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Εισαγωγή
Η μελέτη παρέχει στον αναγνώστη χρήσιμες ιδέες, συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την
εφαρμογή μιας στρατηγικής ψηφιακού Μάρκετινγκ για μικρούς και αναδυόμενους και/ή ήπιους
τουριστικούς προορισμούς
Αυτή η δημοσίευση αντιπροσωπεύει ένα εργαλείο που απευθύνεται κυρίως σε:
• Δημόσιους φορείς - π.χ. Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης προορισμού (DMOs)
• Ιδιωτικούς οργανισμούς, - π.χ. Εταιρείες Διαχείρισης Προορισμού (DMC) ή/και Ταξιδιωτικά
πρακτορεία εισερχόμενου τουρισμού
Οι συστάσεις βασίζονται σε μια έρευνα ποιότητας, η οποία περιλαμβάνει επτά μελέτες περιπτώσεων
που επιλέχθηκαν για τη μοναδικότητα και τη δημιουργικότητά τους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του έργου ENICBCMED Med Pearls.
Οι συστάσεις στοχεύουν επίσης στην στήριξη της μετά COVID-19 ανάκαμψης του τουριστικού τομέα,
διατηρώντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών για ένα
αποτελεσματικό ψηφιακό μάρκετινγκ.
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Ενότητα I: Μελέτες περίπτωσης

Περιεχόμενα:
Puglia - Απουλία
Portugal - Πορτογαλία
Galicia - Γαλικία
Cape Town – Κεϊπ Ταουν
Thailand - Ταϊλάνδη
The Faroe Islands – Νήσοι Φερόες
Zaytoun - Ζεϊταουν
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Puglia - Απουλία
Η καθηλωτική διαδικτυακή προώθηση βασίζεται στη χρήση του επίσημου ιστότοπου ως κύριας
πλατφόρμας προορισμού και ολοκληρώνεται με τη χρήση διαφορετικών κοινωνικών δικτύων, όπως το
Facebook, το Instagram και το YouTube.
Ο επίσημος ιστότοπος προσφέρει μια ιδιαίτερα συναρπαστική εμπειρία, όπως:
• Η ενότητα "A Day in Casa Puglia". Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να περιηγηθούν εικονικά μια μέρα στην
Απουλία (https://www.viaggiareinpuglia.it/espe/212/el/A-Day-in-Casa-Puglia). Ο χρήστης έρχεται σε επαφή με
τοπικούς καλλιτέχνες, μουσεία, τοπικά ραδιόφωνα, χάρη στη σύνδεση τους με τα κανάλια στο YouTube, τις
διαδικτυακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις, τις ιστοσελίδες των τοπικών ραδιοφώνων και σελίδες στο Facebook.
• Μαζική χρήση τρισδιάστατων εικονικών περιηγήσεων.
Ψηφιακή μετατροπή σε παιχνίδι (gamification), δηλαδή «η χρήση μηχανικών παιχνιδιών και εμπειρίας σχεδιασμού
για την ψηφιακή συμμετοχή και παρακίνηση των ανθρώπων στο να επιτύχουν τους στόχους τους» (Burke, 2014)
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ΑΠΟΥΛΙΑ PUGLIA

Το επίσημο τουριστικό portal
www.viaggiareinpuglia.it προτείνει ένα
παιχνίδι/τεστ μέσω του οποίου ο χρήστης,
μετά από μια σειρά ερωτήσεων που
παρουσιάστηκαν σε στυλ «Ποιος θέλει να
γίνει εκατομμυριούχος;» καθορίζει το
προφίλ του και βάσει αυτού προτείνονται
συγκεκριμένες τοποθεσίες εντός του
προορισμού, καθώς και συγκεκριμένη
γαστρονομία, κ.λ.π.
Το gamification είναι επομένως μία από τις
πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την
προώθηση και την εμπορευματοποίηση της
περιοχής της Απουλίας ως τουριστικός
προορισμός.
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Πορτογαλία - Portugal
Το «Visit Portugal» είναι η επίσημη και θεσμική διαδικτυακή πηγή ενημέρωσης για τα ταξίδια και τον
τουρισμό στην Πορτογαλία, ο οποίος βασίζεται στην ολοκληρωμένη χρήση διαφορετικών πλατφορμών
(ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα).
Η θεσμική εμπορευματοποίηση βασίζεται στα στάδια της διαδικασίας απόκτησης του προϊόντος, στην
εμπειρία και στο στάδιο μετά την αγορά.
Για να ζωντανέψετε περαιτέρω την εικόνα του προορισμού (αφήγηση ιστοριών και συνδημιουργία
αξίας), η επίσημη τουριστική ιστοσελίδα επιτρέπει στους χρήστες να διαμοιράζονται στην πλατφόρμα
εικόνες, βίντεο και ταξιδιωτικά ημερολόγια.
Τα ψηφιακά αναμνηστικά - μια επιλογή εικόνων υψηλής ποιότητας - διατίθενται ως ταπετσαρίες (wall
papers) για δωρεάν λήψη.
Η καμπάνια #CantSkipPortugal(2017-2020) αντιπροσωπεύει έναν νέο τρόπο σχεδιασμού ενός ταξιδιού
μέσω διαδρομών που βασίζονται σε συναισθήματα.
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ PORTUGAL

Η ενότητα «Δρομολόγια βασισμένα στα
συναισθήματα» επιτρέπει στον χρήστη να
επιλέξει την επιλογή που αντιστοιχεί στη
διάθεσή ή/και στην ψυχοσύνθεση που θέλει
να επιτύχει μέσω του ταξιδιού του και
ανακατευθύνεται στην τουριστική
προσφορά που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο
συναίσθημα.
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Γαλικία - Galicia
Το περιεχόμενο στοχεύει κυρίως στην προώθηση της αυθεντικότητας του προορισμού και βασίζεται
έντονα στην αφήγηση ιστοριών (storytelling). Η συνολική διαδικασία αντικατοπτρίζει την πρακτική
μάρκετινγκ της ανανέωσης, με «επανατοποθέτηση, επανεκκίνηση και ενίσχυση» (Billgren, 2020) των
υπαρχουσών προσφορών.
Μεταξύ των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την διαδικτυακή προώθηση του προορισμού:
•Επαυξημένη πραγματικότητα
•Υψηλής ποιότητας περιεχόμενα πολυμέσων
•Εικονικές εμπειρίες 365 μοιρών και
•Παιχνιδοποίηση (Gamification)
Ο τρόπος δημιουργίας ευκαιριών πώλησης ποικίλλει από καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και από δράσεις ανανέωσης, όπως διαγωνισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
•Μια σειρά οπτικών «προκλήσεων» προτείνεται στο κοινό κυρίως μέσω επίσημων σελίδων κοινωνικών
δικτύων, κουίζ για να δοκιμαστεί η γνώση σχετικά με τον πολιτισμό, τον τρόπο ζωής και τις παραδόσεις
της Γαλικίας.
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ΓΑΛΙΚΙΑ GALICIA

Η Ενότητα "MY TRIP" είναι μια υπηρεσία
κατανόησης, η οποία στηρίζει του πελάτες
κατά τη διάρκεια αυτών των διαφορετικών
σταδίων της ταξιδιωτικής εμπειρίας:
• Προετοιμασία του ταξιδιού
• Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
• Μετά το ταξίδι
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Κείπ Τάουν - Cape Town
Περιεχόμενο που επικεντρώνεται σε μια πολύ διαφανή και βασισμένη στην κοινότητα στρατηγική και
σ’ένα βιώσιμο στυλ ταξιδιού.
Ισχυρή παρουσία του τουριστικού κλάδου σε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, συγκεκριμένα μέσω
των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης LoveCapeTown στο Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest και
YouTube
Ένα πρόγραμμα φιλοξενίας μέσων ενημέρωσης επιτρέπει στους καθοδηγητές κοινής γνώμης, στους
δημοσιογράφους του ταξιδιωτικού ρεπορτάζ και στις ψηφιακές νομάδες να φιλοξενούνται ως
επισκέπτες. Ο σκοπός είναι να προωθηθεί ο προορισμός μέσω των καναλιών τους.
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ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ CAPE TOWN

Το Κέϊπ Τάουν χρησιμοποιεί μια σειρά από
βίντεο με ταξιδιώτες, συμμετέχοντας στις
δικές τους “pocket-friendly challenge”
καμπάνιες για την προώθηση ενός
στρατηγικού χαρακτηριστικού που
σχεδιάστηκε για τους χαμηλού κόστους
τουριστικούς προορισμούς.
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Ταϊλάνδη - Thailand
Το ψηφιακό μάρκετινγκ, ως ισχυρό κίνητρο για την προώθηση του τουρισμού στην Ταϊλάνδη,
σχεδιάστηκε εστιάζοντας στους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:
•Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία και τις τυπολογίες της υφιστάμενης πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς.
•Παροχή στους χρήστες ευκαιριών διαδικτυακής αλληλεπίδρασης με τους τοπικούς τουριστικούς
πράκτορες.
•Υποστήριξη για την απόφαση ταξιδιού, παρέχοντας προτάσεις σχετικά με την καλύτερη περίοδο του
έτους για ταξίδια και άλλες βασικές πληροφορίες.
•Εμπορευματοποίηση του τουριστικού προϊόντος, παρέχοντας την ευκαιρία της απευθείας απόκτησης
τους προϊόντος μέσω της θεσμικής ιστοσελίδας ή επικοινωνώντας με τους τοπικούς παρόχους.
•Παρακολούθηση της ποιότητας της απόδοσης μέσω της μετά την αγορά αξιολόγησης.
Η καμπάνια «GO LOCAL» είναι μια καμπάνια σειριακών βίντεο YouTube που διαμοιράζεται την
εμπειρία των ταξιδιωτών σε όλη την Ταϊλάνδη μέσω σύντομων σκηνικών ταινιών 360 μοιρών.
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ΤΑΪΛΑΝΔΗ THAILAND

Η Τουριστική Αρχή της Ταϊλάνδης (TAT) είναι
στρατηγικός εταίρος με την Matterport, μια
πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας που
επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν
και να περιηγηθούν εικονικά, μέσω
πανοραμικών προβολών 360 μοιρών, στα
κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα τεσσάρων
(4) προορισμών των επαρχιών:
•Μπανγκόκ
•Τσιάνγκ Μάι
•Σουράτ Θάνι
•Πουκέτ
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Νήσοι Φερόες - The Faroe Islands
Ιδιαίτερα σε μια περίοδο περιορισμού των ταξιδιών λόγω της πανδημίας, άνθρωποι από όλο τον κόσμο
έχουν συνδεθεί στον ειδικό ιστότοπο - https://www.remote-tourism.com/ - για να παρακολουθήσουν
τον τοπικό οδηγό ημέρας εξερευνώντας τα νησιά, τις τραχιές ακτογραμμές, τις πλατύφυλλες πεδιάδες
και τα τέλεια καρτ-ποστάλ χωριά με μέσω μιας κάμερας ζωντανής ροής (live-streaming)
προσαρτημένης στον ρόλο του απομακρυσμένου τουρισμού και της παιχνιδοποίησης (gamification).
Ο επίσημος ιστότοπος διαφέρει πολύ από έναν τυπικό ιστότοπο τουρισμού. Πέρα από τον πιο
παραδοσιακό σύνδεσμο με τα κοινωνικά δίκτυα, η σελίδα προορισμού δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης
σε λεπτομερείς πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στο νησί, π.χ. βάζοντας τον χρήστη σε επαφή με
τοπικά μουσικά συγκροτήματα.
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ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ - THE
FAROE ISLANDS

Η προώθηση βασίζεται σε μια ευρεία
προσέγγιση της τουριστικής εμπειρίας ως
μοντέρνας εμπειρίας και η αφήγηση
ιστοριών (storytelling) χρησιμοποιείται ως
τρόπος δημιουργίας νέων ευκαιριών
πωλήσεων μέσω μιας μεγαλύτερης
διαδικτυακής αλληλεπίδρασης.
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Ζεϊταουν - Zaytoun
Το Ζεϊταουν είναι μια επιχείρηση κοινωνικού ενδιαφέροντος που εμπορεύεται τα παλαιστινιακά
προϊόντα. Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανθεκτικότητα και ο βιοπορισμός των Παλαιστινίων
αγροτών.
Ο τουρισμός (κατά χώραν και εικονικός) έχει γίνει πλέον σημαντικός πυλώνας του έργου.
Η στρατηγική προώθησης βασίζεται κυρίως σε:
•Αφήγηση και επίγνωση
•Δέσμευση και συμμετοχή
•Πώληση
•Μετά-πώληση
Η αφοσίωση των πελατών και η ψηφιακή «από στόμα σε στόμα» πρακτική λαμβάνουν ερεθίσματα από
τη δημιουργία μιας κοινότητας που διασυνδέεται διαμέσου ενός συναισθηματικού δεσμού με ένα
brand που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον τοπικό πληθυσμό.
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ΖΕΪΤΑΟΥΝ ZAYTOUN

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο δεσμός
μεταξύ των εικονικών καταναλωτών και των
ανθρώπων, το Zaytoun ενεργεί ως
υπεύθυνος τοπικός ταξιδιωτικός πράκτορας.
Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε
προσφορές όπως το "Taste of Palestine
Culinary Tour" και "Protective present trip".
Στην ιστοσελίδα η ενότητα «Visit Palestine»
προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής
ταξιδιωτικών εμπειριών.
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Συγκριτικός Πίνακας
Online και offline
προωθητικά κανάλια

Ταυτοποίηση
περιεχομένου και
ανάλυση

Υποστηρικτές

Λίστα Πρακτικών

Νήσοι Φερόες - The Faroe
Islands

Απουλία – Puglia

Πορτογαλία – Portugal

Γαλικία - Galicia

Κέϊπ Τάουν - Cape town

Ταϊλάνδη - Thailand

Παραδοσιακά offline
κανάλια. Ευρύ φάσμα
εταιρικών ιστοσελίδων. Ένα
θεσμικό portal

Παραδοσιακά offline
κανάλια. Ευρύ φάσμα
ιστοσελίδων εταιρειών. Ένα
θεσμικό portal

Παραδοσιακά offline
κανάλια. Ευρύ φάσμα
ιστοσελίδων εταιρειών. Ένα
θεσμικό portal
συνδεδεμένο με σημαντικά
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

Παραδοσιακά offline
κανάλια. Ευρύ φάσμα
ιστοσελίδων εταιρειών. Ένα
θεσμικό portal

Παραδοσιακά offline
κανάλια. Ευρύ φάσμα
ιστοσελίδων εταιρειών. Ένα
θεσμικό portal

Παραδοσιακά offline
κανάλια. Εκθεσιακά
κανάλια; Ένα κύριο portal

Παραδοσιακά offline
κανάλια. Εκθεσιακά
κανάλια; Ένα κύριο portal

Δίκτυα σε διαφορετικές
κλίμακες. Αφήγηση και
τοπικές ιστορίες.
Αυθεντικότητα.
Συνεργατικές Πρακτικές.
Αντιμετώπιση της
εποχικότητας (και του
COVID-19)

Προσέγγιση σε διάφορες
φάσεις της διαδικασίας
απόκτησης του προϊόντος,
από το «Όνειρο» έως μετά
την αγορά. Αναμνήσεις και
ταξιδιωτικά ημερολόγια.
Αφήγηση ιστοριών.
Αυθεντικότητα.
Συνεργατικές Πρακτικές.
Αντιμετώπιση της
εποχικότητας (και του
COVID-19)
Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας,
Συμπράξεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα.

Αφήγηση ιστοριών.
Αυθεντικότητα.
Προσέγγιση σε διάφορες
φάσεις της διαδικασίας
απόκτησης του προϊόντος.
Ψηφιακή «από στόμα σε
στόμα» διαδικασία.
Συνεργατικές Πρακτικές

Προσέγγιση μέσω
υπεύθυνων πρακτικών
ταξιδιού. "Φιλικές προς την
τσέπη" διαδρομές και
μέτρα ασφαλείας και
ασφάλειας.
Αντιμετώπιση της
εποχικότητας (και του
COVID-19)

Προσέγγιση σε διάφορες
φάσεις της διαδικασίας
απόκτησης του προϊόντος,
από την γνώση έως μετά
την αγορά. Επιτόπιες
εικονικές περιηγήσεις.
Διαδικτυακά καταστήματα.
“Go Local” σειριακά βίντεο.
Αντιμετώπιση της
εποχικότητας (και του
COVID-19)

Αφήγηση ιστοριών.
Τοπικές ιστορίες και τοπικά
βασισμένη αφήγηση.
Αυθεντικότητα.
Συνεργατικές Πρακτικές.
Εθελοντισμός.
Παιχνιδοποίηση
(Gamification)

Προσέγγιση σε διάφορες
φάσεις της διαδικασίας
απόκτησης του προϊόντος,
από το συναίσθημα του
ανήκειν στην εμπειρία
μετά την αγορά . Αφήγηση
ιστοριών.
Αυθεντικότητα.
Συνεργατικές Πρακτικές
βασισμένες στην
κοινότητα.

Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας,
Συμπράξεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα.

Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας,
Συμπράξεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα.

Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας,
Συμπράξεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα.

Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας,
Συμπράξεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα.

Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας,
Συμπράξεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα.

Κοινωνική δικτύωση και
συνδημιουργική αξία.
Συστήματα Διαχείρισης
Προορισμού (DMS).
Σύστημα σχεδιασμού
ταξιδίων. (Κατά περίπτωση
ταξιδιωτικά σχέδια). Άμεση
εμπορευματοποίηση των
προϊόντων.
Παιχνιδοποίηση
(Gamification).

Σειριακά βίντεο και
συνεντεύξεις. Κοινωνική
δικτύωση . Συστήματα
Διαχείρισης Προορισμού
(DMS).Ψηφιακή «από
στόμα σε στόμα»
διαδικασία.
Συνδημιουργία. Ψηφιακές
Νομάδες.

Κοινωνική δικτύωση και
συνδημιουργική αξία.
Συστήματα Διαχείρισης
Προορισμού (DMS).
Σύστημα σχεδιασμού
ταξιδιών. Κίνητρα στον
εγχώριο τουρισμό.
Ικανοποίηση πελατών

Επιτόπιοι συντονιστές.
Εθελοντικό camp. Σχέδιο
απομακρυσμένου
τουρισμού
(παιχνιδοποίηση gamification). Κοινωνική
δικτύωση . Αξία
συνδημιουργίας

Κοινωνική δικτύωση και
αξία συνδημιουργίας.
Αφήγηση ιστοριών.
Συμμετοχή. Online
χορηγίες

Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας,
Συμπράξεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα.
Παιχνιδοποίηση
(Gamification). Συστήματα
Διαχείρισης Προορισμού
(DMS).Ψηφιακή «από
στόμα σε στόμα»
διαδικασία. Ατζέντα
χαμηλής περιόδου.
Συνδημιουργία.

Κοινωνική δικτύωση και
συνδημιουργική αξία.
Συστήματα Διαχείρισης
Προορισμού (DMS).
Σύστημα σχεδιασμού
ταξιδίων. Κίνητρα στον
εγχώριο τουρισμό
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Ζεϊτάουν - Zaytoun

Ενότητα II: Συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές
Συστάσεις
Marketing Κοινωνικών Δικτύων
Παιχνιδοποίηση (Gamification)
Αφήγηση ιστοριών (Storytelling)
Εικονικές περιηγήσεις και Απομακρυσμένος Τουρισμός
Ηλεκτρονική «από στόμα σε στόμα» διαδικασία και αξία συνδημιουργίας
Ψηφιακές Νομάδες και ανάπτυξη καθοδηγητών κοινής γνώμης
Διαδικτυακά Συστήματα Σχεδιασμού Ταξιδιών
Marketing Μηχανών Αναζήτησης
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Συστάσεις σχετικά με το Marketing Κοινωνικών Δικτύων
Η εκτεταμένη χρήση του Marketing Κοινωνικών Δικτύων (SMM) είναι ένα από τα βασικά ευρήματα της
έρευνας.

Το Marketing Κοινωνικών Δικτύων (SMM) είναι ένα παρακλάδι του online marketing εφαρμοσμένο στα
Κοινωνικά Δίκτυα.
Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, και Snapchat είναι ευρείας χρήσης πλατφόρμες. Το
Tik Tok αναπτύσσεται ταχύτατα ειδικότερα μεταξύ των χρηστών ηλικιών κάτω των 30.
Το Marketing Κοινωνικών Δικτύων (SMM) βασίζεται κυρίως στα εξής:
• Δημιουργία χώρου συζήτησης, όπου συντελείται η αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες
• Ευκαιρία διαμοιρασμού περιεχομένου (βίντεο, εικόνες, αναμνήσεις, κ.λ.π.)
• Προκλήσεις και διαγωνισμοί για την προσέλκυση της προσοχής των χρηστών

Αυτές οι πρακτικές προωθούν την συνδημιουργία αξίας, επιτρέποντας στους χρήστες να συμβάλλουν
ενεργά στη δημιουργία της αφήγησης του brand (στρατηγική αφήγησης)
23

Συστάσεις σχετικά με την Παιχνιδοποίηση (Gamification)
Η παιχνιδοποίηση (Gamification) είναι μια από τις αναπτυσσόμενες πρακτικές που χρησιμοποιούνται
για την προσέλκυση, για την εμπλοκή και για την παρακίνηση των χρηστών και των δυνητικών πελατών
και για την προώθηση της αξιοπιστίας του brand.
Η παιχνιδοποίηση (Gamification) δεν είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς
του ψηφιακού marketing, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς την υποστήριξη συγκεκριμένων
τεχνολογιών, συνεπώς και εκτός διαδικτύου, ως μέθοδος ευόδωσης του τουριστικού προορισμού
Μπορείτε να εφαρμόσετε πρακτικές παιχνιδοποίησης (Gamification) με διάφορους τρόπους:
• εικονικές εμπειρίες μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
• απομακρυσμένο διαδικτυακό ταξίδι
• περιπέτειες σε ζωντανή μετάδοση
• συναρπαστικές εμπειρίες χαρτών
• παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας
24

Συστάσεις σχετικά με την Αφήγηση Ιστοριών
(Storytelling)
Η δημιουργία αφηγήσεων για τον προορισμό σας είναι μια σημαντική εργασία που μπορεί να σας βοηθήσει
να καθορίσετε την ταυτότητά σας και να την γνωστοποιήσετε αποτελεσματικά στους χρήστες,
προσελκύοντας νέους ταξιδιώτες.
Η αφήγηση ιστοριών θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική και υποδηλωτική σε περίπτωση ήπιου
τουριστικού προορισμού, κυρίως με βάση την αυθεντικότητα και την συμμετοχή της τοπικής κοινότητας.
Η αλληλεπίδραση με τους χρήστες γίνεται με την προώθηση μιας αυθεντικής εικόνας των τοπικών
βιοποριστικών μέσων και του τουριστικού τομέα.
Ορισμένα οπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη μιας αφήγησης:
•Φωτογραφίες: εικονογραφήσεις, τοπία, φαγητό, πολιτιστικές πτυχές, άνθρωποι.
•Βίντεο: ζωντανά βίντεο, βίντεο 360 μοιρών, συνεντεύξεις με ταξιδιώτες ή ντόπιους, παιχνίδια, ενημερωτικά
και περιπέτειας.
•Περιεχόμενο που βασίζεται σε δεδομένα: γραφήματα ή γραφικές παραστάσεις. Κάνει ευκολότερη την
κατανόηση της εξήγησης των γεγονότων.
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Συστάσεις σχετικά με τις εικονικές περιηγήσεις και τον
απομακρυσμένο τουρισμό
Ένας από τους τρόπους εφαρμογής του βιωματικού μάρκετινγκ είναι η εικονική πραγματικότητα (VR)

Έχει χρησιμοποιηθεί στον κλάδο των ταξιδιών για την παροχή εικονικών περιηγήσεων
Υπάρχουν πολλοί τρόποι προσφοράς μιας εικονικής εμπειρίας (VR), από μια απλή εικόνα 360 μοιρών
έως τη δημιουργία εφαρμογής που να μπορεί να μεταφορτωθεί
Όντας ένα εργαλείο μαζικού μάρκετινγκ, η δυνατότητα γνωριμίας ενός προορισμού μέσω μιας
εικονικής περιήγησης έχει αποκτήσει σημασία λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που σχετίζονται με
τον COVID19
Το Google Earth VR είναι αναμφίβολα η πιο διάσημη και ενδιαφέρουσα εφαρμογή VR
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Συστάσεις σχετικά με την «από στόμα σε στόμα» μέθοδο
(eWOM) και τη συνδημιουργία αξίας
Το eWOM δηλώνει την Ηλεκτρονική «από στόμα σε στόμα» μέθοδο, δηλαδή την ηλεκτρονική εκδοχή της
παραδοσιακής «από στόμα σε στόμα» μεθόδου:
Τα κύρια χαρακτηριστικά του eWOM είναι:
•η αλληλεπίδραση συντελείται συχνά μεταξύ ατόμων που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους
•η αλληλεπίδραση μπορεί να είναι ανώνυμη
•Οι διαδικτυακές κριτικές μπορούν να είναι διαθέσιμες από όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο
•το περιεχόμενο μπορεί να είναι ιδιαίτερα λεπτομερές καθώς αντικατοπτρίζει σε γραπτή μορφή την γνώμη
περισσότερων του ενός ατόμων
Το eWOM μπορεί να επιτευχθεί μέσω:
•της χρήσης hashtags
•της ενθάρρυνσης των ταξιδιωτών στο να διαμοιράζονται βίντεο, εικόνες και ταξιδιωτικά ημερολόγια,
προκειμένου να αφήνουν σε άλλους χρήστες ένα θετικό μήνυμα σχετικά με τον προορισμό (συν-δημιουργία
αξίας)
•της συστηματικής χρήσης του κοινωνικού δικτύου
•Της ενθάρρυνσης των ταξιδιωτών στο να αφήνουν θετικές γνώμες
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Συστάσεις σχετικά με την εμπλοκή καθοδηγητών κοινής
γνώμης και των ψηφιακών νομάδων
Η υψηλή επάρκεια (καθοδηγητές κοινής γνώμης) και η παγιωμένη φήμη που προέρχεται από τον
υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος και γνώσης σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή τύπο προϊόντος
(ψηφιακές νομάδες) επικυρώνει την αξιοπιστία των προϊόντων, δημιουργώντας εμπιστοσύνη μεταξύ
των ακολούθων.
Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών (DMO) (ή οι Εταιρείες Διαχείρισης Προορισμών DMC)
συνήθως παρέχουν αμοιβή στον καθοδηγητή κοινής γνώμης / ψηφιακές νομάδες για να προωθήσουν
ενεργά τον προορισμό χρησιμοποιώντας τα δικά τους κανάλια
Όσον αφορά τις ψηφιακές νομάδες, είναι απαραίτητο να προωθηθεί ο προορισμός ως ένα ιδανικό
μέρος για τις ψηφιακές νομάδες, προκειμένου να προσελκυστούν στον εν λόγω προορισμό τοποθεσία.
Συνεντεύξεις, βίντεο, εικόνες και άλλα περιεχόμενα που σχετίζονται με την παρουσία του καθοδηγητή
κοινής γνώμης στον προορισμό πρέπει να παρουσιάζονται και να διαμοιράζονται μέσω πολλών
πλατφορμών.
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Συστάσεις σχετικά με τα Διαδικτυακά Συστήματα
Ταξιδιωτικού Σχεδιασμού
Ένα Διαδικτυακό Σύστημα Ταξιδιωτικού Σχεδιασμού (OTPS) προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία
επιλογής αξιοθέατων, δραστηριοτήτων και προτιμώμενων παροχών εντός της κάθε τοποθεσίας. Με
βάση την επιλογή τους, οι χρήστες μπορούν να αποφασίσουν τον σχεδιασμό (και πιθανότατα την
αγορά) ενός πλήρους κατά περίπτωση ταξιδιού.
Τα Διαδικτυακά Συστήματα Ταξιδιωτικού Σχεδιασμού (OTPs) είναι συμβατά με μια σελίδα που προωθεί
το προορισμό.
Ενώ σερφάρει στην ιστοσελίδα, ο χρήστης υποδεικνύει τις προτιμώμενες διαδρομές, αξιοθέατα,
ξενοδοχεία, κτλ.
Οι επιλογές αποθηκεύονται στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη, ο οποίος δημιουργήθηκε
νωρίτερα. Στο τέλος, οι πελάτες χρησιμοποιούν τις επιλογές τους για να σχεδιάσουν το ταξίδι τους να
ενδεχομένως να προβούν άμεσα και online στην αγορά του.
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Συστάσεις σχετικά με το Marketing των Μηχανών
Αναζήτησης
Για να εμφανιστεί μεταξύ των πρώτων αποτελεσμάτων στη λίστα που παρέχει μια μηχανή αναζήτησης
για ένα συγκεκριμένο ερώτημα αναζήτησης, μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει δύο μεθόδους:
•Διαφήμιση μέσω μηχανών αναζήτησης (SEA)
•Βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης (SEO)

Το SEA είναι μια πληρωμένη υπηρεσία και εγγυάται άμεση προβολή
Το SEO, ως δωρεάν υπηρεσία, βασίζεται στον αλγόριθμο μιας μηχανής αναζήτησης που εμφανίζει ένα
ερώτημα αναζήτησης σε μια κατάταξη ανάλογα με τη δημοτικότητα των ιστοσελίδων
Ένας ιστότοπος πρέπει να είναι ελκυστικός, σαφής, καθηλωτικός και εύκολα προσβάσιμος και ικανός
να προωθεί νέες επισκέψεις από τους ίδιους χρήστες και από άλλες διαδικτυακές πηγές (back-linking).
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Ενότητα III: Πληροφοριακά Δελτία

31

31

Δράση 1 – Marketing Κοινωνικών Δικτύων
Περιγραφή

Αυτή η πρακτική αυξάνει την προβολή ενός brand και αλληλεπιδρά άμεσα με τον δυνητικό καταναλωτή μέσω οπτικών διαγωνισμών και
προσφορών, καθώς και πολύτιμων πληροφοριών, ή μέσω κοινής χρήσης τελευταίων ειδήσεων και ενημερώσεων και στις ακόλουθες
πλατφόρμες: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Snapchat. Το Tik Tok αναπτύσσεται ραγδαία και συστήνεται ιδιαίτερα για
όσους θέλουν να προσεγγίσουν χρήστες ηλικίας κάτω των 30 ετών. Ένα καλά διαχειριζόμενο Marketing Κοινωνικών Δικτύων (SMM) θα
μπορούσε να αντιπροσωπεύσει μεγάλη υποστήριξη για το Marketing των Μηχανών Αναζήτησης (SEM) (βλ. συγκεκριμένα
πληροφοριακά δελτία), αυξάνοντας τη δημοτικότητα του κύριου ιστότοπου.

Πώς δουλεύει

Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του Marketing Κοινωνικών Δικτύων (SMM) είναι η διενέργεια ελέγχου και η συλλογή σημαντικών
πληροφοριών, όπως:
•Ποια κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν μεγαλύτερη αξία;
•Τι είδους περιεχόμενο δημοσιεύουν οι ανταγωνιστές;
•Ποιο είναι το καλύτερο στυλ επικοινωνίας;
•Τι είδους περιεχόμενο δημοσιεύεται από την εταιρεία μας σε διαφορετικά κανάλια; Πόσο συχνά;
•Πώς θα παρακολουθείται η στρατηγική SMM;
Μόλις ξεκινήσει το SMM:
•Πάντα να εξετάζετε το ενδεχόμενο δημιουργίας και διαμοιρασμού πάντα βίντεο, φωτογραφιών και πολυμέσων με υψηλή τεχνική
ποιότητα, προκειμένου να εγγυηθείτε μια καλή εμπειρία για τους χρήστες.
•Να είστε συνεπείς με το μήνυμα που διαδίδεται μεταξύ των διαφορετικών πλατφορμών.
•Εμπλέξτε τους χρήστες μέσω παιχνιδιών, διαγωνισμών και μέσα από καμπάνιες.
•Χρησιμοποιήστε hashtags για να δώσετε κίνητρα στην διαδικτυακή «από στόμα σε στόμα» μέθοδο και για να προωθήσετε τον ρόλο
του brand αντιπροσώπου μεταξύ των χρηστών.
•Σκεφτείτε να διαχειριστείτε τις επί πληρωμή συνεργασίες με καθοδηγητές κοινής γνώμης και ψηφιακές νομάδες (βλ. Πληροφοριακό
Δελτίο 6).
•Ενισχύστε το κοινόχρηστο περιεχόμενο με πληρωμένες προωθήσεις και διαφημίσεις.

Προϋπολογισμός

Το κόστος υλοποίησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά

Συγχρονισμός (Timing)

Διαφέρει ανάλογα με την στρατηγική.
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Δράση 2 – Παιχνιδοποίηση (Gamification)
Περιγραφή

Η παιχνιδοποίηση (Gamification) αποτελεί την χρήση σχεδιαστικών στοιχείων παιχνιδιών σε άλλα πλαίσια εκτός παιχνιδιών για την
επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, όπως η ψυχαγωγία, το κίνητρο, η συμμετοχή και η πώληση. Οι καμπάνιες τουριστικού μάρκετινγκ
που βασίζονται (ή υποστηρίζονται από) την πρακτική της παιχνιδοποίησης (gamification) εγγυώνται ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο
αλληλεπίδρασης. Έχει τη δύναμη να αναπτύξει τα κίνητρα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων με έναν διασκεδαστικό τρόπο.
•
•
•

Πώς δουλεύει

•
•
•
•

Πολύ συχνά, απαιτείται η υποστήριξη εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να έρθετε σε επαφή με
ορισμένες από αυτές για να ορίσετε με αμοιβαίο τρόπο βήματα, κόστη και πιθανό χρονοδιάγραμμα.
Μελετήστε τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ του κοινού - στόχου σας.
Ενσωματώστε ένα σχέδιο με επίκεντρο τον χρήστη προσδιορίζοντας τα ενδιαφέροντα, τα κοινωνικά όρια και τις ικανότητες του
χρήστη.
Να θυμάστε πάντα ότι η διασκέδαση είναι το κλειδί της gamification εμπειρίας.
Ορίστε τα καλύτερα στοιχεία παιχνιδιού και διαμοιραστείτε το μήνυμά σας και ταυτόχρονα προσελκύστε τους χρήστες σας.
Καθορίστε τις αμοιβές.
Επικεντρωθείτε στη δυναμική και την αισθητική του παιχνιδιού, η οποία είναι η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης που δημιουργεί
την εμπειρία του παιχνιδιού, επιτρέποντας τη συν-δημιουργία αξίας μεταξύ του ταξιδιώτη και brand.

Προϋπολογισμός

Μέσος προς υψηλός
Η χρήση των πρακτικών παιχνιδοποίησης (gamification) για την προσέλκυση κοινού και την ενίσχυση της διαδικτυακής αλληλεπίδρασής
με το brand/προορισμό/προϊόν είναι ακριβότερη σε σχέση με άλλες πρακτικές. Αυτό οφείλεται στις εργασίες προγραμματισμού που
είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη συγκεκριμένων παιχνιδιών.

Συγχρονισμός (Timing)

Η δημιουργία του λογισμικού για το διαδικτυακό παιχνίδι μπορεί να είναι σχετικά σύντομη, αλλά ο συγχρονισμός αυτής της πρακτικής
εξαρτάται από τη χρήση που κάνετε. Για παράδειγμα, μπορεί να περιοριστεί χρονικά εάν συσχετιστεί με μια εξειδικευμένη καμπάνια
μάρκετινγκ.
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Δράση 3 – Αφήγηση Ιστοριών (Storytelling)
Περιγραφή

Η αφήγηση ιστοριών μεταφέρει και ερμηνεύει εμπειρίες ή ιστορίες με τρόπο που να προσελκύει τον δυνητικό
καταναλωτή με τον οποίο μοιράζεστε την εμπειρία. Κάθε προορισμός ή brand, προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικός,
έχει μια ιστορία να πει σχετικά με τον πολιτισμό, τα μέσα διαβίωσης, τους ανθρώπους, το φαγητό, τη φύση, την
περιπέτεια ή τις δραστηριότητες. Η ιστορία πρέπει να μεταφέρει αξία και νόημα στον ακροατή για να αναπτύξει τα
συναισθήματα και τα όνειρά του.
•
•
•

Πώς δουλεύει
•

Προσδιορίστε τον τύπο της ιστορίας και του θέματος με βάση το κοινό και το θέμα της καμπάνιας.
Επιλέξτε τον χαρακτήρα του αφηγητή προκειμένου να είναι γνήσιος με μια μοναδική προοπτική.
Μια καμπάνια θα μπορούσε να εμπλέκει την τοπική κοινότητα ή τους τοπικούς οδηγούς. Θα μπορούσε να έχει
τη μορφή eWOM μέσω ψηφιακών καθοδηγητών κοινής γνώμης (φωτογράφος, blogger, YouTuber,
δημοσιογράφος) ή να κοινοποιείται από τοπικούς οδηγούς ή από τους ίδιους τους ταξιδιώτες.
Επιλέξτε την σημασία της αφήγησης μέσω συνεντεύξεων, σειρών ή περιηγήσεων που παρουσιάζονται με
γραφικά, όπως βίντεο ή φωτογραφίες με αφηγηματικούς υπότιτλους ή παιχνιδοποίηση (gamification) σε
εφαρμογές για κινητά.

Προϋπολογισμός

Χαμηλός προς υψηλός
Η χρήση εδικών στην διαφήμιση/συμβουλευτική, καθώς τα χρησιμοποιούμενα μέσα και η ποιότητα τους, αυξάνουν
το κόστος της δράσης.

Συγχρονισμός (Timing)

N/A
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Δράση 4 – Εικονικές περιηγήσεις και Απομακρυσμένος
Τουρισμός
Περιγραφή

Η χρήση τεχνολογίας όπως οι εικονικές περιηγήσεις (VR) και άλλα μικτά συστήματα που βασίζονται σε ψηφιακές
τεχνολογίες και στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση, αντιπροσωπεύει έναν διεγερτικό τρόπο προώθησης ενός
τουριστικού προορισμού. Ιδιαίτερα τώρα, με την απουσία ταξιδιωτών ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID19,
οι Εταιρείες Διαχείρισης Προορισμού (DMC), οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMO), τα τουριστικά
πρακτορεία και τα ξενοδοχεία στράφηκαν στο VR για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των δυνητικών, μελλοντικών
επισκεπτών. Οι εικονικές περιηγήσεις είναι απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία ενθουσιασμού στους δυνητικούς
πελάτες προς τα τουριστικά προϊόντα και την προσφορά έμπνευσης για μελλοντικά ταξίδια στον πραγματικό κόσμο.
•

Πώς δουλεύει

•
•
•

Επιλέξτε την κατάλληλη τεχνολογία για χρήση VR (επαυξημένη πραγματικότητα, μικτές μέθοδοι, άλλες
καινοτόμες μέθοδοι).
Ορίστε το περιεχόμενο που θα προωθηθεί.
Σχεδιάστε και αναπτύξτε το ψηφιακό εργαλείο.
Προωθήστε το εργαλείο στο διαδίκτυο.

Προϋπολογισμός

Μέσος προς υψηλός
Τα κόστη αυτής της πρακτικής κατά κύριο λόγο συσχετίζονται με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και υψηλής
εξειδίκευσης ανθρώπινων πόρων.

Συγχρονισμός (Timing)

N/A
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Δράση 5 – Ψηφιακή «από στόμα σε στόμα» μέθοδος και
αξία συνδημιουργίας
Περιγραφή

Η Ηλεκτρονική «από στόμα σε στόμα» μέθοδος επικοινωνίας (eWOM) είναι κάθε θετική ή αρνητική κατάσταση που έγινε από
δυνητικούς, τρέχοντες ή προγενέστερους πελάτες σχετικά με ένα προϊόν ή μια επιχείρηση, ή οποία έγινε διαθέσιμη σε πολλά άτομα και
σε πολλαπλούς θεσμούς και έχει διαχυθεί στο διαδίκτυο . (Cheung and Thadani, 2015: 329)
Το eWOM είναι ένα βασικό πλεονέκτημα διαφήμισης και μέτρησης της μεταβαλλόμενης επίγνωσης της διαδικασίας απόκτησης από την
πλευρά του καταναλωτή.
Αποτελείται από περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες και βοηθά στη δημιουργία βιώσιμης σχέσης με τον ταξιδιώτη.
Μπορεί να επιδράσει και να στοχεύσει σε άλλους δυνητικούς καταναλωτές και να αυξήσει την προβολή και την αξιοπιστία του brand.

•

Πώς δουλεύει

•

•

Εμπλέξτε bloggers, καθοδηγητές κοινής γνώμης και συνεργάτες και παρακινήστε τους να προωθήσουν απευθείας ένα
brand/προορισμό στις σελίδες τους και στα προφίλ τους.
Ενθαρρύνετε τους προγενέστερους ταξιδιώτες να διαμοιραστούν τις εμπειρίες τους είτε μέσω της χρήσης hashtags είτε μέσω της
χρήσης tags στις σελίδες τους στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω των καναλιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε μέσω
ταξιδιωτικών ημερολογίων και περιεχομένου πολυμέσων.
Παρακινήστε τους ταξιδιώτες να δημοσιεύσουν τις κριτικές τους μέσω ιστότοπων όπως το TripAdvisor και το Expedia.

Προϋπολογισμός

Χαμηλός προς μέσος
Ο προϋπολογισμός για αυτήν την πρακτική μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος, καθώς η πλατφόρμα για την υπερθεμάτιση των θετικών
σχολίων είναι δωρεάν προσβάσιμη. Αλλά αν θέλετε να βασιστείτε σε ειδικούς ψηφιακού markekting ήs συμβούλους brand για να
μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα, το κόστος εξαρτάται από τις αμοιβές που απαιτούνται για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Συγχρονισμός (Timing)

N/A
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Δράση 6 – Καθοδηγητές Κοινής Γνώμης και Ψηφιακές
Νομάδες
Περιγραφή

Άτομα που είναι καθοριστικά στην επιρροή της κοινής γνώμης (influencers) ή μιας συγκεκριμένης κοινότητας (ψηφιακές νομάδες), εμπλέκονται
προσωπικά στην προώθηση του προορισμού. Το υψηλά σχετικό προσόν (influencers) και η παγιωμένη φήμη που προέρχεται από τον υψηλό βαθμό
ενδιαφέροντος και γνώσης για ένα συγκεκριμένο θέμα ή για ένα τύπο προϊόντος (ψηφιακοί νομάδες) επικυρώνει την εγκυρότητα ενός προϊόντος,
δημιουργώντας εμπιστοσύνη από την πλευρά των ακολούθων.

•
•
•

Πώς δουλεύει

•

•

Προσδιορίστε τον καθοδηγητή κοινής γνώμης (influencer ) σύμφωνα με τον στόχο τον οποίο θέλετε να προσελκύσετε στον προορισμό.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι καθοδηγητών κοινής γνώμης (για παράδειγμα, ανάλογα με τον αριθμό των ακολούθων στα κοινωνικά τους δίκτυα ή
από την πραγματική ικανότητα επιρροής της αγοράς). Επιλέξτε προσεκτικά το σωστό που ταιριάζει σε εσάς και στους στόχους σας.
Προσκαλέστε καθοδηγητές κοινής γνώμης (influencer ) και/ή ψηφιακοές νομάδες (φωτογράφους, bloggers, YouTubers, δημοσιογράφους και
άλλους) για να γνωρίσουν σχετικά με τον προορισμό, προσφέροντας μια περίοδο διαμονής (η οποία τελικά θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη
για τις ψηφιακές νομάδες).
Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού DMO ή οι Εταιρείες Διαχείρισης Προορισμού (DMC) πληρώνουν συνήθως τον καθοδηγητή κοινής
γνώμης/ψηφιακή νομάδα για να προωθήσουν ενεργά τον προορισμό χρησιμοποιώντας το δικό τους κανάλι. Το ποσό της αμοιβής ποικίλλει και
εξαρτάται από το δυνητικό κοινό και τις λεπτομέρειες προώθησης, που κυμαίνονται από την παροχή δωρεάν μπλούζας με το όνομα του
προορισμού έως μια πιο συνεπή καμπάνια για την παρουσίαση του προορισμού.
Δημιουργήστε και διαμοιραστείτε διαδικτυακές συνεντεύξεις, σειρές και περιηγήσεις που παρουσιάζονται με εικόνες όπως βίντεο ή
φωτογραφίες από την εμπειρία του καθοδηγητή κοινής γνώμης.

Προϋπολογισμός

Μέσος προς Υψηλός
Όσο πιο διάσημος είναι ο influencer, τόσο υψηλότερο είναι το απαιτούμενο κόστος. Λιγότερο ακριβή θα είναι η παρουσία των ψηφιακών νομάδων.
Όσον αφορά τις ψηφιακές νομάδες, αντίθετα, δεν απαιτείται προϋπολογισμός (εκτός αν θέλετε να δημιουργήσετε εξειδικευμένα κίνητρα για αυτές
τις φιγούρες προκειμένου να ενθαρρύνθεί η παρουσία τους), αλλά είναι απαραίτητο να προωθήσετε τον προορισμό ως το ιδανικό μέρος για τις
ψηφιακές νομάδες, προκειμένου να τις προσελκύσετε στην τοποθεσία.

Συγχρονισμός (Timing)

Μεταβλητό. Εξαρτάται από την στρατηγική marketing
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Δράση 7 – Διαδικτυακό Σύστημα Σχεδιασμού Ταξιδιού
Περιγραφή

Ένα Διαδικτυακό Σύστημα Σχεδιασμού Ταξιδιού (OTPS) είναι ένα διαδικτυακό σύστημα που σχετίζεται με τον κύριο
ιστότοπο. Προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες και τις
αγαπημένες προσφορές που βρίσκονται στον ιστότοπο αναφοράς. Με βάση την επιλογή τους, η οποία παραμένει
καταγεγραμμένη σε έναν προσωπικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε προηγουμένως, ο χρήστης μπορεί στη
συνέχεια να αποφασίσει να σχεδιάσει (και ενδεχομένως να αγοράσει) μια εντελώς κατά περίπτωση συμβουλή.

Πώς δουλεύει

•
•
•
•
•

Προϋπολογισμός

Μέσος
Το κόστος αυτής της πρακτικής συσχετίζεται κατά κύριο λόγο με εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους για τη
δημιουργία και τη συντήρηση τους διαδικτυακού συστήματος.

Συγχρονισμός (Timing)

N/A

Το OTPS είναι ένα σύστημα που σχετίζεται με μια σελίδα που προωθεί τον προορισμό
Κάθε στοιχείο της προσφοράς που εμφανίζεται στη σελίδα σχετίζεται με ένα εικονίδιο
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο, ο χρήστης επιλέγει να επιλέξει μια συγκεκριμένη προσφορά
Οι προτιμήσεις του χρήστη αποθηκεύονται σε έναν προσωπικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε προηγουμένως
Ο χρήστης μπορεί εν τέλει να χρησιμοποιήσει αυτήν την επιλογή για να σχεδιάσει το δικό του ταξίδι και πιθανώς
να το αγοράσει απευθείας μέσω διαδικτύου
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Δράση 8 - Marketing Μηχανών Αναζήτησης
Περιγραφή

Πώς δουλεύει

Το Marketing Μηχανών Αναζήτησης (SEM) είναι το σύμπλεγμα των δραστηριοτήτων του διαδικτυακού marketing αποσκοπεί
στο να προσδώσει στοχευμένη επισκεψιμότητα σε έναν ιστότοπο, αυξάνοντας την προβολή του στις μηχανές αναζήτησης
(Google, Yahoo, κ.λπ.). Τα τελευταία χρόνια, τέτοιες μηχανές αναζήτησης έχουν αναλάβει ρόλο μασάζοντα μεταξύ εταιρειών και
χρηστών και έχουν αντικαταστήσει, ή διαφορετικά έχουν ενσωματώσει, παραδοσιακά μέσα, όπως εφημερίδες, τηλεόραση,
«από στόμα σε στόμα» πρακτικές και εξειδικευμένα περιοδικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών και των δυνητικών
αγοραστών αναζητούν, αναλύουν και συγκρίνουν προϊόντα και τιμές μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιώντας τις μηχανές
αναζήτησης. Για το λόγο αυτό, η ενσωμάτωση του SEM με το παραδοσιακό διαδικτυακό Marketing εγγυάται όχι μόνο την απλή
διαδικτυακή παρουσία αλλά και μια ενισχυμένη προβολή.
Για να εμφανιστεί στα πρώτα αποτελέσματα στη λίστα που παρέχεται από μια μηχανή αναζήτησης, μια εταιρεία μπορεί να
επιλέξει δύο μεθόδους
• Διαφήμιση μέσω μηχανών αναζήτησης (SEA)
•Βελτιστοποίηση μέσω μηχανών αναζήτησης (SEO)
Το SEA είναι μια πληρωμένη υπηρεσία και εγγυάται άμεση προβολή. Ταυτόχρονα, το SEO βασίζεται στον αλγόριθμο μιας
μηχανής αναζήτησης που εμφανίζει ένα ερώτημα αναζήτησης σε μια κατάταξη ανάλογα με τη δημοτικότητα των ιστοσελίδων.
Σε αυτήν την περίπτωση, ένας ιστότοπος χρειάζεται να είναι ελκυστικός, σαφής, καθηλωτικός και εύκολα προσβάσιμος και
ικανός να προωθεί την επισκεψιμότητα των ίδιων των χρηστών από άλλες διαδικτυακές πηγές (back-linking).

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός για αυτήν την πρακτική μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το επιλεγμένο εργαλείο (SEA ή SEO). Ωστόσο, είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμη και αν ένας Οργανισμός επιλέξει το SEO, θα μπορούσε να προκύψει η ανάγκη συνεργασίας
με ειδικούς, οι οποίοι θα αναλάβουν έμπιστα τη δημιουργία μιας ιδιαίτερα αποτελεσματικής σελίδας. Σε αυτή την περίπτωση,
αν και η υπηρεσία SEO είναι δωρεάν, η εξειδικευμένη εργασία έχει ένα κόστος.

Συγχρονισμός (Timing)

Μεταβαλλόμενη, σύμφωνα με την στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ (αν και ο χρόνος των έξι μηνών θεωρείται ο ελάχιστος
σύμφωνα με μελέτες).
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Επίλογος

40

40

Επίλογος
Η ιστορία του ψηφιακού Marketing είναι ένας μακρύς δρόμος που περιλαμβάνει τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων όπως ιστολόγια, κοινωνικά δίκτυα, ιστότοπους DMO και DMC και email marketing
με στόχο την εκκίνηση καμπανιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Στην σύγχρονη εποχή
χρησιμοποιούνται κάποιες καινοτόμες πιλοτικές στρατηγικές, όπως οι τεχνικές SEO, η επένδυση σε
συνδέσμους που χορηγούνται μέσω του Google Ads, εστιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για
να προσεγγιστεί ένα ευρύτερο κοινό.
Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι επομένως ένας ισχυρός σύμμαχος για την ενίσχυση της ικανότητας
εμπορικής διάθεσης ενός προορισμού ή/και των τουριστικών προϊόντων. Με αυτή την έννοια, οι
μελέτες περιπτώσεων που αναπτύχθηκαν σε αυτό το εγχειρίδιο βοηθούν στην κατανόηση του
πλαισίου στο οποίο εφαρμόζονται επιτυχώς οι στρατηγικές Marketing.
Παρόλο που το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να επικεντρώνεται σε προορισμούς ήπιου τουρισμού,
εντούτοις οι οκτώ στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ που παρουσιάζονται μπορούν να εφαρμοστούν
με επιτυχία σε διάφορα πλαίσια. Ελπίζουμε ότι όλοι βρίσκουν σε αυτό το εγχειρίδιο ένα θεμελιώδες
εργαλείο για το μέλλον των τουριστικών προορισμών και για τον τουρισμό που θα έρθει.
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«Αυτή η έκδοση δημοσιεύτηκε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Basin Program. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη της εταιρικής σύμπραξης Med Pearls και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του Προγράμματος.»
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