ 
εποχικότθτασ 
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Κύριεσ υποδομέσ υπηρεςιών: 
Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν κζντρων πλθροφόρθςθσ 

Η πλθροφόρθςθ που υπάρχει προσ το  παρϊν για τθν πλοιγθςθ και εξεφρεςθ δραςτθριοτιτων για 

τθν ευρφτερθ περιοχι του Ραραλιμνίου τείνει βελτίωςθσ. Με τθν περεταίρω ανάπτυξθ τθσ περιοχισ 

και αφξθςθσ των τουριςτϊν οι αδυναμίεσ και κενά τθσ παροφςασ υποδομισ μόνο κα μεγεκφνουν τα 

προβλιματα και αρνθτικό αντίκτυπο. Με βλζψθ το μζλλον και τθν ςτρατθγικι μασ, ςυνίςταται θ 

ανάπτυξθ Ηλεκτρονικϊν Κζντρων Ρλθροφόρθςθσ (ΗΚΡ).  

Τα πλεονεκτιματα που προςδοκοφμε να αποκομίςουμε με τθν ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν κζντρων 

πλθροφόρθςθσ ςυμπεριλαμβάνουν:  

1. Ικανοποίθςθ επιςκεπτϊν μζςο: 

I. Υποςτιριξθ και βοικεια ςτθν πλοιγθςθ  

II. Υποςτιριξθ και βοικεια ςτθν εξεφρεςθ δραςτθριοτιτων (ςθμεία ενδιαφζροντοσ, 

εςτιατόρια, διαδρομι παραδοςιακοφ φαγθτοφ κτλ.)  

III. Ρροαγωγι τθσ αςφάλειασ  

IV. Ρροαγωγι τθσ αντίλθψθσ του επαγγελματιςμοφ και τθσ αποτελεςματικότθτασ  

V. Ρροϊκθςθ ανακοινϊςεων 

2. Ραρεκτροπι επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα του διμου μζςο των ςθμείων 

3. Ρροαγωγι τθσ εμπορικότθτασ τθσ περιοχισ  

4. Υποςτιριξθ/ςυνζργια άλλων ςτρατθγικϊν δράςεων  

I. Διαδρομι παραδοςιακοφ φαγθτοφ  

II. Συνεργαςίασ περιοχισ Ελεφκερθσ Αμμοχϊςτου  

III. Υποςτιριξθ Branding  

 

Με το ςθμερινό κακεςτϊσ, θ εγκατάςταςθ τζτοιων κζντρων προβλζπετε να ζχει περιςςότερθ χριςθ 

και ηιτθςθ ςτο κομμάτι τθσ εξεφρεςθσ δραςτθριοτιτων και γενικισ εξερεφνθςθσ. Με τθν πάροδο 

όμωσ των χρόνων, και τθν αδιαμφιςβιτθτθ επζκταςθ και εξζλιξθ τθσ περιοχισ Ραραλιμνίου, θ χριςθ 

των ΗΚΡ ωσ εργαλείο για πλοιγθςθ κα κερδίηει ςτακερά ζδαφοσ.  

Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι μια μελλοντικι προοπτικι είναι θ παροχι δωρεάν Wi-Fi ςτα ςθμεία 

των ΗΚΡ.  

Λόγο των πολλαπλϊν τμθμάτων και ςυντονιςμοφ που χρειάηονται για τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν, θ 

δράςεισ ςυγκαταλζγονται ςτθν δζςμθ Ανκρϊπινο δυναμικό 

 

 

 

 

Τα ΗΚΠ ζρχονται ςε όλεσ τισ μορφζσ και 

ςχιματα, και με τα ςωςτά εξαρτιματα 

μποροφν να αντζξουν όλεσ τισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ(ιλιοσ ςτθν περίπτωςθ μασ)  

Οι χριςεισ τουσ είναι φαινομενικά 

απεριόριςτεσ και προςφζρουν και 

ψυχαγωγία  
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Εναλλακτική πολεοδομική ςτρατηγική  
 
Μζςω των αναλφςεων, ζχει διαπιςτωκεί ότι θ πολεοδομικι νομοκεςία και γενικά θ πολεοδομικι 
ςτρατθγικι τθσ περιοχισ, δεν ιταν αρχικά ςχεδιαςμζνθ με βλζψθ τθν ζντονθ τουριςτικι ανάπτυξθ 
αλλά και εξάρτθςθ που χαρακτθρίηει ςιμερα το Ραραλίμνι και τον Ρρωταρά ςε αυτι.  
 
Ενϊ το παλαιότερο τοπικό ςχζδιο, μπορεί να είχε βάςθ και πρακτικότθτα για τθν εποχι που είχε 
υιοκετθκεί, δεν λάμβανε υπόψθ τθν ραγδαία ανάπτυξθ που βιϊνει ςιμερα θ περιοχι 
Ραραλιμνίου και το ρόλο τθσ ςτο τουριςτικό προϊόν τθσ χϊρασ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ 
φιλοςοφία και ςτρατθγικι πίςω από τθν ανάπτυξθ  του τοπικοφ ςχεδίου πολεοδομίασ ζχει ωσ 
προδιαγραφι τθν ευθμερία, πρακτικότθτα και ανάπτυξθ (μεταξφ άλλων) τθσ περιοχισ, ςτο παρϊν 
τμιμα να προτείνουμε μια νζα προςζγγιςθ ςτο τοπικό ςχζδιο που ανταποκρίνεται ςτισ ςθμερινζσ 
ανάγκεσ τθσ περιοχισ, και ςυγκεκριμζνα του τουριςμοφ, ο οποίοσ αποτελεί τθν κινθτιρια δφναμθ 
ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ αλλά και όλθσ τθσ Χϊρασ.  
 

Βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να διζπουν το νζο πολεοδομικό ςχζδιο 

 Ενδυνάμωςθ τθσ πρόςβαςθσ / ςφνδεςθσ με τθν κάλαςςα /Ακτι (Ιδιαίτερα για περιοχι 

Κάππαρθ) 

 Κάκετοσ (παράλλθλα με τθν κάλαςςα)  διαχωριςμόσ ηωνϊν που να επιτρζπει ίςεσ 

ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ και να επιτρζπει τθν αποκζντρωςθ 

 Να επιτρζπει τθν δθμιουργία για μια αυτόνομθ και αυτάρκθ τουριςτικι περιοχι 

 Τθν ςυνζνωςθ του παραλιακοφ μετϊπου (ζνα ηωντανό παραλιακό μζτωπο) 

 Να επιτρζπει ιπιεσ αναπτφξεισ (μικτζσ) κοντά ςτθν παραλία 

 Να επιτραποφν ςτισ βαςικζσ διακζςιμεσ περιοχζσ μικτζσ αναπτφξεισ (πζρα των εμπορικϊν 

αναπτφξεων) για ενίςχυςθ τθσ τουριςτικισ υποδομισ (π.χ κεματικά πάρκα) 

 Επζκταςθ παραλιακοφ πεηόδρομου από Κάππαρθ ςτο Κάβο Γκρζκο (και με Αγία Νάπα) 
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Σχεδιάγραμμα 2: Ραροφςα διαχϊριςθσ πολεοδομικϊν ηωνϊν 

 

Ππωσ παρατθροφμε θ κατάςταςθ των ηωνϊν δεν ζχει ςυνοχι και οι ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτα 

δικαιϊματα τθσ κάκε ηϊνθσ αποτρζπουν ςθμαντικά τθσ οργανωμζνθ τουριςτικι ανάπτυξθ.   

 

Η δράςθ τθσ εναλλακτικισ πολεοδομικισ ςτρατθγικισ είναι μζροσ τθσ Οργανωτικισ δζςμθσ 

εργαςιϊν.  



                                                                          

 
 

    
45 

Συνεργαςία με ιδιωτικό τομέα  
 

Η  ςυνεργαςία και ανάπτυξθ ςχζςεων και ςυλλογικι δράςθ με τον ιδιωτικό τομζα του τουριςμοφ 

είναι μια άκρωσ αναγκαία και αποτελεςματικι δράςθ που επιτρζπει τθν γρθγορότερθ επίτευξθ 

ςτόχων/ παραγωγι ζργου που διαφορετικά κα ιταν ανζφικτο ι ιδιαίτερα δφςκολο. Άλλωςτε 

βαςικοί παράμετροι αναβάκμιςθσ εξαρτοφνται πλιρωσ από τον ιδιωτικό τομζα. Το δίλθμμα του 

κάκε προοριςμοφ είναι το γεγονόσ ότι θ ανάπτυξθ και προβολι του προοριςμοφ εξαρτάται από το 

αρμόδιο Υπουργείο κάκε χϊρασ ι τθν περιφερειακι διοίκθςθ, ενϊ θ εμπειρία του επιςκζπτθ 

προςδιορίηετε επί το πλείςτο από τον ιδιωτικό τομζα. Ρολλζσ παράμετροι όπωσ θ φιλοξενία του 

κόςμου, ο βακμόσ ικανοποίθςθσ από υπθρεςίεσ, το επίπεδο τθσ τοπικισ κουηίνασ είναι επί το 

πλείςτο προςδιοριςμζνοι από τισ αποδόςεισ και προςζγγιςθ του ιδιωτικοφ τομζα. Συνεπϊσ   χωρίσ 

τθν ςυμβολι, ςυνεργαςία και ςυμπαράςταςθ του ιδιωτικοφ τομζα θ οποιαδιποτε αλλαγι ι/και 

εξζλιξθ κα αποδειχκεί ιδιαίτερα δφςκολθ ι και αδφνατθ. Συνεπϊσ θ ςυνεργαςία μεταξφ του 

ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα είναι αμοιβαία κερδοφόρα και αποδοτικι. Να ςθμειωκεί ότι ςτα 

παρακάτω κεφάλαια εξετάηετε θ ςτρατθγικι ςυνεργαςίασ όλων των περιοχϊν Αμμοχϊςτου, και το 

παρϊν κεφάλαιο καλφπτει όλεσ τισ επιχειριςεισ των περιοχϊν που κα ςυμπεριλαμβάνει κοινό 

πλάνο δράςθσ ςυνεργιϊν τθσ περιοχισ ελεφκερθσ Αμμοχϊςτου.  

Ραρακάτω παρακζτουμε τισ κφριεσ δράςεισ που κα πρζπει να εξετάςουμε για τθν ανάπτυξθ τθσ 

ςυνεργαςίασ: 

Δημιουργία ηλεκτρονικήσ πλατφόρμασ 
Η θλεκτρονικι πλατφόρμα (ΗΡ) ςυνεργαςίασ του ιδιωτικοφ-δθμόςιου τομζα είναι ζνα ςθμείο ςτο 

οποίο ζχει γίνει αναφορά και ςε προθγοφμενα κεφάλαια, και ζνα που κα δοφμε και ςε παρακάτω 

ςθμεία εφόςον τείνει ευρείασ εμβζλειασ και ςυνεργαςίασ με μεγάλο αρικμό των δράςεων μασ. Η 

ΗΡ κα πρζπει να ζχει μορφι θλεκτρονικισ πφλθσ, ενόςω διατθρεί λειτουργία forum, και 

ιςτοςελίδα ενθμζρωςθσ. Ραρακάτω παρακζτουμε τουσ κφριουσ ςτόχουσ που αποςκοποφμε να 

πετφχουμε διαμζςου τθσ ΗΡ: 

 

 Χριςθ λειτουργιϊν Διμου 

Η ΗΡ μπορεί να λειτουργιςει ωσ εργαλείο εναπόκεςθσ όλων των ςυνικθ 

αλλθλεπιδράςεων μεταξφ του διμου και του ιδιωτικοφ τομζα. Νζα ςχζδια και κίνθτρα 

μποροφν να ανεβαςτοφν ςτθν ςελίδα για προβολι. Τα μζλθ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να  

επιςκεφτοφν τθν πφλθ και να αιτθκοφν νζεσ άδειεσ καταλυμάτων, να ςυμμετάςχουν ςε 

δθμόςιεσ προςφορζσ και άλλα πολλά. Με τθν μετακίνθςθ (ι παράλλθλο ανζβαςμα) 

κάποιων από τισ υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ του Διμου ςτθν ΗΡ όχι μόνο βελτιςτοποιοφμε 

τισ δραςτθριότθτεσ μασ, αλλά ενιςχφουμε και τθν κίνθςθ τθσ ΗΡ αυξάνοντασ ζτςι τον 

αντίκτυπό τθσ.  

 

 Ανατροφοδότθςθ (feedback)  

Με τθν προοπτικι του να ζχουμε τθν πλειοψθφία των τουριςτικϊν επιχειριςεων ωσ 

χριςτεσ τθσ ΗΡ, το επίπεδο τθσ ςυνζργιασ και πλθροφόρθςθσ που μποροφμε να 
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αντλιςουμε ανεβαίνει δραματικά, και με τθν ςειρά του αυτό ςθμαίνει ότι ζχουμε τθν 

δυνατότθτα να ςτοχεφςουμε δράςεισ οι οποίεσ κα ιταν υπό άλλεσ ςυνκικεσ αδφνατεσ. 

Μζςο των forums μποροφμε να ζχουμε τθν ποιοτικι ανταπόκριςθ του ιδιωτικοφ  τομζα, 

ταυτόχρονα μποροφμε να διεξάγουμε ποςοτικζσ ζρευνεσ και ψθφοφορίεσ για τθν 

εξακρίβωςθ τθσ κζςθσ του τομζα ςε κάποια κζματα. Λαμβάνοντασ όλα αυτά υπόψθ, 

μποροφμε να επεκτείνουμε τισ ερευνθτικζσ μασ δυνατότθτεσ με μθδαμινό κόςτοσ.  

 

 Κζντρο ενθμζρωςθσ 

Μια ςυγκεντρωτικι πθγι για όλθ τθν αναγκαία και χριςιμθ πλθροφόρθςθ. Από τα  νζα 

του τουριςμοφ μασ ςτθν κάλυψθ του πιo πρόςφατου event, και από τισ ςθμειϊςεισ τθσ 

τελευταίασ ςφςκεψθσ ςτισ πλθροφορίεσ για τα νζα ςχζδια και κίνθτρα του διμου. Η 

ενθμζρωςθ και επικοινωνία προβλζπεται να είναι θ πιo δθμοφιλισ χριςθ τθσ πφλθσ.  

 

 Εκμάκθςθ και κατάρτιςθ 

Μια λειτουργία θ οποία μπορεί να υιοκετθκεί ςταδιακά ι ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο. Η 

χριςθ του διαδικτφου για κατάρτιςθ, και θ χριςθ των webinars γενικότερα είναι μια 

ραγδαία αυξανόμενθ τάςθ, και με τθν αξιοποίθςθ τθσ μποροφμε να υποςτθρίξουμε τον 

Ιδιωτικό τομζα ςτθν εξζλιξθ του, ςτθ βελτιςτοποίθςθ των λειτουργιϊν και τθσ ποιότθτασ 

του τουριςτικοφ προϊόντοσ μασ. Οι μορφζσ τθσ κατάρτιςθσ μποροφν να είναι προγράμματα 

αναπτυγμζνα από τθν ομάδα του διμου, να πθγάηουν ςε εξωτερικζσ πθγζσ που 

απευκφνονται ςε ευρφ κοινό, ακόμθ και υλικό που να μθν προορίηετε για κατάρτιςθ όπωσ 

ακαδθμαϊκζσ ζρευνεσ και αναφορζσ και καλφψεισ νζων καινοτομιϊν.  

 

 Προαγωγι τθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ  

Εννοείτε ότι όπου υπάρχει θ δυνατότθτα επικοινωνίασ μεταξφ του ιδιωτικοφ τομζα και του 

διμου, υπάρχει θ δυνατότθτα επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν. Το γεγονόσ αυτό και μόνο 

κα λειτουργιςει ωσ ενιςχυτισ τθσ επικοινωνίασ, θ οποία με τθν ςειρά τθσ φζρνει τθν 

ςυνεργαςία, τον ςυντονιςμό και τθν λφςθ προβλθμάτων. Ρζραν τθσ πακθτικισ αυτισ 

ενίςχυςθσ υπάρχει μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ μπορεί να ςυςτινει ο Διμοσ, 

οι οποίεσ κα προωκοφν τθν επικοινωνία αλλά και τθν εξωςτρζφεια. Ραραδείγματα 

τζτοιων δραςτθριοτιτων είναι ζνασ μικροδιαγωνιςμόσ καινοτομίασ ςτθν επιχείρθςθ, με τα 

μζλθ να ανεβάηουν και να μοιράηονται τισ δράςεισ τουσ, ι ετιςια βραβεία 

περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ  με τθν αξιολόγθςθ δράςεων θ ακόμθ και αναφορϊν 

κοινωνικοφ απολογιςμοφ.  

 
Η ανάπτυξθσ τθσ Ηλεκτρονικισ Ρλατφόρμασ ανικει ςτθν Διαδικτυακι δζςμθ εργαςιϊν 
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Σύμφωνο ποιότητασ 
 

Οι  πρωτογενισ ζρευνεσ μασ ζχουν αναδείξει πολλά ςχόλια από τουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ τα 

οποία αφοροφςαν παραμζτρουσ (και το ςυνολικό προϊόν) οι οποίεσ δεν εξαρτϊνται από το διμο. 

Η εμπειρία του όποιου τουρίςτα εξαρτάτε ςε μεγάλο βακμό από τθν τριβι και εμπειρία του με 

καταλφματα, εςτιατόρια, τουριςτικά γραφεία κτλ. δθλαδι υποδομζσ και υπθρεςίεσ του ιδιωτικοφ 

τομζα. 

Το παρόν υπό-τμθμα υποδεικνφει ωσ δράςθ τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του προοριςμοφ, διαμζςου 

τθσ ανάπτυξθσ ενόσ κοινοφ ςφμφωνου ποιότθτασ (ΣΡ) το οποίο κα μασ προςφζρει ςθμαντικά 

ςτθν επικοινωνία, παρακολοφκθςθ, ζλεγχο και ςυνεργαςία μασ με τον ιδιωτικό τομζα.  

Υπάρχει ςειρά πλεονεκτθμάτων, τόςο ζμμεςα όςο και άμεςα από τθν ανάπτυξθ του ΣΡ, τα κφρια 

από τα οποία αποτελοφν: 

1. Εξελίςςει τθν ποιότθτα των τουριςτικϊν καταλυμάτων και επιςιτιςτικϊν μονάδων τθσ 

περιοχισ, τα οποία με τθν ςειρά του επθρεάηουν τθν ποιότθτα των υπολοίπων 

ςυντελεςτϊν 

2. Μασ παρζχει ίςωσ το καλφτερο εργαλείο παρακολοφκθςθσ του επιπζδου ποιότθτασ των 

καταλυμάτων μασ 

3. Εξελίςςει τθν επικοινωνία του διμου με τον ιδιωτικό τομζα εφόςον μασ παρζχει 

πρόςβαςθ ςτισ επιχειριςεισ και απαιτεί ςυνεργαςία και από τισ δφο μεριζσ  

4. Μζςο τθσ ανάπτυξθσ μιασ ςφραγίδασ ποιότθτασ, παρζχει και ςτον διμο αλλά και ςτισ 

επιχειριςεισ ακόμθ ζνα εργαλείο για προβολι τθσ δζςμευςθσ ςτθν ποιότθτα και 

ανάδειξθσ του προοριςμοφ 

5. Παρζχει ςτον διμο ςχετικι επιρροι και ζλεγχο ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ. Με τθν ςειρά 

του αυτό, μασ επιτρζπει να ανταποκρικοφμε ςε πολλά προβλιματα και τα ςχόλια των 

τουριςτϊν μασ τα οποία υπό κανονικζσ ςυνκικεσ δεν κα μποροφςαμε  

6. Ρροάγει τον επαγγελματιςμό και τθν εμπιςτοςφνθ ςτον επιςκζπτθ  

7. Αποτελεί ζνα οργανικό εργαλείο για τθν ζρευνα και παρακολοφκθςθ του ιδιωτικοφ τομζα 

8. Μπορεί διαχρονικά να αποφζρει οικονομικό κζρδοσ  
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Σημαςία επιπέδου και βάθουσ  
 

Το μζγεκοσ, βάκοσ και πολυπλοκότθτα του ΣΡ είναι κακοριςτικζσ παράμετροι, εφόςον ζνα 

υψθλοφ επιπζδου ΣΡ ςθμαίνει μεγαλφτερο αντίκτυπο ςε όλα τα ςτοιχεία που αναφζρουμε πιο 

πάνω, και με τθν ςειρά του αυτό ςθμαίνει πολφ καλφτερα αποτελζςματα. Ραρόλα αυτά φζρει και 

αρνθτικζσ παραμζτρουσ εφόςον ζνα πιο απλό και ςχετικά βαςικό ΣΡ κα ςιμαινε πολφ μικρότερο 

κόςτοσ επζνδυςθσ, μικρότερο κόςτοσ λειτουργίασ και ενδεχομζνωσ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι από τισ 

επιχειριςεισ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ππωσ αντιλαμβανόμαςτε το επίπεδο του Συμφϊνου Ροιότθτασ και ο προκακοριςμόσ του είναι 

ςθμαντικζσ παράμετροι. Επιτυχζσ παραδείγματα των διαφορετικϊν επιπζδων των ςυμφϊνων 

μποροφμε να δοφμε ςε λειτουργία ανά το παγκόςμιο. Ραράδειγμα απλισ και επιτυχθμζνθσ 

εφαρμογισ αποτελεί το ΣΡ που αναπτφχτθκε για τθν περιοχι τθσ Νζασ Σκωτίασ ςτον Καναδά (Nova 

Scotia, NS approved), ενϊ για πολφπλοκο και εισ βάκοσ ΣΡ μποροφμε να παραδειγματιςτοφμε από 

το πρόγραμμα τθσ LQA (Leading Quality Assurance).  

Ο λόγοσ που δφνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτον αντίκτυπο του επιπζδου του ΣΡ είναι επειδι θ 

ομάδα του διμου κα πρζπει να λάβει τθν απόφαςθ ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο. Θα πρζπει να 

λθφκοφν  υπόψθ οι ςυνζργιεσ με τισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ, θ μζκοδοσ ανάπτυξθσ του 

ςυςτιματοσ, τα επικυμθτά αποτελζςματα αλλά και οι διακζςιμοι πόροι. Σε πολφ γενικζσ γραμμζσ 

και απλοποιθμζνα, εάν υπάρχουν μεγάλεσ φιλοδοξίεσ, ςθμαντικοί πόροι και θ αγορά είναι ζτοιμθ 

τότε ζνα εξειδικευμζνο ΣΡ κα ιταν πιο αποδοτικό, ενϊ όπου δεν υπάρχουν μεγάλα χρονικά 

περικϊρια, περιοριςμζνοι πόροι και δυςκολίεσ διείςδυςθσ, ζνα απλό ΣΡ μπορεί να αποδειχτεί πιο 

αποτελεςματικό.  

Με βλζψθ τισ πολλαπλζσ δραςτθριότθτεσ που ζχει να αναλάβει θ ομάδα του διμου, τθν 

ετοιμότθτα τθσ αγοράσ και το κόςτοσ, ςε αυτό το πρϊιμο ςτάδιο, ςυνίςταται θ υιοκζτθςθ ενόσ 

ςχετικά απλοφ ΣΡ το οποίο πραγματιςτικά προβλζπεται να φζρει καλφτερα αποτελζςματα και 

λαμβάνοντασ πάντοτε υπόψθ τθν πικανότθτα εξζλιξθσ του μζλλον  

Σχζςθ επιπζδου ΣΡ με αποτζλεςμα/αντίκτυπο  
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Πρακτικέσ ανάπτυξησ 
 

Υπάρχου 3 διαφορετικζσ προςεγγίςεισ που μζςο των οποίων ο διμοσ μασ κα μποροφςε να 

αναπτφξει ζνα νζο ΣΡ. Οι τρείσ αυτζσ προςεγγίςεισ είναι: 

1. Εςωτερικά 

2. Με ανάκεςθ ςε εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ ποιότθτασ  

3. Σε ςυνεργαςία με εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ.  

 

 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφουμε τθν κάκε προςζγγιςθ μαηί με τα πλεονεκτιματα και 

μειονεκτιματα τθσ: 

 

Σε μεγάλο βακμό ακόμθ ζνασ παράγοντασ που επθρεάηει τθ επιλογι τθσ προςζγγιςθσ κα είναι 

απόφαςθ για το επίπεδο και το βάκοσ του ΣΡ. Δεδομζνου ότι προαιρετικά ζχει ιδθ ςυςτακεί μια 

απλι μορφι ανάπτυξθσ, οι προςεγγίςεισ ςε ςυνεργαςία ι εςωτερικά, ςε ζνα τζτοιο ςενάριο, κα 

αποτελοφςαν αποτελεςματικότερεσ επιλογζσ.  

Χαρακτθριςτικά προςεγγίςεων 

Προςζγγιςθ  Υπζρ Κατά 

Εςωτερικά 

 Ρλιρεσ ζλεγχοσ 

 Χαμθλότερο κόςτοσ 

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ομάδασ  
 

 Μεγαλφτερο κόςτοσ μακροπρόκεςμα 

 Μεγάλθ ανάγκθ άλλων πόρων (χρόνου, 
ανκ. δυναμικοφ) 

 Μεγαλφτερο ρίςκο  

 Ριο χρονοβόρο  

 Εςωτερικι ανάγκθ για εξειδίκευςθ - 
πρόςλθψθ  

 Μετρίαςθ του επιπζδου του ΣΡ   

Εξωτερικι ανάκεςθ 

 Υψθλό επίπεδο παράδοςθσ 

 Ραράλλθλθ ανάπτυξθ με άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ 

 Χριςθ εγκεκριμζνων KPIs 

 Η γρθγορότερθ αποπεράτωςθ  

 Η καλφτερθ λφςθ ςε περίπτωςθ 
ανάπτυξθσ ΣΡ υψθλοφ επιπζδου 

 

 Μετρίαςθ του πλεονεκτιματοσ τθσ 
επικοινωνίασ  

 Ψθλότερο αρχικό κόςτοσ  

 Μικρότεροσ ζλεγχοσ προγράμματοσ  

 Ανάγκθ για μετάβαςθ ςτο μζλλον  

 Εξάρτθςθ ςτο επίπεδο του προμθκευτι 
 

Σε ςυνεργαςία 

  Αποδοτικότερθ μζκοδοσ  

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ομάδασ 

 Ιςορροπία μεταξφ των άλλων 
προςεγγίςεων   

 Ανάγκθ για δθμιουργία πλάνου 
ςυνεργαςίασ 

 Εξάρτθςθ ςτο επίπεδο του προμθκευτι 

 Ελάχιςτα πιο πολφπλοκθ προςζγγιςθ  
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Βαςικόσ, ςυμπλθρωματικόσ ι ανεξάρτθτοσ άξονασ του ΣΡ κα μποροφςε να ιταν και θ εφαρμογι 

ενόσ ολιςτικοφ ςυςτιματοσ αςφάλειασ: 

Δεδομζνθσ τθσ τεράςτιασ ςθμαςίασ του παράγοντα αςφάλεια, που αποτελεί και βαςικό 

πλεονζκτθμα τθσ περιοχισ, κα μποροφςε να ςχεδιαςτεί και αναδειχκεί δζοντοσ ζνα 

ολιςτικό ςφςτθμα Αςφάλειασ και Υγείασ ςτθν περιοχι. 

Από τθν ςτιγμι δθλαδι που ο περιθγθτισ ειςζρχεται ςτα γεωγραφικά όρια του Διμου/ 

περιοχισ κα διαςφαλίηεται θ αςφάλεια του ςε όλουσ τουσ δθμόςιουσ χϊρουσ (πάρκα, 

παιδότοποι, πλατείεσ, παραλίεσ, κλπ.) 

Η ανάπτυξθ ςυμφϊνου ποιότθτασ είναι Οργανωτικι δράςθ εργαςίασ  

 

Ημερίδεσ & εκδηλώςεισ  
 

Λίγεσ είναι οι δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ που μποροφν να ςυγκρικοφν με τα πλεονεκτιματα που 

προςφζρει θ προςωπικι επαφι. Με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ και του 

ςυμφϊνου ποιότθτασ να αποτελοφν τθν βάςθ για τθν ςυνεργαςία μασ με τον ιδιωτικό τομζα θ 

διοργάνωςθ θμερίδων ςυνάντθςθσ αποςκοποφν όχι μόνο τθν υποςτιριξθ και τθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ αλλά και τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων αυτϊν των 

δραςτθριοτιτων.  

Οι θμερίδεσ μποροφν να κεωρθκοφν ωσ μια από τισ ευκολότερεσ μασ δράςεισ εφόςον είναι μία 

από τισ δραςτθριότθτεσ που θ ομάδα του Διμου είναι ιδθ πολφ καταρτιςμζνθ και ζχουν φζρει εισ 

πζρασ πολλαπλζσ επιτυχζσ εκδθλϊςεισ. Οξφμωρο όςο και να φαίνετε,  ο ςκοπόσ και κεματολογία 

των θμερίδων είναι δευτερεφων ςτθ παροφςα φάςθ, εφόςον οι πλείςτοι ςτόχοι που αποςκοποφμε 

εξυπθρετοφνται από τθ διοργάνωςθ και ςυνάντθςθ και μόνο. Ριο κάτω παρακζτουμε τισ κφριεσ 

μορφζσ που κα μποροφςαν να πάρουν οι εκδθλϊςεισ μασ: 

 Ημερίδεσ ενθμζρωςθσ 

 Φιλοξενοφμενοι ομιλθτζσ (τουριςμόσ, διαχείριςθ, ανάπτυξθ προοριςμοφ)  

 Ρρογράμματα κατάρτιςθσ  

 Ημερίδεσ δικτφωςθσ 

 Εκδθλϊςεισ διμου  

 Εκκζςεισ  

 Άλλα πολλά.  

Η πιο πάνω καταγραφι επιδιϊκει να υπογραμμίςει τθν ευελιξία που κατζχει θ δράςθ τθσ 

διοργάνωςθσ θμερίδων. Ραρόλα αυτά οι Ημερίδεσ ενθμζρωςθσ και τα προγράμματα κατάρτιςθσ 

αποτελοφν τισ αποδοτικότερεσ μασ προςεγγίςεισ. Οι Ημερίδεσ κατάρτιςθσ μποροφν γίνονται με 

αφορμι όλεσ τισ τελευταίεσ εξελίξεισ από τισ δράςεισ του διμου (επί το πλείςτο αυτζσ που 

αναγράφονται ςτο παρόν ςχζδιο), καινοφργια ςχζδια, αναφορζσ και εξελίξεισ ςχετικά με τον 

κατάςταςθ του προοριςμοφ μασ κ.α. Τα προγράμματα κατάρτιςθσ μποροφν να ζχουν 

επιχορθγθμζνθ υφι (είτε αυτό ςθμαίνει ιδία χορθγία, μζςο ΑνΑδ κτλ.). Η κεματολογία που 

μποροφν να ζχουν τα προγράμματα δεν είναι απλά βοθκθτικι και εποικοδομθτικι αλλά ςε 
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πολλά ςενάρια αναγκαία, εφόςον ςε περιπτϊςεισ όπωσ τθν κατάρτιςθ ςτον ¨βιϊςιμο τουριςμό¨ 

και ¨εναλλακτικό τουριςμό¨ θ μεταφορά τθσ γνϊςθσ για τα κζματα αυτά αποτελοφν αναγκαία 

γνϊςθ και ζνα αναπόφευκτο βιμα για τθν εκπλιρωςθ των ςτόχων μασ.   

Η διοργάνωςθ θμερίδων αποτελεί Οργανωτικι δράςθ εργαςίασ  
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Ανάπτυξη εναλλακτικών τουριςτικών 

προΰόντων 
 

Η ανάπτυξθ εναλλακτικϊν τουριςτικϊν προϊόντων (ΑΕΤΡ) αποτελεί τθν δικι μασ απάντθςθ ςτισ 

μορφζσ του εναλλακτικοφ τουριςμοφ, αλλά ακόμθ πιο ςθμαντικά, από όλεσ τισ δράςεισ που 

αναγράφονται ςτο επιχειρθςιακό μασ πλάνο, θ ΑΕΤΡ είναι θ ςθμαντικότερθ απάντθςθ ςτθν ζντονθ 

εποχικότθτα που χαρακτθρίηει τθν τουριςτικι ςεηόν τθν περιοχι μασ.  

Δυςτυχϊσ, το μεγαλφτερο προϊόν και πλεονζκτθμα τθσ περιοχισ μασ, ο ιλιοσ και θ κάλαςςα, είναι 

επίςθσ ο κφριοσ λόγοσ τθσ ζντονθσ μασ εποχικότθτασ, εφόςον (εξαιρουμζνου τθσ ανάπτυξθσ του 

πεηόδρομου που προτείνετε ςτο παρϊν πλάνο) είναι ζνα παραδοςιακά καλοκαιρινό προϊόν. Η 

προςζγγιςθ μασ με το κεφάλαιο αυτό είναι απλι: Να αναπτυχκοφν αποτελεςματικότερα 

εναλλακτικά τουριςτικά προϊόντα τα οποία δεν επθρεάηονται από τισ εποχζσ και γενικά δεν ζχουν 

εποχιακι εξάρτθςθ.  

Εναλλακτικέσ μορφέσ τουριςμού 
 

Η ερευνθτικι φάςθ 1 μασ ζδωςε τθν γνϊςθ που χρειαηόμαςτε για να αναγνωρίςουμε τόςο τθν 

ανάγκθ αυτισ τθσ μορφισ τουριςτικισ ανάπτυξθσ όςο και τισ διαφορζσ ι ςθμαντικότερεσ ι 

καταλλθλότερεσ μορφζσ του.  

Ριο κάτω παρακζτουμε τισ κφριεσ μορφζσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ που κεωροφνται ωσ οι 

βζλτιςτεσ προσ ανάπτυξθ ςτθν περίπτωςι τθσ περιοχισ, μαηί με τα κφρια ςτοιχεία τουσ που μασ 

αφοροφν. Ραρακάτω παρακζτουμε τισ κφριεσ μορφζσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ που ςτοχεφουμε, 

με μια ανάλυςθ SWOT για τθν κάκε μία για ευκολονόθτθ ανάγνωςθ και παραγωγι ευρθμάτων.    
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Γαςτρονομικόσ Τουριςμόσ 

 

Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

 Η Σθμαντικι παγκόςμια τάςθ προτίμθςθσ τθσ 
Μεςογειακισ κουηίνασ γευςτικά 

 Θεωρείτε μια από τισ υγιζςτερεσ κουηίνεσ  

 Ήδθ μεγάλο τμιμα των επιςκεπτϊν μασ, 
κεωροφν τθν κουηίνα μασ ωσ ζνα από τα 
καλφτερα μασ  χαρακτθριςτικά  

 Η κυπριακι κουηίνα είναι ςχετικά ανεπτυγμζνθ 
και πλοφςια  

 Ήδθ ζχουμε μεγάλο κομμάτι τθσ υποδομισ που 
κα χρειαςτεί 

 Το τμιμα του γαςτρονομικοφ τουριςμοφ 
μεγαλϊνει γρθγορότερα από όλεσ τισ μορφζσ 
εναλλακτικοφ τουριςμοφ  

 Εκτόσ από κφριοσ λόγοσ επιλογισ προοριςμοφ, 
αποτελεί υποςτθριχτικό ςτθν ικανοποίθςθ των 
επιςκεπτϊν  

 Ανεβάηει τθν ποιότθτα του προοριςμοφ  

 Αυξάνει τθν ανάγκθ και εμπορικότθτα των 
τοπικϊν προμθκευτϊν, υποςτθρίηοντασ με 
αυτό τον τρόπο τον βιϊςιμο τουριςμό  

 Συνειςφζρει ςθμαντικά ςτθν καταπολζμθςθ 
τθσ εποχικότθτασ   

 Παγκόςμια τάςθ προϊκθςθσ πιάτων μζςο των 
ΜΚΔ από καταναλωτζσ 

 Ανάγκθ για ςχετικά μεγαλφτερθ οργανωτικι 
υποςτιριξθ από μεριάσ του Διμου 

 Σχετικά χαμθλι οικονομικι ελκυςτικότθτα από 
μεριάσ των επιχειριςεων 

 Σχετικά ψθλι ςυντιρθςθ - ανάγκθ για 
δζςμευςθ 

 Ο Γαςτρονομικόσ τουριςμόσ ωσ κφριοσ λόγοσ 
επιλογισ προοριςμοφ είναι νζο φροφτο.  
 

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι 

 Η πρόςφατθ ζνταςθ του τομζα ςθμαίνει ότι ο 
ανταγωνιςμόσ δεν είναι ακόμθ ανεπτυγμζνοσ 
ςτο κζμα 

 Περαιτζρω αξιοποίθςθ του ςτοιχείου 
ςυνειςφοράσ ςτον βιϊςιμο τουριςμό 

 Εάν αποδειχκεί επιτυχζσ, το πρόγραμμα μπορεί 
να αναπαραχκεί πζραν τθσ γαςτρονομίασ 

 Πικανότθτα ενςωμάτωςθσ περιφερικϊν 
επιχειριςεων ςτισ επιλογζσ των επιςκεπτϊν  
 

 Ανεπάρκεια  ενδιαφζροντοσ από τον ιδιωτικό 
τομζα 

 Απϊλεια, μθ ςυνοχι ι διακεςιμότθτα 
παράδοςθσ φαγθτοφ από τον ιδιωτικό τομζα 

 

 

Ο γαςτρονομικόσ τουριςμόσ αποτελεί τθν βζλτιςτθ πρακτικι ΑΕΤΡ ςτθν περίπτωςι μασ. Τα 

πλεονεκτιματα που παρουςιάηει είναι ςθμαντικά περιςςότερα από τα μειονεκτιματα. Ρζραν 

αυτοφ, λαμβάνουμε υπόψθ και τθν ζντονθ ςυμβολι τθσ κουηίνασ ςτθν κουλτοφρα ςτθν Κφπρο, 

λαμβάνουμε και τθν θκικι ευκφνθ τθσ προβολισ του φαινόμενου αυτοφ.  

Δράςεισ 

Για τθν ανάπτυξθ του γαςτρονομικοφ τουριςμοφ ςυνιςτάται θ ανάπτυξθ μιασ διαδρομισ 

παραδοςιακοφ φαγθτοφ εντόσ τισ περιοχισ Ραραλιμνίου. Η διαδρομι αυτι, κα βαςίηετε ςε 
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πρόγραμμα το οποίο κα ςυντονίςει θ ομάδα του διμου. Ο Επιςκζπτθσ κα μπορεί μζςο τθσ 

ιςτοςελίδασ του διμου να ζχει πρόςβαςθ ςε μια λίςτα από παραδοςιακά φαγθτά, για τα οποία κα 

βρίςκει περιγραφι του πιάτου και ζνα μικρό ιςτορικό, ςυνοδευόμενο με τθν τοποκεςία των 

επιχειριςεων που το προςφζρουν. Ο παρακάτω πίνακασ είναι μία οπτικι αναπαράςταςθ τθσ 

δομισ του προγράμματοσ και του περιεχομζνου που κα πρζπει να δθμιουργθκεί: 

Παράδειγμα δομισ προγράμματοσ προϊκθςθσ γαςτρονομικοφ 
τουριςμοφ 

Πιάτο Ιςτορία Περιγραφι  Επιχείρθςθ  
Τοποκεςία και 

χάρτθσ 

Πιάτο 1 
(Σοφβλα)  

Ελλθνικι 
καταγωγι, 
διακζςιμα 
υλικά κτλ.    

Charcoal Grill, 
Lamp,  

ΑΚΑ restaurant ltd.   
Ροςειδϊνοσ 24, 

Ραραλίμνι  

Πιάτο 2 
(Κολοκάςι) 

  
 

 

 

Τα πιάτα που προςφζρονται δεν πρζπει κατά ανάγκθ να είναι παλιά, φτάνει να είναι τοπικά. Ριάτα 

όπωσ τα μακαρόνια του φοφρνου, ι ςαλάτα με χαλοφμι μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν αςχζτωσ 

του εάν αποτελοφν ςχετικά νεότερεσ ςυνταγζσ.  

Ρρακτικά, κα δθμιουργθκεί microbrand πακζτο το οποίο κα προβάλλεται μζςω των πλατφόρμων 

του διμου εφόςον και πολλζσ άλλεσ από τισ δράςεισ μασ αποςκοποφν τθν διεφρυνςθ και εξζλιξθ 

των δυνατοτιτων μασ ςτο κομμάτι του μάρκετινγκ, το οποίο υποςτθρίηει/ζχει ςυνζργιεσ με τθν 

ανάπτυξθ τθσ διαδρομισ παραδοςιακοφ φαγθτοφ. Η κεματολογία που κα περιγραφεί το 

πρόγραμμα είναι αυτι τθσ Μεςογειακισ κουηίνασ εφόςον ζχει ιδθ καταφζρει να διειςδφςει ςε 

ςθμαντικό βακμό πολλζσ αγορζσ ςτου εξωτερικοφ (ιδιαίτερα τισ δυτικζσ). Ωσ μια φιλόδοξθ 

προςζγγιςθ, μποροφμε να εξετάςουμε τθν παρουςία υψθλά ταυτιηόμενου ανταγωνιςμοφ, που 

ςτθν περίπτωςθ μθ φπαρξισ του, μπορεί να ςυνιςτάτε και θ διεκδίκθςθ του τίτλου του κζντρου 

τθσ μεςογειακισ κουηίνασ.  

Η παράκεςθ τθσ περιγραφισ και ιςτορίασ του κάκε πιάτου, δεν αποτελοφν μόνο ωραίεσ 

προςκικεσ του προγράμματοσ αλλά και ςθμαντικοφσ πυλϊνεσ του, εφόςον είναι το κφριο ςτοιχείο 

που κα αποδείξει ςτον επιςκζπτθ το παραδοςιακό ιςτορικό του πιάτου, κα προάγει τθν δζςμευςθ 

για δοκιμι του πιάτου, και εμπλουτίηει ςθμαντικά τθν όλθ εμπειρία τθσ ανάκτθςθσ του 

παραδοςιακοφ πιάτου. Επίςθσ να ςθμειωκεί ότι θ παροχι παραδοςιακϊν και ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ μοναδικϊν πιάτων, κα ζχει και μεγάλθ απιχθςθ ςτον τοπικό τουριςμό και ακόμθ και 

ςτουσ ντόπιουσ κατοίκουσ.  
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Γαμήλιοσ Τουριςμόσ  
 

Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

 1 γάμοσ = δεκάδεσ ι εκατοντάδεσ επιςκζπτεσ  

 Σθμαντικι ροι (FDI), με μεγάλεσ εκροζσ 
χρθμάτων ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα.  

 Συνάδει με τθν πλοφςια παράδοςθ γάμων που 
είναι ενςωματωμζνθ ςτθν κουλτοφρα μασ  

 Βοικεια ςτθν καταπολζμθςθ τθσ εποχικότθτασ  

 Παράλλθλο με το USP μασ που απευκφνετε ςτα 
ηευγάρια - Σθμαντικι ςυνζργια!  

 Οι γάμοι οι ίδιοι είναι δυνατά προωκθτικά 
κανάλια (πρόςκλθςθ, εκατοντάδεσ 
προςκεκλθμζνοι να ποςτάρουν ςτα ΜΚΔ, 
κάλυψθ media του γάμου κτλ.)     

 Ευκολότερθ και αποτελεςματικότερθ 
προϊκθςθ (λόγο αποκλειςτικότθτασ των 
ςυγκεκριμζνων καναλιϊν ςτα ςχετικά τμιματα 
- π.χ. περιοδικά γάμου)   

 Ανάγκθ για ςυμβολι πολλαπλϊν ειδικοτιτων 

 Σθμαντικι ανάγκθ για οργάνωςθ και 
ςυντονιςμό  

Ευκαιρίεσ Κίνδυνοι 

 Συνζργια ιδιωτικϊν επιχειριςεων τθσ 
γενικότερθσ περιοχισ Αμμοχϊςτου   

 Πικανότθτα εξζλιξθσ ςε ςθμαντικό προωκθτικό 
εργαλείο   

 Πικανότθτα διάχυςθσ τθσ τάςθσ ςτουσ 
μόνιμουσ κατοίκουσ Κφπρου   

 Μθ ανάπτυξθ του τομζα παρά τθν επζνδυςθ 

 Δυςαρεςτθμζνοι προμθκευτζσ  
 

 

Ζνα φαινόμενο το οποίο ζχει γίνει εμφανζσ ςε όλθ τθν Κφπρο, είναι θ επιλογι του νθςιοφ μασ για 

γαμιλιεσ δεξιϊςεισ. Το γραφικό περιβάλλον, ο καλόσ καιρόσ και θ κάλαςςα (όλα ςτοιχεία που θ 

περιοχι μασ ζχει) είναι οι κφριοι λόγοι που ηευγάρια από όλο τον κόςμο επιλζγουν τθν Κφπρο για 

τθν τελετι τουσ. Ρζραν αυτϊν, παρατθροφμε ζνα μεγάλο αρικμό εκπατριςμζνων Κφπριων (είτε 

πρϊτθσ, δεφτερθσ ι τρίτθσ γενιάσ) να επιςτρζφουν ςτο νθςί για τουσ γάμουσ τουσ. 

Με μια απλι επίςκεψθ ςτθν ιςτοςελίδα μασ μποροφμε να αντιλθφκοφμε ότι ο διμοσ μασ είναι 

ενιμεροσ με τθν τάςθ αυτι και υπάρχουν προςπάκειεσ για προςζλκυςθ. Ραρόλα αυτά, θ κζςθ 

μασ είναι κάπωσ "πακθτικι", ζτςι, υπάρχουν περικϊρια βελτίωςθσ.   

Ραρακάτω παρακζτουμε κάποιεσ δράςεισ που κα μποροφςαν να ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθν 

ανάπτυξθ του τομζα: 
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 Ανάπτυξθ ςχετικϊν πολιτικϊν & νομοκεςιϊν  

Η ανάπτυξθ ςχετικϊν πολιτικϊν και νομοκεςιϊν μπορεί να αποφζρει ςθμαντικι υποςτιριξθ, όπωσ 

το να  επιτρζπει  τθν χριςθ μουςικισ ςε διαφορετικζσ ϊρεσ, επιχειριςεισ να επιτρζπονται να 

υποςτθρίξουν τισ δεξιϊςεισ ςε ϊρεσ και μζρεσ που κα ιταν διαφορετικά παράνομεσ, τθν 

επίςπευςθ αδειϊν, και άλλα πολλά τα οποία οι λειτουργοί του διμου είναι ςε κζςθ να 

προςδιορίςουν. Αυτι θ ςυνειςφορά των πολιτικϊν αυτϊν είναι ςθμαντικότατθ, όμωσ, το κφριο 

κίνθτρο για τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν είναι θ κεςμοκετθμζνθ τοποκζτθςθ μασ, θ οποία κα μασ 

επιτρζψει όχι μόνο να διαχφςουμε τθν κζςθ μασ ςτο εργατικό δυναμικό του διμου, και ςτον 

υπόλοιπο κόςμο, αλλά και να ζχουμε μια ιςχυρι, μοναδικι και εξειδικευμζνθ απόδειξθ για τθν 

τοποκζτθςθ μασ ςτο κζμα. Με λίγα λόγια, το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα τθσ ανάπτυξθσ των 

πολιτικϊν αυτϊν είναι θ χριςθ τουσ ωσ εργαλείο προϊκθςθσ και επικοινωνίασ. Εκτόσ τθν 

αξιοποίθςθ των πολιτικϊν ςε όλα μασ τα περιεχόμενα και κανάλια που αφοροφν τουσ γάμουσ, που 

κα μασ προςφζρει μια αδιάψευςτθ κζςθ υποςτιριξθσ γάμων ςτθν περιοχι μασ, θ διαςπορά και 

εμπζδωςθ τθσ γνϊςθσ ςτο μακροπρόκεςμο μασ παρζχει ζνα ζντονο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα 

ζναντι άλλων προοριςμϊν για γάμουσ. 

 Ανάπτυξι περιεχομζνου  

Ο γαμιλιοσ τουριςμόσ δεν αποτελεί εξαίρεςθ από τισ υπόλοιπζσ μασ δραςτθριότθτεσ. 

Ρεριεχόμενο για χριςθ ςτισ επικοινωνιακζσ μασ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να αναπτυχκεί με 

υψθλό επίπεδο ποιότθτοσ. Το περιεχόμενο μπορεί να καλφπτει ιδζεσ για κεματικοφσ γάμουσ, Top 

10 λίςτεσ με τοποκεςίεσ για γάμουσ ςτθν περιοχι Ραραλιμνίου/Ρρωταρά, κάλυψθ μερικϊν από 

των πιο επιτυχθμζνων δεξιϊςεων κτλ. Ρζραν αυτϊν όμωσ μια ιδζα που μπορεί να ζχει μόνιμθ 

κζςθ ςτθν ιςτοςελίδα μασ κα μποροφςε να είναι ζνα editorial ςτθν πλοφςια Κυπριακι κουλτοφρα 

που περιβάλλει τθν παράδοςθ και τελετουργία του γάμου, προβάλλοντασ με αυτόν το τρόπο τθν 

ταφτιςθ που ο τόποσ μασ μπορεί να ζχει με τον κεςμό του γάμου (με εισ βάκοσ περιγραφι τθσ 

διαδικαςίασ και παραδόςεων, παλαιό φωτογραφικό υλικό και άλλα), προάγοντασ περεταίρω 

δικαιολόγθςθ και κίνθτρο για τθν επιλογι τθσ περιοχισ μασ για γάμουσ.  

 

Η ανάπτυξθ εναλλακτικϊν τουριςτικϊν προϊόντων αποτελεί Οργανωτικι δράςθ  
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Συνέργιεσ Περιοχήσ Αμμοχώςτου  
 

Η ανάπτυξθ ςυνεργιϊν ςτθν περιοχι Αμμοχϊςτου είναι μια κεντρικι δράςθ που λαμβάνουμε 

μεταξφ άλλων για τθν καταπολζμθςθ τθσ εποχικότθτασ, θ οποία πθγάηει ζντονα από τισ αρχζσ του 

βιϊςιμου τουριςμοφ. Η επιτυχία ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ αυτισ αποφζρει τεράςτιο 

αρικμό κετικϊν  εξελίξεων, οι πλείςτεσ των οποίων αφοροφν τθν τουριςτικι ανάπτυξθ αλλά και 

πολλζσ άλλεσ πζραν αυτισ.  

Τα αποτελζςματα που αποςκοποφμε μζςο τθσ δράςθσ αυτισ είναι:  

Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ: 

 Καταπολζμθςθσ τθσ εποχικότθτασ  

 Διεφρυνςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ  

 Ρροϊκθςθ τθσ τουριςτικισ εςτίαςθσ και ανάπτυξθσ ςτισ επιχειριςεισ  

 Προϊκθςθ και ανάπτυξθ του βιϊςιμου Τουριςμοφ 

 Αλλθλοςυμπλιρωςθ προϊόντοσ και ςυνεργίεσ 

Άλλα: 

 Ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ τθσ περιοχισ  

 Ανάπτυξθ τθσ εμπορικότθτασ των περιοχϊν και κατά επζκταςθ τθσ ελκυςτικότθτασ 

επζνδυςθσ  

 Διαςπορά ειςερχόμενου χριματοσ από το εξωτερικό  

 Ανάπτυξθ των ςυνεργιϊν και επικοινωνίασ μεταξφ των διμων, των δθμοτϊν και τισ 

επιχειριςεισ τουσ  

Η κεντρικι ιδζα τθσ ςυνεργαςίασ βαςίηετε ςτθν ζνωςθ και προςβαςιμότθτα των περιοχϊν ςτθν 

αντίλθψθ του τουρίςτα.  Αυτό μποροφμε να πετφχουμε μζςο τθσ διεκπεραίωςθσ 2 κυρίων 

δράςεων, τθσ ανάπτυξθσ υποδομισ που υποςτθρίηει τθν ζνωςθ των περιοχϊν εργαςιακά και 

επικοινωνιακά, και τθν προβολι και προϊκθςθ τθσ υποδομισ προσ χριςθ από τουσ επιςκζπτεσ 

τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Αμμοχϊςτου.  

Πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ τθσ επιτυχίασ τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ ενςωμάτωςθ τθσ όλθσ 

περιοχισ ςτον οριςμό τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Για παράδειγμα, το ςφνολο τθσ περιοχισ, και το 

δρομολόγιο κα πρζπει να εμφανίηετε ςε επίπεδο γενικισ αναηιτθςθσ για τθν περιοχι και τα 

ςθμεία ενδιαφζροντοσ και όχι να αποτελοφν ξεχωριςτι και ςυγκεκριμζνθ πλθροφόρθςθ που τείνει 

ςυγκεκριμζνθσ αναηιτθςθσ.   

Στθν παροφςα φάςθ οι περιοχζσ οι οποίεσ είναι πιο εμφανζσ ωσ ιδανικζσ για ςυνεργαςία είναι: 

Σωτιρα, Δερφνεια, Αγία Νάπα, Αυγόρου, Φρζναροσ, Λιοπζτρθ και Άχνα.  
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Δράςεισ που μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςχετικά άμεςα για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ 

τθσ περιοχισ ςυμπεριλαμβάνουν: 

1. Συμπερίλθψθ των επιχειριςεων των άλλων περιοχϊν ςτθν πλατφόρμα ςυνεργαςίασ με 

τον ιδιωτικό τομζα 

2. Κινθτροποίθςθ για περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ ςυνδεςιμότθτασ μζςο ΜΜΜ 

3. Καλφτερεσ ενδείξεισ μζςο ταμπελϊν ςτο οδικό δίκτυο  

4.  Συμπερίλθψθ των περιοχϊν ςτθν ιςτοςελίδα και προωκθτικζσ ενζργειεσ του Διμου 

(ίςωσ ςε ςυνεργαςία θ ςυμπλθρωματικά τθσ ΕΤΑΛ)     

Δράςεισ που μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςτθν πάροδο του χρόνου για τθν ανάπτυξθ τθσ 

ςυνεργαςίασ τθσ περιοχισ ςυμπεριλαμβάνουν: 

1. Ανάπτυξθ πεηόδρομου που να ενϊνει όλεσ τισ περιοχζσ  

2. Ανάπτυξθ ποδθλατοδρόμου που να ενϊνει όλεσ τισ περιοχζσ  

3. Ανάδειξθ των ςθμείων ενδιαφζροντοσ των άλλων περιοχϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ 

4. Ανάπτυξθ κοινοφ ςυμβουλίου τουριςμοφ (που να εμπεριζχει όλεσ τισ περιοχζσ)  

Η ανάπτυξθ ςυνεργιϊν τθσ περιοχισ Αμμοχϊςτου αποτελεί Οργανωτικι δράςθ 
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Μελλοντικέσ δράςεισ   
 

Στο τμιμα αυτό τθσ μελζτθσ εξετάηεται ζνασ αρικμόσ δράςεων οι οποίεσ μποροφν να υιοκετθκοφν 

ςε μελλοντικό ςτάδιο. Οι δράςεισ αυτζσ μποροφν να ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ του 

τουριςτικοφ μασ προϊόντοσ και τελικά ςτον τουριςμό γενικότερα, τόςο ςτθ περιοχι μασ όςο και 

ςτο ευρφτερο τουριςτικό προϊόν τθσ Κφπρου. Οι κφριοι λόγοι που οι δράςεισ που αναγράφονται 

ςτον τμιμα αυτό δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτον βαςικό κορμό του επιχειρθςιακοφ μασ ςχεδίου 

είναι οι ακόλουκοι: 

1. Υψθλό κόςτοσ εκτζλεςθσ  - Ακόμθ και αν το κόςτοσ των δράςεων είναι εντόσ των 

δυνατοτιτων μασ, θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ παράλλθλα με τισ άλλεσ μασ δράςεισ είναι 

μθδαμινι  

2. Απουςία ςυνεργιϊν - Αντίκετθ ι μθ υποςτθρικτικι δράςθ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ μασ 

δράςεισ  

3. Μεγάλθ και μακροχρόνια διάρκεια υλοποίθςθσ 

Τουριςτική Ακαδημία Παραλιμνίου  
 

Τα τελευταία χρόνια το νθςί μασ απολαμβάνει μια ςθμαντικι αφξθςθ ςτον τουριςμό θ οποία 

αντικατοπτρίηεται και ςτθν ηιτθςθ που καταγραφοφν τα καταλφματα μασ. Δυςτυχϊσ θ αφξθςθ 

αυτι δεν αντικατοπτρίςτθκε ςτο ανκρϊπινο δυναμικό του τόπου, και ο αντίκτυποσ τθσ ζλλειψθσ 

αυτισ ζχει εκφραςτεί ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομζα τον τελευταίο καιρό.  

Η ανάπτυξθ μίασ τουριςτικισ ακαδθμίασ ςτο Ραραλίμνι κα ιταν ζνασ πολφ δφςκολοσ ςτόχοσ ο 

οποίοσ μπορεί να φζρει καταπλθκτικά αποτελζςματα. Τα κφρια αποτελζςματα που προςδοκοφμε 

να αποκομίςουμε από τθν ανάπτυξθ μιασ Τουριςτικισ Ακαδθμίασ ςτθν περιοχι είναι:  

 Σθμαντικι ςυνειςφορά ςτθν ποιότθτα του τουριςτικοφ ανκρωπίνου δυναμικοφ  

 Σθμαντικι ςυνειςφορά ςτθν ποςότθτα του τουριςτικοφ ανκρωπίνου δυναμικοφ  

 Σθμαντικι αφξθςθ ςτον αρικμό των μόνιμων κατοίκων τθσ περιοχισ, και κατά ςυνζπεια 

τθσ εμπορικότθτασ και δθμιουργία ςυνκθκϊν αναβίωςθσ τθσ χειμερινισ περιόδου 

 Ανάπτυξθ τθσ περιοχισ Ραραλιμνίου ωσ κζντρο τουριςτικισ εκπαίδευςθσ, και κατά 

ςυνζπεια  κζντρο υψθλϊν τουριςτικϊν παροχϊν/υπθρεςιϊν  

 Συνεχισ ςτιριξθ τθσ  ανάπτυξθσ του τουριςτικοφ ανκρωπίνου δυναμικοφ τθσ Κφπρου  

 Συνεργαςία και αλλθλοχποςτιριξθ μεταξφ ιδιωτικοφ και ακαδθμαϊκοφ τομζα (καινοτομία, 

μελζτεσ, πεδία διερεφνθςθσ κτλ.)   

Η τεράςτια χρθματικι και χρονικι επζνδυςθ που χρειάηεται είναι ο κφριοσ λόγοσ που θ δράςθ 

αυτι δεν ςυνιςτάται να γίνει παράλλθλα με τισ υπόλοιπεσ μασ δράςεισ, και ο κφριοσ λόγοσ που 

ςυγκαταλζγουμε τθν ανάπτυξθ μίασ τουριςτικισ ακαδθμίασ ςτθν περιοχι ςτισ μελλοντικζσ 

δράςεισ. Ραρόλα αυτά, ςτθν περίπτωςθ που εξευρεκοφν τρίτοι ενδιαφερόμενοι/επενδυτζσ, ςτθν 
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οποία περίπτωςθ μεγάλο κομμάτι τθσ επζνδυςθσ εναπόκειται ςε τρίτουσ, θ δράςθ γίνετε βιϊςιμθ 

και αποδοτικι (ακόμθ και βραχυπρόκεςμα) και κάτι το οποίο ο διμοσ κα πρζπει να επιδιϊξει.  

Η κεματολογία, μζγεκοσ, οργανωτικι δομι κτλ. τθσ ακαδθμίασ δεν είναι ςτοιχεία που μποροφμε 

να διευκρινίςουμε ςτο παρόν ςτάδιο, παρόλα αυτά μποροφμε να αναγράψουμε μια ςειρά από 

ενζργειεσ και ςυνζργιεσ που μποροφν να πραγματοποιθκοφν για να ενδυναμωκεί ο αντίκτυποσ 

που θ Ακαδθμία μπορεί να ζχει ςτον ιδιωτικό τομζα: 

 Δθμιουργία τμιματοσ εργοδότθςθσ/τοποκζτθςθσ:  

Το τμιμα εργοδότθςθσ (placement office) κα ςυνεργάηεται ςτενά με τον ιδιωτικό τομζα 

(τόςο τθσ περιοχισ όςο και Ραγκφπρια) ζτςι ϊςτε να ζχει μια πολφ καλι γνϊςθ και 

ενθμζρωςθ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ των επιχειριςεων ςτον τομζα του ανκρωπίνου 

δυναμικοφ. Με τθν γνϊςθ αυτι το τμιμα μπορεί να προςφζρει 3 πλεονεκτιματα: 

1. Άμεςθ πρόςλθψθ των αποφοίτων τθσ ακαδθμίασ ςε επιχειριςεισ  

2. Δυναμικι αναφορά και γνϊςθ για τισ ανάγκεσ του τομζα, παρζχοντασ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτθν ακαδθμία και κράτοσ  

3. Τοποκζτθςθ φοιτθτϊν ςε ςχιμα  internship  κατά τθν διάρκεια τθσ καλοκαιρινισ 

ςεηόν  

 

 Διάχυςθ Καινοτομίασ 

Τα πανεπιςτιμια και ακαδθμίεσ ανά το παγκόςμιο αποτελοφν κάποια από τα καλφτερα 

κζντρα ζρευνασ και καινοτομίασ. Η βζλτιςτθ προςζγγιςθ προσ τθσ διάχυςθ τθσ καινοτομίασ  

είναι θ ανάπτυξθ τθσ ςε ςυνεργαςία με τον ιδιωτικό τομζα. Καταρχιν οι τομείσ ςτουσ 

οποίουσ κα υπάρχει ζρευνα για καινοτομία μποροφν να είναι ςε ςειρά προτεραιότθτασ, θ 

οποία ςειρά προτεραιότθτασ κα κακορίηεται με βάςθ τισ ανάγκεσ του τομζα. Οι χϊροι των 

πρόκυμων ιδιωτικϊν επιχειριςεων κα μποροφςαν να παρζχονται για ζρευνα και 

πειραματιςμό, ειδικά κατά τθν διάρκεια τθσ τουριςτικισ ςεηόν. Τζλοσ, ζνασ μθχανιςμό 

αναγνϊριςθσ και επικοινωνίασ κα μποροφςε να αναπτυχκεί (ίςωσ μζςο του τμιματοσ 

εργοδότθςθσ) που κα διαςφαλίηει τθν ολοκλθρωμζνθ διάχυςθ τθσ καινοτομίασ ςε όλεσ τισ 

ςχετικζσ επιχειριςεισ, μελλοντικά, ίςωσ και διεκνζσ.  

 

 Δθμιουργία προγραμμάτων μερικισ απαςχόλθςθσ  

Με τθν δθμιουργία προγραμμάτων αποφοίτθςθσ μερικισ απαςχόλθςθσ θ Ακαδθμία κα 

επιτρζπει ςε υφιςτάμενουσ εργοδοτοφμενουσ του τουριςτικοφ τομζα να παρακολουκοφν 

προγράμματα τουριςτικισ ανάπτυξθσ ενϊ εργάηονται. Αυτό μπορεί να γίνει από 

πρωτοβουλία του εργαηόμενου, μετά από κατεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ, ι μζςο 

προγραμμάτων κινιτρων που μπορεί να παρζχει θ επιχείρθςθ.  

Οι πρόςφατοι προβλθματιςμοί και ενζργειεσ του αρμόδιου Υπουργείου εργαςίασ βοθκοφν 

προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 
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Παροχή ςημείων Wi-Fi 
 

Μελλοντικά μπορεί να εξεταςτεί θ ανάπτυξθ ςθμείων Wi-Fi ςε κφρια ςθμεία τθσ περιοχισ. Τα 2 

εμφανζσ ςθμεία είναι τα ΗΚΡ και οι παραλίεσ μασ. Η παροχι δωρεάν Wi-Fi ενςτικτωδϊσ μπορεί να 

φαίνετε ωσ αμφιλεγόμενθ, αλλά περιπτϊςεισ (case studies) ζχουν διξει ςθμαντικό αντίκτυπο και 

μποροφμε με αυτοπεποίκθςθ να ποφμε ότι μπορεί να ζχει ακόμθ μεγαλφτερο κετικό αντίκτυπο 

ςτθν περίπτωςι μασ εφόςον δείχνουμε ςθμαντικι εςτίαςθ ςτθν κατεφκυνςθ και προςζλκυςθ 

επιςκεπτϊν μζςο τθσ ιςτοςελίδασ μασ, και τθν ανάπτυξθ τθσ ικανοποίθςθσ επιςκεπτϊν.  

Οι τρόποι που θ παροχι ςθμείων Wi-Fi μποροφν να ςυνειςφζρουν ςτθν ςτρατθγικι μασ είναι: 

I. Άμεςθ αφξθςθ ςτθν ικανοποίθςθ επιςκεπτϊν λόγο τθσ ψυχαγωγίασ 

II. Ρεραιτζρω εκτροπι επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ  

III. Ρεραιτζρω υποςτιριξθ δράςεων όπωσ τθν διαδρομι παραδοςιακοφ φαγθτοφ, ςυνζργιεσ 

ελεφκερθσ περιοχισ Αμμοχϊςτου κτλ.  

IV. Ρροαγωγι τθσ αςφάλειασ (ςθμεία επικοινωνίασ) 

 

Δυςτυχϊσ παρά τα πολφ κετικά ζμμεςα αποτελζςματα που ζχουν καταγραφεί ζνα αρνθτικό 

ςτοιχείο τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ ςθμαντικι αδυναμία τθσ ποςοτικοποίθςθσ και μζτρθςθσ του 

αντίκτυπου που προςφζρει.  

Loyalty Scheme 
 

Ζνα καταπλθκτικό 67% των επιςκεπτϊν μασ ζχουν επιςκεφκεί τθν περιοχι ξανά ςτο παρελκόν, με 

42% αυτϊν να ζχει επιςκεφκεί περιςςότερεσ από 2 φορζσ. Ρζραν αυτοφ, το τελευταίο κφμα 

ζρευνασ που εκτελζςκθκε τον Μάρτιο του 2019 (εκτόσ τθσ ςεηόν) ζδειξε αφξθςθ ςτουσ ξζνουσ 

τουρίςτεσ οι οποίοι ζχουν επιςκεφκεί τθν περιοχι περιςςότερεσ από 2 φορζσ, με αυτοφσ που 

ζχουν επιςκεφκεί περιςςότερεσ από 4 φορζσ να αποτελοφν το 13%  ζναντι του 3% ςτθν 

καλοκαιρινι ςεηόν! Αυτό ςθμαίνει ότι οι τουρίςτεσ που επιςτρζφουν ςτθν περιοχι μασ 

ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν καταπολζμθςθ τθσ εποχικότθτασ.  

Λαμβάνοντασ τα πιο πάνω υπόψθ, μια εμφανζσ δράςθ κα είναι θ ανάπτυξθ ενόσ Visitor Loyalty 

Program (VLP: Σχζδιο Αφοςιωμζνων Επιςκεπτϊν ). Το VLP είναι μια μεγάλθ δράςθ που απαιτεί 

λεπτομερζσ και εξειδικευμζνθ ανάπτυξθ, με το δυςκολότερο κομμάτι να είναι θ ζντονθ και 

ςθμαντικι ςυμπλοκι του ιδιωτικοφ τομζα. Αυτό το ςτοιχείο και μόνο ςθμαίνει ότι ζνα VLP μπορεί 

μόνο να επιτευχτεί όταν θ ςχζςθ και ςυνεργαςία του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα είναι ςε 

ςθμαντικά εξελιγμζνο επίπεδο.  

Δράςεισ που κα προςφζρονται μζςο του VLP κα ςυμπεριλαμβάνουν: 

 Εκπτϊςεισ από καταλφματα για διαμονι  

o Εκπτϊςεισ ςε καταςτιματα και υπθρεςίεσ εντόσ των καταλυμάτων  

 Εκπτϊςεισ από εςτιατόρια και καφετερίεσ  

 Εκπτϊςεισ ι δωρεάν είςοδοσ ςε μουςεία και πολιτιςτικά ςθμεία  

 Εκπτϊςεισ ςε αεροπορικά ειςιτιρια 
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 Εκπτϊςεισ και διευκολφνςεισ ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ  

 Ρλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ  

 Σουβενίρ και άλλα, δωρεάν ι ςε μειωμζνθ τιμι (ίςωσ ςε πακζτα)  

Σθμαντικό να ςθμειωκεί ότι ςε πολλαπλζσ βιομθχανίεσ ο κφριοσ λόγοσ που παγκοςμίου φιμθσ 

οργανιςμοί αναπτφςςουν Loyalty programs δεν είναι θ ανάπτυξθ τθσ πιςτότθτασ, αλλά θ 

περιςυλλογι ςτοιχείων και ζρευνασ.      

Υιοθέτηςη αρχών βιώςιμου τουριςμού  
 

Ο βιϊςιμοσ τουριςμόσ είναι ζνασ κεςμόσ που κερδίηει ζδαφοσ και προβολι με γοργοφσ ρυκμοφσ 

παγκόςμια. Με λίγα λόγια, ο βιϊςιμοσ τουριςμόσ παρζχει μια προςζγγιςθ ςτον τουριςμό που 

υποςτθρίηει τθν κοινωνία και το περιβάλλον με τρόπο που προςφζρει και ανάπτυξθ ςτθν 

τουριςτικι επιχείρθςθ. Μεταξφ άλλων, ο κεςμόσ ςυμπεριλαμβάνει τθν επάνδρωςθ τθσ 

επιχείρθςθσ μζςο εργοδότθςθσ από τθν τριγφρω περιοχι, τθν αγορά υλϊν και τροφίμων από τθν 

παραγωγι τθσ περιοχισ, τθν προαγωγι επιχειριςεων τθσ περιοχισ, υιοκζτθςθ διαδικαςιϊν 

διατιρθςθσ του περιβάλλοντοσ, ελαχιςτοποίθςθσ τθσ ρφπανςθσ κτλ. Ρλεονεκτιματα που ζνασ 

οργανιςμόσ μπορεί να αποκομίςει από τθν υιοκζτθςθ αρχϊν βιϊςιμου τουριςμοφ: 

1. Υποςτιριξθ και ςυμπάκεια από τον τοπικό πλθκυςμό 

2. Υποςτιριξθ από τισ τοπικζσ αρχζσ  

3. Σθμαντικά επικοινωνιακά/προωκθτικά πλεονεκτιματα  

4. Σθμαντικι μείωςθ του ρίςκου τθσ επιχείρθςθσ  

5. Υπόδειξθ ευαιςκθςίασ, καινοτομίασ και περιεκτικότθτασ 

6. Ανάπτυξθ και διαιϊνιςθ του κοντινοφ αλλά και περιβάλλοντοσ  

Ραρά τθν πρωτοβουλία πολλϊν επιχειριςεων να υιοκετιςουν αρχζσ βιϊςιμου τουριςμοφ, 

δυςτυχϊσ τισ πλείςτεσ φορζσ θ εκπαίδευςθ και παρακίνθςθ για υιοκζτθςθ προζρχεται από τισ 

τοπικζσ αρχζσ.  

Η προϊκθςθ και υιοκζτθςθ του κεςμοφ απαιτεί μελζτθ, ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και ςθμαντικι 

προϊκθςθ, και ζτςι είναι ζνα ζργο που ιδανικά κα πρζπει να δοφμε όταν θ ςχζςθ του ιδιωτικοφ 

και δθμόςιου τομζα ζχει αναπτυχκεί ςθμαντικά.  

Ανάπτυξη App Ιςτοςελίδασ Τουριςμού 
 

Διαμζςου του τμιματοσ διαδικτυακισ παρουςίασ εγκακιδρφουμε τον ςθμαντικό ρολό που θ 

κεντρικι τουριςτικι μασ ιςτοςελίδα ωσ εργαλείο πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ. Η επζκταςθ 

αυτισ ςτο χϊρων των εφαρμογϊν όχι μόνο επεκτείνει τθν διείςδυςθ του Brand μασ αλλά μασ 

παρζχει και πολλζσ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ, βελτιϊνει τθν υποςτιριξθ μασ 

ςτθν γεωγραφικι πλοιγθςθ των επιςκεπτϊν, και πλθκαίνει τα εργαλεία περιςυλλογισ ςτοιχείων 

και ζρευνασ.
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Πρόγραμμα & Οικονομικόσ προώπολογιςμόσ δράςεων Μάρκετινγκ 

Στρατθγικι 
Κατεφκυνςθ 

Δράςθ Κόςτοσ ςε € 
Κατανομι 
κόςτουσ 

Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Σεπτζμβριοσ Οκτϊβρθσ Νοζμβριόσ Δεκζμβριοσ Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Μάρτθσ Απρίλθσ Μάθσ Ιοφνιοσ 

Ψθφιακι 
Ανάπτυξθ  

-              

  
Ανάπτυξθ Τουριςτικισ 
ιςτοςελίδασ 

5,000 4.1  2,500   2,500        

  
Αλλαγζσ υφιςτάμενθσ 
ιςτοςελίδασ 

3,000 2.5 1,500 1,500           

  
Ρλατφόρμα ιδιωτικοφ 
τομζα 

5,000 4.1  2,500   2,500        

  
Ανκρωποϊρεσ-Συντιρθςθ 
& ενθμζρωςθ* 

10,000 8.2   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Ανάπτυξθ 
Δυνατοτιτων 
Μαρκετινγκ  

- -             

  Μελζτεσ Αγορϊν 20,000 16.4    10,000    10,000     

  
Ανάπτυξθ Σφμφωνου 
Ροιότθτασ 

15,000 12.3     7,500       7,500 

  Ζρευνεσ Αγοράσ 10,000 8.2 5000      5000      

  Ημερίδεσ & Εκδθλϊςεισ 15,000 12.3   3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  

  
Ανάπτυξθ Γαςτρονομικοφ 
Τουριςμοφ 

5,000 4.1    3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 

Διαφιμιςθ & 
επικοινωνία  

- -             

  
Αναπτυξθ Ρεριεχομζνου 
(και ΜΚΔ) 

4,200 3.4 1,500   300 300 300 300 300 300 300 300 300 

  Τοπικι επικοινωνία 6,500 5.3   1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  

  
Ρλθρωμζνθ διαφιμιςθ 
(ψθφιακι) 

23,200 19.0     500 1,500 2,100 3,300 4,100 4,100 4,100 3,500 

Σφνολο  121,900 100 8,000 6,500 5,300 14,300 18,850 3,050 12,950 14,850 9,950 5,650 9,950 12,550 



                                                                          

 
 

    
64 

 

O πιο κάτω πίνακασ παρουςιάηει το ςφνολο των δράςεων ανάλογα με τθν δζςμθ εργαςίασ που τισ χαρακτθρίηει για τθν υποβοικθςθ τθσ κατανόθςθσ 

και οργάνωςθσ τθσ ςωςτισ εκτζλεςθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Αναςκόπηςη δράςεων 

Ανκρϊπινο δυναμικό 
 

Ομάδα ανάπτυξθσ τουριςμοφ 

Ανάπτυξθ υποδομϊν 

Διαδικτυακζσ 
 

Βελτίωςθ υφιςτάμενθσ Ιςτοςελίδασ 
Ανάπτυξθ τουριςτικισ ιςτοςελίδασ 

Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Οργανωτικζσ 
 

Ανάπτυξθ USP 
Θεςμοκζτθςθ γνϊςεων μελετϊν 

Σφμφωνο Ροιότθτασ 
Ημερίδεσ ιδιωτικοφ τομζα 

Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ 
Εναλλακτικι πολεοδομικι ςτρατθγικι 

Συνζργιεσ Ρεριοχισ 

Εξωτερικι ανάκεςθ 
 

Ανάπτυξθ Brand τουριςμοφ 
Μελζτεσ αγορϊν 

Αρκρογραφία, περιεχόμενο & διαφιμιςθ 
Ζρευνεσ αγοράσ 


