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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σε µία εποχή σύγχρονων προκλήσεων και έντονου ανταγωνισµού, η
προσπάθεια προβολής του τουριστικού προϊόντος κάθε χώρας πρέπει
να γίνεται µε ένα ιδιαίτερο κάθε φορά τρόπο, προκειµένου να
ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις της διεθνούς
αγοράς.
Η επικοινωνιακή αυτή προβολή στοχεύει αφενός στην ανάδειξη των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε χώρας αλλά κυρίως στοχεύει στην
αύξηση της τουριστικής κίνησης και στην προσέλκυση επενδύσεων για
την ενδυνάµωση της τουριστικής βιοµηχανίας κάθε περιοχής. Η
προβολή αυτή επιδιώκεται µε διάφορους τρόπους, όπως είναι η
διαδικτυακή παρουσία, οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις και τα
διαφηµιστικά σποτ, η παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις κλπ.
Στόχος της έρευνα αυτής είναι να αξιολογήσει κατά πόσο η παρουσία
του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις συντελεί στην καλύτερη ανάδειξη του
τουριστικού προϊόντος της χώρας. Παράλληλα θέτει ως κεντρικό
ζητούµενο την αναβάθµιση της εικόνας του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος µε σκοπό:
Α. Το χτίσιµο σχέσεων µε νέες αγορές µέσω ισχυρής ταυτότητας
Β. Τη διατήρηση της ελκυστικότητας για παραδοσιακές αγορές µέσω
δηµιουργίας πιστότητας
Η µελέτη µε σκοπό την αναβάθµιση της εικόνας του Ελληνικού
Τουριστικού Προϊόντος στις µεγάλες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις
διακρίνεται σε 3 ενότητες.
Η πρώτη ενότητα επιχειρεί την ανάλυση των απόψεων φορέων και
οργανώσεων σε επίπεδο εθνικών ενώσεων, οµοσπονδιών κλπ που
συνδιαµορφώνουν το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Για το σκοπό αυτό
πραγµατοποιήθηκε τηλεφωνική δηµοσκόπηση σε εκπροσώπους των
φορέων αυτών, προκειµένου να αξιολογηθεί η µέχρι σήµερα εµπειρία και
η συλλογή γνωµών για την αναβάθµισή της. Παράλληλα επιδιώκεται η
ανάλυση της παρουσίας σε εκθέσεις την τελευταία 3ετία και η εξαγωγή
συµπερασµάτων και διαπιστώσεων για την ελληνική συµµετοχή.
Η δεύτερη ενότητα ασχολείται µε την διατύπωση µίας ολοκληρωµένης
στρατηγικής πρότασης, βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας, για την
αναβάθµιση της ελληνικής παρουσίας στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.
Η πρόταση αυτή καλείται να απαντήσει σε ζητούµενα, όπως τα κοινά
στα οποία στοχεύουµε, κάθε πότε και για πόσο διάστηµα αξιοποιούνται
οι εκθέσεις για επικοινωνία µε κοινά-στόχους, τις προτάσεις που πρέπει
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να γίνουν για τη διασφάλιση των πλεονεκτηµάτων έναντι του
ανταγωνισµού, το περιεχόµενο της επικοινωνίας, τον προσδιορισµό
στρατηγικών επαφών στις µεγάλες εκθέσεις, την ανάπτυξη µηχανισµού
απόκρισης, τον προσδιορισµό και την ιεράρχηση παράλληλων
δράσεων, καθώς και την ανάπτυξη παράλληλων ενεργειών για την
ενίσχυση της δηµοσιότητας µετά την έκθεση.
Η ενότητα αυτή ασχολείται επιπλέον µε τον προσδιορισµό και την
ιεράρχηση παράλληλων δράσεων για την προβολή του τουριστικού
προϊόντος καθώς και προτάσεις για την ενίσχυση της δηµοσιότητας
µετά την έκθεση και διάχυση αυτών µέσω άλλων εργαλείων.

Αθήνα 2009
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A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ
A.1 Έρευνα γνώµης σε ειδικά κοινά: Ταυτότητα της έρευνας
Για την εξαγωγή των απαραίτητων αποτελεσµάτων που θα µας
βοηθήσουν στην αξιολόγηση της παρουσίας του ΕΟΤ σε διεθνείς
εκθέσεις επιλέχθηκε ως προτιµότερη µέθοδος η διεξαγωγή τηλεφωνικής
έρευνας προσωπικών συνεντεύξεων.
Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιουνίου έως και την
11η Ιουνίου 2009 ενώ η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε
κατά τις πρωινές και απογευµατινές ώρες των παραπάνω ηµερών.
Η µεθοδολογία που επιλέχθηκε περιλαµβάνει επανειληµµένες
επικοινωνίες µε το σύνολο του πληθυσµού (110 πρόσωπα).

A.2 Αξιολόγηση παρουσίας ΕΟΤ
Όπως φαίνεται από το διάγραµµα που ακολουθεί το µεγαλύτερο
ποσοστό των ερωτώµενων έχει γνώση της παρουσίας του ΕΟΤ σε
διεθνείς εκθέσεις καθώς δηλώνει πως έχει επισκεφτεί εκθέσεις στις οποίες
συµµετείχε και ο ΕΟΤ. Συγκεκριµένα το 65% των ερωτηθέντων δηλώνουν
πως έχουν πάρει πολλές φορές µέρος σε τέτοιου είδους εκθέσεις και το
25% αρκετές φορές, ενώ το µόνο το 10% συνολικά φαίνεται να έχει
συµµετάσχει λίγες ή ελάχιστες φορές.

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονιστεί πως το σύνολο του δείγµατος έχει
άποψη για την παρουσίαση και τη συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς
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εκθέσεις. Ειδικότερα το 67,5 % των ερωτηθέντων δηλώνουν βέβαιοι πως
γνωρίζουν το αντικείµενο ενώ το υπόλοιπο 32,5 % θεωρούν πως µάλλον
έχουν γνώση.

Α.3 Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς
εκθέσεις – 1η προτεραιότητα
Από την έρευνα προέκυψαν µία σειρά στόχων τους οποίους οι
ερωτώµενοι θεωρούν ότι θα πρέπει να η παρουσία του ΕΟΤ σε διεθνείς
εκθέσεις να πληροί. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν σχηµατίστηκαν οι
παρακάτω κατηγορίες ποιοτικών στόχων:
Α. Προβολή χώρας
Στην κατηγορία εντάσσεται µία ευρεία γκάµα απαντήσεων που
σχετίζονται είτε µε την προβολή των ιδιαίτερων πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της χώρας, είτε µε την ανάδειξη του φυσικού πλούτου
και των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών καθώς και πληροφόρηση
για τους ιδιαίτερους τουριστικούς προορισµούς, στοιχεία επικοινωνίας
για κρατήσεις δωµατίων, εισιτήρια µουσείων και µέσων µεταφοράς κλπ.
Ουσιαστικά οι απαντήσεις που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία
ζητούν µία συνολική προβολή της χώρας που µπορεί να καλύψει όλες
τις απορίες των ενδιαφεροµένων.
Β. Επαφές µε tour operators, επισκέπτες, εκθέτες
Στοχεύοντας στην προσέλκυση των ατόµων που απαρτίζουν τη
βιοµηχανία του τουρισµού, πολλές απαντήσεις
στοχεύουν στην
παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις προκειµένου να υπάρχει γνωριµία µε tour
operators, άλλους εκθέτες αλλά και το σύνολο των επισκεπτών των

5

εκθέσεων αυτών που αποτελούν εν δυνάµει επισκέπτες, αλλά και
διαµορφωτές κοινής γνώµης.
Α.4. Προβολή του νέου τουριστικού προσώπου της χώρας
Στα πλαίσια της προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας, είναι
σηµαντική η ανάδειξη κάθε νέας προσπάθειας που γίνεται µε σκοπό την
τόνωση του προβαλλόµενου προϊόντος. Οι ερωτώµενοι διαπιστώνουν
συχνά την ανάγκη για όσο το δυνατόν µεγαλύτερη προβολή ενός
τουριστικού προϊόντος που µεταβάλλεται, διορθώνεται, γίνεται διαρκώς
καλύτερο.
α. ∆ηµιουργικός/Εικαστικός παράγοντας
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι ο ρόλος που επιτελεί τα δηµιουργικό κοµµάτι
στον τρόπο µε τον οποίο προβάλλεται η εικόνα του ΕΟΤ στις διεθνείς
εκθέσεις. Τα χρώµατα, οι γραµµές, οι φωτογραφίες που
χρησιµοποιούνται προκειµένου να αποτυπώσουν την εικόνα της
Ελλάδος που επιθυµούµε να βγει προς τα έξω, είναι σηµαντικό να
αποτελούν µία οντότητα αρµονικά δεµένη.
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται πως το µεγαλύτερο
ποσοστό των ερωτηθέντων έχουν θετική γνώµη ως προς τον τρόπο µε
τον οποίο εµφανίζεται εικαστικά ο ΕΟΤ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι
αρνητικές απόψεις σχετικά µε αυτή την κατηγορία βρίσκονται σε
µηδενικό επίπεδο. Αυτό το εύρηµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό την στιγµή
µάλιστα που ένα ποσοστό που αγγίζει το 85% δηλώνει θετική έως πολύ
θετική γνώµη.
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β. Υλικοτεχνική υποδοµή
Παράλληλα µε το δηµιουργικό τµήµα, σηµαντικός είναι ο ρόλος που
επιτελεί και η υλικοτεχνική υποδοµή µε την οποία επιτυγχάνεται η
παρουσία του ΕΟΤ. Ο τρόπος µε τον οποίο είναι στηµένα τα περίπτερα
των εκθέσεων, το υποστηρικτικό υλικό, τα έντυπα φυλλάδια, τα
συµβολικά δώρα για τους επισκέπτες αποτελούν τµήµα της συνολικής
παρουσίας και υποδηλώνουν σηµαντικά πράγµατα για την οργάνωση,
και προβολή τόσο του ΕΟΤ, όσο και του τουριστικού προϊόντος.
Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτό το ερώτηµα, δείχνουν ότι υπάρχει
µία αρκετά θετική εντύπωση για τον τρόπο µε τον οποίο το προβάλλεται
ο Οργανισµός σε υλικοτεχνικό επίπεδο. Ποσοστό 70% των ερωτηθέντων
διατυπώνουν θετική έως πολύ θετική άποψη. Το σηµαντικό συγκριτικό µε
την προηγούµενη κατηγορία είναι ότι ένα ποσοστό 8% έχει αρνητική έως
πολύ αρνητική άποψη, γεγονός που αποτελεί κριτήριο για περαιτέρω
διερεύνηση των πιθανών αιτίων αυτών των απαντήσεων.

γ. Στελέχωση / εκπροσώπηση
Η κατηγορία στην οποία οι απαντήσεις αρχίζουν να καταδεικνύουν
αρνητικά ποσοστά για τον ΕΟΤ είναι στο πεδίο της στελέχωσης των
περιπτέρων και γενικά του τρόπου µε τον οποίο εκπροσωπείται ο
Οργανισµός σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού.
Από τα ποσοστά φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 70% έχει
ουδέτερη έως θετική ή πολύ θετική άποψη. Ωστόσο, και αυτό
παρουσιάζεται για πρώτη φορά, υπάρχει ένα ποσοστό 23% που
εκφράζει αρνητική έως πολύ αρνητική άποψη, γεγονός που σηµαίνει ότι
υπάρχει µία ευρεία δυσαρέσκεια ανάµεσα στους ερωτώµενους για τον
τρόπο µε τον οποίο εκπροσωπείται ο ΕΟΤ.
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δ. Προγραµµατισµός επαφών
Ο ουσιαστικότερος στόχος της διοργάνωσης εκθέσεων είναι η
πραγµατοποίηση επαφών µε τους κύριους παράγοντες της τουριστικής
βιοµηχανίας και παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος σε εν δυνάµει
επισκέπτες. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να αντιµετωπίζονται οι
εκθέσεις ως ένα βασικό meeting place για όλους τους
ενδιαφερόµενους.
Ωστόσο, από τις απαντήσεις φαίνεται ότι στο επίπεδο της διεξαγωγής
συναντήσεων και επαφών η γνώµη όσων ερωτήθηκαν δεν είναι η πλέον
θετική. Το 25% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει αρνητική έως πολύ
αρνητική εικόνα από τον τρόπο µε τον οποίο προγραµµατίζονται οι
επαφές µε τους αρµόδιους παράγοντες του ΕΟΤ. Παράλληλα το 33% έχει
ουδέτερη άποψη ενώ µόλις το 25% έχει θετική έως πολύ θετική άποψη.
Από τα στοιχεία αυτά διαφαίνεται ένα σοβαρό έλλειµµα στον τρόπο µε
τον οποίο προγραµµατίζονται οι επαφές που σαφώς χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης.
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ε. Υποδοχή/ εξυπηρέτηση αιτηµάτων πληροφόρησης
Στα πλαίσια της επαφής µε πιθανούς πελάτες και ενδιαφερόµενους είναι
σηµαντικό να αξιολογηθεί ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η υποδοχή των
αιτηµάτων πληροφόρησης και σε τελική ανάλυση πως αυτά τα
αιτήµατα εξυπηρετούνται. Εξάλλου είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι ο
σωστός τρόπος αντιµετώπισης των αιτηµάτων αυτών αποτελεί για τον
επισκέπτη/ ενδιαφερόµενο και µία πρώτη εικόνα για το επίπεδο παροχής
υπηρεσιών στη χώρα.
Με βάση τα στοιχεία των απαντήσεων ο τοµέας της υποδοχής και
εξυπηρέτησης πληροφόρησης συγκεντρώνει ένα πολύ µεγάλο
ποσοστό θετικών απαντήσεων, ποσοστό που φτάνει το 43%. Αν στις
απαντήσεις αυτές προστεθεί και το 30% που θεωρεί ότι το επίπεδο
εξυπηρέτησης βρίσκεται σε ένα ουδέτερο επίπεδο, τότε µπορούµε να
πούµε ότι η παροχή αυτού του είδους της υπηρεσίας βρίσκεται αρκετά
υψηλά στην εκτίµηση των ερωτηθέντων. Σε καµία περίπτωση πάντως
δεν πρέπει να παραγνωριστεί το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων
που φτάνει το 15% και αποτελεί ένα δείκτη ότι υπάρχουν πράγµατα που
ενοχλούν και πρέπει να µελετηθούν και να διορθωθούν.

στ. Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας
Το αντικείµενο που αποτελεί προβληµατικό πεδίο είναι σίγουρα οι
παράλληλες εκδηλώσεις που συνοδεύουν την παρουσία του ΕΟΤ σε
διεθνείς εκθέσεις. Οι δράσεις αυτές σχετίζονται µε την ανάγκη επιπλέον
προβολής του τουριστικού προϊόντος αλλά και του ίδιου του
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οργανισµού και
ενδιαφεροµένων.

έχουν

ιδιαίτερη

σηµασία

για

την

προσέλκυση

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, όµως, φαίνεται ότι οι απόψεις σχετικά
µε τις παράλληλες διοργανώσεις στις εκθέσεις είναι αρκετά
µοιρασµένες. Έτσι ενώ υπάρχει ένα ποσοστό 33% που µοιράζεται
αντίστοιχα σε θετικές και πολύ θετικές απόψεις, υπάρχει και ένα πολύ
σηµαντικό ποσοστό που αγγίζει το 30% µε αρνητική έως πολύ αρνητική
άποψη για τις παράλληλες εκδηλώσεις των εκδηλώσεων που πρέπει να
οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνα σχετικά µε το τι φταίει και υπάρχει αυτό το
φαινόµενο.

Συµπερασµατικά
Συµπερασµατικά µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι στα περισσότερα
από τα αξιολογικά κριτήρια που έχουν τεθεί οι απόψεις των
ερωτηθέντων κυµαίνονται σε θετικά έως πολύ θετικά επίπεδα. Ειδικότερα
στο 85% του δείγµατος υπάρχει θετική έως πολύ θετική άποψη σχετικά µε
το δηµιουργικό κοµµάτι της παρουσίας του ΕΟΤ ενώ πολύ υψηλά
ποσοστά που αγγίζουν το 70% αφορούν την υλικοτεχνική υποδοµή.
Σηµαντικά είναι επίσης τα ποσοστά θετικής γνώµης που αφορούν την
υποδοχή αιτηµάτων πληροφόρησης και αγγίζουν το 43% ενώ το 35%
του συνόλου του δείγµατος εκφράζεται θετικά για τη στελέχωση και
εκπροσώπηση του Οργανισµού στις διεθνείς εκθέσεις.
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Σε σχεδόν ίδια επίπεδα που κυµαίνονται µεταξύ 30 και 35% υπάρχει
ουδέτερη αντιµετώπιση του συνόλου των ερωτηθέντων για θέµατα
όπως η στελέχωση, ο προγραµµατισµός επαφών, η υποδοχή
αιτηµάτων και οι παράλληλες δράσεις που λαµβάνουν χώρα.

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να αξιολογηθούν ιδιαιτέρως τα αρνητικά
σχόλια και οι κατηγορίες οι οποίες κατά τη γνώµη των ερωτηθέντων δεν
καλύπτουν τα κριτήρια αξιολόγησής τους. Έτσι παρατηρούµε ότι το
µεγαλύτερο ποσοστό, που αγγίζει το 30%, των αρνητικών απόψεων
αφορά τις παράλληλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον ΕΟΤ
κατά την διάρκεια των εκθέσεων. Σηµαντική είναι η κριτική που ασκείται
στην στελέχωση των αντιπροσωπειών(23%) αλλά και στον
προγραµµατισµό επαφών µεταξύ εκπροσώπων της τουριστικής
αγοράς και του ΕΟΤ, ποσοστό που αγγίζει το 25%.
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Είναι εποµένως σηµαντικό να υπάρξει περαιτέρω ανάλυση των
στοιχείων προκειµένου να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο
τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται ο Ελληνικός Οργανισµός
Τουρισµού στις διεθνείς εκθέσεις και κατ’ επέκταση στο κοινό που θέλει
να προσελκύσει.
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Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΤ
Β.1 Στόχευση: παραδοσιακές και νέες αγορές
Σε αυτή την ενότητα, η µελέτη ασχολείται µε τις επιλογές που πρέπει να
γίνουν σχετικά µε τις νέες αγορές στις οποίες θα πρέπει να
παρουσιαστεί ο ΕΟΤ αλλά και µία αξιολόγηση ανάµεσα στις ήδη
στοχευµένες αγορές και στις οποίες µε βάση την γνώµη των
ερωτηθέντων θα πρέπει να γίνει µεγαλύτερη στόχευση.
Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις όσων ερωτήθηκαν, απαντήσεις που
για την ενότητα αυτή µπορούσαν να είναι µέχρι πέντε, φαίνεται ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάγκη παρουσίας του ΕΟΤ σε διεθνείς
εκθέσεις χωρών που αναδύονται ως νέες αγορές. Από τα στοιχεία
φαίνεται ότι 46% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι σηµαντική η
παρουσία στην αγορά της Κίνας και 43% στην αγορά της Ρωσίας. Το
γεγονός ότι τα ποσοστά είναι τόσο υψηλά σε σχέση πάντα µε τις
επόµενες απαντήσεις που αγγίζουν µόλις το 15% και κάτω δείχνει την
σηµασία που αποδίδουν οι ερωτώµενοι στις αγορές αυτές.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες απαντήσεις που δόθηκαν
και δείχνουν ένα µείγµα χωρών- αγορών που ενδιαφέρουν. Έτσι το 15%
των ερωτηθέντων δηλώνει ενδιαφέρον για την αγορά της Ινδίας, το 13%
για Ιαπωνία και Αµερική, 10% για Λατινική Αµερική, ενώ µόλις 10% των
ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο ΕΟΤ πρέπει να έχει παρουσία στις αραβικές
χώρες.
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Στην ίδια κατηγορία αξίζει να σηµειωθούν και οι απαντήσεις που
δόθηκαν και αφορούν την ανάγκη παρουσίας ή ενίσχυση της
υπάρχουσας παρουσίας σε αγορές που θεωρούνται κατεξοχήν
παραδοσιακές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των απαντήσεων µε
µόνη εξαίρεση την Ρωσία θεωρεί ως σηµαντικές της αγορές της
Ευρώπης µε µεγαλύτερη έµφαση στην Γερµανία και την Αγγλία που
συγκεντρώνουν ποσοστά 71% και 69% αντίστοιχα. Παράλληλα υπάρχει
έντονο ενδιαφέρον για την αγορά της Γαλλίας(53%) ενώ σηµαντικά είναι
και τα ποσοστά των ερωτηθέντων που

θεωρούν σηµαντικές τις αγορές της Ιταλίας σε ποσοστό 28%, της
Ολλανδίας και της Ισπανίας σε ποσοστό 16% και της Σκανδιναβίας σε
ποσοστό 15%.
Παρά το γεγονός ότι έχουν συµπεριληφθεί και στην κατηγορία των
αναδυόµενων αγορών, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένα ποσοστό
που φτάνει το 33% δεν αντιµετωπίζει την Ρωσία ως αναδυόµενη αγορά,
αλλά ως µία παραδοσιακή σηµαντική αγορά και θεωρεί ότι πρέπει να
υπάρχει ισχυρή παρουσία του ΕΟΤ εκεί. Το ίδιο ισχύει και τις ΗΠΑ σε
ποσοστό µικρότερο όµως, που κυµαίνεται στο 25%.
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Β.2 Προτάσεις βελτίωσης
Στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται προτάσεις που οι ερωτηθέντες
θεωρούν ότι θα πρέπει να προσεχθούν, προκειµένου να ενδυναµωθεί η
παρουσία του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις που συµµετέχει.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η κατηγορία που σχετίζεται µε τα στοιχεία που
διαµορφώνουν την ταυτότητα του τρόπου παρουσίας στις διεθνείς
εκθέσεις. Όλες οι απαντήσεις αναδεικνύουν σε πολύ µεγάλο βαθµό το
συγκεκριµένο θέµα µε αποτέλεσµα και για το λόγο αυτό κρίθηκε
απαραίτητη η προσπάθεια αξιολόγησης των ιδιαίτερων στοιχείων που
καθορίζουν την ταυτότητα αυτή. Στηριζόµενοι σε µία βαθµολογική
κλίµακα από το 0 έως το 5, όπου 0 στοιχείο αδιάφορο και 5 πολύ
σηµαντικό, ζητήθηκε µία αξιολόγηση κατά σειρά σηµασίας των
παρακάτω χαρακτηριστικών: τύπος περιπτέρου, οπτικοακουστικό υλικό,
έντυπο υλικό, σύνθεση αντιπροσωπεία, σύστηµα αιτηµάτων
πληροφόρησης, τακτικές προβολής στην πόλη/ χώρα που
πραγµατοποιείται η έκθεση.
Το πιο σηµαντικό εύρηµα είναι η ιδιαίτερη σηµασία που αποδίδουν οι
ερωτηθέντες στην ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου τύπου περιπτέρου. Ένα
περίπτερο κοινό για όλες τις εκθέσεις και τις συµµετοχές, ικανό να
προσελκύσει διαφορετικών ειδών κοινά και επισκέπτες και το οποίο θα
αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρει να προβληθούν
κάθε περίοδο. Το αµέσως σηµαντικότερο στοιχείο είναι η ανάγκη
ύπαρξης ενός συστήµατος που θα µπορεί να διαχειρίζεται τα αιτήµατα
πληροφόρησης που τίθενται από τους ενδιαφερόµενους.
Στο βαθµό αυτό σχετίζεται και το οπτικοακουστικό υλικό που
προσφέρεται και προβάλλεται στο περίπτερο του ΕΟΤ. Είναι σηµαντικό
το υλικό αυτό να βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία, να στοχεύει στην
ανάδειξη παρόµοιων πραγµάτων και να λειτουργεί υποστηρικτικά των
υπαρχόντων συστηµάτων και οµάδων πληροφόρησης καθώς και του
παράλληλου τρόπου προβολής της συµµετοχής στις εκθέσεις αυτές
γεγονός που αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα υψηλή θέση στην ιεράρχηση
των ενεργειών όπως αυτή γίνεται από τους συµµετέχοντες στην έρευνα.
Επιπλέον, οι οµάδες που εκπροσωπούν τον ΕΟΤ στις εκθέσεις είναι ένας
από τους παράγοντες που επισηµαίνεται ότι πρέπει να προσεχθεί
ιδιαίτερα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η σηµασία που όλοι οι ερωτηθέντες
αποδίδουν στα άτοµα που στελεχώνουν την οµάδα εκπροσώπησης,
καθώς αποτελούν τον βασικότερο εκπρόσωπο και πρεσβευτή της
χώρας προς τα έξω.
Πέρα από την αξιολόγηση αυτή πάντως είναι πολύ χρήσιµο να
εντοπίσουµε και τα ιδιαίτερα σηµεία και τις προτάσεις που προβάλλονται
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ως ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν µε σκοπό να επιτευχθεί η
καλύτερη προβολή του τουριστικού προϊόντος.

α. ∆ηµιουργικός παράγοντας
Σε ότι σχετίζεται µε το δηµιουργικό κοµµάτι του τρόπου προβολής
αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στον τρόπο µε τον οποίο είναι στηµένος ο
χώρος του περιπτέρου. Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν υπάρχει
ανάγκη
για
χώρους
σύγχρονους,
µε
καλύτερη
αισθητική,
προσανατολισµένους στην ανάδειξη των µηνυµάτων που έχουν επιλεγεί.
Εντοπίζεται ανάγκη προβολής όχι µόνο του τουριστικού προϊόντος άλλα
και η δυνατότητα στο περίπτερο που δηµιουργείται να παρουσιάζονται
και άλλες δυνατότητες που υπάρχουν όπως είναι η ανάδειξη του
συνεδριακού ή καθαρά επαγγελµατικού τουρισµού µε σκοπό τη
προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων επισκεπτών.
β. Υλικοτεχνική υποδοµή
Και στον τοµέα της υλικοτεχνικής υποδοµής κρίνεται σηµαντική η ενιαία
παρουσία του ΕΟΤ και να µην διαφοροποιείται ανάλογα µε την έκθεση
που υπάρχει συµµετοχή. Προβάλλεται η ανάγκη για µεγαλύτερους
χώρους στρατηγικά επιλεγµένους και καλύτερα διαµορφωµένους,
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στους οποίους ο επισκέπτης θα µπορεί να ενηµερώνονται για όλες τις
πιθανές τουριστικές επιλογές που προσφέρει η χώρα.
Παράλληλα προτείνεται η δηµιουργία σποτ και γενικότερου
οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού που θα καλύπτει όλες τις πιθανές
τουριστικές επιλογές και θα µπορεί να αξιοποιείται ανάλογα µε την
έκθεση και την ανάγκη προβολής κάποιας συγκεκριµένης επιλογής ή
περιοχής.
Αυτό το υλικό εξάλλου κρίνεται απαραίτητο να µην προσφέρεται µόνο
στους ενδιαφερόµενος και επισκέπτες, αλλά τα περίπτερα να είναι έτσι
στηµένα, ώστε να µπορεί να γίνει είτε µια ιδιωτική προβολή είτε να µπορεί
να οργανωθεί συνέντευξη τύπου ή παρουσίαση σε εκπροσώπους των
ΜΜΕ.
γ. Στελέχωση / εκπροσώπηση
Η τρίτη κατηγορία που κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική στον τρόπο
προβολής τους τουριστικού προϊόντος της χώρα στα πλαίσια των
εκθέσεων που συµµετέχει ο ΕΟΤ, είναι η σωστή στελέχωση των
περιπτέρων αλλά και η εκπροσώπηση από αρµόδιους φορείς.
Όλοι οι ερωτηθέντες τόνισαν την ανάγκη παρουσίας στελεχών του ΕΟΤ
µε βαθιά γνώση του αντικειµένου που καλούνται να παρουσιάσουν και
οι οποίοι είναι δυνατόν να απαντήσουν σε όποιο πιθανό ερώτηµα
ανακύψει.
Παράλληλα κρίνεται σηµαντικό η παρουσία σε εκθέσει να αποτελεί ένα
ουσιαστικό πεδίο επαφής µε εν δυνάµει επισκέπτες. Για το λόγο αυτό
κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη του προέδρου του ΕΟΤ και υψηλόβαθµα
στελέχη του Οργανισµού µε σκοπό την πραγµατοποίηση συναντήσεων
µε εκπροσώπους µεγάλων πρακτορείων αλλά και γενικότερα µεγάλων
παραγόντων του χώρου.
Παράλληλα είναι σηµαντική και η ύπαρξη ατόµων που διαθέτουν
επικοινωνιακά χαρίσµατα, αλλά παράλληλα διαθέτουν γνώσεις
τουριστικού marketing και επικοινωνίας. Όπως είναι φυσιολογικό,
σκοπός αυτών των ειδικοτήτων είναι να καταφέρουν να προσελκύσουν
τους ενδιαφερόµενους, να παρουσιάσουν µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο το προϊόν και την ίδια στιγµή να αξιοποιήσουν την γνώση που
αποκτούν για την µελλοντική καλύτερη παρουσία του Οργανισµού.
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δ. Προγραµµατισµός επαφών
Μέρος της σηµασίας που δίνεται στην σωστή εκπροσώπηση του
Οργανισµού είναι και ο σωστός τρόπος προγραµµατισµού των
επαφών που πραγµατοποιούνται.
Με βάση τις απόψεις που εκφράζονται είναι σηµαντική η αξιοποίηση της
εκθεσιακής συγκυρίας προκειµένου να πραγµατοποιηθούν σηµαντικές
συναντήσεις, συναντήσεις που πρέπει µε ακρίβεια να έχουν οργανωθεί
πριν την πραγµατοποίηση της έκθεσης
Είναι χαρακτηριστική η επιµονή όλων των απαντήσεων στην ανάγκη
προγραµµατισµού των επαφών, γεγονός που αναδεικνύει µία
κατάσταση που θεωρείται προβληµατική και πρέπει να αλλάξει. Για το
σκοπό αυτό προτείνεται ακόµα και η δηµιουργία λόµπι που θα
στοχεύουν στην προσέλκυση των κυριότερων tour operators καθώς και
όλων εκείνων των παραγόντων της παγκόσµιας τουριστικής
βιοµηχανίας.
ε. Υποδοχή/ εξυπηρέτηση αιτηµάτων πληροφόρησης
Προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη παρουσίαση σε όλους τους
ενδιαφερόµενους του κλάδου, είναι σηµαντικό να υπάρχει ένα ιδιαίτερα
αποτελεσµατικό σύστηµα υποδοχής και εξυπηρέτησης των αιτηµάτων
πληροφόρησης.
Μέρος αυτού του συστήµατος είναι τόσο το εξειδικευµένο ανθρώπινο
δυναµικό, όσο και το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό που µπορεί να
αποτελέσει πρώτη µορφή πληροφόρησης.
Αυτό που αναδεικνύεται ως ιδιαίτερη ανάγκη πάντως είναι η προεργασία
των εκπροσώπων σε πιθανά ερωτήµατα και η προσπάθεια
απαντήσεων που δεν θα αφήνουν κενά και απορίες. Για το λόγο αυτό
πολλοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει µία προεργασία
στην απάντηση ερωτηµάτων και των πιθανών απαντήσεων.
Παράλληλα κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η ύπαρξη online σύνδεσης, η
οποία θα αξιοποιείται τόσο για την ανάδειξη φορέων και επιµελητηρίων
αλλά και για την παροχή της απαραίτητης άµεσης πληροφόρησης
στους ενδιαφερόµενους.
στ. Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας
Στα πλαίσια της αναβάθµισης της παρουσίας του Οργανισµού στη
διεθνή αγορά, προτείνεται η ενίσχυση της εκθεσιακής προβολής µε µία
σειρά παράλληλων εκδηλώσεων και ενεργειών µε σκοπό την καλύτερη
προβολή και την µεγαλύτερη δηµοσιότητα.
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Στα πλαίσια αυτά προτείνονται µία σειρά ενεργειών που σχετίζονται µε
την σύνδεση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και του πολιτιστικού
πλούτου που διαθέτει. Παρουσίαση µία σειράς πολιτιστικών
εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται στη χώρα, µέσα από ειδικά
σχεδιασµένο υλικό, προσωπικές επαφές, οργάνωση θεµατικών
παρουσιάσεων, όπως είναι οι βραδιές γευσιγνωσίας µε σκοπό την
ανάδειξη της χώρας και όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.
Σηµαντικός είναι ο ρόλος που θα πρέπει, µε βάση τις απαντήσεις, να
δοθεί στην οργάνωση στοχευµένων επαφών, όχι µόνο µε tour operators
και παράγοντες τουρισµού, αλλά και µε εκπροσώπους των διεθνών
ΜΜΕ.
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Γ. ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΟΛΙΩΝ
Η ανάδειξη του ιδιαίτερου τουριστικού προϊόντος κάθε χώρας µπορεί να
επιτευχθεί µέσα από µία σειρά ενεργειών. Ένα πολύ σηµαντικό τµήµα
αυτής της παρουσίας περιλαµβάνει την παρουσία στις µεγάλες και
µικρότερες διεθνείς εκθέσεις.
Η παρούσα µελέτη στοχεύει στην
διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο προβάλλεται ο ΕΟΤ και κατ’
επέκταση ο ελληνικός τουρισµός στις διεθνείς εκθέσεις στις οποίες
συµµετέχει.
Η µελέτη έθεσε σαν κριτήρια την ανάγκη ανάδειξης νέων αγορών στις
οποίες θα πρέπει να υπάρξει στόχευση καθώς και τα ιδιαίτερα στοιχεία
στον τρόπο παρουσία του ΕΟΤ, τα οποία οι παράγοντες της ελληνικής
τουριστικής αγοράς θεωρούν ότι πρέπει να βελτιωθούν ή να αλλάξουν.
Επιχειρώντας µία σύνοψη των ευρηµάτων της έρευνας, παρατηρούµε
ότι το σύνολο των ερωτηθέντων θεωρεί πως πρέπει να υπάρχει µία
ενιαία ταυτότητα στον τρόπο µε τον οποίο ο ΕΟΤ συµµετέχει στις διεθνείς
εκθέσεις. Η ταυτότητα αυτή περιλαµβάνει την δοµή και τον τρόπο
στησίµατος των ελληνικών περιπτέρων καθώς και το σύνολο του
οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού που παρουσιάζεται στα περίπτερα
αυτά. Είναι ανάγκη µίας νέας πιο ελκυστικής, πιο µοντέρνας ταυτότητας
κοινής για όλες τις συµµετοχές, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητες στα
άτοµα που στελεχώνουν τα περίπτερα αυτά να παρέχουν πλούσιο
ενηµερωτικό υλικό, µε σκοπό να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό
επισκέπτη.
Ωστόσο, το µεγαλύτερο ζήτηµα που αναδεικνύεται από την έρευνα είναι
η ανάγκη στελέχωσης των περιπτέρων µε άτοµα ειδικά εκπαιδευµένα,
ικανά να ανταποκριθούν στις όποιες προκλήσεις και απαιτήσεις και να
αναδείξουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ελληνικό τουριστικό
προϊόν. Η στελέχωση αυτή θα πρέπει να πλαισιώνεται από µία άψογα
οργανωµένη σειρά συναντήσεων µε εκπροσώπους της διεθνούς
αγοράς προκειµένου να αναδειχθεί καλύτερα η ελληνική τουριστική
βιοµηχανία.
Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται καθαρά ότι οι
συναντήσεις αυτές, πέρα από ένα σηµαντικό εργαλείων δηµοσίων
σχέσεων, θα πρέπει να θεωρούνται ως το βασικό µέσο επικοινωνίας µε
την αγορά. Για το λόγο αυτό αναδεικνύεται η ανάγκη λεπτοµερούς και
συστηµατικού προγραµµατισµού µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η
επαφή µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µερίδιο της διεθνούς αγοράς και
ανάδειξη του ιδιαίτερου τουριστικού προϊόντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Νέες αγορές – Επιλογή: 1η - Κατηγορία «Άλλες»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ανατολικές χώρες
Ανατολική Ευρώπη
Αραβικές χώρες
∆εν υπάρχει αγορά που να περισσεύει
Είναι επαρκής η στόχευσή του
Ευρώπη
Θα πρέπει να γίνονται ενέργειες προβολής και δηµοσίων σχέσεων
στοχευµένες
Ιαπωνία
Αµερική
Να ασχοληθούν πρώτα µε τις παραδοσιακές και µετά µε τις νέες
Περισσότερες αγορές µε θάλασσα
Πρώην ανατολική Ευρώπη
Πρώην σοβιετική ένωση
Πρώην ανατολικού µπλοκ
Ρουµανία

Νέες αγορές – Επιλογή: 2η - Κατηγορία «Άλλες»
•
•
•
•
•
•

Ανατολική Ασία
Ασία
Βουλγαρία
Ενωµένα αραβικά εµιράτα
Ιαπωνία
Και να έρθουν, έχουµε εµπόδια τύπου visa
22

•
•
•
•
•
•
•

Κροατία
Μέση Ανατολή
Νότια Αµερική
Ουκρανία
Σε εκθέσεις κρουαζιερόπλοιων
Τουρκία
Τσεχία

Νέες αγορές – Επιλογή: 3η - Κατηγορία «Άλλες»
•
•
•
•
•
•
•
•

Βαλκανικές χώρες
Ενωµένα εµιράτα
Λατινική Αµερική
Να φτιάξουµε τις υποδοµές
Όλα της πρώην σοβιετικής ένωσης
Ρουµανία
Σερβία
Τουρκία

Νέες αγορές – Επιλογή: 4η - Κατηγορία «Άλλες»
•
•
•
•
•
•
•
•

Αµερική
Αυστραλία
Βραζιλία
Λίβανο
Νότιο Αφρική
Ουγγαρία
Σουηδία
Λατινική Αµερική

Νέες αγορές – Επιλογή: 5η - Κατηγορία «Άλλες»
•
•
•
•

Ιαπωνία
Ινδία
Να µειωθούν οι νέες αγορές
Ρωσία

23
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Παραδοσιακές αγορές – Επιλογή: 1η - Κατηγορία «Άλλες»
•
•
•
•
•
•
•

Ευρώπη
Ειναι επαρκής η στόχευσή του
Ιαπωνία
Βερολίνο
ΗΠΑ
Κεντρική Ευρώπη
Μεγάλη Βρετανία

Παραδοσιακές αγορές – Επιλογή: 2η - Κατηγορία «Άλλες»
•
•
•
•
•

Ευρώπη
Ιταλία
Καναδάς
Λονδίνο
Ρωσία

Παραδοσιακές αγορές – Επιλογή: 3η - Κατηγορία «Άλλες»
•
•
•
•
•

Βέλγιο
Είναι εκτός πραγµατικότητας
Ιταλία
Καναδάς
Νοτιοανατολική Ασία
26

•
•

ΗΠΑ
Μεγάλη Βρετανία

Παραδοσιακές αγορές – Επιλογή: 4η - Κατηγορία «Άλλες»
•
•
•
•
•
•

Γερµανία
Βέλγιο
Κεντρική Ευρώπη
Κίνα
Σκανδιναβία
Ιαπωνία

Παραδοσιακές αγορές – Επιλογή: 5η - Κατηγορία «Άλλες»
•
•
•
•
•
•

Αυστραλία
Γερµανία
Ρωσία
Τουρκία
Ιαπωνία
Ολλανδία
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∆ηµιουργικό: Πρόταση βελτίωσης
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆Α (2)
∆εν έχει πρόταση βελτίωσης (20)
∆ιάρκεια
Καλύτερη αισθητική
Καλύτερη διάταξη χώρου για τις επαγγελµατικές εκθέσεις
Καλύτερη µελέτη χώρου
Καλύτερος χώρος και µεγαλύτερος, µεγαλύτερη παρουσία και
συµµετοχή από φορείς, events, συνεντεύξεις
Μεγαλύτερη προβολή συνεδριακού τουρισµού
Να διαφηµιστεί και ο επαγγελµατικός τουρισµός στα περίπτερα
Να είµαστε παρόν σε όλες τις αγορές
Να είναι καλύτερο το concept και όλος ο τρόπος προβολής
Να µην αλλάζει το λογότυπο τόσο συχνά
Να οριστικοποιηθούν τα µηνύµατα που βγαίνουν προς τα έξω και
να µην είναι πολιτικοποιηµένα
Πεπαλαιωµένο θέµα να αντικατασταθεί
Περισσότερες γιγαντοοθόνες για µηνύµατα
Πιο νωρίς η διαφήµιση
Πρέπει να ανοίγεται περισσότερο ο ΕΟΤ και θα πρέπει να
δηµιουργεί καλύτερες προυποθέσεις στον επαγγελµατικό τοµέα
Σταθερότητα στην ποιότητα, αισθητική και λογότυπο στην
προβολή
Τα περίπτερα να προγραµµατίζονται σε 3ετή βάση
Υλικό πεπαλαιωµένο και άχρηστο να αντικατασταθεί

Υλικοτεχνική υποδοµή: Πρόταση βελτίωσης
•
•
•

•
•
•
•
•
•

∆Α (2)
∆εν έχει πρόταση βελτίωσης (14)
∆ιαφοροποιείται ο ΕΟΤ από έκθεση σε έκθεση και κακή
παρουσία σε κάποιες εκθέσεις, να υπάρχει ένα σταθερό
επίπεδο
Έλλειµµα εξειδικευµένου υλικού προβολής για τον θαλάσσιο
τουρισµό
Θεµατικές εκδόσεις (εναλλακτικό τουρισµό, τοπικός) ανα
τουριστικό προορισµό
Καινούργια έντυπα
Καλή ποιότητα για όλες τις εκθέσεις µε κάποια stadar που να
µην παραβιάζονται
Καλύτερη παρουσία στις µικρότερες εκθέσεις
Καλύτερος προγραµµατισµός και µεγαλύτερα κονδύλια
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καλύτερος χώρος και µεγαλύτερος, µεγαλύτερη παρουσία και
συµµετοχή απο φορείς, events συνεντεύξεις
Κυκλάδες έχουν καλύτερο αποτέλεσµα
Λίγο πιο οργανωµένη η ρεσεψιόν
Μεγαλύτερο βάρος και χρήµατα στις εκδηλώσεις
Να γίνει πιο επίκαιρο το περιεχόµενο του οπτικού υλικού
Να γίνονται παρουσιάσεις σε κλειστό ειδικά διαµορφωµένο
χώρο
Να έχουν έντυπο υλικό και θα πρέπει τα περίπτερα να είναι πιο
µεγάλα
Να στοχεύσουν σε µια εντελώς διαφορετική Ελλάδα
Περισσότερα υλικά προσπέκτους
Περισσότερα υλικά, διαφηµιστικά, σύγχρονη τεχνολογία
Περισσότερο υλικό
Περισσότερο υλικό - οπτικοακουστικές επεµβάσεις
Περισσότερο διαφηµιστικό υλικό
Στοχευµένη προβολή / prive παρουσιάσεις / µεγαλύτερη
λειτουργικότητα στο περίπτερο
Το εντυπο-οπτικοαστικό υλικό χρειάζεται βελτίωση
Το σηµείο στησίµατος του περιπτέρου να είναι κοµβικό
Το υλικό να µην είναι αναχρονιστικό

Στελέχωση / εκπροσώπηση: Πρόταση βελτίωσης
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆Α (1)
∆εν έχει πρόταση βελτίωσης (11)
Ανθρώπους του κλάδου
Άτοµα ειδικευµένα στον τουρισµό και όχι υπάλληλοι του ΕΟΤ
Βαθύτεροι γνώστες του αντικειµένου και πιο επικοινωνιακοί
∆εν γίνεται να στέλνουν κάποιους που δεν ξέρουν ξένες γλώσσες
Επάνδρωση µε τεχνοκράτες ειδικούς στο εκθεσιακό µάρκετινγκ και
προβολή
Θα πρέπει να έχουν περισσότερα και πιο κατάλληλα άτοµα
Θα πρέπει να έχουν περισσότερους ανθρώπους που να µιλάνε
την τοπική γλώσσα
Ικανότερα στελέχη
Καλύτερη οργάνωση
Καλύτερη στελέχωση των γραφείων εξωτερικού
Καλύτερο κόσµο
Κάποια stadar που να µην παραβιάζονται και στην
εκπροσώπηση
Λίγο πιο οργανωµένη η ρεσεψιόν
Έµπειρο προσωπικό
Να γνωρίζουν περισσότερες γλώσσες
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να γνωρίζουν τα άτοµα, το περιεχόµενο
Να είναι πιο εξειδικευµένο το προσωπικό
Να είναι σχετικοί µε το αντικείµενο
Να έρχονται υπεύθυνοι των εκθέσεων
Να κοιτάζει όλους τους φορείς σε όλες τις περιφέρειες
Να στελεχωθεί και µε άλλα άτοµα εκτός ΕΟΤ
Να υπάρχουν ανώτερα στελέχη που να έχουν σχέση µε την
αγορά
Να υπάρχουν επαγγελµατίες επικοινωνίας µε τον κόσµο
Παρουσία περισσότερων στελεχών (όχι απλός χαιρετισµός),
ραντεβού µε εκπροσώπους µεγάλων πρακτορείων
Περισσότερη εκπροσώπιση
Περισσότερο εξιδεικευµένο κόσµο
Περισσότερο να βρίσκεται εκεί ο πρόεδρος µε υψηλόβαθµα
στελέχη
Στελέχη ξενοδοχείων & ξεναγοί να συµµετέχουν γιατί έχουν
πραγµατική εµπειρία

Προγραµµατισµός επαφών: Πρόταση βελτίωσης
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆Α (1)
∆εν έχει πρόταση βελτίωσης (17)
Άλλου είδους προετοιµασία
Γρήγορη ενηµέρωση
Επάνδρωση ΕΟΤ µε ειδικούς σε προγράµµατα επαφών
Επικοινωνία να γίνει πιο οργανωµένη ίσως απο κάποια άλλη
εταιρεία
Καλύτερες επαφές, πιο συντονισµένα
Καλύτερη ενηµέρωση επαφών και προγραµµατισµό σε
συνεργασία
µε
τους
επαγγελµατικούς
φορείς
του
προγραµµατισµού
Κλείνονται από πριν ραντεβού, πρόγραµµα εµπορικών
επισκεπτών
Μόνιµη στελέχωση του υπουργείου (υπερκοµµατικοί) και κοινή
στρατηγική
Να ασχοληθεί µε το να κάνει επαφές
Να δηµιουργηθούν λόµπι
Να δωθούν επιδοτήσεις ώστε οι αρµόδιοι να πηγαίνουν
Να δώσουµε βάρος στις εκθέσεις
Οι επαφές να γίνονται περισσότερο µε τους tour operators
Ολα τα γραφεία του ΕΟΤ στο ίδιο επίπεδο
Να µην πάνε για δηµόσιες σχέσεις
Περισσότερες επαφές και µε µικρότερους tour operators
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•
•
•
•
•
•

Περισσότερη παρουσία στελεχών µε προτάσεις που να
εφαρµόζονται
Πιο οργανωµένες εκδηλώσεις µε αποτέλεσµα
Πριν πάνε εκεί να έχουν οργανωθεί καλύτερα
Πριν πάνε να έχει γίνει κάποια προπαρασκευή
Σωστός προγραµµατισµός από επαγγελµατίες
Ταχύτερος προγραµµατισµός

Υποδοχή και
βελτίωσης
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

εξυπηρέτηση

αιτηµάτων

πληροφόρησης:

Πρόταση

∆Α (1)
∆εν έχει πρόταση βελτίωσης (24)
∆εν έχουν έντυπα και ψάχνονται
Έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό
Έντυπο υλικό και εξιδικευµένο προσωπικό
Εξειδικευµένο προσωπικό και υλικό στον επαγγελµατικό τουρισµό
Επικοινωνία να γίνει πιο οργανωµένη ίσως από κάποια άλλη
εταιρεία
Καλύτερη οργάνωση
Καλύτερη πληροφόρηση
Καλύτερη προεργασία
Έµπειρο προσωπικό
Να δώσουµε βάρος στις εκθέσεις για να έχει καλύτερη εικόνα
Να στελεχωθεί απο εξωτερικούς παράγοντες
Να υπάρχει online σύνδεση µε το ξενοδοχειακό επιµελητήριο όσον
αφορά στα ελληνικά ξενοδοχεία
Περισσότερα και πιο κατάλληλα άτοµα
Σωστή οργάνωση
Το να έχει εσωτερική διαδικασία απάντησης αιτηµάτων

Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας της συµµετοχής:
Πρόταση βελτίωσης
•
•
•
•
•
•
•
•

∆Α (1)
∆εν έχει πρόταση βελτίωσης (11)
Αναβάθµιση όλων των εκθέσεων
Ανασχεδιασµός
∆εν αρκεί µόνο αυτό
∆εξιώσεις
∆ιαφοροποιείται ο ΕΟΤ από έκθεση σε έκθεση και κακή παρουσία
σε κάποιες εκθέσεις, να υπάρχει ένα σταθερό επίπεδο
∆ιοργάνωση εκδηλώσεων σε µεγάλους χώρους κάθε χώρας
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκπόνηση ειδικού πλάνου ενεργειών σε βάθος χρόνου που να
εφαρµόζεται κάθε φορά
Εντατικοποίηση προσπάθειας
Θα πρέπει οι παράλληλες εκδηλώσεις να έχουν σχέση µε την
τρέχουσα επικοινωνία και όχι να καταλήγουν σε τραπεζόµατα
ηµιεταίρων και ελληνικών συµµετοχών
Καλύτερη οργάνωση
Καλύτερη οργάνωση απο τους διευθυντές πρακτορείων
Κάνουν απλά δηλώσεις
Να γίνεται lobbing
Να γίνουν πιο πολλές εκδηλώσεις και πολλές προβολές από
τοπικά µµε
Να δηµιουργηθούν επαφές µε παράγοντες τουρισµού
Να δώσουµε βάρος στις εκθέσεις για να έχει καλύτερη εικόνα
Να κάνει δραστηριότητες εκτός έκθεσης
Να ξοδέψουν περισσότερο
Να υπάρχει κάποια σύνδεση µε τα πολιτιστικά γεγονότα της
ελλάδας
Να υπάρχουν ξένοι φορείς και να είναι πιο οργανωµένα τα
πράγµατα σε δηµόσιες σχέσεις
Οι αρµόδιοι στις θέσεις
Περισσότερα άτοµα και καλύτερη οργάνωση
Περισσότερες
Περισσότερες εκδηλώσεις µε ελληνικό χαρακτήρα, εκδηλώσεις
γευσηγνωσίας
Περισσότερες εκδηλώσεις εκτός χώρου έκθεσης ώστε να είναι στο
επίκεντρο η Ελλάδα
Περισσότερη προβολή
Πιο οργανωµένες εκδηλώσεις µε αποτέλεσµα
Τα κοκτέιλς του ΕΟΤ να απευθύνονται περισσότερο στους
πιθανούς αγοραστές

Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς
εκθέσεις – 1η προτεραιότητα
•
•
•
•
•
•
•
•

∆Α (2)
Location
Tour operators να τους δίνουν προσοχή
Αισθητή παρουσία µε περίπτερο κοντά στους ανταγωνιστές
κυρίως τούρκους
Αναγνωρισιµότητα του προορισµού της Ελλάδος
Άνοιγµα σε νέες αγορές
Άρτια παρουσία ελληνικού προϊόντος
Καλές επαφές των εκθετών
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κύρος οργανισµού
Μήνυµα που θέλει να περάσει
Να διαφηµίζεται η Ελλάδα
Να κάνουµε µια παρουσία καλή στον ελλαδικό χώρο
Να µου φέρει πελάτες
Να προβάλει το νέο τουριστικό πρόσωπο της χώρας
Να υπάρχει αρκετή πληροφόρηση για τους προορισµούς
Ξεκάθαρα επικοινωνιακά µηνύµατα µε σλόγκαν που να κρατάνε
πολύ
Περισσότερη διαφήµιση της χώρας
Πληρότητα παρουσίασης της χώρας µας
Πληροφόρηση
Ποιοτική προβολή χώρας
Ποιούς πρέπει να καλύπτει
Προβολή
Προβολή
Προβολή
Προβολή
Προβολή περιοχών που συνορεύουν µε τα εκάστοτε κράτη
δηλαδή βαλκάνια
Προβολή πολιτιστικής κληρονοµιάς
Προβολή προϊόντος
Προβολή της εικόνας της χώρας
Προβολή του κόστους του πακέτου
Προβολή χώρας
Προβολή χώρας
Προβολή χώρας
Προσέλκυση low cost εταιρειών που δεν έρχονται στην Ελλάδα
Στοχευµένο προιόν
Στόχοι επικοινωνίας ελλήνων µε ξένους
Σωστή προβολή της Ελλάδας (ανάλογα την έκθεση)
Σωστή προβολή του προϊόντος, δεν προβάλουµε ποιότητα και
καλές τιµές
Σωστή προβολή χώρας

Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς
εκθέσεις – 2η προτεραιότητα
•
•
•
•
•
•
•

∆εν ανέφερε (12)
Αισθητική των περιπτέρων και µέγεθος
Γνωστοποίηση του εξειδικευµένου τουρισµού
∆ηµιουργία σηµαντικότητας της χώρας στην συγκεκριµένη αγορά
Εκδηλώσεις στο περίπτερο π.χ. τσολιάδες
Έµφαση στα ποιοτικά προϊόντα της
Ενηµέρωση
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η µείωση των τελών στις αεροπορικές γραµµές, προβολή
αεροπορικών γραµµών και εταιρειών
Καλύτερη διασύνδεση των επαγγελµατιών του χώρου
Καλύτερη ενηµέρωση και για άλλα είδη τουρισµού
Καλύτερη παρουσία της χώρας µε πολλά event σε διαφορετικές
περιοχές
Καλύτερη προσέγγιση
Καλύτερη στελέχωση και πιο ενηµερωµένη
Να αρχίζει έγκαιρα η διαφήµιση
Να διαφηµίσουµε οτι βελτιώνεται το σέρβις στην Ελλάδα µε πολλές
παροχές
Να δίνει έµφαση σε νέα προϊόντα του τουριστικού τοµέα
Νέους πελάτες
Οριστικοποίηση του λογότυπου
Παροχή υπηρεσίας
Περισσότερα ηλεκτρονικά µέσα
Ποιότητα προϊόντος
Προβολή
Προβολή brand name
Προβολή city breaks
Προσέλκυση εξειδικευµένου τουρισµού (θεµατικού)
Συµµετοχή κατόπιν πλάνου
Σωστή προβολή των δυνατοτήτων προστιθέµενης αξίας
Τα περίπτερα να καλύπτουν τους επισκέπτες σε ό,τι τους ζητήσουν
Τουριστικών υποδοµών

Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς
εκθέσεις – 3η προτεραιότητα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆εν ανέφερε (19)
Marketing
Άνοιγµα σε συνεδριακό τουρισµό
Αποφυγή του µοντέλου ήλιου - θάλασσας
Αρκετά οργανωµένο χώρο για την ιδιωτική πρωτοβουλία (η οποία
δεν συµµετέχει)
∆ηµιουργία επαφών στην συγκεκριµένη αγορά µε τουριστικούς
φορείς και µµε
Έµφαση σε υποπεριοχές
Επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής
Επικοινωνία
Θαλάσσιες συγκοινωνίες
Καλύτερες διασυνδέσεις
Κάποιες νέες συνεργασίες µε αντίστοιχους φορείς
Μεγαλύτερη ενίσχυση στις δηµόσιες σχέσεις
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να κρατάµε τις υποσχέσεις µας
Παρουσία δυνατή από τον ελληνικό χώρο
Περισσότερο και πιο προσεγµένο έντυπο υλικό
Προβολή αναβάθµιση πλοίων και ακτοπλοϊκών συνδέσεων
Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού
Προσέλκυση υψηλότερου εισοδήµατος τουρισµού
Σταδιακά να συρρικνώνει την συµµετοχή του, δίνοντας έµφαση
στη ποιοτική παρουσία και στις νέες τεχνολογίες
Τουριστικό προϊόν
Υψηλό δηµιουργικό

Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς
εκθέσεις – 4η προτεραιότητα
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆εν ανέφερε (32)
Αύξηση πωλήσεων
Βελτίωση δηµοσίων σχέσεων
∆ιαφήµιση
∆ιαφήµιση παροχών
Κατάλληλη στελέχωση
Περισσότερα άτοµα και καλύτερη οργάνωση
Πρώτος ο πελάτης
Τεχνοκρατική στελέχωση

Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς
εκθέσεις – 5η προτεραιότητα
•
•
•
•
•

∆εν ανέφερε (36)
∆ηµόσιες σχέσεις
Μεγιστοποίηση επαφών µε τoυς operators
Προγραµµατισµός παράλληλης προωθητικής δράσης
Φεστιβάλ ανά τον κόσµο για το τι γίνεται στην Ελλάδα
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