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                                           ΠΡΟΛΟΓΟ 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη έλαο λενπαγήο ζεζκφο πνπ θηλείηαη αθφκε 

αθαηαζηάιαθηα αλάκεζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ επαγγέικαηνο, ηεο ηερληθήο, ηεο 

επηζηήκεο θαη ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο. 

Ζ πξψηε επίζεκε θαη επψλπκε εθαξκνγή ησλ Γ.. ζηε ρψξα καο έγηλε ην 

1951, φηαλ ν Δ.Ο.Σ. πξνθήξπμε δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ελφο 

εμακεληαίνπ πξνγξάκκαηνο δηαθεκίζεσλ θαη Γ.. 

Πέξαζαλ 55 ρξφληα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ησλ Γ.. ζηε ρψξα καο. 

Παξά ην ψξηκν ηεο ειηθίαο ηνπο φκσο, δπζηπρψο, παξνπζηάδεη έληνλα αθφκε 

ηα ζπκπηψκαηα παηδηθψλ αζζελεηψλ. Βέβαηα ε θαηάζηαζε δελ είλαη 

απειπηζηηθή, αλ κάιηζηα ζπγθξίλεη θαλείο ηελ Διιάδα κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, φπνπ ιφγσ επλντθφηεξσλ αληηθεηκεληθψλ, νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ 

ζπλζεθψλ θαη καθξφηεξεο παξάδνζεο, ε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ έπξεπε λα 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξε. Γελ είλαη βέβαηα θαζφινπ ηπραίν πνπ ν ηνπξηζκφο 

είλαη εθείλνο πνπ θαηαλφεζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπο, πξηλ απ’ φινπο ηνπο 

θξαηηθνχο νξγαληζκφο ζε κηα ζηηγκή πνπ ε Διιάδα κεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ εκθπιίνπ, αληηκεησπίδεη ζσξεία νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη επνκέλσο ε εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο είλαη απαξαίηεηε. 

Παξφια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πνιιέο επηρεηξήζεηο, θπξίσο κεγάιεο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαηαλφεζαλ ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ έρνπλ νη 

Γεκφζηεο ρέζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο πηνζέηεζαλ. Ο ζεξκφο ησλ Γ.. 

δελ πηνζεηήζεθε κφλν απφ ηη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δειαδή απφ επηρεηξήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ αιιά θαη απφ επηρεηξήζεηο εθηφο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. 

Οη Γ.. ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξψηα ζε λνζνθνκεία, ζην ζηξαηφ θαη ζε άιιεο 

θξαηηθέο θαη κε θξαηηθέο ππεξεζίεο. 

Ο David Ogilvy απφ ην ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν Ogilvy Beuson θαη Mather 

θαη θαζψο ππήξμε έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ππνζηεξηθηέο ηεο δηαθήκηζεο, 

δήισζε θάπνηε ζε θάπνην θνηλφ ηεο Νέαο Τφξθεο πνπ απνηεινχληαλ απφ ην 

κεγαιχηεξν ηαμηδησηηθφ βηνκεραληθφ πξνζσπηθφ, φηη ζα πξνηηκνχζε λα 

μνδέςεη ζε δεκφζηεο ζρέζεηο 250.000 ιίξεο Αγγιίαο παξά λα μνδέςεη 1 πέλλα 

γηα ηαμηδησηηθή δηαθήκηζε. θνπφο ηνπ ήηαλ λα δείμεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 
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επηθνηλσλίαο θαη θαηαζηήζεη ζαθέο φηη κε ηηο Γ.. ζα κπνξνχζαλ πξάγκαηη 

λα παξέρνπλ θαιχηεξεο αμίεο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο παξαγσγήο. 
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                                           ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  

1.1 Ση είλαη νη δεκόζηεο ζρέζεηο 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη έλαο λενπαγήο ζεζκφο πνπ θηλείηαη αθφκε 

αθαηαζηάιαθηα αλάκεζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ επαγγέικαηνο ηεο ηερληθήο, ηεο 

επηζηήκεο θαη ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο. Σν γεγνλφο απηφ πνπ ζθξαγίδεη ηηο Γ.. 

ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπο, έρεη σο απνηέιεζκα εθηφο απφ φια ηα άιια – ηελ 

χπαξμε δεθάδσλ νξηζκψλ απφ ηνπο νπνίνπο φκσο θαλείο δελ είρε ηηκεζεί 

κέρξη ηψξα κε επίζεκε θαη θαζνιηθή αλαγλψξηζε. Πνιινί ζεσξνχλ σο ηνλ 

θαιχηεξν απφ ηνπο ππάξρνληεο, ηνλ νξηζκφ ηνπ Βξεηαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Γεκνζίσλ ζρέζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΧΕΙΣ ΕΙΝΑΙ: Η ζσζηημαηική προγραμμαηιζμένη ζστνή 

και ζσνεπής προζπάθεια για ηη δημιοσργία και διαηήρηζη ζτέζεων αμοιβαίας 

καηανόηζης και καλής θέληζης ανάμεζα ζε μια οργανωμένη ομάδα ή άηομο και 
ηα κοινά ηης. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο έλλνηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ είλαη 

απηνλφεηεο. Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά γηα 

<<ακνηβαία θαηαλφεζε θαη θαιή ζέιεζε>>, ελλνείηαη ην επλντθφ θιίκα πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπκπάζεηαο, εθηίκεζεο θαη εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ δχν νκάδσλ ή κεηαμχ νκάδσλ θαη αηφκσλ. Δπίζεο, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν φξνο <<θνηλφ>> είλαη πεξηεθηηθφο θαη αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο 

δηάθνξεο νκάδεο θνηλνχ, πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην πξνζσπηθφ, ηνπο 

πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο θ.ι.π. 

Απφ απηφλ ην ζπλνπηηθφ, αιιά πεξηεθηηθφ παξάιιεια νξηζκφ γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη νη Γ.. ζην ηνπξηζκφ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα θαιχπηνπλ  

ζθαηξηθά φιε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ, απφ ηε ζηηγκή θηφιαο πνπ 

εληνπίδεη ή αλαθαιχπηεη ην ηνπξηζηηθφ ηνπ ζηφρν θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε 

θαη επίηεπμε ηνπ. 

Γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο εθαξκνγήο Γ.. ζηνλ ηνπξηζκφ ρξεηάδεηαη έλαο 

ακθίπιεπξνο πξνγξακκαηηζκφο ν νπνίνο αθνξά ηα κέζα, δειαδή κε πςεινχ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε ηνπ άιινπ ηνπξηζηηθνχ πξνζσπηθνχ 

κε βάζε ηε ζπλέπεηα θαη ηε δηάξθεηα θαη πξνο ηα έμσ, κε ηε δεκηνπξγία 

ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο κέζα απφ ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο, φπσο ζε άηνκα 

θαη νκάδεο πνπ αζρνινχληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην ηνπξηζκφ. 
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1.2 Πεξηερόκελν δεκνζίωλ ζρέζεωλ 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα αζρνιεζεί θαλείο ζνβαξά θαη 

απνηειεζκαηηθά κε έλα ζέκα, είλαη λα γλσξίδεη θαιά ην αληηθείκελφ ηνπ. 

Απαξαίηεηε είλαη ινηπφλ κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

ησλ Γ.. γηα λα γίλεη μεθάζαξν ηη πεξηιακβάλεη θαη ηη φρη ε έλλνηα ησλ Γ., 

πνηεο αξρέο ηηο δηέπνπλ, πνίνο είλαη ν ξφινο ηνπο, ηη κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ θαη πνηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα αλακέλνληαη απφ ηε ζσζηή 

εθαξκνγή ηνπο. Σν πεξηερφκελν ηνπ ζεζκνχ ησλ Γ.. είλαη κηα θηινζνθία, 

έλαο ηξφπνο δσήο, πνπ βαζίδεηαη κέζα ζε κηα επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία. 

-Έλαο ηξφπνο δσήο πνπ απαηηεί πάλσ απ’ φια αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν- 

Ο ζεσξεηηθφο <<παηξηάξρεο>> ησλ Γ.., ακεξηθαλφο Edward Bernays, 

έρεη πεη πσο "νη Γ.. είλαη ε ηερληθή εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο". 

Πξαγκαηηθά θαλείο δε κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη νη Γ.. είλαη θαζαξή 

επηζηήκε θαη κφλνλ επηζηήκε. Όκσο δελ είλαη ε ηερληθή θαη κφλνλ ηερληθή. 

πγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα γλσξίζκαηα θαη ησλ δχν, πνπ 

πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά. 

 

1.4 Ση δελ είλαη νη δεκόζηεο ζρέζεηο 

αλ παξάδεηγκα ζα πάξνπκε ην πην ζπλεζηζκέλν κέζν Γ.., ην δειηίν 

ηχπνπ. Σν δειηίν ηχπνπ δελ είλαη κηα είδεζε, πνπ αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν 

νξγαληζκφ θαη ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε έλα μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα. 

Σν δειηίν ηχπνπ ζηέιλεηαη ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, κε ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Αιά γηα λα εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηνπ 

δειηίνπ ηχπνπ, πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ησλ Γ.. 

Πξέπεη ελδεηθηηθά λα κελ πεξηέρεη αλαθξηβή ζηνηρεία ή θαη δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα. Με άιια ιφγηα, ην δειηίν ηχπνπ δελ είλαη παξά έλα 

επηθνηλσληαθφ κέζν. Με βάζε ηα παξαπάλσ, δειηία ηχπνπ πνπ πεξηέρνπλ 

αλαθξίβεηεο, ππεξβνιέο, παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία δε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

φηη απνηεινχλ κέζν ησλ Γ.. Δπίζεο Γ.. δελ είλαη ε πιεξσκέλε 

δεκνζίεπζε κηαο θσηνγξαθίαο, απφ έλα ρνξφ ή δεμίσζε ή έμνδν - ζπλήζσο 

κε μέλνπο  - ζε ηαβέξλεο θαη θέληξα δηαζθέδαζεο. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ησλ 
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δεκνζίσλ ζρέζεσλ δελ δε πεξηιακβάλεηαη ε νξγάλσζε κηαο έθζεζεο. 

Δμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί. Έζησ κηα βηνκεραλία 

πνπ παξάγεη ιάζηηρα απηνθηλήησλ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζε κηα εκπνξηθή 

έθζεζε γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ. Ζ νξγάλσζε κηαο 

έθζεζεο κε ζέκα ηε πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ 

παξαιίσλ είλαη δεκφζηεο ζρέζεηο. Καηά ζπλέπεηα δελ είλαη απαξαίηεηα 

επαγγεικαηίεο ησλ Γ., φζνη νξγαλψλνπλ εθζέζεηο. Γελ είλαη 

επαγγεικαηίεο ή <<παξαγσγνί>> ή <<θξάρηεο>> πειαηψλ φπσο π.ρ. ησλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Μπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιια 

παξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ άιια ηκήκαηα αλεμάξηεηα, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα μελνδνρείν θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά.  

Έλαο θνκκσηήο πνπ μέξεη λα θάλεη θνκπιηκέληα ζηηο πειάηηζζεο ηνπ, 

δελ θάλεη Γ.. Απιά έρεη ην έκθπην ηαιέλην ηεο άλεηεο, επηδέμηαο, 

επράξηζηεο, ζεηηθήο ηνπ παξνπζίαο ηνπ ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν θαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Οκνίσο δελ ζεσξείηαη 

φηη θάπνηνο θάλεη δεκφζηεο ζρέζεηο φηαλ εθδειψλεη ηελ αγάπε ηνπ θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ζε πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. 

Απνηειεί πξνζβνιή γηα ην επάγγεικα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, φηαλ 

ζπγρένληαη νη πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηηο ζρέζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ζθνπνχο 

επαγγεικαηηθήο θχζεο. 

1.5 Απνζηνιή δεκνζίωλ ζρέζεωλ 

Βαζηθή απνζηνιή ησλ Γ.. είλαη λα θέξλνπλ θνληά ηηο δηάθνξεο νκάδεο 

αλζξψπσλ, πνπ ζπρλά έρνπλ δηαθνξεηηθά ή θαη ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα 

θαη απφςεηο θαη λα ηηο βνεζνχλ λα ζπλελλνεζνχλ κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ή 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Πξνβιήκαηα πνπ θαηά θαλφλα 

νθείινληαη ζηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο , θαηαλφεζεο θαη θαιήο ζέιεζεο. 

Ζ εηδηθφηεξε απνζηνιή Γ.. ζε κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα είλαη λα 

δψζνπλ ζηελ επηρείξεζε κηα απαξαίηεηα πιένλ δηάζηαζε - ηελ θνηλσληθή - 

.Ζ δηάζηαζε απηή ππαγνξεχηεθε ην ηειεπηαίν κηζφ αηψλα απφ ηηο 

ζεκειηαθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο παγθφζκηεο αμίεο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο δνκέο. 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε απνζηνιή ησλ Γ.. ζηεξίδεηαη ζε δέθα βαζηθά 

ζεκεία φπσο: 
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 Δμαλζξσπηζκφο αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ 

 Κνηλσληθφηεηα 

 Παξαγσγηθφηεηα 

 Καιή θήκε 

 Κχξνο / Δηθφλα 

 Καιέο ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθφ 

 Καιέο ζρέζεηο κε ηηο θξαηηθέο αξρέο 

 Καιέο ζρέζεηο κε ην ηχπν 

  Δμνπδεηέξσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ 

 Πεηζψ 

Όια απηά ηα ζηνηρεία έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηνπξηζηηθή δηαδηθαζία 

1.6 Ση είλαη πξαγκαηηθά δεκόζηεο ζρέζεηο 

Πξνεγνπκέλσο αλαιχζεθε ν νξηζκφο ην πεξηερφκελν θαη ε απνζηνιή 

ησλ Γ.. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη: 

"Οη νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο, δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο θάπνηαο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο Γεκφζηεο ρέζεηο, 

φηαλ είλαη εληαγκέλεο ζε έλα πξφγξακκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ, φηαλ 

δηαπλένληαη απφ ην πλεχκα θαη ηηο αξρέο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη φηαλ 

εμππεξεηνχλ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ησλ Γ.." 

1.7 Σα πξώηα ηκήκαηα θαη γξαθεία Δεκνζίωλ ρέζεωλ 

Οη πξψηεο νξγαληθέο κνλάδεο Γ.. δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην Γεληθφ 

Δπηηειείν ηξαηνχ, ηνλ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο θαη ηε 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ. Γπζηπρψο, ην πξψην ελζνπζηαζκφ ηεο 

πνιηηείαο δηαδέρηεθε κηα αξθεηά καθξφρξνλε θαη επψδπλε γηα ην ζεζκφ 

απξαγία. Μεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο δε πξνζέθεξαλ νπζηαζηηθή βνήζεηα.  

Σν πξψην ηδησηηθφ γξαθείν Γ.. κε ηελ επσλπκία <<ΟΡΗΕΩΝ>> 

ηδξχζεθε ην 1954 απφ ην Γεξάζηκν Απνζηνιάην θαη κεηέπεηηα Τθππνπξγφ 

Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ. Αθνινχζεζαλ θαη άιιεο πξνζπάζεηεο απφ ηδηψηεο 

γηα ηελ δεκηνπξγία γξαθείσλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ νη νπνίεο φκσο δελ 

απέδσζαλ θαξπνχο. 

Σε ζεκεξηλή επνρή εθηφο απφ ηα εζσηεξηθά ηκήκαηα δεκνζίσλ ρέζεσλ 

ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη νξηζκέλσλ κεγάισλ 

δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηφζν ειεχζεξνη 
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επαγγεικαηίεο - ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ - , φζν θαη ακηγή γξαθεία 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 

 

                                           ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1        Οι θορείς ηων δημοζίων ζτέζεων 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο αζθνχληαη απφ ζηειέρε νξγαληζκψλ  - ζηε 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηειέρε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο - ή αθφκα θαη 

απφ ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο – ζπκβνχινπο Γεκνζίσλ ρέζεσλ -.Όζνη 

αζρνινχληαη κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ θάπνηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζφληα νχησο ψζηε λα ππεξεηνχλ ζσζηά θαη 

απνηειεζκαηηθά ην ζεζκφ θαη ηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο. 

Αθνινπζνχλ νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ γξήγνξε θαη ζσζηή 

αληηκεηψπηζε ησλ πνιππνίθηισλ θαη ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξεί λα είλαη έκθπηα 

ή επίθηεηα θαη κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ κε ηελ απφθηεζε παηδείαο αιιά θαη 

εκπεηξίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα εμήο: 

Δζυηεπική Δςγένεια : Ζ εζσηεξηθή επγέλεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αγάπε 

θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην ζπλάλζξσπν νδεγνχλ ηηο πξάμεηο ηνπ 

επαγγεικαηία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηνπο ζσζηνχο δξφκνπο 

 Δςσέπεια Δπικοινυνίαρ: Ζ επρέξεηα ζηελ  επηθνηλσλία είλαη ίζσο ην 

ζεκαληηθφηεξν       πξνζφλ πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν ελαζρνινχκελνο κε ηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο. Ζ δπλαηφηεηα πξνζαξκνζηηθφηεηάο ζε φια ηα επίπεδα 

ζπδεηήζεσλ, ε αληίιεςε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ζπλνκηιεηή, ε 

επξεκαηηθφηεηα, νη ζσζηή ειηγκνί θαη ε δπλαηφηεηα δηαθξηηηθήο 

θαζνδήγεζεο ηεο ζπδήηεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηεί ηνπο 

ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο πνπ εθπξνζσπεί ν επαγγεικαηίαο, ζπλζέηνπλ έλα 

ζχλνιν ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα κηα επηηπρεκέλε ελαζρφιεζε κε ην 

θιάδν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 Ανηικειμενικόηηηα: Ζ ακεξφιεπηε ζεψξεζε θαη θξίζε πξνζψπσλ θαη 

θαηαζηάζεσλ απνηειεί εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν. Γε λνείηαη ζχκβνπινο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ νπνίνπ ε θξίζε λα επεξεάδεηαη απφ πξνζσπηθά 



 11 

πάζε θαη πξνθαηαιήςεηο, Κξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία ε πιήξεο 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε μεθάζαξε ζεψξεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Δςδιακπιζία: Ζ ζσζηή θξίζε νδεγεί γξήγνξα θαη ζίγνπξα ζην θέληξν ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ζπληειεί ζηελ εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ θαζψο θαη 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. Ο ππεχζπλνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ πξέπεη 

επίζεο λα έρεη ην ζάξξνο ηεο γλψκεο ζηνηρείν ζπλπθαζκέλν κε ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ επδηαθξηζία. Πξέπεη ν επαγγεικαηίαο ηνπ θιάδνπ 

λα κπνξεί λα επηκέλεη κε δηαθξηηηθή δηπισκαηία ζηε άπνςε πνπ απηφο 

πξεζβεχεη. Οη δεκφζηεο ζρέζεηο απαηηνχλ ηελ αιήζεηα θαη ε αιήζεηα απαηηεί 

ζάξξνο. Οη επηρεηξήζεηο άιισζηε δελ έρνπλ αλάγθε απφ θεξέθσλα αιιά 

απφ ζνβαξνχο εηδηθνχο, πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ ππεχζπλα λα απνθχγνπλ 

ηπρφλ παγίδεο θαη λα ηηο νδεγήζνπλ κε αζθάιεηα ζηελ επίηεπμε ηφζν ησλ 

βξαρπρξφλησλ φζν θαη ησλ καθξνρξφλησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Σςγκποηημένη Σκέτη: Ο επαγγεικαηίαο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ έρεη 

απφιπηε αλάγθε απφ νξγαλσκέλε θαη ζπγθξνηεκέλε ζθέςε. Ζ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα ζπλζέηεη θαη λα αλαιχεη γξήγνξα θαη κεζνδηθά φιεο ηηο παξακέηξνπο 

θάζε πξνβιήκαηνο θαη θάζε θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηεη, ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε. 

Μόπθυζη: Ζ κφξθσζε απνηειεί ζεκειηαθφ πξναπαηηνχκελν γηα κηα 

επηηπρεκέλε ζηαδηνδξνκία ζηνλ επηθνηλσληαθφ ρψξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο. Ζ κφξθσζε πξέπεη λα είλαη αθαδεκατθή. Δπίζεο 

ρξήζηκεο ζα ήηαλ νη ζπνπδέο ζε επηζηεκνληθά παηδία φπσο, ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ (ςπρνινγία, θνηλσληνινγία) ή θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ. Αθνινπζεί ζε επφκελε ελφηεηα αλαθνξά ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρψξν 

ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Δίλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη νη κε ηε 

κφξθσζε επηηπγράλεηαη δηεχξπλζε ησλ πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ, ζηνηρείν 

πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ πξνζφλ φρη κφλν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο αιιά ζηα 

πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα. 

Δπίζεο νη γλψζε μέλσλ γισζζψλ είλαη ζεκειηαθφ ζηνηρείν πέξα απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηέιεηνπ ρεηξηζκνχ ηφζν ηνπ γξαπηνχ φζν θαη ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, ηνπ απφιπηνπ απηνχ εξγαιείνπ θαη κέζνπ επηθνηλσλίαο. 

Δθηφο απφ ηελ αθαδεκατθή κφξθσζε, είλαη πνιχ ρξήζηκε θαη ε 

γεληθφηεξεο εγθπθινπαηδηθέο γλψζεηο. Οη εγθπθινπαηδηθέο γλψζεηο ηνπ 
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παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πην άλεηεο επηθνηλσλίαο θαη επθξάδεηαο ηνπ 

ιφγνπ. Δπίζεο ρξήζηκε αμηνινγείηαη θαη θάπνηνπ είδνπο δεκνζηνγξαθηθή 

εκπεηξία. Ζ επηθνηλσλία – ε νπνία αλαιχεηαη ζε επφκελε ελφηεηα- 

απνηειεί πνιχ βαζηθφ πξνζφλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε ζηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζζεί ηδηαίηεξα ε 

αλάγθε ηεο απφιπηεο γλψζεο φισλ ησλ κέζσλ, ηερληθψλ θαη κεζφδσλ 

επηθνηλσλίαο. 

  Δμθάνιζη / Σςμπεπιθοπά: Ζ εκθάληζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ζθξαγίδνπλ θαη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή επγέλεηα θαη ηελ θαιιηέξγεηα. Ζ εκθάληζε 

ελφο ππεχζπλνπ ζπκβνχινπ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο αηζζεηηθήο θαη κε ηε κφδα ηε επνρήο ηνπ, ρσξίο φκσο 

εμηξεκηζκνχο. ην παξνπζηαζηηθφ ηνπ ζπκβνχινπ δε ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζηνηρεία πξνθιεηηθά κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαζψο επίζεο θαη 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ ζσζηή ζπκπεξηθνξά είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη έλα ζσζηφ θαη επηηπρεκέλν ζχκβνπιν. Ζ 

επγέλεηα θαη ε θαιή ζπκπεξηθνξά δε ζπκβαδίδνπλ πάληα κε ηελ 

θαιαίζζεηε παξνπζία. Ωζηφζν ην πξψην κηα θαζψο πξέπεη ζπκπεξηθνξά 

είλαη πην ζεκαληηθή θαη νπζηαζηηθή γηα έλα ζχκβνπιν απφ φηη κηα 

πξνζεγκέλε εκθάληζε. Σν ηδαληθφ απνηειεί έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δπν. 

εκαληηθφ γηα έλαλ ππεχζπλν δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη λα έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο αμηνπξεπνχο ζπκπεξηθνξάο ζε νπνηνδήπνηε ρψξν θαη αλ 

θηλνχληαη, θαη λα έρνπλ ηελ άλεζε λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε επρέξεηα θαη 

δηπισκαηηθφηεηα κε άηνκα απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

αλεμαξηήηνπ κνξθσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Όπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ παξνπζηαζηηθνχ έηζη θαη ζηα ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο ζα 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη αθξφηεηεο, νη εθθεληξηθφηεηεο θαη γεληθά φηη 

πξνζβάιιεη ην θνηλσληθφ αίζζεκα.  

     Δνημέπυζη: Ζ ελεκέξσζε είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν. Ζ 

ελεκέξσζε ηνπ    ζπκβνχινπ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο. Θα πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη δηαξθψο γηα ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη, γηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί, ζρεηηθά κε 

ηελ εξγαζία ηνπ, ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα. 

      Απμοδιόηηηερ και καθήκονηα ηος ςπεςθύνος Δ.. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ 

ππεπζχλνπ Γ.. ζε θάπνηα μελνδνρεηαθή κνλάδα βάζεη θάπνηνπ 
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πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδνπλ θάπνηα μελνδνρεία  - ζπλήζσο  ην 

εθαξκφδνπλ κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο - νλφκαηη <<ISON>> 

(πξφγξακκα λνηθνθπξέκαηνο ηεο επηρείξεζεο). 

    Υεηξίδεηαη παξάπνλα: πνιιέο θνξέο νη πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηακνλήο ζην  μελνδνρείν αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα. Ο 

ππεχζπλνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαιείηαη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο πειάηεο 

ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα απηά θαη λα ηα νδεγήζεη ζε άκεζε ιχζε. 

            Πξνζθέξεη νπνηαδήπνηε δπλαηή βνήζεηα ηνπ δεηήζεη ν πειάηεο: Δίλαη 

πάληα πξφζπκνο λα πξνζθέξεη ηηο νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ηνπ δεηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ν πειάηεο. πιιέγεη φιεο ηηο πηζαλέο 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα δεηήζεη ν πειάηεο φπσο γηα παξάδεηγκα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε θεζηηβάι, κνπζεία, δξνκνιφγηα, αεξνγξακκέο 

φπσο θαη πνιιά άιια. 

          Δίλαη ππεχζπλνο λα ελεκεξψλεη ηνπο θαθέινπο ηνπ γξαθείνπ κε θάζε 

λέα πιεξνθνξία: Οθείιεη λα δηαβάδεη ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα θαζεκεξηλά θαη 

λα ελεκεξψλεηαη γηα λέα ζρεηηθά κε αξγίεο, δηαλπθηεξεχνληα θαξκαθεία θαη 

ην θαηξφ.  Πξέπεη λα γλσξίδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

μελνδνρείν φπσο θαη ηα άιια μελνδνρεία πνπ ηπρφλ δηαζέηεη ε εηαηξία, 

Δπίζεο πξέπεη λα έρεη ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηηο special εθδειψζεηο πνπ 

δηνξγαλψλνληαη απφ ην FiB ηκήκα ηνπ μελνδνρείνπ, ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ηκεκάησλ, δηάθνξεο άιιεο εθδειψζεηο, πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηηο 

ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Ο ππεχζπλνο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξεί έλα εκεξνιφγην ηκήκαηνο φπνπ ζα δηαηεξεί γξαπηέο αλαθνξέο γηα 

έιεγρν, πξφιεςε θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ. 

       Πξαγκαηνπνηεί μελαγήζεηο ζε φζνπο επηζπκνχλ λα δνπλ ην μελνδνρείν , 

ζπλήζσο ζε ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο. 

Γηνξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε πάξηη γηα πειάηεο θαη πξάθηνξεο. Ο 

ππεχζπλνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη απηφο πνπ παξαθνινπζεί θαη βγάδεη ην 

πξφγξακκα γηα ην θιεηζηφ ηειενπηηθφ θχθισκα. 

Όηαλ νη πειάηεο δεηήζνπλ ράξηεο ή πιεξνθνξίεο γηα ην κέξνο ζην νπνίν 

βξίζθνληαη απεπζχλνληαη ζην ζχκβνπιν δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Όηαλ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζην μελνδνρείν εηδηθέο εθδειψζεηο ή θάπνηα ηκήκαηα 

ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε, ηφηε πξνζπαζεί λα ην πξνσζήζεη. Τπνρξέσζή ηνπ 

είλαη λα παξεπξίζθεηαη ζην εβδνκαδηαίν meeting κε ηνπο άιινπο 

δηεπζπληέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 
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Ηδηαίηεξε θξνληίδα ηνπ είλαη ε ππνδνρή / επράξηζηε δηακνλή θαη ηέινο ε 

αλαρψξεζε ησλ VIP πειαηψλ ηνπ μελνδνρείνπ, θαζψο επίζεο θαη ε 

ππνδνρή εηδηθψλ θαιεζκέλσλ (special guests – tour guides, journalists, 

company members).  

Πξέπνπζα ζεκαζία πξέπεη λα παξέρεηαη κε εληνιή ηνπ ζπκβνχινπ θαη 

ζηνπο πειάηεο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην μελνδνρείν 

γηνξηάδνπλ θάπνηα εηδηθή πεξίζηαζε φπσο, ην κήλα ηνπ κέιηηνο, ηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο ενξηή, ηα γελέζιηα ηνπο, ή θάπνηα επέηεην. 

Θα πξέπεη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζπκβνχινπ λα δίδεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαη θξνληίδα ζε πειάηεο κε εηδηθέο αλάγθεο θαζψο επίζεο 

θξνληίδεη λα πξνζθέξνληαη 

Μηα αξκνδηφηεηα ηνπ ζπκβνχινπ είλαη αιιεινγξαθία κε πειάηεο ηνπ 

μελνδνρείνπ. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπρλή πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο 

πειάηεο. Πξέπεη επίζεο λα δηαηεξεί ζπλερή επηθνηλσλία κε ην ηκήκα 

ππνδνρήο, (F&B). 

Σέινο ε νξγάλσζε θαη ε κεζνδηθφηεηα ζηελ εξγαζία απνηεινχλ πνιχ 

ζεκαληηθά πξνζφληα γηα έλα ζχκβνπιν δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 

2.2       Οξγαληθή ζέζε ηωλ θνξέωλ 

Ο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα αληεπεμέιζεη κε επηηπρία ζηα θαζήθνληα ηνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ άκεζε επαθή θαη ζπλεξγαζία ηνπ κε ην αλψηαην 

θιηκάθην ηεο δηνίθεζεο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Ζ αλάγθε απηή 

πξνθχπηεη απφ δχν θπξίσο παξάγνληεο: 

 Σε γεληθή αξκνδηφηεηα πνπ έρεη ν ζχκβνπινο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

πάλσ ζε φια ηα ζέκαηα αλεμαηξέησο, εθφζνλ ζπλδένληαη θαη 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία, ην 

θχξνο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ην 

θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

 Σε πξνιεπηηθή θχζε  ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

Δπνκέλσο εάλ ν ζχκβνπινο δεκνζίσλ ζρέζεσλ δελ έρεη πιήξε ελεκέξσζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κνλάδαο αιιά θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλεη ε 



 15 

δηνίθεζε δε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληεπεμέιζεη κε επηηπρία ζηα 

θαζήθνληα ηνπ.  

2.3       Η ζέζε ηνπ ζπκβνύινπ δεκνζίωλ ζρέζεωλ ζηε δηνηθεηηθή 
ππξακίδα κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 

ηελ θνξπθή ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο ηνπνζεηείηε ν ζχκβνπινο. Απηφ 

ην γεγνλφο εμππεξεηεί ηε ζσζηή ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζσζηή ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία 

φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηεο κνλάδαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί γηα 

παξάδεηγκα ε δηεχζπλζε πσιήζεσλ δελ έρεη αξκνδηφηεηα ζηα ζέκαηα 

Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ θαη αληίζηξνθα, ελψ νη ζχκβνπινη έρνπλ άκεζε 

αξκνδηφηεηα θαη γηα ηα δχν απηά ηκήκαηα φπσο θαη γεληθφηεξα γηα φιεο ηηο 

δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηνπ μελνδνρείνπ. Οη αξκνδηφηεηεο δειαδή ησλ 

δηεπζχλσλ ζπκβνχισλ επεθηείλνληαη ζε φιν ην θάζκα ηεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη είλαη ππεχζπλνη 

γηα φιεο ηεο απνθάζεηο ηεο κνλάδαο είηε ζε ζρέζε κε ηελ εμσηεξηθή είηε κε 

ηελ εζσηεξηθή ηεο πνιηηηθήο. 

2.4        Πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο πκβνύινπ Δεκνζίωλ ρέζεωλ θαη 
Δηνίθεζεο 

Σν λενπαγέο ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζπκβνχινπ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ε 

έιιεηςε μεθάζαξεο γλψζεο ηεο θχζεο ηεο δνπιείαο απηήο απνηειεί ηελ 

θπξηφηεξε πεγή πξνβιεκάησλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβνχισλ θαη ηεο 

δηνίθεζεο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Σα πην ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ είλαη ηα εμήο:¨ 

 Ζ δηνίθεζε δεηά ζπλήζσο άιιεο ππεξεζίεο απφ απηέο πνπ κπνξεί 

λα πξνζθέξεη έλαο επαγγεικαηίαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο μεθάζαξεο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ ζπκβνχισλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, πνιιέο 

δηνηθήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ επαγγεικαηία δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

κφλν σο κέζν πξνβνιήο ηνπ μελνδνρείνπ θαη ππεχζπλν κφλν γηα ηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο ελψ δελ ηνπ αλαγλσξίδνπλ θαζήθνληα 

δηνηθεηηθά. 

 Ζ δηνίθεζε ζπρλά δελ επηζπκεί ή παξακειεί ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζπκβνχισλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

θαη λα αμηνινγνχληαη ζεκαληηθά. 

 πρλά ε δηνίθεζε πεξηκέλεη ελέξγεηεο θαη απνηειέζκαηα απφ ηνπο 

ζπκβνχινπο  πνπ φκσο δελ είλαη εθηθηά απφ ηνπο ίδηνπο θαη κέζα 
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ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, θαη επηηπγράλνληαη κφλν απφ άιια κέζα, 

φπσο ε δηαθήκηζε θαη ε πξνψζεζε πσιήζεσλ. 

 Δπηκέλνπλ πνιιέο θνξέο ρσξίο επηρεηξήκαηα θαη κε βάζε 

ππνθεηκεληθέο απφςεηο ή πξνθαηαιήςεηο ζε ελέξγεηεο 

αλαπνηειεζκαηηθέο ή αθφκα θαη θαηαζηξνθηθέο γηα ηε πνξεία ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο παξαβιέπνληαο ην γεγνλφο φηη αθξηβψο γηα 

ηελ ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ έρνπλ εληάμεη ζην δπλακηθφ ηεο 

επηρείξεζήο ηνπο ηνλ επαγγεικαηία ζχκβνπιν δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

    Σε ιχζε ζε φια απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα δψζεη κφλν ε πιήξεο 

ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο απφ ην χκβνπιν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζρεηηθά 

κε ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηα πιαίζηα αλεμάξηεηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηα νπνία κπνξεί λα θηλεζεί θαη λα εθηειέζεη ην έξγν ηνπ 

ν χκβνπινο Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 

Ζ νξγάλσζε, ε ζπζηεκαηηθφηεηα, ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 

κεζνδηθφηεηα  είλαη βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα θαηέρεη ν 

χκβνπινο Γεκνζίσλ ρέζεσλ πνπ θηινδνμεί λα δηαθξηζεί θαη λα 

θαηαμησζεί ζην δχζθνιν απηφ επαγγεικαηηθφ θιάδν. 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα θαζήθνληα θαη νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ ππεπζχλνπ Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ εηαηξία ηελ νπνία εθπξνζσπεί. Δπνκέλσο ε πξφζιεςε ελφο αηφκνπ 

ζε απηή ηε ζεκαληηθή ζέζε απνηειεί κηα δχζθνιε δηαδηθαζία γηα θάζε 

εξγνδφηε. Τπάξρνπλ επνκέλσο θάπνηα ζεκαληηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα 

νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ν θάζε επαγγεικαηίαο πνπ επηζπκεί λα 

πξνζιεθζεί ζε κία ζέζε εξγαζίαο.  

 

2.5        Μεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα αλάκεζα ζηνπο δύν θνξείο 

Οη Γεκφζηεο ρέζεηο ζε κία επηρείξεζε, ζηελ πξνθεηκέλε ζηα 

μελνδνρεία, αζθνχληαη απφ εζσηεξηθά ζηειέρε κηαο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο ή θαη απφ ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ειεχζεξνπο ζπκβνχινπο Γ.. θαη 

ηνπο ζπκβνχινπο Γ. πνπ απνηεινχλ εζσηεξηθά ζηειέρε ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 
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ην πξψην ζηάδην ζα γίλεη  αλαθνξά ζηα εζσηεξηθά ζηειέρε. Πνιιά 

μελνδνρεία πξνβιέπνπλ ζην νξγαλφγξακκά ηνπο ζέζεηο Γ.. Παξαθάησ ζα 

γίλεη ζαθέο φηη ν ηεξαξρηθφο βαζκφο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ 

μελνδνρείνπ θαη απφ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζην ζεζκφ απφ ηνλ 

εθάζηνηε ηδηνθηήηε, δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο.  

 πλήζσο είλαη Σκεκαηάξρεο ή Γηεπζπληέο θαη είλαη ηαπηφρξνλα ππεχζπλνη 

θαη γηα ηνλ ηνκέα Γηαθήκηζεο ή πξνζσπηθνχ.  

Σα εζσηεξηθά ζηειέρε παξνπζηάδνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα θαη δπν 

κεγάια κεηνλεθηήκαηα. Σν πιενλέθηεκα ηνπο είλαη φηη βξίζθνληαη ζε 

άκεζε ζπλερή επαθή κε ηε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζηελ νπνία πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, 

γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηά εμαηξεηηθά έκπεηξνπο  πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

 Σα εζσηεξηθά ζηειέρε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηα εμήο κεηλνθηήκαηα: Πξψηνλ  ε καθξφρξνλε ζεηεία ζ’ έλα νξηζκέλν 

απνθιεηζηηθά θιάδν ζηελεχεη    ηνπο νξίδνληεο ηνπ ππεχζπλνπ ζπκβνχινπ 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ηνπ ζηεξεί ηελ δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ πάλσ ζε γεληθφηεξα ζέκαηα Γ.. Γεχηεξνλ  

ε άκεζε θαη απνθιεηζηηθή επαγγεικαηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

εμάξηεζε ηνπ ζηειέρνπο απφ ηε δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ζην νπνίν 

εξγάδεηαη δελ επηηξέπεη ζπρλά ηελ νξζή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

Απηφ είλαη δπλαηφ λα ζπκβεί εθφζνλ  ππάξρεη ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ 

ζπκβνχινπ απφ ηε δηνίθεζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά πην δχζθνιε ηε ιήςε θαηλνηφκσλ θαη ίζσλ πην ξηςνθίλδπλσλ 

απνθάζεσλ πνπ φκσο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη 

ζηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή άλζηζε ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη πηζαλφ ηα 

εζσηεξηθά ζηειέρε λα κελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηζφηηκεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηε δηνίθεζε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη αλεμάξηεηε θαη αλεπεξέαζηε 

ππνζηήξημε ησλ απφςεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ζηειέρνπο. 

ε φηη αθνξά ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ππάξρνπλ γξαθεία 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηα νπνία ζηειερψλνληαη απφ κεκνλσκέλα άηνκα 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, είηε απνηεινχληαη απφ νκάδα ζπκβνχισλ θαη 

έηζη ζπληζηνχλ εηαηξίεο ζπκβνχισλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ νη νπνίεο 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ εθπξνζψπεζε δεκνζίνπ 

ζπκβνχινπ θαη θαηαθεχγνπλ ζηηο εηαηξίεο απηέο γηα ζπλεξγαζία κε θάπνην 

απφ ηα ζηειέρε ηνπο.  

Οη εηαηξίεο απηέο πξνζθέξνπλ ηηο κεγαιχηεξεο εγγπήζεηο γηα κηα ζσζηή 

θαη απνδνηηθή δνπιεηά ζε φινπο ηνπο ηνκείο Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Δίλαη 

«επαγγεικαηίεο» ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη θπξίσο ε πξφνδνο θαη ε 
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αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. Οη επαγγεικαηίεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο είηε σο ζηειέρε εηαηξεηψλ είηε σο 

αλεμάξηεηνη ζχκβνπινη. Οη επηθεθαιείο γξαθείσλ ή εηαηξεηψλ φκσο 

πξνζθέξνπλ πιήξεηο ππεξεζίεο Γ.. ζε κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα ηφζν ζην 

ζπκβνπιεπηηθφ φζν θαη ζην νξγαλσηηθφ θαη εθηειεζηηθφ ηνκέα ράξε ηεο 

ππνδνκήο ησλ γξαθείσλ ηνπο θαη ην έκςπρν δπλακηθφ ηνπο, ηνπ νπνίν 

ζηεξνχληαη νη αλεμάξηεηνη χκβνπινη Γ..  

 

    Πξέπεη φκσο λα δηεπθξηληζζεί φηη θαη ηα εζσηεξηθά ζηειέρε κηαο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κπνξεί λα είλαη ζχκβνπινη Γ.. Δθφζνλ φκσο ν 

ηίηινο αληαπνθξίλεηαη ζηε πξαγκαηηθή επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

πξνζψπνπ θαη φρη ζην «δαλεηζκφ» ηνπ απφ ηε ζέζε ή ηηο αξκνδηφηεηεο 

πνπ ηνπ δφζεθαλ δηφηη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί χκβνπινο Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ έλα νπνηνδήπνηε ζηέιερνο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο επεηδή απιψο 

θαη κφλν επηθνξηίζζεθε κε αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηε ζθαίξα ηνπ 

ζεζκνχ απηνχ. Όπσο ζπρλά ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα. κε πξνζσπάξρεο 

νξγαληζκψλ. 

  

    Δίλαη γλσζηφ φηη ζε κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα ππάξρεη ην εζσηεξηθφ 

ηκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ην εμσηεξηθφ γξαθείν θαζέλα απφ ηα 

νπνία ην θαζέλα έρεη ηηο δηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ 

παξαθάησ.  

 

   Σν εζσηεξηθφ ηκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζε κηα κεγάιε μελνδνρεηαθή 

κνλάδα δηεθπεξαηψλεη φιεο ηηο εζσηεξηθέο εξγαζίεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 

Τπφ ηε θαζνδήγεζε ηνπ επηθεθαιή ππεπζχλνπ ηεξεί θαη ελεκεξψλεη ην 

αξρείν ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο.  

 

 

   Πξνεηνηκάδεη ην πεξηερφκελν ησλ δηάθνξσλ εληχπσλ, πεξηνδηθψλ θαη 

εηδηθψλ εθδφζεσλ θαη δίλεη ζην εμσηεξηθφ γξαθείν φια ηα απαξαίηεηα 

θάζε θνξά ζηνηρεία. πλεξγάδεηαη επίζεο κε ην εμσηεξηθφ γξαθείν ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

    

     Γηεθπεξαηψλεη απιέο εξγαζίεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

απνζηνιή επρεηήξησλ θαξηψλ, δψξσλ θαη επραξηζηεξίσλ. ε φηη αθνξά ην 

εμσηεξηθφ γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ηνπ νπνίνπ επηθεθαιήο είλαη ν 
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ππεχζπλνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ απνηειεί ην θχξην εθθξαζηή θαη θέξεη ηε 

κεγαιχηεξε επζχλε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο 

επηθεθαιήο ηνπ εμσηεξηθνχ γξαθείνπ Γεκνζίσλ ρέζεσλ νθείιεη λα 

ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά θαη έγθαηξα θαη νινθιεξσκέλα γηα φιν ην θάζκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Θεκηηφ είλαη επίζεο λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απηφ 

θαζίζηαηαη αθφκα πην απαξαίηεην εθφζνλ δελ ππάξρεη εζσηεξηθφο ζχκβνπινο 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ. ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ πκβνχινπ 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: 

πγθεληξψλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη επθαηξηψλ ηεο κνλάδαο κε ηε βνήζεηα ησλ ζηειερψλ ηεο 

κνλάδαο θαη απφ ζρεηηθή έξεπλα ή απφ άιιεο πξφζθνξεο πεγέο. 

Καηαζηξψλεη ηε ζηξαηεγηθή. Καηαξηίδεη πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε 

ην ζχκβνπιν Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 

πληνλίδεη θαη εθηειεί ή επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, δηαγσληζκνί, δηαιέμεηο θαη άιια. επηκέξνπο 

εθδειψζεσλ, φπσο ζεκηλάξηα, εθζέζεηο, ζπγθεληξψζεηο ηχπνπ, εγθαίληα 

Δθδίδεη δειηία ηχπνπ θαη αζρνιείηαη γεληθφηεξα κε ηε δεκνζηφηεηα ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

Δπηκειείηαη ηελ έθδνζε φισλ ησλ πεξηνδηθψλ ή εηδηθψλ εληχπσλ πνπ 

αθνξνχλ ην μελνδνρείν. 

Σέινο πιεξνθνξεί ηα ζηειέρε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο γηα θάζε 

ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ή γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηελ αθνξά άκεζα ή έκκεζα. 

 

2.6       ύκβνπινη θαη Σερληθνί ηωλ Δεκνζίωλ ρέζεωλ 

     

    Ζ δηάθξηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζε ζπκβνχινπο 

θαη ηερληθνχο είλαη κηα απαξαίηεηε απνηχπσζε ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο 

αιιά θαη δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη πξψηνη ιεηηνπξγνχλ σο επηηειηθνί 

ζχκβνπινη ηεο δηνίθεζεο, κειεηνχλ ηα πξνβιήκαηα, ζθέθηνληαη ιχζεηο, 

θαηαζηξψλνπλ ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ ηεο επηρείξεζεο. Οη 

δεχηεξνη ιεηηνπξγνχλ σο εθηειεζηηθά φξγαλα θαη αλαιακβάλνπλ ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ή θαη κεκνλσκέλσλ εθδειψζεσλ ή θαη 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Φπζηθά ε δηάθξηζε απηή δελ είλαη πάληα 

επδηάθξηηε εηδηθά ζηελ Διιάδα φπνπ ζπρλά νη δχν απηέο ηδηφηεηεο 

απαηψληαη ζην ίδην πξφζσπν. 
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                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3.1       Επηθνηλωλία ζηηο Δεκόζηεο ρέζεηο 

 Όπσο γλσξίδνπκε νη Γεκφζηεο ρέζεηο είλαη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο ε 

νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή ζπκβίσζε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ 

επηθνηλσλία ζηηο  Γεκφζηεο ρέζεηο έρεη ζθνπφ αθελφο λα βνεζήζεη ην άηνκν 

λα αληηζηαζεί ζηηο δπλάκεηο πνπ ην παξαζχξνπλ ζε ελέξγεηεο κε ζπκβαηέο κε 

ην θνηλσληθφ φθεινο, αθεηέξνπ δε λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο  

θαηαλφεζεο δηαιφγνπ, εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιια άηνκα ή θαη 

νκάδεο αηφκσλ. 

Ο ζεζκφο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απεπζχλεηαη πξνο ηα κέιε ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ή θαη ζε κεκνλσκέλα άηνκα θαη απνβιέπεη ζηε  

κεηάδνζε κελπκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε  

θαηαλφεζεο θαη αιιεινγλσξηκίαο. ηε ζπλέρεηα, επηδηψθεη ηε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηε κεηαβίβαζε ζην θνξέα 
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Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε  αληαιιαγή 

κελπκάησλ θαη απφςεσλ κε απνηέιεζκα ηελ έλαξμε δηαιφγνπ.  

 

3.2       Μνληέια επηθνηλωλίαο ζηηο Δεκόζηεο ρέζεηο  

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε χπαξμε δπν ηνπιάρηζηνλ 

αηφκσλ θαη ε χπαξμε θάπνηαο θνηλφηεηαο κεηαμχ ηνπο..  

Ζ επηθνηλσλία ινηπφλ Θα κπνξνχζε λα νξηζηεί ζαλ ηε κεηαθνξά γλψζεσλ, 

πιεξνθνξηψλ ή ελφο κελχκαηνο κε ηε ρξήζε πξνθνξηθψλ ή κε πξνθνξηθψλ 

ζηνηρείσλ.  

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ηέζζεξα:  

1. Ζ πεγή 

2. Σν κήλπκα 

3. ην κέζν      

4. Ο απνδέθηεο (ή παξαιήπηεο)              

 

                                                                                          

 

Ζ δηαδηθαζία αξρίδεη απφ ην θνξέα, ζηε πεξίπησζε πνπ έρεη θαη Θέιεη 

λα κεηαδψζεη κηα πιεξνθνξία. Δηδηθφηεξα ε πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα 

έλα λέν πξντφλ ή ππεξεζία ζηα μελνδνρεία ή βειηίσζε ηνπ παιηνχ 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο. 

ηελ προκειμένη περίπηωζη παραηηρούμε όηι ε επηρείξεζε ε νπνία 

απνηειεί ηε πεγή ζηέιλεη θάπνηα πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηψληαο κηα απφ 

Σηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνψζεζεο ή Κάπνην ζπλδπαζκφ απφ απηέο ή θαη 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνψζεζεο καδί. Ζ αγνξά απνηειεί ηνλ 

απνδέθηε ηεο πιεξνθνξίαο.  



 22 

  

    ηε ζπλέρεηα ε πιεξνθνξία κεηαθξάδεηαη θαη παίξλεη ηε ηειηθή ηεο 

κνξθή. Σν επφκελν βήκα είλαη ε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην κέζν 

ελεκέξσζεο πνπ έρεη επηιερηεί.  

Σέινο ε πιεξνθνξία θηάλεη ζηνλ απνδέθηε, ν νπνίνο αθνχ ηελ 

εξκελεχζεη ζα αληηδξάζεη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.  

 

3.3       Σξόπνη επηθνηλωλίαο  

Ζ άηππε επηθνηλσλία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:  

α. ηε δεκνζηφηεηα  

β. ηελ εκπνξηθή επηθνηλσλία 

  

ΔΗΜΟΘΟΣΗΣΑ  

Ζ δεκνζηφηεηα δελ είλαη ζπλψλπκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

αιιά  απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο ηνπο. Ζ δεκνζηφηεηα ρξεζηκεχεη γηα ηελ 
πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο. 

  

Ο Ζ. Baus αλαθέξεη φηη ν ξφινο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη λα θάλεη ην 

θσο άμην λα θαίλεηαη. Ζ ηέρλε ηεο δεκνζηφηεηαο είλαη πξάμε ηνπ θαίλεηαη 

απηφ ην θσο.  

 

Μπνξνχκε λα δψζνπκε έλα νξηζκφ ηεο δεκνζηφηεηαο πεξηεθηηθφ θαη 

απιφ. Γεκνζηφηεηα είλαη ε ρσξίο ρξήκαηα κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ θαη 

γεγνλφησλ λέσλ πνπ κπνξεί ν’ αθνξνχλ έλα πξντφλ, κηα επηρείξεζε, έλα 

νξγαληζκφ ή θαη έλα θξάηνο πξνο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη κε θνηλφ 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

 ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε δεκνζηφηεηα είλαη απαξαίηεηε ζην 

ηνπξηζκφ θαη εηδηθφηεξα ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δηφηη εθηφο ησλ άιισλ  

ε δεκνζηφηεηα βνεζάεη ζηε πξνψζεζε ηνπ μελνδνρείνπ πξνο ηα έμσ. 
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 Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο δεκνζηφηεηαο είλαη φηη παξνπζηάδεηαη ζαλ 

απζεληηθή θαη θαίλεηαη λα πξνθαιείηαη απφ ηα ίδηα ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο (media) θαη άξα ν βαζκφο αμηνπνίεζεο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξνο. 

 Ζ βαζηθή δηαθνξά κε ηε δηαθήκηζε είλαη φπσο αλαθέξεη ν D. Eines ζηε 

δηαθήκηζε ην πξφβιεκα είλαη λα βξεζεί ην κέζν κε ην νπνίν ζα θηάζνπκε 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θνηλνχ πνπ καο ελδηαθέξεη.  

 

ΕΜΠΟΡΘΚΗ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ  

Δκπνξηθή επηθνηλσλία είλαη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ απνβιέπεη ηε 

κεηαβίβαζε ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο δηαθφξσλ κελπκάησλ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

εκπνξηθή επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη κε ηε πνιηηηθή πξνψζεζεο πξντφλησλ 

κέζα ζην νινθιεξσκέλν <<Marketing Mix>> ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

πξνψζεζε πξντφληνο (Product Production) απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

1. Γηαθήκηζε 

2. Πξνζσπηθέο πσιήζεηο 

3. Πξνψζεζε πσιήζεσλ 

4. Γεκφζηεο ζρέζεηο 

 

 

 

 

     Οη βαζηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνψζεζεο είλαη ε δηαθήκηζε θαη νη 

πξνζσπηθέο 

πσιήζεηο, ελψ ε πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη νη δεκφζηεο ζρέζεηο ελεξγνχλ ζαλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ησλ δπν δξαζηεξηνηήησλ. 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε αλάγθε επηθνηλσλίαο δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ην ηειηθφ θαηαλαισηή, αιιά θαη 
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πξνο ηνπο θνξείο θαλαιηψλ δηαλνκήο φπσο γηα παξάδεηγκα. Δκπφξνπο 

ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο. 

 Ο δηαρσξηζκφο ησλ ηεζζάξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξνψζεζεο είλαη 

δχζθνινο γηαηί ππάξρεη αιιεινθάιπςε θαη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη  

γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ζθνπφ ηνπο. ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο  

ησλ ηεζζάξσλ απηψλ κέζσλ πξνψζεζεο δίδεηαη κεγάιε βαξχηεηα απφ ηνπο 

εηδηθνχο. Ωζηφζν θαη θάπνηνη άιινη ηξφπνη  κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηξφπνη απηνί είλαη νη 

εμήο: 

1. Γηαθήκηζε 

2. Πξνψζεζε πσιήζεσλ  

3. Πξνπαγάλδα  

4. Δλεκέξσζε  

 

Σα παξαπάλσ ζα  αλαιπζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην. 

  

3.4       Επηινγή ηωλ κέζωλ επηθνηλωλίαο  

Μηα απφ ηηο θπξηφηεξεο απνθάζεηο ζηελ αλάπηπμε κηαο εθζηξαηείαο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη ε επηινγή ηνπ κέζνπ ή ησλ κέζσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Μεηά ην θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ θαη αθνχ δεκηνπξγεζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν κήλπκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ην επφκελν βήκα είλαη ε επηινγή 

ηνπ θαηάιιεινπ κέζνπ ή θαη ν ζπλδπαζκφο κέζσλ γηα ηε κεηάδνζε ηνπ 

κελχκαηνο κε νξηζκέλε ζπρλφηεηα θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

    

    Απφ ηα ππάξρνληα κέζα ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ εθείλα πνπ ζε νξηζκέλν 

γεσγξαθηθφ ρψξν θαη ρξφλν κπνξνχλ λα δψζνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ απφ ην θνξέα 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαηά ηεο απφθαζεο επηινγήο  

σλ ζρέζεσλ είλαη:  

1. Σν κέγεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ  

ρέζεσλ 

2. Σν είδνο ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζη αληαγσληζηέο 
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3. Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ κέζνπ 

4. Ο βαζκφο ηεο απαηηνχκελεο επειημίαο 

5. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θάζε κέζνπ 

 

  

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνεγήζεθαλ αλαθέξνληαη ηα 

αθφινπζα: 

  

α) Σν κέγεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ κέζσλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ επηινγή ησλ κέζσλ. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη αλάινγα κε ην δηαηεζεηκέλν πξνυπνινγηζκφ ζα επηιεγεί θαη ην 

αλάινγν κέζν. 

β) Πξφβιεκα απνηειεί θαη ε εθινγή ηνπ κέζνπ ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θχξηνη αληαγσληζηέο ηεο κνλάδαο. Πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ίδηα κέζα. Ζ απάληεζε ζα εμαξηεζεί απφ ηε 

γεληθφηεξε πνιηηηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε θαη 

ηα  απνηειέζκαηα πνπ είραλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ απηψλ νη 

αληαγσληζηέο. 

 γ) Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ κέζνπ εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ απεπζχλεηαη ην κήλπκα. εμαξηάηαη δειαδή απφ 

ηελ βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη ζην κέζν θαη ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ. Όια ηα κέζα απήρεζε ζε νξηζκέλε κεξίδα ηνπ 

θνηλνχ. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ απνηεινχλ ε θάιπςε θαη ε 

ζπρλφηεηα. 

  

 

δ) Ζ επειημία είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηνπ απφ απηή 

εμαξηάηαη ε     δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ κελπκάησλ εθφζνλ απηφ 

θξηζεί απαξαίηεην.  

ε) Ο ηειηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ επηινγή ελφο κέζνπ είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 
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Καηά ηελ εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηε 

κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε ππεηζέξρνληαη δπν θχξηεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θάζε κέζνπ. Απηέο νη κεηαβιεηέο είλαη νη 

εμήο: 

1. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ επεξεάδεη ην θάζε κέζν 

 

2. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ κέζνπ λα θηάζεη ηηο επηζπκεηέο θνηλσληθέο νκάδεο ή 

ζε κεκνλσκέλνπο δέθηεο 

 

Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δπν θαζνξίδεη θαη ην βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο  

ηνπ κέζνπ ζε φηη αθνξά ηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο.  

 

 

 

                                             ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 
4.1        Δεκόζηεο ζρέζεηο θαη Marketing 

    Οη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη ην πην «παξεμεγεκέλν» εξγαιείν ηνπ Marketing, 

εηδηθφηεξα φζνλ 

αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ηνπ λα επεξεάδεη ζεηηθά ην θχθιν δσήο ελφο 

πξντφληνο ζην μεθίλεκα ηνπ.  

    «Παξεμεγεκέλν»  γηαηί κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπλήζσο γίλνληαη νη Γεκφζηεο 

ρέζεηο ζηελ Διιάδα, ε ρξήζε ηνπο έρεη εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζζεί ζε 

έκκεζε δεκνζηφηεηα ζην ηχπν κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο θαη ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ζεηηθήο πξνδηάζεζεο ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζε κηα εηαηξεία, πξντφλ 

ή ππεξεζία. 

Ζ επηρείξεζε πξνζπαζεί κέζσ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, λα δεκηνπξγήζεη έλα 

θνηλφ πεδίν εκπεηξίαο κεηαμχ απηήο ηεο ίδηαο θαη ησλ πηζαλψλ αγνξαζηψλ 

ησλ πξντφλησλ ηεο. ηε πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηα μελνδνρεία. 

αγνξαζηέο ζεσξνχληαη νη ρνλδξέκπνξνη  
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Tour Operators θαη άιια ηνπξηζηηθά γξαθεία φπσο επίζεο θαη νη ίδηνη νη μέλνη 

ηνπξίζηεο  

νη νπνίνη επηζπκνχλ λα έξζνπλ κεκνλσκέλα ζην ηφπν πξννξηζκνχ ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο.  

Οη κεκνλσκέλνη απηνί ηνπξίζηεο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 

Γ.. θαη δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πξντφληνο πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο είλαη ν ηφπνο 

πξννξηζκνχ. Σν θνηλφ απηφ Πεδίν εκπεηξίαο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 

πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα θεξδίζεη ηε πξνζνρή εθείλσλ πξνο ηνπο νπνίνπο 

απεπζχλεη ηα κελχκαηα ηεο. Έηζη νη Γεκφζηεο ζρέζεηο,  

απνηεινχλ ηε βάζε ηεο πξνσζεηηθήο πξνζπάζεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

       Αθνινπζεί ε αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ Marketing θαζψο ζα αλαιπζεί θαη 

ε ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία.. Σν Marketing 

πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα ησλ παξαγφλησλ απηψλ ηεο αγνξάο πνπ επεξεάδνπλ 

άκεζα ή έκκεζα ηε παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ κηαο επηρείξεζεο 

θαη πνπ ηειηθά βνεζάεη ζηε ράξαμε ζσζηήο θαη απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο 

απφ ηελ επηρείξεζε κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ ζεηηθνχ νηθνλνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο. 

    χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πξφθεηηαη γηα έλα ηξφπν ζθέςεο ησλ 

ππεχζπλσλ ησλ δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, εδψ  βξίζθεηαη ζηε 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή επηζήκαλζε ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ θαη ζηε  

πξφβιεςε απηψλ πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηνχλ. 

Ζ επηζήκαλζε απηή έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο ππεχζπλνπο λα πεηχρνπλ ηε 

παξαγσγή θαηαιιειφηεξσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηε θαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ θαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο άξηζηνπ θέξδνπο. 

 

    Σν Marketing είλαη ην φξγαλν κέζσ ηνπ νπνίνπ ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζδηνξίζεη  ην είδνο, ηε πνζφηεηα, ηε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ 

πξέπεη λα παξαρζεί θαζψο θαη ηνλ ηφπν θαη ηξφπν πνπ πξέπεη λα δηαηεζεί. 

  

   Σν Marketing  είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ελεξγεηψλ πνπ βαζηθφο 

ζθνπφο ηνπο είλαη αθ ελφο ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο  θαη 
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αθεηέξνπ ε απφζηαζε θέξδνπο. Ζ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο ζα εμαξηεζεί 

απφ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απηψλ ησλ αλαγθψλ , ε επηρείξεζε  

πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη ζπλερψο ην πεξηβάιινλ ηεο θαη λα πξνζαξκφδεηαη 

ζε απηφ. Ζ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο εμαξηάηαη ηειηθά απφ ην βαζκφ γλψζεο 

θαη εθηίκεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαζψο 

επίζεο θαη απφ ηελ παξαγσγή θαη πξνζθνξά εθείλσλ ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ 

αλαγθψλ. Οπζηαζηηθά ην Marketing αθνξά ζηε δηαξθή απφθηεζε εκπεηξίαο 

κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο αιιά θαη ζηε γλψζε θαη 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη θηλήηξνπ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

  Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί ηνπ Marketing. Ωζηφζν φινη νη νξηζκνί 

απνδίδνπλ ζην Marketing κηα δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία νξγαλψλεη θαη 

θαηεπζχλεη ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθηίκεζε θαη κεηαηξνπή ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θαηαλαισηή ζε 

ελεξγφ δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή  ππεξεζία θαη αληίζηνηρα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηαθέξνπλ ην πξντφλ ή ππεξεζία ζην ηειηθφ ρξήζηε 

θαηαλαισηή.  

    Όια ηα παξαπάλσ γίλνληαη κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρεη 

ζέζεη ε επηρείξεζε, είηε αθνξνχλ ζηελ απνθφκηζε θέξδνπο είηε ζε θάπνην 

άιιν ζηφρν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη: 

1) Ο νξηζκφο ηνπ Marketing αλαθέξεηαη ζε κηα ιεηηνπξγία πνπ ζπληνλίδεη 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη φρη ζε κηα κεκνλσκέλε 

ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο. 

2) Ο ξφινο ηνπ Marketing δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

δήηεζεο αιιά πξσηαξρηθά ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ηε δήηεζε δειαδή θαη φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη κε ηηο δηάθνξεο ηάζεηο. 

 

 ε ζρέζε κε ηε πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ απνηειεί επίθεληξν ζηελ 

εξγαζία απηή ην ηνπξηζηηθφ Marketing είλαη θαη’ αληηζηνηρία νη ζπζηεκαηηθέο 

θαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθηέιεζε  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο ζηε ηνπξηζηηθή επηρεηξεκαηηθή 
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κνλάδα (αλεμάξηεηα  απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα κηα ηνπξηζηηθή επηρεηξεζηαθή 

κνλάδα ηδησηηθνχ, δεκνζίνπ, εζληθνχ, πεξηθεξεηαθνχ  ελδηαθέξνληνο ή 

δηεζλνχο αληηθεηκέλνπ. Οη ζπζηεκαηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ Marketing γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ   ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

δηάθνξσλ θαηαλαισηηθψλ νκάδσλ θαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

απνιακβάλεη ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε αληίζηνηρα νθέιε θαη νηθνλνκηθφ 

θέξδνο. Ζ επηηπρία ηεο επαθήο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ αγνξά ζηελ νπνία 

απεπζχλεηαη— εμαξηάηαη απφ ηε ζσζηή επηινγή ελεξγεηψλ πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ πνιηηηθή ηεο θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεσλ θαη ηελ 

επίηεπμε αιιά θαη κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. 

Σν ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ θαηάθηεζε ηεο αγνξάο, ηελ πψιεζε 

ησλ ππεξεζηψλ θαη επνκέλσο ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ φπσο θαη αλ 

εθθξάδνληαη απηέο, απνηεινχλ έλα κείγκα ηερληθψλ ην απνθαινχκελν 

«Μείγκα Marketing» ή «Marketing mix». Σν κείγκα Marketing είλαη 

νπζηαζηηθά ν πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ή 

επεξεάδνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο.   

Σν Marketing mix απνηειείηαη απφ 4 βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχλ ηα 

ιεγφκελα 4P ηνπ Marketing: 

  

- πξντφλ (product) 

-δηαλνκή (place) 

-πξνβνιή (promotion) 

-ηηκνιφγεζε (price) 

Με ηνλ φξν «πξντφλ» θαηαιαβαίλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα ην πιένλ ζεκαληηθφ 

ζεκείν  

γηα ην νπνίν θαηαζηξψλνληαη φιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο θαη ζπληνληζκέλεο 

ελέξγεηεο γηα λα βγεη ζηελ επηθάλεηα θαη  λα επηθέξεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. ην θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηνλ φξν πξντφλ ραξαθηεξίδνληαη 

θάζε είδνπο ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ ηνπξίζηα, θαζψο επίζεο θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ζην κέγηζην 

δπλαηφ ε ηθαλνπνίεζή ηνπ.  

  

Με ηνλ φξν δηαλνκή ελλνείηαη ην πσο ζα  πξνζθεξζεί ην πξντφλ, ε ππεξεζία. 
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θνπφο είλαη ε δηαλνκή λα γίλεη κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ζπλδπαζκφ 

απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ. 

Με ηνλ φξν «πξνβνιή» ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ κέζσλ  πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο. Σα κέζα απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θη.ι 

  

Με ηνλ φξν «ηηκνιφγεζε» ελλνείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ηηκνινγεζεί ην 

πξντφλ. Δίλαη νπζηαζηηθά νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ. 

  

Οη 4 βαζηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ ηηκή ηνπ 

πξντφληνο είλαη νη εμήο:  

 

   1) Έξεπλα Αγνξάο 

   Βαζηθή έλλνηα ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Marketing είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ. Αλ δελ γίλεη ζσζηή αμηνιφγεζε 

απηήο ηεο δχλακεο γηα θάζε ηκήκα ηεο αγνξάο ζην αξρηθφ ζηάδην είλαη πνιχ 

πηζαλφλ φιεο νη άιιεο ελέξγεηεο λα κελ απνδεηρηνχλ  απνηειεζκαηηθέο. Ζ 

πξψηε βαζηθή ππνρξέσζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Marketing είλαη ε έξεπλα 

αγνξάο. Ζ πνηφηεηα ζηε δηαδηθαζία ιήςεσο κηαο απφθαζε εμαξηάηαη απφ ηελ 

αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ. Υσξίο ζσζηή πιεξνθφξεζε νη ππεχζπλνη 

νδεγνχληαη ζε εηθαζίεο πνπ κπνξεί λα κελ βιάπηνπλ ζε πεξηφδνπο φπνπ ε 

δήηεζε είλαη κεγαιχηεξε ηεο πξνζθνξάο, σζηφζν κπνξεί λα απνβνχλ 

θαηαζηξνθηθέο ζε πεξηφδνπο φπνπ ε δήηεζε είλαη πνιχ κηθξφηεξε ηεο 

αγνξάο.  

   ηνλ φξν έξεπλα αγνξάο πεξηιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη κηα 

επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηε αλακελφκελε δήηεζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, αλ πξνζθέξνληαη παξφκνηεο ππεξεζίεο θαη απφ 

άιιεο επηρεηξήζεηο θαη ηελ πνξεία ησλ πσιήζεσλ ηνπο έηζη ψζηε λα 

ζρεκαηίζνπλ νη ππεχζπλνη παξάγνληεο ηεο εηαηξίαο κηα πξψηε εηθφλα γηα ηελ 

πνξεία ηνπ πξντφληνο. 

 2) Πξφβιεςε ζπλζεθψλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο μελνδνρεηαθήο αγνξάο. 
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 Γεχηεξε ππνρξέσζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ Marketing  είλαη λα πξνβιέςεη ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο μελνδνρεηαθήο αγνξάο ζην κέιινλ. 

 

3) Δλαξκνληζκφο ηεο πειαηείαο κε ηελ ππάξρνπζα ζεηξά μελνδνρεηαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ.  

   Απνηειεί έλα βξαρπρξφλην ζρέδην. Ωζηφζν ζα πξέπεη ε πνιηηηθή ηνπ 

μελνδνρείνπ λα ζρεδηάδεη θαη ηε καθξφρξνλε πνξεία. Ο D. KOTLER 

επηβεβαηψλεη απηή ηελ αξρή. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: Ο αληηθεηκεληθφο 

ζθνπφο ηνπ Marketing βξαρπρξφληα είλαη λα πξνζαξκφδεη ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο πειαηείαο. 

  

   Αλ ιεθζεί ππφ φςελ  νηη ζην μελνδνρεηαθφ θιάδν έλα βξαρχρξνλν ζρέδην 

θαιχπηεη κηα πεξίνδν δχν έσο πέληε εηψλ, απμάλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

Marketing. Γελ πξέπεη σζηφζν λα  παξαιεθζεί ην γεγνλφο νηη ην 

απνηειεζκαηηθφ Marketing πξνυπνζέηεη θαιή γλψζε ηεο αγνξάο θαη ησλ 

αλαγθψλ ηεο  

 

4) Γλψζε ζρέζεσλ μελνδνρείνπ θαη ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. 

Σέηαξηε βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ Marketing είλαη ε γλψζε ηεο ζρέζεσο ηνπ 

μελνδνρείνπ κε ηα άιια ηνπξηζηηθά πξντφληα.  

 

Βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ Marketing είλαη λα αλαθαιχςεη πνην είλαη ην 

ηειηθφ“ πξντφλ πνπ αγνξάδεη ν θαηαλαισηήο ηνπξίζηαο π.ρ. αλάπαπζε, 

εθπαίδεπζε, ζπλέδξην, πεξηπέηεηα θαη άιια,  γηαηί έηζη κφλν ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα εληνπηζηεί ε αθξηβή ζέζε ηνπ μελνδνρείνπ ζην ηνπξηζηηθφ 

θχθισκα θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηα άιια ηνπξηζηηθά πξντφληα 

 Ζ καδηθή παξαγσγή θαη ε ηππνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  

δεκηνχξγεζε ηε δπλαηφηεηα ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο λα εμππεξεηνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ έλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο. Σα θεληξηθά μελνδνρεία 

κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ έλα αξηζκφ απφ δηαθνξεηηθά άιια 

ζπκπιεξσκαηηθά  ηκήκαηα ηεο αγνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο 

θαη ηα πξντφληα ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. (κήλεο ή κέξεο). 
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 Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο ην ρεηκψλα κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηελ θίλεζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ ην θαινθαίξη, ή ε θίλεζε εκπφξσλ θαη 

επηρεηξεκαηηψλ κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη κε Banqueting, νξηζκέλεο κέξεο 

ηεο εβδνκάδαο. 

   

 

  πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε ζηξαηεγηθή ηνπ Marketing ζην 

μελνδνρείν είλαη κηα    ζπζηεκαηηθή επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ 

εμαζθαιίδεη πξνθαηαβνιηθά έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πειαηψλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο μελνδνρεηαθήο αγνξάο, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ππεξεζίεο θαη πξντφληα εηδηθά ζρεδηαζκέλα ή 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηνπ θαηά κνλάδα θφζηνπο παξαγσγήο. 

  

Μπνξεί ηέινο λα ραξαθηεξηζζεί ζαλ κηα πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

θξαηήζνπλ θάπνην έιεγρν ζηε κειινληηθή πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. 

 

  Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην Marketing είλαη απαξαίηεην ζν ηνπξηζκφ 

είλαη νη εμήο:  

 

Τπάξρνπλ δχν θπξίσο ιφγνη πνπ ε ιεηηνπξγία Marketing παίδεη ηφζν 

ζπνπδαίν ξφιν ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. 

  

Ο πξψηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο, ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ ρψξσλ ππνδνρήο ηνπξηζηηθψλ ξεπκάησλ. Κάζε ρξφλν 

εκθαλίδνληαη λένη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί κε μελνδνρεηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, παξαιίεο, πφινπο έιμεο, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θη.ι. Έηζη 

ην ζέκα ησλ πσιήζεσλ θαη ε δεκηνπξγία θέξδνπο απνηειεί έλα απφ ηα 

ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. 

Ο δεχηεξνο ιφγνο ζρεηίδεηαη κε ηε δνκή ηεο ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθήο 

αγνξάο. Καζψο ε αγνξά απμάλεη ζε κέγεζνο, ηδίσο ζηηο βηνκεραληθέο 

ρψξεο, παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν ηκεκαηνπνηεκέλε θαη 

δηαθνξνπνηεκέλε.  
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Ζ δήηεζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ λα εκθαλίδεηαη νκνηφκνξθε. Άλζξσπνη 

δηαθνξεηηθήο ειηθίαο. λννηξνπίαο θαη δηάζεζεο δείρλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο γηα εηδηθέο ππεξεζίεο, πξννξηζκνχο θαη ηνπξηζηηθά ζέιγεηξα.  

 

Ο κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα πξνζειθχζεη ε επηρείξεζε πειάηεο είλαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.  

 

 Γημόζιερ ζσέζειρ και πποώθηζη πυλήζευν  

ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα μεθαζαξηζηεί άιιε κηα ζχγρπζε ε 

ζπρλφηεξε αλάκεζα ζηηο Γεκφζηεο ζρέζεηο θαη ηε πξνψζεζε ησλ 

πσιήζεσλ.   

Δδψ ηα φξηα είλαη ηα πην δπζδηάθξηηα Ο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ν 

ζηφρνο πνπ επηδηψθεηαη ν νπνίνο φκσο απφ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα κεξηθέο 

θνξέο δελ είλαη ακηγήο. 

Αο ζεσξεζεί ην αθφινπζν παξάδεηγκα: Ζ πξφζθιεζε, μελάγεζε θαη 

δεμίσζε κηαο νκάδαο θαηφρσλ απηνθηλήησλ ζ’ έλα εξγνζηάζην ειαζηηθψλ 

είλαη πξνψζεζε πσιήζεσλ. Ζ πξφζθιεζε, μελάγεζε θαη δεμίσζε ηνπηθψλ 

αξρψλ, δεκνζηνγξάθσλ, βνπιεπηψλ, ζην ίδην εξγνζηάζην είλαη — θαη’ 

αξρήλ — Γεκφζηεο ζρέζεηο.  

Δπεηδή φκσο απηέο νη νκάδεο θνηλνχ έρνπλ θαη απηνθίλεηα κπνξεί 

απηφκαηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαη θάπνηεο επλντθέο επηπηψζεηο ζην ρψξν 

ηεο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ.  

 

Αλ ζθνπεχεη ζηελ άκεζε ή έκκεζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ είλαη 

πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ. Αλ φκσο ζθνπεχεη ζηε θαιιηέξγεηα θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο θαη θαιήο ζέιεζεο είλαη Γεκφζηεο ζρέζεηο. 

  

Καηά ηελ Α.Δ.Μ. (Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Marketing), πξνψζεζε είλαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο ηεο επηρείξεζεο εθηφο απφ ηε δηαθήκηζε, ηηο 

πξνζσπηθέο πσιήζεηο θαη ηηο Γ.., πνπ δηεγείξνπλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη νπνίεο θάλνπλ ηνπο κεζάδνληεο πην 

απνηειεζκαηηθνχο. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη εθζέζεηο, νη επηδείμεηο, 
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ηα βξαβεία θαη νη ινηπέο πξνζπάζεηεο γηα πψιεζε. Απφ ηνλ νξηζκφ απηφ 

ζπκπεξαίλεηαη ην γεγνλφο φηη κηα θνξπθαία δξαζηεξηφηεηα  ηεο 

πξνψζεζεο πσιήζεσλ εμππεξεηεί ζα γέθπξα αλάκεζα ζηηο ηξεηο απηέο 

ελέξγεηεο ηεο πξνψζεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο.  

Ο OP. Spillard αλαθέξεη φηη: πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ είλαη ε παξνρή 

θηλήηξσλ  (ζηνλ αγνξαζηή) ζην ηφπν θαη ζην ρξφλν πνπ παίξλεηαη ε 

απφθαζε γηα αγνξά θαη ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρεη κέρξη ηψξα 

ζρεκαηίζεη ν ππνςήθηνο αγνξαζηήο ζην κπαιφ ηνπ γηα ην πξντφλ πνπ 

δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε. 

 

Ζ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ινηπφλ είλαη κηα ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα, ε 

νπνία επηηξέπεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζρεξεηψλ ηηο νπνίεο νχηε νη 

δηαθήκηζε, νχηε νη πξνζσπηθέο πσιήζεηο, νχηε ζη δεκφζηεο ζρέζεηο 

κπνξνχλ λα επηιχζνπλ, κέζα ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα ηεο 

εκπνξίαο  ησλ πξντφλησλ. 

 

Ζ δηαθήκηζε θαη νη Γ.. θηάλνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ζηα ζπίηηα ηνπο, ζηηο 

δνπιείεο ηνπο 

ή ζηα ηαμίδηα ηνπο. Όηαλ θηάζεη φκσο ε ψξα γηα ηελ αγνξά ηφηε ε επαθή 

απηή κπνξεί λα έρεη θηάζεη. Όκσο κφλν ε πξνψζεζε ζπκίδεη ζηνλ 

θαηαλαισηή λ’ αγνξάζεη, αθξηβψο ζην  

ζεκείν ηεο αγνξάο θαη ζην ηξφπν πψιεζεο ηνπ πξντφληνο.  

    

                                                       

                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

 5.1      Δηαθήκηζε θαη Δεκόζηεο ζρέζεηο  

Ζ δηαθήκηζε θαη νη Γ.. είλαη ηα δπν απφ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία ηεο 

πξνψζεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ Marketing πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

θακπάληεο Marketing. 

Ζ δηαθήκηζε φπσο θαη νη Δ.Σ. έρνπλ ζαλ θνηλφ ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη 

ηειηθή πψιεζε ηνπ πξντφληνο. Ζ πξνψζεζε φκσο απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε 

δηαθνξεηηθά κέζα θαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν. ΟΗ Γ.. απνηεινχλ φπσο έρεη 
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πξναλαθεξζεί, ηε βάζε. Όηαλ πιένλ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνσζεηηθή 

πξνζπάζεηα, ε θακπάληα απφ ηηο Γ.. βξίζθεη πιένλ   

έηνηκν ε Γηαθήκηζε ην έδαθνο γηα ηε πεξαηηέξσ θαη ηειηθή πξνψζεζε ηνπ 

πξντφληνο κέζσ ησλ ΜΜΔ ηα νπνία κέζα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο 

θαηαλαισηέο- αγνξαζηέο. 

  

Ωο θιεηδηά ζην επηθνηλσληαθφ Marketing ε δηαθήκηζε θαη νη Γ.. ζεσξνχληαη 

καδί γηα ηελ πξσηαξρηθή ηνπο επζχλε πνπ είλαη λα κελ επεξεάδνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο σο πξνο ην ζεκείν παξαγσγήο θαηαλάισζεο θαη αγνξάο ησλ 

πξντφλησλ. Απηή ε επηξξνή επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ηχπνπ ηεο 

ηειεφξαζεο θαη άιισλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα, θάλνληαο ηε δηαθήκηζε θαη ηηο Γ.. ηηο πην δηαβξσηηθέο θαη νξαηέο 

ζρεηηθά κε ην  ηη βιέπεη ν θαηαλαισηήο ζηηο πξνζπάζεηεο Marketing. 

Δίλαη ινγηθφ λα κεηαθξάδνληαη πιαηηά νη επηθνηλσλίεο ηνπ Marketing, λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο φπσο ηε πξνζσπηθή 

πψιεζε θαη ηε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ θαζψο επίζεο ηε δηαθήκηζε θαη ηηο 

Γ.. 

 

αλ πνζνζηφ απφ ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ πνπ μνδεχνληαη ζην Marketing ε 

δηαθήκηζε θαη νη Γ.. είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζηα ηαμίδηα θαη ζην ηνπξηζκφ 

απφ φηη ζε πνιιά άιια θαηαλαισηηθά πξντφληα. Αθφκα θαη έηζη ε δηαθήκηζε 

είλαη ζπρλά ην πην αθξηβφ θνκκάηη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα κηα θακπάληα θη 

έρεη πξνζζέζεη κεγάιε ζεκαζία φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε ην ξφιν ηεο 

ππνζηήξημεο γηα λα ζπκπιεξψζεη η’ άιια ζηνηρεία ηεο φπσο:  

-Γηαθεκηζηηθά έληππα  

- Μείσζε ζηηο ηηκέο 

- Πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ  

Ζ δηαθήκηζε θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ νη Γ.. ζπρλά απαηηνχληαη γηα λα 

θάλνπλ ηνπο πηζαλνχο πειάηεο λα γλσξίζνπλ , ηελ χπαξμε ησλ άιισλ 

ζηνηρείσλ ηεο θακπάληαο. Σα εκπφδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαδηθαζία 

ηεο επηθνηλσλίαο εμεγνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα παξάδεηγκα ζην ηνπξηζκφ, 

ην νπνίν επίζεο βνεζάεη ζηε εηζαγσγή ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ  φξσλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαθήκηζεο.  

 

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ θαη ζα ζπγθξηζνχλ : 

 «Ο νξηζκφο ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ Γ..» θαζψο θαη νη «αληηθεηκεληθνί ηνπο 

ζθνπνί» ζε ζπλδπαζκφ κε ην δεκηνπξγηθφ ηνπο ξφιν, ηελ επηινγή ησλ κέζσλ 

θαη ηνπ θφζηνπο, ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ρξήζε ησλ 

πξαθηνξείσλ. 

 

Θα αθνινπζήζεη πεξηγξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη ρξήζεσλ ησλ Γ.. 

θαη ζα  νινθιεξσζεί ε αλάιπζε κε κηα ζεκείσζε πάλσ ζηνπο ιφγνπο πνπ ηα 

έμνδα ηεο  

δηαθήκηζεο είλαη ζρεηηθά ρακειά ζηε βηνκεραλία ησλ ηαμηδηψλ θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

 

 5.2     Η θιίκαθα ηεο Δηαθήκηζεο θαη ηωλ Δεκνζίωλ ρέζεωλ  

 

Ο βξεηαληθφο νξγαληζκφο δηαθήκηζεο ππνινγίδεη φηη πάλσ απφ 3.000.000 

ιίξεο  

Αγγιίαο μνδεχηεθαλ ην 1984 ζηε δηαθήκηζε. Απηφ ην ζχλνιν αληηζηνηρεί ζην 

1.5 % ησλ εμφδσλ φισλ ησλ βξεηαλψλ θαηαλαισηψλ εθθξαδφκελν ζαλ 

πνζνζηφ ησλ εηεζίσλ εμφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο. 

 Σα έμνδα  ηνπ θαηαλαισηή ζε ζρέζε κε ηε δηαθήκηζε πνηθίινπλ πνιχ κε 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξντφλησλ απφ 1 έσο 30%. Πεξίπνπ ην 5% φισλ 

ησλ βξεηαληθψλ εμφδσλ γηα δηαθήκηζε αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνπέο-ηαμίδηα θαη 

κεηαθνξέο αιιά πνιινί ιίγνη δηαθεκηζηέο ζηε ηνπξηζηηθή  

βηνκεραλία μνδεχνπλ πάλσ απφ 3% απφ ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ γηα απηφ ην 

είδνο επηθνηλσλίαο. 

  

Σα έμνδα ησλ Γ.. ζηε Βξεηαλία είλαη δπζθνιφηεξν λα νξηζζνχλ θαη  λα 

κεηξεζνχλ απφ ηε δηαθήκηζε. χκθσλα κε ηνπο ηδίξνπο ησλ πξαθηνξείσλ 

Γ.. είλαη πηζαλφηαηα αληίζηνηρν κε πνιχ ιηγφηεξν απφ ην 5%  ησλ 

ζπλνιηθψλ εμφδσλ γηα ηε δηαθήκηζε. Ζ ζπλνιηθή ηνπ φκσο επηξξνή πάλσ 

ζηνπο θαηαλαισηέο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ην 5% πνπ δείρλνπλ ηα 
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ζηνηρεία θαη γηα κεξηθνχο ηνκείο ησλ ηαμηδηψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ νη Γ.. είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηε δηαθήκηζε.  

 

5.3          Ο ζθνπόο ηεο Δηαθήκηζεο θαη ηωλ Δεκνζίωλ ρέζεωλ  

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηφζν ηεο δηαθήκηζεο φζν θαη ησλ Γ.. είλαη θνκκάηη ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ Marketing  αλάκεζα ζηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο, απψηεξνο ζθνπφο απηψλ είλαη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αγνξαζηή θαη λα ειέγμεη ηε δήηεζε. Δίλαη θαη ηα δπν αληηθείκελα 

ηδηαίηεξα ηερληθά, αιιά νη βαζηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο γίλνληαη εχθνια 

θαηαλνεηέο 

Ο πξσηαξρηθφο ηνπο ζθνπφο είλαη λα επηηξέςνπλ ζηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο λα θηάζνπλ ζηα ζπίηηα ησλ αλζξψπσλ ε ζε άιια κέξε καθξηά 

απφ εθεί πνπ πσινχληαη ηα πξντφληα θαη λα πεξάζνπλ ην κήλπκα ηνπο πνπ 

ζηνρεχεη λα επεξεάζεη ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Σα κελχκαηα 

πνηθίινπλ απφ ειθπζηηθέο νπηηθέο εηθφλεο θαη ζχκβνια ζρεδηαζκέλα λα  

ειθχνπλ θαη λα εξεζίδνπλ ηηο ηαμηδησηηθέο επηζπκίεο θαη αλάγθεο κέρξη.   

Με πάλσ απφ έλαλ αηψλα ζπλερνχο αλάπηπμεο, θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ κελπκάησλ θαη ηεο επηινγήο γηα ην 

ρξφλν θαη ην ηφπν ηεο παξνπζίαζεο, έρεη κειεηεζεί θαη αλαιπζεί ζε βάζνο. 

Αιιά νη αθξηβείο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε δηαθήκηζε θαη νη Γ.. ιεηηνπξγνχλ 

ζην κπαιφ ησλ αγνξαζηψλ θαη επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά, δελ είλαη απνιχησο θαηαλνεηή. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν άλζξσπνο εθηίζεληαη ζπλερψο ζε ηφζα πνιιά 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πνπ ε νπζηαζηηθή 

επηξξνή ελφο κφλν απ απηά είλαη ζρεδφλ αδχλαηε. 

  

5.4        Η δηαδηθαζία επηθνηλωλίαο θαη ηα εκπόδηα ηεο 

Γεδνκέλνπ φηη ν δηαθεκηζηήο γλσξίδεη πνηα αγνξά ζέιεη λα επεξεάζεη, ε 

δηαδηθαζία ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ζρεηηθά απιή.  

Υξεηάδνληαη ρξήκαηα γηα λα αγνξαζηεί «ρψξνο» ζην ηχπν θαη ζηε 

ηειεφξαζε. Αιιά ε πξνζέγγηζε δελ είλαη ην πξσηαξρηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ 

δηαθεκηζηή. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα είλαη λα ζρεδηαζηνχλ ηα  επηιεγκέλα 
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κελχκαηα κε έλα ηξφπν πνπ λα είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο θαη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ πνπ είλαη ε πξνζέγγηζε 

ηνπ θαηαλαισηή. 

 

Αλ δελ ππάξρεη πξνζέγγηζε δελ κπνξεί λα ππάξμεη επηθνηλσλία. Αιιά αθφκα 

θαη κε κέγηζηε πξνζέγγηζε θαη επξεία πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη επηθνηλσλία εάλ ην κήλπκα δελ πεξάζεη, είλαη θαηαλνεηφ θαη 

ελδηαθέξεη ηνλ απνδέθηε. 

Όινη νη άλζξσπνη έρνπλ  «θίιηξα» ζην κπαιφ ηνπο ηα νπνία επεξεάδνπλ ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο   

νπνίνπο αληηιακβάλνληαη θαη δέρνληαη ην πεξίγπξφ ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κελπκάησλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηαθήκηζε. Απηά ηα θίιηξα είλαη πξντφλ ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηε δσή θαη επεξεάδνπλ ηελ νπηηθή 

απέλαληη ζε πνιιά πξάγκαηη. Δίλαη εχθνιν λα παξνπζηαζηεί κε βάζε έξεπλεο 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ Marketing πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ κειέηε 

ηνπ γεγνλφηνο φηη νκάδεο αλζξψπσλ αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ην ίδην 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Με άιια ιφγηα κηα βαζηθή δεμηφηεηα ζηελ  

επηθνηλσλία βξίζθεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ κπαινχ ησλ αγνξαζηψλ θαη ην 

ζρεδηαζκφ κελπκάησλ, ζπκβφισλ θαη εηθφλσλ πνπ είλαη πην πηζαλφ λα 

αληηιεπηά.  

 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία απηή ζεσξείηαη κηα μελνδνρεηαθή 

κνλάδα πνπ έρεη κεξίδην 10% ζηελ αγνξά ζπλεδξίσλ. Ζ κνλάδα ρξεζηκνπνηεί 

ηε δηθή ηεο νκάδα πσιήζεσλ γηα λα πξνζειθχζεη ηνπο πηζαλνχο αγνξαζηέο 

ζπλεδξίσλ αιιά επίζεο επηζπκεί λα πεξάζεη ηα κελχκαηά ηεο ζε έλα 

πιαηχηεξν θνηλφ, φπσο επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη έρνπλ ζπλέδξηα ηνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά ηα 3 ηειεπηαία ρξφληα. 

Σν αξρηθφ κήλπκα δηέξρεηαη κέζα απφ δηάθνξα ζηάδηα κέρξη λα θηάζεη ζηελ 

αγνξά. Σν αξρηθφ ζηάδην αληηπξνζσπεχεη ην 100% ησλ αλζξψπσλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο. Σν πξνθίι ηνπο ζαλ 

θαηαλαισηέο ζα αλαγλσξηδφηαλ ιεπηνκεξψο θαη ζα ππνινγίδνληαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ Marketing ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

Με έλα ξεαιηζηηθφ πξνυπνινγηζκφ ε μελνδνρεηαθή κνλάδα ίζσο θαηαθέξεη 

λα πεξάζεη ην   

 κήλπκα ηεο ζην 75% ηεο ζπλνιηθήο νκάδαο. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε αγνξά  
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«ρψξνπ» ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα αγνξαζηνχλ θαη 

λα δηαβαζηνχλ απφ ην 1/3 ησλ πειαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθεκηζηηθήο 

θακπάληαο. 

 Δίλαη αλαπφθεπθην φζνη δηαβάζνπλ ηα έληππα πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηηο 

δηαθεκίζεηο λα ξίμνπλ 

κηα γξήγνξε καηηά ζηε δηαθήκηζε θαη ακέζσο λα μεράζνπλ ην πεξηερφκελφ 

ηνπο. 

 ηνπο. 

ην δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη θαλεξφ φηη κφλν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 30% είδε 

ηε δηαθήκηζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ζα κπνξνχζε ηνπιάρηζηνλ λα ην 

ζπκεζεί. Ζ πνζνζηηαία αλαινγία κεηαμχ ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ θαη ηνπ 

δεχηεξνπ ζηαδίνπ δείρλεη ην κέγεζνο ηεο δηαθήκηζεο θαη ην πφζεο θνξέο 

παξνπζηάδεηαη, θαη επηπιένλ ην θαηά πφζν κέλεη ζηε κλήκε ηνπ θνηλνχ. 

ην ηξίην ζηάδην παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία αλαινγία απηψλ πνπ φρη κφλν 

ζπκνχληαη φηη είδαλ ηε δηαθήκηζε αιιά ζα ελδηαθεξζνχλ γηα ην πξντφλ ηνπ 

μελνδνρείνπ θάπνηα ζηηγκή.  

Σν ηέηαξην ζηάδην παξνπζηάδεη απηνχο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζ’ έλα ζπλέδξην 

ζην μελνδνρείν ζηνπο 12 κήλεο πνπ δηαξθεί ε δηαθεκηζηηθή θακπάληα 

Τπάξρεη επίζεο έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6%  πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνπο 

πειάηεο πνπ έηζη θαη αιιηψο ζα αγφξαδαλ ην πξντφλ θαη ε παξαθνινχζεζε 

ηεο δηαθήκηζεο κπνξεί απιά λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

ε απηφ ην παξάδεηγκα έλα επηπιένλ 6% ησλ πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο 

ζηνρεχεη ε δηαθήκηζε, ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ γηα πξψηε θνξά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. 

 Φπζηθά ζ’ απηφ ην δηάζηεκα κεξηθνί πξνεγνχκελνη πειάηεο ζα έρνπλ 

ζηξαθεί ζε αληαγσληζηηθά πξντφληα έηζη ψζηε ε δηαθήκηζε βνεζάεη ζηελ 

εμηζνξξφπεζε θαζψο επίζεο θαη ηελ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο. 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ θαηαζηάζεσλ 

ζε θάζε ζηάδην έηζη ψζηε: 

 

-  Να αγνξαζηεί ρψξνο ζ’ έληππα πνπ είλαη πην πηζαλφλ λα πιεζηάζνπλ ην 

θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε επηρείξεζε.(1
ν
 ζηάδην) 

-  Να απμεζεί ην πνζνζηφ πξνζέιθπζεο κε ειθπζηηθά κελχκαηα. 
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- Να δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ κέζα απφ ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο.(2
ν
 

ζηάδην) 

 - Να πεξαζηνχλ ηα κελχκαηα-θιεηδηά πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο θαηαλαισηέο.(3
ν
 

ζηάδην)  

 - Να κεηαηξαπεί ην ελδηαθέξνλ ζε αγνξά (4
ν
 ζηάδην) 

 

 ε θάζε ζηάδην ππάξρνπλ απψιεηεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο. Με 

ηνλ θαηξφ νη θαηαλαισηέο μερλνχλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ηξαβνχλ 

αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο. Γη’ απηφ ην ιφγν ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα 

πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα θίιηξα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ βξίζθνπλ εθαξκνγή εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

κεηαβάιινληαη έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πεξηζηάζεηο ησλ άιισλ 

ηχπσλ ηνπ επηθνηλσληαθνχ Marketing. Σα δηαθεκηζηηθά έληππα γηα 

παξάδεηγκα αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα εκπφδηα φζν αθνξά ην ελδηαθέξνλ ησλ 

πειαηψλ. 

 

5.5       Οξίδνληαο ηε Δηαθήκηζε θαη ηηο Δεκόζηεο ρέζεηο 

ηελ έλλνηα ηνπ επηθνηλσληαθνχ Marketing  ε δηαθήκηζε νξίδεηαη απφ ηελ 

ακεξηθαληθή έλσζε Marketing  σο νπνηαδήπνηε κνξθή κε πξνζσπηθήο 

παξνπζίαζεο θαη πξνψζεζεο ηδεψλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ άγλσζην 

ρξεκαηνδφηε πνπ γίλεηαη επί πιεξσκή. 

Ζ ιέμε κε πξνζσπηθφ ππνλνεί ηε ρξήζε κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο γηα λα 

θηάζεη ην κήλπκα ζην θνηλφ, θαη λα μερσξίδεη απφ ηε πξφζσπν κε πξφζσπν 

πψιεζε. 

Ζ έθθξαζε άγλσζηνο ρξεκαηνδφηεο ζεκαίλεη φηη ην φλνκα ηνπ δηαθεκηζηή ή 

ηνπ πξντφληνο ηνπ είλαη μεθάζαξν ζηελ επηθνηλσλία. Όζνλ αθνξά ηε ηηκή ηνπ 

κέζνπ πνπ έρεη επηιερζεί, ν δηαθεκηζηήο έρεη πιήξε έιεγρν πάλσ ζην κήλπκα, 

ζην κέγεζνο, ηελ εκθάληζε, ην πεξηερφκελν, ην πνπ θαη πφηε ζα παξνπζηαζηεί 

θαη πφζν ζπρλά. Ο πιήξεο έιεγρνο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαζνξίδεηαη απφ 

ηα λνκηθά δεδνκέλα έηζη ψζηε ν θαηαλαισηήο λα πξνζηαηεχεηαη απφ απάηε. 

Όπσο φια ηα άιια επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθήο δσήο 

ε δηαθήκηζε ειέγρεηαη, πεξηνξίδεηαη θαη φπνπ ρξεηάδεηαη ηηκσξείηαη απφ ην 

λφκν. Δπίζεο ππφθεηληαη ζε θψδηθεο πξαθηηθήο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην 



 41 

βξεηαληθφ θψδηθα άζθεζεο ηεο δηαθήκηζεο, κε ηελ απφθηεζε φηη φιεο νη 

δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη λφκηκεο θαη φρη παξαπιαλεηηθέο.  

Οη πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο πάλσ ζηα ηαμίδηα θαη ηνλ ηνπξηζκφ ζηνρεχνπλ 

είηε ζε θαηαλαισηέο είηε ζην ηαμηδησηηθφ εκπφξην αιιά νη κεγάινη 

νξγαληζκνί φπσο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

απεπζχλνληαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα λα έρνπλ κεγαιχηεξε θαη 

ακεζφηεξε πξφζβαζε κε άιιεο νκάδεο φπσο πνιηηηθνχο.  

Μπνξεί φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα δηαθεκίζεη ην φλνκα θαη ηελ 

εηθφλα ελφο νξγαληζκνχ ζαλ ζχλνιν. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ Γ.. έρεη 

επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο φπσο θαη ην Marketing θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 

θαζνξίδεηαη απφ ζπλεξγαζία παξά απφ ρξήκαηα ηνπ Μ Marketing. Οη Γ. 

νξίδνληαη απφ ην βξεηαληθφ ηλζηηηνχην δεκνζίσλ ζρέζεσλ σο ε ζθφπηκε 

ζρεδηαζκέλε πξνζπάζεηα γηα λα θαζηεξσζεί θαη λα εμηζνξξνπήζεη ακνηβαία 

θαηαλφεζε αλάκεζα  

ζε έλα νξγαληζκφ θαη ην θνηλφ. Οη Γ.. κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθέο ή κε, 

αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αγνξά ρψξνπ ζε κέζα (ΜΜΔ) θαη γηα απηφ ν 

έιεγρνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηά είλαη πεξηνξηζκέλνο. Ζ ιέμε θνηλφ πξέπεη 

λα κεηαθξαζηεί σο φιεο νη νκάδεο πνπ επηζπκεί  ν νξγαληζκφο λα επεξεάζεη, 

απφ ππνπξγνχο κέρξη ηνπηθνχο πνιηηηθνχο θαη θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ε επηρείξεζε. Παξφιν πνπ ε θαηεχζπλζε ηνπο είλαη 

ζρεδηαζκέλε, νη Γ.. είλαη πεξηζζφηεξν επθαηξηαθέο ζηελ εθηέιεζή ηνπο, 

εθκεηαιιεχνληαη δηάθνξα γεγνλφηα θαη δηαηεξνχλ θαινχο δεζκνχο θαη θαιή 

ζέιεζε κε ηα ΜΜΔ ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φπνηε ην απαηηνχλ ζη 

πεξηζηάζεηο. Σφζν ε δηαθήκηζε φζν θαη νη Γ.. είλαη ζρεδηαζκέλεο λα 

ιεηηνπξγνχλ καθξηά απφ ην ηφπν παξαγσγήο, θαηαλάισζεο θαη πψιεζεο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  

 

5.6       Ο ξόινο θαη νη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη ηεο δηαθήκηζεο  

Οη Γ.. θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ε δηαθήκηζε έρνπλ αιιειέλδεηνπο ζηφρνπο 

ζην λα επεξεάδνπλ  επηιεγκέλεο νκάδεο αλζξψπσλ ησλ νπνίσλ ε γλψκε θαη ε 

ζπκπεξηθνξά αθνξά έλαλ νξγαληζκφ. Οη ζηφρνη ηνπ Marketing έρνπλ κηα 

ζηξαηεγηθή δηάηαμε κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί  

νπνηαδήπνηε θακπάληα Σφζν ε δηαθήκηζε φζν θαη νη Γ.. ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

λα πεηχρνπλ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηδηαηηέξσο απηνχο πνπ ζέηνπλ ηα 

πξντφληα θαη νη ζπλεξγαζίεο. Σππηθά δεκηνπξγνχληαη νπηηθέο θαη γξαπηέο 

εηθφλεο ηηο νπνίεο νη πειάηεο κπνξνχλ εχθνια λα αλαγλσξίζνπλ. Ζ ιέμε 
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απάληεζε κπνξεί λα είλαη ην ζπκπιήξσκα ελφο θνππνληνχ, ε ρξήζε ελφο 

ηειεθψλνπ ή απιά ε δεκηνπξγία ηεο αλάγθεο γηα επίζθεςε ζ’ έλα ηνπξηζηηθφ 

ζέξεηξν. 

 

5.7       ηάδηα ηεο δηαθεκηζηηθήο δηαδηθαζίαο 

Οη απνθάζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαθήκηζεο θαλνλίδνληαη απφ ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ Marketing θαη νξίδνληαη σο νη δηαδηθαζίεο 

ζρεδηαζκνχ Marketing. 

Τπάξρνπλ έμη βαζηθά ζηάδηα ζηε δηαθήκηζε. 

1. Αλαγλψξηζε ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν ζηνρεχεη ε επηρείξεζε. 

2. Απφθαζε θαη δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ. 

 3. Δπηινγή ηνπ πην απνηειεζκαηηθνχ κέζνπ πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλνχ.  

4.Πξνγξακκαηηζφο ηνπ κέζνπ πνπ έρεη επηιερζεί. Υξφλνο ζπρλφηεηα θαη 

επηξξνή. 

5. Απφθαζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

6. Μέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαθήκηζεο. 

  

Ο Ρφηδεξ ηνλίδεη ηελ αλάγθε, ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλα θαη ε επηινγή ησλ κέζσλ λα γίλεηαη βάζε πξνυπνινγηζκνχ 

γχξσ απφ απζηεξά θαζνξηζκέλν θνηλφ. 

 

5.8      Δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλωλ δηαθεκηζηηθώλ κελπκάηωλ 

 Όηαλ νη ζηφρνη ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εθπιεξψζεη νξηζηνχλ, ην θξίζηκν 

βήκα ζηε δηαθεκηζηηθή δηαδηθαζία είλαη ην δεκηνπξγηθφ κέξνο, δειαδή ε 

δεκηνπξγία αμηνζεκείσησλ εηθφλσλ θαη ιέμεσλ. Ζ δεκηνπξγηθή εθηέιεζε 

ηξαβάεη ην ελδηαθέξνλ, εθθξάδεη ηα  ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο κε ιίγεο 

ιέμεηο πνπ ηα ιέλε φια θαη παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. 
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 Ζ πνηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο δελ κπνξεί λα νξηζηεί αιιά κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί θαη λα κεηξεζεί αλάινγα κε ηε δηαθήκηζε. Απηφο είλαη ν 

παξάγνληαο πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα ζπξψμεη ην πξντφλ κέζα απφ ηα 

θίιηξα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ πξναλαθέξζεθε. 

 

ηα ηαμίδηα θαη ζην ηνπξηζκφ θαιά παξαδείγκαηα δεκηνπξγηθήο εθηέιεζεο 

είλαη ηα 

παξαθάησ:  

 

- AVIS " ΠΡΟΠΑΘΟΤΜΔ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ " 

- ΒΡΔΣΑΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ    " ΜΗΛΑΜΔ ΣΖ ΓΛΩΑ Α 

" 

 - ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΤΟΡΚΖ   " ΛΑΣΡΔΤΩ ΣΖ ΝΔΑ ΤΟΡΚΖ "  

 

ε κηα δηαθνξεηηθή ζηηγκή ην μελνδνρείν HOLIDAY INN πξαγκαηνπνίεζε 

κηα ζεηξά δηαθεκίζεσλ ζηηο ΖΠΑ κε ηίηιν " ΜΟΝΑΥΑ ΜΗΑ ΑΛΤΗΓΑ 

ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΓΓΤΖΘΔΗ ΣΟ ΓΩΜΑΣΗΟ Α ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΟΝΔΗΡΔΤΔΣΔ. 

" Σν ίδην κήλπκα ζηελ Δπξψπε έιεγε:  

"Σα πάληα ζην δσκάηην ηνπ  HOLIDAY INN ζα είλαη εληάμεη ή εκείο ζα ην 

θάλνπκε εληάμεη ή ζα ζαο επηζηξέςνπκε ην θφζηνο ηνπ δσκαηίνπ γηα εθείλε 

ηε λχρηα.  Σν έμππλν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ είλαη ε εηθφλα ηεο εγγχεζεο θαη 

φια φζα πεξλάεη ζρεηηθά κε ηα εμαζθαιηζκέλα επίπεδα  

πνηφηεηαο. 

ηε πξαγκαηηθφηεηα θαλέλαο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ HOLIDAY INN  δε 

ζα αξληφηαλ έλα ζσζηφ δσκάηην. Έηζη ε νπζηαζηηθή δηαθνξά ηνπ πξντφληνο 

ήηαλ ειάρηζηε. Αιιά ην HOLIDAY INN  πξψηα  έθαλε απηή ηε πξφηαζε θαη 

κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην ζπλέδεζε κε ην φλνκά ηνπο έηζη ηψξα θακηά 

άιιε αιπζίδα μελνδνρείσλ δελ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα αθξηβψο 

ππφζρεζε ρσξίο λα θηλδπλεχζεη λα ραξαθηεξηζηεί φηη θηλδπλεχεη λα 

αληηγξάςεη ην HOLIDAY INN.   

Σν γξαθείν DOUBLE DAVE BERNBACH  είπε γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηα 

εμήο:  

Οη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα ζε πηζηέςνπλ αλ δε θαηαιαβαίλνπλ απηφ πνπ 

λεο θαη δε κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ απηφ ιεο αλ δε ζε αθνχζνπλ θαη δελ ζα ζε 
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αθνχζνπλ αλ απηφ πνπ ιεο δελ είλαη ελδηαθέξνλ θαη δε ζα είλαη ελδηαθέξνλ 

αλ δελ είλαη θξέζθν απζεληηθφ θαη δελ έρεη θαληαζία. 

5.9    Διαλέγοντας το πιο αποτελεσματικό μέσον 

Σν λα βξεζνχλ απνηειεζκαηηθνί θαη αμηνζχκεηνη ηξφπνη πνπ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ην δεκηνπξγηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαθήκηζεο. 

 

Σν πσο ζα ηε δνπλ θαη ζα ηελ αθνχζνπλ νη θαηαλαισηέο είλαη δνπιεία ηνπ 

κέζνπ πνπ έρεη επηιεγεί θαη ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη αγνξαζηεί. Ζ επηινγή ηνπ 

κέζνπ είλαη πιαηηά. Σα δεθαπέληε είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηαμίδηα θαη 

ην ηνπξηζκφ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

Μέζα ζε θάζε είδνο, γηα παξάδεηγκα ζηα έληππα θάζε ρψξαο ππάξρνπλ 

πνιιαπιέο επηινγέο, γηα παξάδεηγκα ζηε Βξεηαλία ππάξρνπλ ελλέα 

θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο, νθηψ θπξηαθάηηθεο θη.ι. Όπσο πάληα είλαη δνπιεία 

ηνπ δηεπζπληή Marketing ή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ λα ζθεθηεί  

θαη λα θάλεη ηελ επηινγή πνπ ζα δψζεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα βάζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

Είδη μέζων 

-  Σειεφξαζε (εζληθή ή ηνπηθή) 

-  Ραδηφθσλν (ηνπηθφο) 

-  Σχπνο (θαζεκεξηλέο θπξηαθάηηθεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά) 

-  Σνπηθφο ηχπνο   

-  Πεξηνδηθά θαηαλαισηψλ (Μεληαία, εβδνκαδηαία) 

 - Δκπνξηθφο ηχπνο θαη πεξηνδηθά (ηαμηδησηηθά λέα)  

   

  - ηαζκνί ιεσθνξείσλ ηξέλσλ, ππφγεηνο  

 

 -  Αθίζεο ζε θεληξηθέο ηνπνζεζίεο 
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-  Φπιιάδηα θαη ηνπξηζηηθνί νδεγνί 

-  Οδεγνί θαηαλαισηψλ (γηα μελνδνρεία θαη θάκπηλγθ) 

 - Σειεθσληθνί θαηάινγνη θαη ρξπζνί Οδεγνί  

 - Δθζέζεηο  

  - Πεξηνδηθά (αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη μελνδνρείσλ)  

- Απεπζείαο πψιεζε (ρξήζε δηεπζχλζεσλ) 

 -Γηαλνκή απφ Πφξηα ζε Πφξηα (ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο απψιεηαο, πψιεζε) 

  

 Ζ επαγγεικαηηθή επηινγή ηνπ κέζνπ ηεο αγνξάο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

απαηηεί κεγάιε δεμηφηεηα, πείξα θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα. Απφ ην 1970 ε ρξήζε 

ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο έρεη μαπισζεί 

  Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ κέζνπ βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα Marketing κε 

βαζηθέο αξρέο ηηο αθφινπζεο: 

 

1. Όια ηα ηκήκαηα ηνπ  Marketing πξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ κέζα απφ ηε 

δηαθήκηζε ε νπνία πξέπεη  λα πξνζδηνξηζηεί ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ  

αλζξψπσλ θαη ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

2. Όινη νη ηδηνθηήηεο κέζσλ πξέπεη λα κπνξνχλ λ’ αλαγλσξίδνπλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ αλαγλσζηψλ, ζεαηψλ θαη αθξναηψλ θαη λα ηνπο παξνπζηάδνπλ κε ζρεηηθή 

αθξίβεηα. Καζέλα απφ ηα κέζα έρεη δηθφ ηνπ ζηπι θαη ραξαθηεξηζηηθά. Ζ 

επηινγή ηνπ κέζνπ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνθίι ησλ αγνξαζηψλ ζηνπο νπνίνπο ζηνρεχνπκε θαη 

ηνπ κέζνπ πνπ ζα επηιεγεί ην νπνίν πεξηνξίδεη κεξηθέο πηζαλφηεηεο. 

 Γηα παξάδεηγκα πνιινί ηαμηδησηηθνί θαη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί ζα 

πξνηηκνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηειεφξαζε, αιιά κε θφζηνο 30.000 

ιίξεο ην ρξφλν (ηηκέο 1986) γηα ειάρηζηε ηνπηθή θάιπςε είλαη θάηη πνπ νη 

πεξηζζφηεξνη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Σν πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ 

θαιχθζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη ζε άιιν θεθάιαην δειψζεθε φηη 

βαζηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο Marketing είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλεζεηψλ 
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ησλ κειινληηθψλ πειαηψλ. Πξνθίι ησλ ζεαηψλ / αλαγλσζηψλ παξέρεηαη απφ 

ηδηνθηήηεο κέζσλ θαη έρνπλ 3 θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Α) Γηα παξάδεηγκα γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ «Times» ε εθεκεξίδα είλαη έλα 

δηαθεκηζηηθφ κέζν. Γηα λα είλαη απφ εθδνηηθή άπνςε επηηπρεκέλν θαη γηα 

ειθχζεη  ηνπο αλαγλψζηεο πξέπεη λα θαηαλνεί ηα ελδηαθέξνληα ησλ πειαηψλ 

κε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλν ζηε πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ 

ρψξνπ νη «Times» πξέπεη λα πξνκεζεχνπλ δηαθεκηζηηθά γξαθεία  κε έλα 

θαηαλνεηφ πξνθίι ησλ αλαγλσζηψλ πνπ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη. 

 Μηαο θαη ηα 2/3 ησλ εζφδσλ ηνπ ηχπνπ ζηε Βξεηαλία πξνέξρνληαη απφ ηε  

δηαθήκηζε παξά απφ ηηο αγνξέο ησλ αλαγλσζηψλ, ηα κέζα φπσο είλαη θπζηθφ 

ελδηαθέξνληαη ζε κεγάιν βαζκφ λα γλσξίζνπλ ην θνηλφ ηνπο κε  κεγάιε 

ιεπηνκέξεηα. 

Β) Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέζσλ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο 

δηαθεκηζηέο φπσο ην κέγεζνο ηεο ζειίδαο, ε πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ, ε 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρξψκαηνο θαη ε ζπρλφηεηα ηεο έληαζεο.  

 

Γ) Σα κέζα επίζεο έρνπλ αλαγλσξίζηκα εθδνηηθά ζηπι ηα νπνία 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ ηππηθψλ αλαγλσζηψλ ηνπο. Ζ DAILY 

TELEGRAPH θαη ε NEWS OF THE WORLD είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο ζην 

ζηπι παξνπζίαζεο. Τπάξρνπλ κεξηθά πξντφληα ηα νπνία είλαη θαιχηεξα λα 

δηαθεκίδνληαη ζηα ιεγφκελα κέζα «ηεο αλψηεξεο αγνξάο» θαη  

άιια ζηα νπνία ε «θαηψηεξε αγνξά» κπνξεί λα αληηθαηνπηξηζηεί απφ ηνλ 

ηχπν.  

Κακηά επηινγή κέζνπ δελ ζπκπίπηεη αθξηβψο κε ην ζηφρν ηνπ δηαθεκηζηή. 

 

Κόζηορ μέζυν 

Όια ηα δηαθεκηζηηθά κέζα δεκνζηεχνπλ ηηο θαλνληθέο ηνπο ηηκέο. Οη ηηκέο 

αληηπξνζσπεχνπλ  ην κέγεζνο κηαο δηαθήκηζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

αλαγλσζηψλ / ζεαηψλ πνπ πξνζεγγίδεη ην κέζν. Σν βαζηθφ θξηηήξην ζηε 

βηνκεραλία γηα νπνηνδήπνηε δεδνκέλν κέγεζνο (φπσο ζειίδα, κέγεζνο 

ζηήιεο) είλαη θφζηνο αλά ρίιηνπο (1000) αλαγλψζηεο. Όκσο αλ κηα ζειίδα 

ζην πεξηνδηθφ Sunday Times, ηε δνπλ 4.000.000 ελήιηθεο θαη  ην θφζηνο είλαη 

2.000 ιίξεο, ην θφζηνο αλά αλαγλψζηε γηα ην κέζνλ είλαη 3 ιίξεο. Σν θφζηνο 

αλά αλαγλψζηε γηα ην κέζνλ είλαη 3 ιίξεο. Σν θφζηνο αλά αλαγλψζηε γηα 
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άιια κέζα κπνξεί λα είλαη 1,5 (κηάκηζε) ιίξα. αιιά δελ ππάξρεη άιιν θφζηνο 

εθηφο απφ απηφ. 

Μεξηθά άιια βξεηαληθά κέζα φπσο νη ηειενπηηθνί θαη ξαδηνθσληθνί Times 

ηεο 

Βξεηαλίαο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθνί ζηα ηαμίδηα θαη ηνλ ηνπξηζκφ 

γχξσ ζην Γεθέκβξην κε Ηαλνπάξην γη’ απηφ ην ιφγν θαη ην Κφζηνο αλά 1.000  

πειάηεο είλαη ςειφηεξν απ’ φηη ζπλήζσο αιιά. Αμίδεη λα ιεθζεί πφζα άηνκα 

αληαπνθξίλνληαη γηα θάζε 1.000 ιίξεο πνπ μνδεχνληαη. Όπσο γίλεηαη κε άιια 

πξντφληα πνπ έρνπλ ρξφλν δσήο νη ηηκνθαηάινγνη είλαη απιά ελδεηθηηθνί. 

Τπάξρνπλ πξαθηνξεία κε πείξα ζηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ αγνξψλ θαη 

έθπησζε ζηηο ηηκέο θαη κεξηθνί δηαθεκηζηέο πιεξψλνπλ απιά ηελ θπξίαξρε 

ηηκή ζηελ αγνξά. 

 

5.10        Μέηξεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο δηαθήκηζεο θαη ηωλ Δ.. 

 Δπεηδή ηα έμνδα ηεο Γηαθήκηζεο θαη ησλ Γ.. είλαη κνλάρα δχν ηξφπνη γηα 

λα  επεξεαζηνχλ νη πσιήζεηο κέζα απφ ηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο είλαη 

δπλαηφλ λα απνκνλσζνχλ κε αθξίβεηα ηα απνηειέζκαηα εμφδσλ. Όπσο  

αλαθέξεη ν Rodger  ε ζρέζε ηνπ απνηειέζκαηνο κεηαμχ δηαθήκηζεο θαη 

πσιήζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη κε κεηξήζηκε. Σν απνηέιεζκα ηεο κείσζεο 

ησλ ηηκψλ ή ε δξάζε ελφο αληαγσληζηή ή  αθφκα θαη ν θαηξφο είλαη ηθαλνί λα 

δηαηαξάμνπλ ηε ζρέζε απηή. Μηα επηηπρεκέλε πξσηνβνπιία ησλ Γ.. ή κηα 

απξφβιεπηε αιιαγή ζηηο ηηκέο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο κπνξνχλ εχθνια λα 

ππεξληθήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαθήκηζεο. 

Αθφκα θαη έηζη φκσο νη δηεπζπληέο Marketing απαηηείηαη λα αμηνινγήζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εμφδσλ ηνπο θαη γηα απηφ ην ιφγν 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ηξφπνη: 

 Μέηξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο αληαπφθξηζεο  

Όηαλ κηα δηαθήκηζε ζρεδηάδεηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη δήηεζε πιεξνθνξηψλ ή 

παξέρεη έλα αξηζκφ ηειεθσληθψλ θξαηήζεσλ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί κε 

αθξίβεηα ε αληαπφθξηζε ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ηνπ κέζνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο φιεο νη δηαθεκίζεηο κε γξάκκαηα ή  αξηζκνχο ηα  νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ θάζε κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηελ εκεξνκελία πνπ 

κπήθε ε δηαθήκηζε. Έηζη. ε δηαθήκηζε κπνξεί λα εθηηκεζεί ζε ζρέζε κε ηα 

αξρηθά έμνδα. 
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Μέηξεζε ηεο έξεπλαο ζηα επηθνηλσληαθά απνηειέζκαηα 

Γηα ζεκαληηθέο θακπάληεο δηαθήκηζεο ή Γ..  αμίδεη λα γίλνπλ ζπλεληεχμεηο 

ησλ πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο ζηνρεχεη ε θακπάληα γηα αμηνινγεζεί ζε πνηνλ 

βαζκφ ζπκνχληαη ηε δηαθήκηζε θαη αλ έρνπλ γίλεη αιιαγέο ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο. Γηα παξάδεηγκα αλ ην 10% ηεο νκάδαο ζηελ νπνία ζηνρεχεη ε 

θακπάληα κπνξεί λα ζπκάηαη ηε δηαθήκηζε κηαο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο πξηλ 

ηελ θακπάληα, ελψ ην 30% κεηά απφ απηήλ ππάξρεη μεθάζαξε καξηπξία φηη 

απμήζεθαλ νη πειάηεο πνπ γλσξίδνπλ ηελ εηαηξεία. Δάλ ην πνζνζηφ απηφ πνπ 

εθθξάδεη κηα πξνηίκεζε γηα ηελ εηαηξεία απμεζεί  απφ 8% ζε 18% ππάξρεη 

θαλεξή αιιαγή ζηελ αληηκεηψπηζε. Κακία απφ απηέο ηηο κεηξήζεηο δελ έρεη 

αθξηβή ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο αιιά θαλεξψλνπλ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία.  

ηα ηαμίδηα θαη ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη ζπρλά δπλαηφλ λα νξγαλσζνχλ 

δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο ησλ πειαηψλ ζην ρψξν ηνπ παξαγσγνχ. Μπνξεί λα 

ξσηεζνχλ  νη επηζθέπηεο πσο άθνπζαλ γηα ην πξντφλ θαη λα δειψζνπλ ηη 

δηαθήκηζε είραλ δεη. 

  

Γνθηκή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηθνηλσλίαο 

Δάλ  ε θακπάληα είλαη αξθεηά κεγάιε γηα λα δηθαηνινγήζεη ην θφζηνο είλαη 

δπλαηφ ηξεηο   ελαιιαθηηθέο δηαθεκίζεηο λα δνθηκαζηνχλ ζε θάπνηνπο απφ ην 

θνηλφ ζην νπνίν ζηνρεχνπλ γηα λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αληαπφθξηζεο. Πνιιέο εζληθέο θακπάληεο εμειίζζνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, ν 

νπνίνο βνεζάεη ηνπο δηαθεκηζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθέο απνθξίζεηο θαη 

λα βγάινπλ ζηελ άθξε εηθφλεο θαη κελχκαηα κε αξλεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο.  

 

 

Αθξηβήο ζηφρεπζε 

Σειηθά εμαηηίαο ηνπ γλσζηνχ πξνβιήκαηνο ηεο απνκφλσζεο ηεο δηαθήκηζεο 

θαη ησλ Γ.. απφ πνιιέο επηξξνέο ησλ πσιήζεσλ, ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

επηηεπρζνχλ ηα πην απνηειεζκαηηθά έμνδα δηαθήκηζεο θαη Γ.. μεθηλάεη κε ην 

ζρεδηαζκφ Marketing. Ζ θαιή δηαθήκηζε θαη Γ.. απαηηνχλ αθξίβεηα ζηε 

δήισζε ησλ αγνξψλ ησλ νπνίσλ ζηφρεπε ε θακπάληα. Ζ θαζαξφηεηα  ζηελ 
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απφθαζε ησλ κελπκάησλ πνπ ζα πεξάζνπλ θαη ππνινγηζκφ ηνπ πξνθίι ηνπ 

θνηλνχ. Με απηή ηελ αθξίβεηα νη πξννπηηθέο λα επηηεπρζεί δεκηνπξγηθή 

έκπλεπζε ζηελ δεκηνπξγία κελπκάησλ δηαθεκηζηηθψλ πνπ κέλνπλ ζηελ 

κλήκε είλαη πην πηζαλή. 

 

5.11       Ο ξόινο ηωλ γξαθείωλ δηαθήκηζεο θαη Δ.. 

Μφλν νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο φπσο μελψλεο ή κηθξά αμηνζέαηα είλαη 

πηζαλφ λα αλαιάβνπλ ηελ δηθή ηνπο δηαθήκηζε ρσξίο ηελ βνήζεηα εηδηθψλ. 

 Ζ επαγγεικαηηθή βνήζεηα πνηθίιεη απφ ηελ ζρεδηαζκέλε ζπκβνπιή πνπ 

κπνξεί λα δψζεη κηα  

 εηαηξεία ηχπνπ κέρξη ηηο ππεξεζίεο Marketing πνπ πξνζθέξνπλ κεγάια 

δηαθεκηζηηθά γξαθεία ζηνπο πειάηεο. Παξαδνζηαθά νη πειάηεο ησλ γξαθείσλ 

απηψλ νλνκάδνληαη accounts. Γηα έλαλ account πνπ μνδεχεη 250.000 ιίξεο κε 

ηηκέο ηνπ 1986, έλα δηαθεκηζηηθφ ζα ην πεξηιάκβαλε ζε ζπλαληήζεηο θαη 

ζπκβνπιέο γηα φια ηα δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ. Marketing πνπ ζπρλά 

πεξηιακβάλεη άκεζε εκπινθή ζηελ έξεπλα Marketing. Μφιηο κηα θακπάληα 

ζπκθσλεζεί, ην γξαθείν αλαιακβάλεη ηηο Γ., ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ 

ηηο ηαρπδξνκηθέο επαθέο θαη ηελ παξαδνζηαθή δηαθήκηζε ζηα Μ.Μ.Δ. Δθηφο 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο ηα δηαθεκηζηηθά γξαθεία παξέρνπλ: 

 α) Γεκηνπξγηθέο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πξσηφηππεο ηδέεο θαη ην 

ζπλδπαζκφ φισλ ησλ έληππσλ θαη πξνθνξηθψλ κέζσλ  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

έξεπλα φπσο ρξεηάδεηαη. 

 β) Δπηινγή κέζνπ, αγνξά ππεξεζηψλ θαη αμηνιφγεζε ηεο αληαπφθξηζεο 

 γ) Τπεξεζίεο παξαγσγήο θαη εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο 

θακπάληαο θαη ησλ πιηθψλ φπσο έρεη πξνγξακκαηηζηεί. Σν άηνκν ηνπ 

γξαθείνπ πνπ δνπιεχεη θνληά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο 

Marketing ηνπ πειάηε ηνπ νλνκάδεηαη δηεπζπληήο account   

θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπλεξγαζία ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ησλ πειαηψλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

Σα πξαθηνξεία επηιέγνληαη κε θξηηήξηα αληαγσληζκνχ θαη κφιηο  δεζκεπηνχλ 

φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θξαηήζνπλ έλαλ account γηα αξθεηά ρξφληα 

αθήλνληαο αλαπηπρζεί κηα πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Σα 

πξαθηνξεία ακείβνληαη θπξίσο απφ ηελ πξνκήζεηα πνπ παίξλνπλ απφ ηνπο 
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ηδηνθηήηεο φηαλ αγνξάδνπλ ρψξν. Δάλ ε πξνκήζεηα δελ είλαη αξθεηή λα 

θαιχςεη ηηο ψξεο δνπιεηάο , πιεξψλνληαη επηπιένλ ρξήκαηα. Γελ ππάξρεη 

πιενλέθηεκα γηα ηνπο πειάηεο φηαλ αγνξάδνπλ κφλνη ηνπο ρψξν ζε θάπνην 

κέζν. Γηαηί εθηφο απφ ηηο δπλαηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ ρξεηάδνληαη, νη 

ηδηνθηήηεο ησλ κέζσλ πιεξψλνπλ πξνκήζεηα κφλν ζε αλαγλσξηζκέλα 

γξαθεία. Σα γξαθεία Γ.. ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο κε βάζε πξφζζεην θφζηνο. 

Αθφκα θαη νη κηθξνί accounts πνπ έρνπλ κφλν 10.000 ιίξεο λα μνδέςνπλ γηα 

κηα θακπάληα ίζσο βξνπλ ζπκθέξνλ ζην λα πξνζεγγίζνπλ έλα ηνπηθφ 

δηαθεκηζηηθφ γξαθείν πνπ ππάξρεη ζηηο πεξηζζφηεξεο κεγάιεο πφιεηο. Οη 

δηαθεκηζηέο επραξηζηηνχληαη λα δνπιεχνπλ γηα ηα ηαμίδηα θαη ηνλ ηνπξηζκφ 

ζαλ κηα εππξφζδεθηε αιιαγή απφ άιια ιηγφηεξν ελδηαθέξνληα πξντφληα θαη 

ίζσο βάινπλ θάπνηα παξαπάλσ πξνζπάζεηα γηα λα αληηθαηνπηξίζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο.  

 

 

                                                 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ν
 

 

6.1       ΟΤΙΑΣΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΜΕΣΑΞΤ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΕΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ  

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, γηα λα πεηχρεη ηνπο 

ζθνπνχο   

ηεο κηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ 

ηεο εθηφο απφ ηηο Γ..,  ρξεζηκνπνηεί ηε δηαθήκηζε θαη ηε δεκνζηφηεηα. 

Οη Γ.. ζε αληίζεζε κε ηε δηαθήκηζε θαη ηε δεκνζηφηεηα έρνπλ ηελ 

ηδηνκνξθία ηεο αληίξξνπεο επηθνηλσλίαο. αλ κεραληζκφο δειαδή, ιεηηνπξγεί 

ζαλ πνκπφο θαη ζαλ δέθηεο ηαπηφρξνλα. ηε δηαθήκηζε γίλεηαη πξνζπάζεηα 

επεξεαζκνχ ηνπ ηνπξίζηα - θαηαλαισηή γηα δηεπθφιπλζε ησλ πσιήζεσλ, ελψ 

ζηηο Γ.. ε πξνζπάζεηα απνβιέπεη ζηε γεθχξσζε ησλ ραζκάησλ, απφςεσλ 

θαη ζηε δηάιπζε παξεμεγήζεσλ, ζηε ζηελφηεξε δειαδή γλσξηκία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνπ ηνπξίζηα θαηαλαισηή.  

Δηδηθφηεξα απεπζχλνληαη ζηε «ινγηθή» ηνπ ηνπξίζηα - θαηαλαισηή, 

πξνζπαζψληαο κε ηε πιεξνθφξεζε λα εδξαηψλνπλ πίζηε θαη εκπηζηνζχλε γηα 
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ην πξντφλ θαη ηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε. Γηα λα είλαη φκσο ε πιεξνθφξεζε 

απνδνηηθή πξέπεη  λα είλαη νξγαλσκέλε θαη ζπλερήο. 

  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην πίλαθα νη δηαθνξέο κεηαμχ, φρη 

ησλ Γ.. θαη Γηαθήκηζεο αιιά ηηο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ Γ.., 

δηαθήκηζεο θαη Πξνπαγάλδαο, φρη κφλν ζηε πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά 

ζα γεληθφηεξε εηθφλα.  

 

6.2      Αλάιπζε δηαθνξώλ κεηαμύ Δ.., δηαθήκηζεο θαη 

πποπαγάνδαρ (πίνακαρ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΗΜΟΘ ΧΕ1  ΔΘΑΦΘΘΜΘΖΝ  ιΙΡΟΠΑΤΑΝΔΑ  

1, Οξγαλσκέλεο ομάδερ. Επαγγελματιες  
-Δημόσια Πρόσωπα  

2. Ομάδες Κοινήρ Γνώμης. χλνιν Κζλήο 

Γνώμης-Κοινωνικός Αλζξσπνο  

3. Εσνοϊκή εηθφλα.Κχξνο-Δκηηηνηνζχλε  

4. Πιεξζθφξεζε-Πεηζψο  
5. Ακθίδξνκε-Γηάινγνο  

6. πλεηδεηφ-Λνγηθή-Κξηζε  

7. Μ.Μ.Ε. Πξνζσπηθή Δπαθή- Ηδηφθηεηα κέζν  

8. Διεχζεξε ζπλεξγαζία  
9. Κνηλσληθά  

1. Επισειπήζειρ Οικζνομούνηα 

άηνκα  
2. Ομάδες θαηαλαισηψλ. 

Οικονομικός Αλζξσπνο  

3. Αχμεζε πωλήζεων πξντφλησλ-

ππεξεζηψλ  

4. Πληποθάπηζη-Πειθώρ  

Μνλνινγνο  

5. πλεηδεηφ-πλαίζζεκα- 

Τπνζπλείδεην  
6. Μ.Μ.Δ.-Ηδηφθηεηα κέζα  

7.Αγνξά ρψξνπ ή/θαη σπόνος  

8. Οηθνλνκηθφ  

1. Κξάηε, καθεστώτα.  
πολιτικοί ή/και ιδεολογικοί 
νρεκαηηζκνί  

2. Πνιηηηθεο ηδενινγηθέ  

νκά&οίχλνιν Κοινής  
Γνώμης λνθρωπος  
-Αριθμός  
3. Αύξηζη απιθμού  

νπαδψλ  

4. Πιχζε εγθεθάινπ  

Δμνπζηαζηη θφο  

κνλφινγνο  
5. Δλνηηθην  

Τπνζπλείδεην  

6. Μ.Μ.Ε.-Ψίθςπορ.  

Ηδηφθηεηα κέζα  

7. Εξζςζιζζπκή Αγνξά  
Υψξνπ ή/θαη Υξφλνπ  

-Διεχζεξε πλεξγαζία  

8. Πνιηηηθντδενινγηθά  

3. Διαπκήρ αέλαε  
11. Μεζομακροηηρόθεζμα 12. Αλήθεια-

Ππαγμαηικόηηηα.  

9. Βξζρππξφζεζκε-Μαθξζ- 
πξφζεζκε  

10. Ακεζα-Βξαρππξφζεζκα- 

Μακποππόθεζμα  

11. Αιήζεηα-ΔΕηδαλίθεπζε  

-Ωξζηνηηνίεζε  

9. Διαπκήρ-Αέναη  

10. Μακποππόθεζμα  

11. Απφθξπςε αιήζεηαο ή και 

ζηπέθλωζή ηηρ  
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Τποκείμενα – Πομποί 

Τπνθείκελα ησλ Γ.. κπνξεί λα είλαη θάζε είδνπο νξγαλσκέλεο νκάδεο, 

φπσο επηρεηξήζεηο, θπξίσο ζσκαηεία, ηδξχκαηα, θνηλσθειείο νξγαληζκνί, 

πνιηηηθνί ζρεκαηηζκνί, ε εθθιεζία. Μάιινλ ζπάληα εκθαλίδνληαη άηνκα 

σο ππνθείκελα Γ.. ε Γ.. αληίζεηα ζπλδένληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο (επηρεηξήζεηο) θαη νηθνλνκηθνχο κεκνλσκέλνπο 

παξάγνληεο (ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο0. Ζ πξνπαγάλδα εκπνξεχνληαη θαηά 

θαλφλα απφ θαζεζηψηα, θξάηε, πνιηηηθέο ή θαη ηδενινγηθέο νξγαλψζεηο. 

 

Ανηικείμενο – Γέκηες 

    Καη ν ηξεηο απεπζχλνληαη ζε εηδηθέο κηθξφηεξεο νκάδεο θνηλνχ, πνπ έρνπλ 

θνηλά       ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην ζχλνιν ηεο θνηλήο γλψκεο. Με ηε 

δηαθνξά φηη νη Γ.. ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ άλζξσπν / πξνζσπηθφηεηα, ε 

δηαθήκηζε γηα ηνλ άλζξσπν/ θαηαλαισηή θαη ε πξνπαγάλδα γηα ηνλ 

άλζξσπν / αξηζκφ. 

 

κοπός 

 θνπφο ησλ Γ.. είλαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη 

θαιήο ζέιεζεο θαη ε αχμεζε ηνπ θχξνπο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο θαιήο 

θήκεο ηνπ δεδνκέλνπ νξγαληζκνχ. Ζ δηαθήκηζε ζθνπεχεη ηελ άκεζε 

αχμεζε ηεο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ φπσο άιισζηε 

πξνδηαγξάθεη θαη ν νξηζκφο ηεο: Γηαθήκηζε είλαη ε πξσηφηππε παξαγσγή 

ηδεψλ, πνπ αθνξνχλ πξντφληα θαη έρνπλ σο ζηφρν λα παξαθηλήζνπλ ην 

θνηλφ λα ηα αγνξάζεη. (D. Bernstein). H πξνπαγάλδα έρεη σο ζθνπφ ηελ 

επηβνιή θάπνηνλ ζέζεσλ θαη ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε θαηαλαισηψλ. 

 

 

 

Μέθοδος 

Οη Γ.. πιεξνθνξνχλ, ελεκεξψλνπλ θαη πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ κε ηε 

ινγηθή. Δπηδηψθνπλ ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δεθηψλ ησλ κελπκάησλ ηνπο 

κε ειεχζεξε βνχιεζε θαη θξίζε. Ζ Γηαθήκηζε ζηέιλεη επαλαιεπηηθά 

κελχκαηα ζηνπο δέθηεο πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ θαη πξνζπαζεί λα ηνπο 

πξνζειθχζεη, εθκεηαιιεπφκελε πεξηζζφηεξν ηελ επηζπκία ηνπο παξά ηε 

ινγηθή ηνπο. Ζ πξνπαγάλδα πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηελ ειεχζεξε 

βνχιεζε ησλ θαηαλαισηψλ ρξεζηκνπνηψληαο αζέκηηεο κεζφδνπο, φπσο ε 

πιχζε εγθεθάινπ. 
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Δίδος επικοινωνία 

       Ζ επηθνηλσλία απνηειεί θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ ηξηψλ 

ιεηηνπξγηψλ. Ο ηξφπνο θαη ε  κεζνδνινγία ηεο επηθνηλσλίαο φκσο είλαη 

δηαθνξεηηθά, έηζη ψζηε λα εμαθαλίδεηαη ηειηθά ε θαηλνκεληθή νκνηφηεηα. 

Οη Γ.. ρξεζηκνπνηνχλ ην κνλφδξνκν ηνπ κνλνιφγνπ. 

 

ηότος ερεθίζμαηος 

Σν κήλπκα ησλ Γ.. κηιάεη ζην ζπλεηδεηφ, ζηε ινγηθή, ζηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα απεπζχλνληαη ζηε 

ινγηθή θαη ζηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Σα δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα απεπζχλνληαη ζηε ινγηθή θαη ζηελ θξίζε. Αιιά θαη ηα έλζηηθηα, 

ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα απσζεκέλα, θαη ηηο αλάγθεο. Ζ πξνπαγάλδα 

επηηίζεηαη κε πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα θαη έληαζε ζην έλζηηθην, ην 

ζπλαίζζεκα θαη ην ππνζπλείδεην. 

 

Δπικοινωνιακοί δίασλοι 

       Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη πξσηνγελήο ηαχηηζε, θαζψο θαη νη 

ηξεηο ιεηηνπξγίεο   ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο επηθνηλσληαθνχο δηαχινπο. Ο 

ηξφπνο φκσο πνπ γίλεηαη ε ρξήζε ηνπο αλαηξεί ηελ θαηλνκεληθή νκνηφηεηά 

ηνπο. Κάζε κέζν ρξεζηκνπνηεί εθηφο απφ ηα Μ.Μ.Δ θαη άιινπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα νη Γ.. ρξεζηκνπνηεί ηηο άκεζεο θαη 

πξνζσπηθέο επαθέο, Ζ δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηεί έληππα θπιιάδηα, 

πηλαθίδεο, αθίζεο, ελψ ε πξνπαγάλδα ηελ δηάδνζε θεκψλ, θαη ηε 

ζθεπσξία. 

 

Σρόπος τρήζης διαύλων 

Οη Γ.. ζπλεξγάδνληαη ειεχζεξα θαη αδέζκεπηα κε ηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο. Ζ ζπλεξγαζία ηεο δηαθήκηζεο κε ηα Μ.Μ.Δ, γίλεηαη πάλσ 

ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ζ δηαθήκηζε αγνξάδεη ην ρψξν ή θαη ην ρξφλν 

ησλ κέζσλ πνπ ρξεηάδεηαη. Ζ πξνπαγάλδα φηαλ εθπνξεχεηαη απφ ην 

θξάηνο, ρξεζηκνπνηεί εμνπζηαζηηθά ηα θξαηηθά Μ.Μ.Δ., ρσξίο λα 

απνθιείεηαη ζε απηήλ ή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ε εκπνξηθή θαη ειεχζεξε 

ζπλεξγαζία. 
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Δίδος μηνσμάηων 

Οη Γ.. απεπζχλνπλ θνηλσληθά κελχκαηα πξνο ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε 

ησλ αηφκσλ. Ζ δηαθήκηζε ζηέιλεη νηθνλνκηθά κελχκαηα ζηνλ 

θαηαλαισηή, ζηνλ άλζξσπν πνπ πνπιάεη θαη αγνξάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

ζπλείδεζε. Ζ πξνπαγάλδα απεπζχλεηαη πξνο ηε κάδα θαη αληηκεησπίδεη 

ηνλ άλζξσπν σο αξηζκφ. 

 

Γιάρκεια εθαρμογής 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Γ.. θαη ηεο πξνπαγάλδαο δελ έρεη ηέινο. Ζ δηάξθεηα 

εθαξκνγήο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, θαη ηαπηφρξνλε κε ηελ χπαξμε 

ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Αληίζεηα ε 

δηαθήκηζε εκθαλίδεηαη άιινηε καθξνπξφζεζκα θαη άιινηε κε 

βξαρππξφζεζκα  θαη επνρηθά πξνγξάκκαηα, ρσξίο λα παξαβιέπεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο ή λα κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

 

Φύζη αποηελεζμάηων 

Οη Γ.. κπνξνχλ λα έρνπλ ζνβαξά θαη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα κφλν 

καθξνπξφζεζκα. Μπνξνχλ βέβαηα λα ππάξμνπλ θαη βξαρππξφζεζκα 

απνηειέζκαηα. Δίλαη φκσο θαηλνκεληθά θαη κπνξεί λα παξαπιαλήζνπλ ηε 

ζσζηή θξίζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνπαγάλδαο πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν απηά ησλ Γ.. 

 

Γεονηολογία 

Οη Γ.. δε γλσξίδνπλ ηίπνηε άιιν εθηφο απφ ηελ αιήζεηα θαη ηελ πηζηή 

πεξηγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ δηαθήκηζε εμηδαληθεχεη ηα πξάγκαηα 

θαη ηηο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππεξβνιή. Ζ πξνπαγάλδα δε 

δηζηάδεη φηαλ ην θξίλνπλ ζθφπηκν, λα απνθξχςεη κέξνο ή φιε ηελ αιήζεηα 

ή θαη λα ηε δηαζηξεβιψζεη εληειψο. 

 

Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη βαζηθέο αξρέο ησλ 

Γ.., έξρνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ 

παξαπάλσ.  
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     Κεθάλαιο 7
ο
  

 

7.1     Η ζημαζία ηων Δ.. ζηον ηοσριζμό 

Ο ηνπξηζκφο ζαλ κηα θξαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εληάζζεηαη ζηνλ ηνκέα 

παξνρήο ππεξεζηψλ έρεη κηα επξχηαηε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία. 

Οηθνλνκηθή αθνχ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο, επίζεο ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο μελνδνρεηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηθεξεηαθή θιίκαθα, ζπληειεί ζηελ αχμεζε ησλ  

επθαηξηψλ απαζρφιεζεο φπσο επίζεο παξέρεη δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηεο 

γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο  δξαζηεξηφηεηαο. Ο ηνπξηζκφο έρεη επίζεο 

θνηλσληθή ζεκαζία αθνχ ζρεηίδεηαη κε έλα ηδηφηππν δηεζληζκφ, κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα μεθνχξαζεο θαη θπγήο απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ θαζεκεξηλή 

ξνπηίλα. κε ηελ ηθαλνπνίεζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ πλεπκαηηθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη αλαγθψλ. Απφ ηε 

παξάζεζε απηή νξηζκέλσλ κνλάρα απφ ηα ηφζα ζνβαξά δεηήκαηα. πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν, γίλεηαη αληηιεπηή ε ηεξάζηηα ζεκαζία 

πνπ έρνπλ νη Γ.. ζην ηνκέα απηφ.  

 

Βαζικοί ζηόσοι ηυν Γ.Σ. ζηον ηοςπιζμό 

ήκεξα ζηελ Διιάδα, φπνπ ν ηνπξηζκφο έρεη ήδε αλαγλσξηζζεί σο βαζηθή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηδηαίηεξεο ην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Γελ ιείπνπλ 

νχηε νη δπλαηφηεηεο νχηε νη πξννπηηθέο. νχηε νη ζηφρνη Γ.. 

Αληίζεηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φπσο αθξηβψο πηζηεχεη θαη ν θαζεγεηή 

Πεξηθιήο Αληξάο  φηη νη Γεκφζηεο ρέζεηο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πξσηνπνξηαθέο, θξηλφκελεο πάληα ζε ζρέζε 

κε απηέο άιισλ ρσξψλ. 

 Οη δεκφζηεο ζρέζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ έρνπλ δπν βαζηθνχο ζηφρνπο. Σελ 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πνιίηε, θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

ηε πνιηηεία ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, πνπ ε  

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία απηή.  
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Ο ηνπξηζκφο ζε φηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πνιίηε 

έρεη ηελ αλάγθε λα απεπζπλζεί ζηηο Γ.. γηα λα πξνζθέξνπλ ηελ βνήζεηά ηνπο 

ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 

- ηελ ελίζρπζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηηο Γ.. – πνπ παξακέλνπλ ζρεηηθά 

κηθξνί αλ ζπγθξηζνχλ κ’ απηνχο ηεο δηαθήκηζεο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

ζπλερήο θαη αδηάθνπε επηθνηλσληαθή ξνή. 

 - ηελ επέθηαζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ Γ.. ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο 

νπνίεο κέρξη ζήκεξα πξσηνζηαηνχλ νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο κε ηε 

δηνξγάλσζε νπζησδψλ εθδειψζεσλ γεληθφηεξνπ ηνπηθνχ ή θαη δηεζλνχο 

αθφκα ραξαθηήξα.  

- ηελ πξνζπάζεηα ρξεζηκνπνίεζεο φισλ ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο Γ.. 

 - ηελ έξεπλα ησλ Γ.. γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ απαηηήζεσλ 

πειάηε (ηνπ ηνπξίζηα θαηαλαισηή), πνπ κε ηξφπν νξζνινγηθφ ζα θαηαθέξεη 

λα δηαγλψζεη ην ηη δεηά ν ηνπξίζηαο πξηλ απφ απηφο εθθξάζεη ηελ επηζπκία 

ηνπ. 

- ηε κειέηε ηνπ αληαγσληζκνχ ζην ηνπξηζηηθφ ρψξν, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

ζε δηεζλέο επίπεδν, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηνπ 

πιαηζίνπ δξάζεο ησλ Γ.. 

 - ηελ αλαπαξαγσγή θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζρέζεσλ Γ.., εμαηηίαο θπξίσο ησλ απαηηήζεσλ απφ ην άλνηγκα λέσλ αγνξψλ 

θαζψο θαη ηελ άλζηζε ησλ λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.  

- ηε ζπλεξγαζία κε ειιεληθήο θαηαγσγήο θαηαμησκέλνπο θαη δηεζλείο 

θαιιηηέρλεο (φπσο. Μνχζρνπξε,  αβάιαο, θαη άιινη), νη νπνίνη ζα 

κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ Option Leaders γηα ην εχθνιν θαη 

απνδνηηθφ πέξαζκα ηεο εηθφλαο ηεο ηνπξηζηηθήο Διιάδαο  πνπ ιεηηνπξγεί 

ππνβνεζεηηθά γηα ηηο Γ.. 

- ηελ αμηνπνίεζε ησλ δνξπθνξηθψλ ηειενπηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ θέξλνπλ  

γξήγνξα, άκεζα θαη δσληαλά ηελ ηνπξηζηηθή εηθφλα κέζα ζην θάζε ζπίηη. 



 57 

 - ηελ ελεκέξσζε ηνπ Έιιελα πνιίηε, έηζη ψζηε λα γλσξίζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο δηαθνπψλ ζηε ρψξα ηνπ, πνπ δπζηπρψο ηηο γλσξίδνπλ θαιχηεξα 

νη μέλνη Tour Operators. Έηζη ράλεη ηελ επθαηξία λα θάλεη πην εχθνια θαη πην 

θζελά δηαθνπέο ζηε ρψξα ηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηνπο ληφπηνπο ηνπξηζηηθνχο παξάγνληεο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 -  ηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θάινπο, ηεο αξραηνινγηθήο θαη 

ιανγξαθηθήο παξάδνζεο, ηεο Διιάδαο πνπ απνηεινχλ ην πην ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη αλ αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια κπνξνχλ 

λα απνθέξνπλ ζεκαληηθά ζεηηθά νηθνλνκηθά θαη θαηά επέθηαζε θνηλσληθά 

απνηειέζκαηα. 

 

Βαζικέρ ιδιομοπθίερ ηος ηοςπιζμού πος ενδιαθέποςν άμεζα ηιρ Γ.Σ.  

Ζ άζθεζε ησλ Γ.. ζηνλ ηνπξηζηηθφ  θαη εηδηθφηεξα ζηνλ μελνδνρεηαθφ 

ηνκέα, απνηειεί κηα ηδηαίηεξε δηεξγαζία εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ν 

ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη κηα ζεηξά ηδηνκνξθηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

ζχγρξνλνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο. 

Απηέο νη ηδηνκνξθίεο πνπ ελδηαθέξνπλ άκεζα ηηο Γ.. είλαη νη εμήο: 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη ηδηαίηεξα εχζξαπζηνο θνηλσληθφο ζεζκφο, αθνχ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ κηα ζεηξά απφ «αζηάζκεηνπο» παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα θαζνξίζνπλ ην κέιινλ ηνπ. Σέηνηνη ζνβαξνί 

παξάγνληεο / κεηαβιεηέο κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα νη ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο, ή ε εκπφιεκε ζχξξαμε, ην νηθνλνκηθφ εκπάξγθν, νη εθηεηακέλεο 

νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο θηι. 

 ην ζεκείν απηφ νη Γ.. έρνπλ λα επηηειέζνπλ έλα ηδηαίηεξα δπζρεξέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, έξγν, αθνχ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο αλαηξέπεηαη θαη φινο ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε ζηξαηεγηθή. Απφξξνηα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ην 

γεγνλφο φηη νη Γ.. ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ λα αληηκεησπίδνπλ ην φιν 

πιαίζην ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ, ψζηε λα 

βξίζθνληαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδνπλ ηέηνηα δεηήκαηα αηρκήο. 
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 Δίλαη γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη ε θαηαλάισζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, 

ζπλήζσο ην «παθέην δηαθνπψλ»,  γίλεηαη ζ’ έλα ηφπν φπνπ ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ πεξηπηψζεσλ, άγλσζην γηα ην ηνπξίζηα - θαηαλαισηή. Γηφηη ν 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ησλ δηαθνπψλ θιείλεηαη ηξεηο, πέληε έσο θαη δέθα 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο δηεξγαζίαο θαη ζπλήζσο απφ θάπνηεο 

ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηνλ ηφπν πνπ εθδειψλεηαη ην ελδηαθέξνλ. 

 

Απφξξνηα απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ 

θαηαλάισζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ απφ φιεο ηηο άιιεο θαηαλαισηηθέο 

δηεξγαζίεο, είλαη ε επίδξαζε ηνπ έξγνπ ησλ Γ.. ζηνλ ηνπξηζκφ.  

 

Γηφηη νη Γ.. ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαινχληαη απφ ηε θχζε ηεο 

δηεξγαζίαο λα πνιχ επξχηεξν επηθνηλσληαθφ θχθιν πνπ ζηνρεχεη λα θιείζεη 

ηελ ςαιίδα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο απφζηαζεο πνπ είλαη ζε βάξνο ηνπ πνιίηε, 

ψζηε λα ηε κεηαηξέςεη πξνο φθεινο ηνπ κέζα απφ ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε  

θαη θπξίσο ηε πξνεηνηκαζία. 

  

Απφ ην θεθάιαην απηφ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε πξνβιεκαηηθή άζθεζε ησλ 

Γ.. ζηνλ ηνπξηζκφ θαη εηδηθφηεξα ζηα μελνδνρεία. βιέπνπκε φηη ν ηνπξηζκφο 

είλαη «εχζξαπζηνο» ζεζκφο, φπνπ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε 

αβεβαηφηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε θάζε ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε ζηηο 

κέξεο καο - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο μελνδνρεηαθήο. Υξεζηκνπνηεί ηηο 

Γ.. ζαλ νπζηψδε επελδπηηθή πξννπηηθή. Απηφ ην γλσξίδεη ζήκεξα πιένλ ε 

ζχγρξνλε ηνπξηζηηθή πνπ έρεη αληηιεθζεί φηη νη Γ.. απνηεινχλ πιένλ 

δπλακηθφ ζεκείν φινπ ηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ. Απφξξνηα απηήο ηεο 

δηαπίζησζεο είλαη φηη νη Γ.. απνηεινχλ επέλδπζε θαη κάιηζηα ζεκαληηθή 

γηαηί αθνξά φιε ηελ επηρείξεζε θαη ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη ηα 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Όπσο γηα παξάδεηγκα κηα θαιή επηινγή κεραλήκαηνο 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε παξαγσγή ελφο πξντφληνο θαιήο ή θαθήο πνηφηεηαο. 

Αληίζεηα έλαο θαθφο ζρεδηαζκφο ησλ Γ.. ηεο επηρείξεζεο, έρεη αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζε νιφθιεξε ηε ζπγθεθξηκέλε απηή επηρείξεζε θαη ζην ζχλνιν 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. 

  

Μηα άιιε ηδηνκνξθία πνπ ελδηαθέξεη άκεζα ηηο Γ.. είλαη ε δηαπξνζσπηθή 

επαθή, ε πιήξεο θαη νινθιεξσκέλε  επηθνηλσλία. Απφξξνηα απηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ην κεξάθη πνπ απνηειεί πξντφλ ηεο φιεο 

επαγγεικαηηθήο ζπγθξφηεζεο θαη ζπλείδεζεο. Οπζηψδεο ζηφρνο ησλ Γ.. 

είλαη   ε ζπληνληζκέλε θαη ζπλδπαζκέλε πξνζπάζεηα, πνπ πξνζαξκφδεη ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηνπ επαγγέικαηνο ζηελ ηδηνκνξθία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ.  
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Μηα ηειεπηαία ηδηνκνξθία ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ αθνξά άκεζα ηηο Γ.. 

ππνθεηκεληθφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ. πρλά ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ζεζκνχ εμαξηάηαη απφ έλα πιήζνο ππνθεηκεληθψλ δηαζέζεσλ, νη νπνίεο είλαη 

αδχλαην λα παξαιεθζνχλ θαζψο απνηεινχλ έλα  

νπζηαζηηθφ ζχκπιεγκα αγνξαζηηθψλ (θαηαλαισηηθψλ) επηξξνψλ. Δπηξξνέο 

φπσο νη πνιηηηζηηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πεξηζζφηεξν 

αληηθεηκεληθνχ  ραξαθηήξα θαη νη αηνκηθνί, ςπρνινγηθνί παξάγνληεο 

(αληίιεςε, κάζεζε, πξνζσπηθφηεηα. δηαζέζεηο, κλήκε θηι.).  

 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζηηο ηνπξηζηηθέο επηινγέο είλαη γηα 

ηηο Γ.. ζηνλ ηνπξηζκφ, ε θαιή γλψζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ησλ ηδηνκνξθηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζή ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 
  

 

Γιαθημιζηική εκζηπαηεία 

   

Ζ ζεηηθή δεκνζηφηεηα γηα κηα επηρείξεζε θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα 

κηα  μελνδνρεηαθή κνλάδα πξέπεη λα πξνθιεζεί  απφ ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη 

πξνγξακκαηηζκφ. Οη ππεχζπλνη δεκνζίσλ ζρέζεσλ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ 

θάηη θαηλνηφκν θαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο πξνθχπηνπζεο επθαηξίεο. Ζ 

δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ζα πξέπεη λα απνηειεί ηκήκα ηνπ φινπ ζρεδίνπ 

Marketing ηεο ρξνληάο ζαλ ηκήκα ελφο κείγκαηνο πιεξνθνξηψλ. 

 

αλ ζεκείν έλαξμεο ηεο θακπάληαο ην πξνζσπηθφ Γ.. πξέπεη λα γλσξίδεη 

πνην είλαη ην θνηλφ ηεο επηρείξεζεο θαη πνηα είλαη ε ησξηλή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. Ωζηφζν πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπλ ηη είλαη απαξαίηεην λα 

γίλεη. εκαληηθφ επίζεο είλαη λα δηεμαρζεί κηα νινθιεξσκέλε έξεπλα αγνξάο 

θαη λα ππάξρεη κηα πιήξεο εηθφλα ζην ηη επηδξνχλ θαη ηηο απνδεηνχλ νη 

ελδηαθεξφκελνη 

 πειάηεο / θαηαλαισηέο, ην πξνζσπηθφ θαη νη ηπρφλ άιινη κέηνρνη πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ μελνδνρεηαθή απηή κνλάδα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα έρνπκε κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ δπλαηψλ θαη αδπλάησλ ζεκείσλ ηεο κνλάδαο πνπ 

ζα δψζεη κηα νκάδα αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθζηξαηεία ησλ Γ.. φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε  

ζρεδηαζκφ. Σα αληηθεηκεληθά απηά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα δίλνληαη κε θάπνην 

κεηξήζηκν ηξφπν γηα παξάδεηγκα ζε πνζνζηά %. Σν επφκελν βήκα είλαη λα 

θαζνξηζζνχλ νη ζηξαηεγηθέο θαη νη ηερληθέο πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα γηα λα 
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εθπιεξσζνχλ απηνί νη ζηφρνη θαη λα απνθαζηζηεί ην πνζφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

λα γίλεη ε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία. ηελ πεξίπησζε ησλ Γ.., ε εθπιήξσζε 

ηεο εθζηξαηείαο ίζσο δηαξθέζεη απφ έλα ρξφλν, πνπ ζπλήζσο πξνηείλεη ην 

ζρέδην Marketing πξηλ νινθιεξσζνχλ νη ζηφρνη. Ζ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαη 

γλψκεο κέζσ ησλ Γ.. είλαη κηα αξγή δηαδηθαζία θαη κηα ζπιινγηθή 

εθζηξαηεία πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαξθέζεη θαη 5 ρξφληα. Όζνλ αθνξά ηελ 

επηηπρία ή κε, ηεο εθζηξαηείαο, πξέπεη λα παξαθνινπζεζεί ζπζηεκαηηθά. ε 

κηα εθζηξαηεία πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιιά ρξφληα απηή ε 

παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη κεηά 

ην ηέινο ηεο εθζηξαηείαο γηα λα  

 εθηηκεζνχλ ηα απνηειέζκαηα. 

 

 

Πωρ θα κεπδίζει ηη δημοζιόηηηα  

 

Αλ ππνηεζεί φηη ν ππνθεηκεληθφ ζηφρνο ζα είλαη λα πξνθιεζεί ε δεκνζηφηεηα 

πνπ ζα απμήζεη ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε έλα ηνπηθφ ηαμηδησηηθφ 

πξαθηνξείν. Γηα λα ζπκβεί απηφ, ην πξψην πνπ πξέπεη λα θάλεη ν πξάθηνξαο 

είλαη λα βεβαησζεί φηη ηνπηθή θνηλφηεηα γλσξίδεη ηελ  

χπαξμε ηνπ πξαθηνξείνπ θαη ηη πξνζθέξεη απηφ. Οη Γ.. κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηαθήκηζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηελ εηαηξεία, γηα παξάδεηγκα δεκνζηεχνληαο ην άλνηγκα 

ησλ γξαθείσλ. 

 

Νέα καγαδηά θαη γξαθεία αλνίγνπλ θάζε ηφζν άξα δελ είλαη θάπνην 

ζεκαληηθφ λέν γηα ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα. Ο ππάιιεινο ησλ Γ.. πξέπεη λα 

πξνζειθχεη επηζθέπηεο θαη λα θεξδίζεη θάιπςε απφ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο (ΜΜ.Δ.)  

Ζ πξνζθνξά θάπνηνπ αλαςπθηηθνχ ζα πξνζέιθπε θφζκν αιιά θαη θάπνηα 

γλσζηή πξνζσπηθφηεηα, ίζσο ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη κε θάπνην ηξφπν 

ζπλδεδεκέλε κε ην ηαμηδησηηθφ ρψξν θαη ην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα έλαο ηαμηδησηηθφο ζπγγξαθέαο. 

 Κάηη πνπ είλαη αμηνζεκείσην γηα ηελ επηρείξεζε δελ είλαη απαξαίηεην 

ελδηαθέξνλ γηα ην ηχπν. Έηζη ινηπφλ ην άλνηγκα ελφο πξαθηνξείνπ, γηα 

παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη δηάθνξα ηνπηθά γεγνλφηα πνπ ζα ην 

θαιχπηνπλ. Υξεηάδεηαη θάηη πνπ ζα ηξαβάεη ηελ πξνζνρή θαη ην   

ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ Μ.Μ.Δ. Σν ζεκαληηθφ ηεο δεκνζηφηεηαο είλαη 

φηη ηξέθεηαη απφ λέεο ηδέεο ζπλερψο θαη ν πξάθηνξαο πξέπεη λα ζθέθηεηαη λέα 
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θφιπα πνπ ζα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή. Αθνχ αλνίμεη ην γξαθείν πξέπεη λα 

δηαηεξεί ην φλνκα ηνπ ζηε δεκνζηφηεηα. Οξηζκέλνη πξάθηνξεο έρνπλ 

θαηνξζψζεη λα θαζηεξσζνχλ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ή ζην ξαδηφθσλν, ζαλ εηδηθνί 

ζηα ηαμίδηα πνπ ηνπο θαινχλ γηα ζπλέληεπμε θάζε θνξά πνπ θάηη ζεκαληηθφ 

ζπκβαίλεη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία.  

Απηφ είλαη ηδηαίηεξα πνιχηηκν γηα ηε δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκσλ 

εληππψζεσλ. Βνεζάεη ηδηαίηεξα φηαλ ε εηαηξεία έρεη ην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε. 

Ζ ζπκκεηνρή ζε ηνπηθά γεγνλφηα, ε πξνζθνξά θάπνησλ βξαβείσλ ζε 

θνηλσθειείο εθδειψζεης, εξάλνπο θ.ιπ., γεγνλφηα πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία 

ζηελ επηρείξεζε λα γίλεη δεκνθηιήο ζηελ θνηλφηεηα.  

  

Οι ζσέζειρ με ηον ηύπο 

 Ζ αλάπηπμε θαη ε δηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ηα Μ.Μ.Δ. είλαη κηα ζεκαληηθή 

εξγαζία ηνπ ππαιιήινπ Γ.. ν νπνίνο ζα ρξεηαζηεί λα γλσξίζεη θαιά ηνπο 

ηαμηδησηηθνχο ζπγγξαθείο αλ εθπξνζσπεί κηα βαζηθή αξρή. Δίλαη απηφο ζηνλ 

νπνίν ζα απεπζπλζνχλ ηα  Μ.Μ.Δ 

 γηα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο είηε απηφ είλαη πξαθηνξείν είηε είλαη μελνδνρείν. 

Οη ηθαλφηεηέο ηνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ δηαθξηηηθφηεηα θαη 

εηιηθξίλεηα ζε επαθή κε απηνχο. 

 Αλ κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα ζέιεη λα αλαθνηλψζεη θάπνην ζεκαληηθφ 

γεγνλφο φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο πηέξπγαο ε νπνία ζα 

εμππεξεηεί έλα θνηλσθειέο ζθνπφ πξνο φθεινο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ. Απηφ 

ίζσο είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ γηα κηα ζπλέληεπμε ηχπνπ. Μπνξεί λα 

πξνζθιεζνχλ ηνπηθνί ζπγγξαθείο θαη άιινη εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη, ηα 

θξαηηθά θαη ηνπηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.) γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα  

ζπλάληεζε θαηά ηελ νπνία ηα αλψηεξα ζηειέρε ζα αλαθνηλψζνπλ  ηα λέα 

ζρέδηα ηεο επηρείξεζεο. πλεζίδεηαη κεηά απφ ηελ ζπλέληεπμε ηχπνπ λα 

αθνινπζεί δεμίσζε. 

 Ζ νκηιία απηή θάζε απηή κεηαδίδεηαη απφ ηηο εηδήζεηο πνπ είλαη ν πην 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο. Με ην λα παξνπζηαζηεί κέζα απφ ην 

δειηίν δείρλεη πφζν αμηφινγε είλαη ε μελνδνρεηαθή κνλάδα. ηηο εηδήζεηο 

παξνπζηάδεηαη κηα κηθξή πεξίιεςε ησλ λέσλ ζρεδίσλ πνπ ζέιεη λα 

παξνπζηάζεη ε επηρείξεζε θαη ζπλήζσο είλαη κεγέζνπο κίαο ή δχν ζειίδσλ 

Α4. Σν δειηίν ηχπνπ παξνπζηάδεηαη πάληα κε εηδηθφ ηξφπν. Γίλνληαη ην 
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φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ην φλνκα ηνπ  ππεχζπλνπ 

αηφκνπ ζην νπνίν θάπνην άκεζα ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζα κπνξεί λα 

απεπζπλζεί.  Απηφ ην άηνκν είλαη ζπλήζσο ν ππεχζπλνο Γ.. Γίλνληαη επίζεο 

ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ην ηειέθσλν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θαη ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ θαζψο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο γηα 24 ψξεο ην 24σξν 

ζε θάζε ελδερφκελν πνπ νη δεκνζηνγξάθνη ρξεηαζηνχλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο. 

Αθνχ ην δειηίν ηχπνπ είλαη ν πην αμηφινγνο επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ Μ.Μ. Δ.. 

είλαη ζεκαληηθφ λα εμεγεί κε παξαδείγκαηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηεο επηρείξεζεο.  

Σν θείκελν πξέπεη λα είλαη ηππσκέλν ζε θαιφ ραξηί. κε ηππσκέλν ην ζήκα 

ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πάλσ δεμηά. Σν θείκελν πξέπεη επίζεο λα είλαη 

πξνζεγκέλν ζαλ θάζε δηαθεκηζηηθφ, αθνχ ην πεξηερφκελν απηφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηνχζην απφ δηάθνξα Μ.Μ.Δ. 

  Σν αληίγξαθν πξέπεη λα έρεη δηπιφ θελφ θαη πιαηηά πεξηζψξηα φπσο ηελ 

πξνζσπηθή αιιεινγξαθία ηνπ. Ζ πξψηε πξφηαζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην 

βαζηθφ ζέκα ηνπ κελχκαηνο. Σέινο ην θείκελν πξέπεη λα είλαη δηνξζσκέλν 

απφ νξζνγξαθηθά θαη γξακκαηηθά ιάζε γηα λα απνζηαιεί. 

Μεξηθέο θνξέο ζεσξείηαη θαηάιιειε ε ρξήζε θσηνγξαθηψλ γηα λα 

ζπλνδεχεηαη ε αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν. Θεσξείηαη ζθφπηκε ε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε κηαο θσηνγξαθηθήο βηβιηνζήθεο γηα λα εμππεξεηνχληαη 

επθνιφηεξα νη πηζαλέο αλάγθεο γηα θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Θα πξέπεη επίζεο λα 

αξρεηνζεηνχληαη ηππνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα θαιήο πνηφηεηαο 

ρξψκαηνο, καχξνπ θαη άζπξνπ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θσηνγξαθίεο δελ 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζην πίζσ κέξνο ησλ θσηνγξαθηψλ. Ο 

ελδεηθηηθφηεξνο ηξφπνο είλαη ε αλαγξαθή ελφο ηίηινπ θαη κηαο ζχληνκεο 

πεξηγξαθήο ζε κνλσηηθή ηαηλία ζην θάησ κέξνο ηεο θσηνγξαθίαο θαη 

δηπισκέλεο πξνο ηα πίζσ. 

 

Δνηςπυζιακά άπθπα 

 Μεξηθέο θνξέο πξνθχπηεη κηα επθαηξία πξνεηνηκαζίαο ελφο εληππσζηαθνχ 

άξζξνπ ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Παξάδεηγκα απνηειεί ε 

ζηήιε γηα ηνπο αλαγλψζηεο ζην Travel Trade Gazette θαη ζπρλά ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο ελζαξξχλνπλ ζπλεηζθνξέο ζρεηηθά κε έλα ηαμηδησηηθφ ζέκα. 
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 Ζ παξνπζίαζε εληππσζηαθψλ άξζξσλ ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο κε κηα 

δέζκεπζε γηα δηαθήκηζε ζηελ ίδηα έθδνζε είλαη ην πην εχθνιν λα ξπζκηζηεί.  

Μεξηθέο δηαθεκηζηηθέο παξνπζηάζεηο ζε εθεκεξίδεο φπσο απηήλ, ζρεδφλ 

πεξλνχλ ηα ζχλνξα αλάκεζα ζηε δηαθήκηζε θαη ηελ πξνψζεζε, 

κεηαηξεπφκελεο ζε κηα ειαθξψο θαιπκκέλε θαη έληνλε δηαθήκηζε γηα ηα 

πξντφληα εηαηξείαο, εδψ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Δλ ηνχηνηο ην πιηθφ 

πξέπεη λα είλαη άμην δεκνζίεπζεο, κηα επίθαηξε έθδνζε πνπ λα ελδηαθέξεη 

ηνπο αλαγλψζηεο.  

 

  

Δπιζκέτειρ για διεςκόλςνζη ηος ηύπος  

 Μηα άιιε ιεηηνπξγία αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο Γ.. Πξφθεηηαη 

γηα ηε δηεπθφιπλζε επίζθεςεο ηνπ ηχπνπ. Γηνξγαλψλεηαη θαηά έλα 

παξεκθεξή ηξφπν φπσο δηνξγαλψλεηαη ε  εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ησλ 

ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ ε νπνία ζα ζπδεηεζεί ιίγν παξαθάησ. θνπφο ηεο 

είλαη λα πξνζθαιέζεη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Μ.Μ.Δ., ζπγγξαθείο 

ηαμηδησηηθψλ νδεγψλ, δεκνζηνγξάθνπο ή αληαπνθξηηέο απφ ηελ ηειεφξαζε 

θαη ην ξαδηφθσλν, λα επηζθεθηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηεο ππεξεζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, 

κε απψηεξν ζηφρν ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ηελ 

παξνπζίαζε ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

θνιαθεπηηθά ιφγηα. 

Απηφ κπνξεί λα είλαη δίθνπν καραίξη, θαζψο δίλεη επίζεο ηελ επθαηξία γηα 

αξλεηηθφ ζρνιηαζκφ. Ζ  ζηξαηεγηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ εζληθά 

ή πεξηθεξεηαθά ηνπξηζηηθά γξαθεία, αεξνπνξηθνχο θαη ζαιάζζηνπο 

κεηαθνξείο θαη δηνξγαλσηέο πεξηεγήζεσλ. Απηφ δηφηη κηα επλντθή 

παξνπζίαζε ζην ηχπν ζα έρεη ηεξάζηην ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο θξαηήζεηο. Οη 

αξκφδηνη κπνξνχλ λα πξνζθαιέζνπλ αληαπνθξηηέο απφ πξνγξάκκαηα φπσο ην 

Holiday ή ην Travel Show, λα θηλεκαηνγξαθήζνπλ ην πξντφλ ηνπο κε ζθνπφ 

ηα ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα απφ ηφζν γηα ηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε φζν θαη 

γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ζηελ νπνία απηή βξίζθεηαη. 

  

Πεξηζηαζηαθέο επθαηξίεο πξνθχπηνπλ γηα ζεαηξηθά έξγα ή ηαηλίεο ησλ νπνίσλ 

ηα εμσηεξηθά γπξίζκαηα γίλνληαη ζε πεξηνρέο ή αμηνζέαηα ηα νπνία ζα 

πξνζειθχζνπλ ηνπξηζκφ. Σαηλίεο φπσο ή ζεηξά James Bond, Απέξαλην 
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Γαιάδην, Σν καληνιίλν ηνπ ινραγνχ Κνξέιη, Δθείλν ην θαινθαίξη θαη άιιεο 

απνηέιεζαλ ζπνπδαίν δηαθεκηζηηθφ κέζν γηα ηελ Διιάδα θαη κε αθνξκή 

απηέο ηηο ηαηλίεο ηνπξίζηεο απφ φιν ην θφζκν παξαθηλήζεθαλ λα γλσξίζνπλ 

απφ θνληά ηηο νκνξθηέο ηεο Διιάδαο. Γεληθφηεξα ππάξρνπλ πνιιά αληίζηνηρα 

παξαδείγκαηα απφ πεξηνρέο ζε φιν ην θφζκν πνπ έγηλαλ δηάζεκεο κέζα απφ 

ηειενπηηθέο ηαηλίεο θαη ζεηξέο, νη νπνίεο ζηάζεθαλ εθαιηήξην γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε πεξηνρή Pluckley Kuut ε νπνία απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990 γλψξηζε 

κεγάιε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε έπεηηα απφ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο The Darling 

Buds of May, ηεο νπνίαο ηα γπξίζκαηα έγηλαλ ζε εθείλε ηελ πεξηνρή.   

 

Χπημαηοδόηηζη  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε είλαη έλαο επηπιένλ ηξφπνο επίηεπμεο δηαθήκηζεο γηα ην 

φλνκα κηαο εηαηξίαο.  

Έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε δεκνζίεπζε ελφο βηβιίνπ ή 

κηαο ηαηλίαο ηελ ηζηνξία ηεο εηαηξείαο ή ηεο βηνκεραλίαο ε νπνία δελ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη εκπνξηθά βηψζηκε ρσξίο επηρνξήγεζε. 

 

 

 

Πνιιέο εηαηξείεο ζηε βηνκεραλία ηαμηδηνχ, φπσο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην είδνο ρξεκαηνδφηεζεο. Άιιεο εηαηξίεο κπνξεί λα 

επηιέμνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ έλα αθαδεκατθφ θείκελν κε ζέκα ην ηαμίδη 

θαη ηνλ ηνπξηζκφ φπσο έθαλε ε εηαηξεία British Caledonian ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ Alan Beaver κε ηίηιν Mind your own travel business.  

 

Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα γίλεη ε παξαγσγή ελφο ληνθηκαληέξ πάλσ ζε θάπνην 

ζέκα πνπ λ’ αθνξά ηνλ ηνπξηζκφ. Οη πην εμεδεηεκέλεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηηο ηέρλεο, ην 

ζέαηξν, ζπλαπιίεο, θεζηηβάι θαη αγψλεο. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε δηαθήκηζε 

ειθχεη, επεηδή πξνθαιεί ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Δίλαη δπλαηφλ λα βξεζνχλ 

θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι 

ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη ζηηο νπνίεο θπζηθά κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

νηθνλνκηθά, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη κφλν ζεηηθά. Γηαθνξεηηθά 

δελ ζα είρε λφεκα κηα ηέηνηα ελέξγεηα. 
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Θεκηηφ είλαη επίζεο, ε εηαηξία λα δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ή 

εθδξνκέο ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε θαιχηεξσλ ζρέζεσλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ δηεχζπλζε 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

Τοπική καλή διάθεζη  

Δθηφο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε γεγνλφησλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ππάξρνπλ 

πνιινί άιινη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κηα εηαηξεία κπνξεί λα  θεξδίζεη ηε  

εχλνηα θαη ζπκπάζεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Ο πξάθηνξαο ιηαληθήο πψιεζεο ζπγθεθξηκέλα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

εμαξηεκέλνο απφ ηηο θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ληφπηνπο, εθφζνλ ε πεξηνρή 

εθκεηάιιεπζεο παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο θαηά απνθιεηζηηθφηεηα. Δίλαη 

επνκέλσο ζεκαληηθφ λα δηαηεξεί έλα θαιφ φλνκα κπξνζηά ζην θνηλφ. 

Γεγνλφηα φπσο επέηεηνη, ενξηαζκνί ηδξχζεσο ηεο εηαηξείαο θαη άιια, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζέκα γηα ηε δεκηνπξγία εηδήζεσλ, ηε 

δηνξγάλσζε ή ην ζηήζηκν εθζέζεσλ. 

 Κάπνηνο πξάθηνξαο είδε ηελ επθαηξία λα θαιιηεξγήζεη κε θηιηθφηεηα κε ην 

ηνπηθφ ζρνιείν πξνζθέξνληαο ηελ παξνρή απαξραησκέλσλ εγγξάθσλ γηα 

αλαζέζεηο εξγαζηψλ ζρεηηθά κε ηε γεσγξαθία.  

Απηφ απηνκάησο έιπζε ην πξφβιεκα ηνπ απνρσξηζκνχ άρξεζησλ θπιιαδίσλ 

θαη ηεο παξεκπφδηζεο ηεο εμάληιεζεο ησλ ηξερφλησλ θπιιαδίσλ. Ζ επαθή κε 

κεηφρνπο κεγάισλ εηαηξεηψλ ζπλήζσο δηαηεξείηαη κέζσ ηεο εηήζηα 

αλαθνξάο, εθηφο φπνπ πξνθχπηνπλ ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο φπσο πξνζθνξέο 

γηα ηε ιήςε δηεχζπλζεο, νπφηε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηνξγάλσζε κηαο 

ζπιινγηθήο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο απεπζπλφκελε ζηνπο κεηφρνπο, θαη κε 

ζθνπφ λα αληηθξνχζεη ηελ πξνζθνξά. Σέηνηεο δηνξγαλψλνληαη κεηά απφ 

ζχζθεςε κε ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ. Οη εηήζηεο 

αλαθνξέο έρνπλ γίλεη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ έλα απιφ κέζν αλαθνξάο 

απφδνζεο ζηνπο κεηφρνπο ή ζηνπο ελ δπλάκεη κεηφρνπο. 

 

Οη αλαθνξέο  είλαη ηε ζεκεξηλή επνρή ειθπζηηθέο θαη ζρεδηαζκέλεο λα 

δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε ππεξεθάλεηαο θαη ζηγνπξηάο γηα ηελ πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο.. Σαμηδησηηθέο εηαηξείεο φπσο ε Singapore Airlineο, πξνθάιεζαλ 
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ηε δηεζλή επηδνθηκαζία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ εηήζησλ αλαθνξψλ ηνπο, ησλ 

νπνίσλ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ επεθηείλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν πέξα απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο. 

Δάλ ζρεδηαζηεί λνκνζεζία ε νπνία ζεσξείηαη αληίζεηε πξνο ηα ζπκθέξνληα 

ηεο εηαηξίαο  

είλαη δπλαηφλ λα εμαπισζεί εθζηξαηεία κε ζθνπφ λα πεηζηνχλ ηα κέιε ηεο 

βνπιήο λα εγθαηαιεηθζνχλ ηα ζρέδηα λνκνζεζίαο ή λα θαηεπζπλζεί ε θνηλή 

γλψκε ελαληίνλ ηνπο. Μηα θακπάληα ηέηνηνπ είδνπο ζα κπνξνχζε λα 

πξνθιεζεί ηφζν απφ κηα εηαηξία κεκνλσκέλε φζν θαη απφ έλα  επαγγεικαηηθφ 

θιάδν . 

 

Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο επεξεαζκνχ ησλ βνπιεπηψλ είλαη ε απνζηνιή 

επηζηνιήο ή ε δεκνζίεπζε κηαο αγγειίαο γηα ηελ παξφηξπλζε ηνπ 

ηαμηδησηηθνχ θνηλνχ λα γξάςεη ζηνπο βνπιεπηέο ηνπ γηα λα  δηακαξηπξεζεί. 

 

Δζυηεπική καλή διάθεζη  

θνπφ πξέπεη επίζεο λα απνηειεί ε βειηίσζε ηνπ εζηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαζψο θαη νη αλακεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ πην πξφζπκε 

θαη απνδνηηθή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ, γεγνλφο πνπ κφλν ζεηηθά 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρεη. ε κηα κεγάιε εηαηξία θαη ζπγθεθξηκέλα ζε κηα 

κεγάιε ηνπξηζηηθή εηαηξία απηφ πξνυπνζέηεη ηελ θαζηέξσζε κηαο 

εθζηξαηείαο φπσο αθξηβψο γίλεηαη θαη ε εθζηξαηεία απεπζπλφκελε ζην 

εμσγελέο πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο.  

 

Έλα θνηλφ κέζν επηθνηλσλίαο ζηε κεγάιε εηαηξεία ηαμηδηνχ είλαη ην house 

Journal, έλα πεξηνδηθφ ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο κε εηδήζεηο θαη γηα ηελ 

εηαηξεία θαη ην πξνζσπηθφ ηεο. Απηφ ην κέζν επηθνηλσλίαο κπνξνχκε επίζεο 

λα ην ζπλαληήζνπκε θαη ζε κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Δλψ κεξηθά απφ 

απηά ηα πεξηνδηθά είλαη άξηζηα, πνιιά ζπληάζζνληαη κε αλεπαξθή ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηα, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ εχθνιε επίηεπμε Γ.. θαη κεηαηξέπνληαη 

έηζη ζε θάηη παξαπάλσ απφ αζηεία. 

 

πιινγηθή ηαπηφηεηα  

Σν ηκήκα ησλ Γ.. ζπλήζσο εκπιέθεηαη ζηελ εηζαγσγή ή ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ζσκαηεηαθήο ζηνιήο ηεο εθζηξαηείαο. Ζ αλάπηπμε ελφο νπηηθνχ χςνπο είλαη 
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έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ελφο νξγαληζκνχ 

ζρεδηαζκέλε λα ζηεξίμεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν ινγφηππν (logotype, logo), φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη, είλαη κηα 

νλνκαζία ή έλαο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ έλα ζρέδην 

ην νπνίν απηφκαηα ζα κεηαδψζεη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζην θνηλφ. 

 ηελ βηνκεραλία ηαμηδηνχ απηή ε απηφκαηε κεηάδνζε ιακβάλεη  επηπιένλ 

ζεκαζία, εθφζνλ ην ινγφηππν ζα εκθαληζηεί πάλσ ζε νρήκαηα, αεξνπιάλα, 

πινία θαη ηξέλα θαζψο θαη ζε έληππα κέζα  

Γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα είλαη απηφκαηα αλαγλσξηζκέλν ζηα πιατλά 

γξήγνξα θηλνχκελσλ νρεκάησλ θαζψο επίζεο θαη ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο 

φπσο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή αλεπαξθή θσηηζκφ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ζα θαζηεξσζεί ην ινγφηππν ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί απαξάιιαθηα ζε θάζε 

ηχπν κεηάδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Δάλ ε εηαηξία ζέιεη λα πξνβάιιεη έλα 

ζχγρξνλν πξνθίι ζε αλάινγν ζηπι ζα πξέπεη λα θηλείηαη θαη ν ζρεδηαζκφο 

ηνπ ινγφηππνχ ηεο.  

   

Ωζηφζν ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή νχησο ψζηε ην ζρέδην πνπ ζα παξαρζεί 

λα κελ γίλεη γξήγνξα ληεκνληέ. Ο πξφζθαηξνο ελζνπζηαζκφο γηα ηα ζρέδηα 

παξφιε ηε πξνζσξηλή ηνπ απήρεζε, γξήγνξα γίλεηαη ληεκνληέ θαη ζα 

ρξεηαζηεί ζπρλφ εθζπγρξνληζκφ, κηα δαπαλεξή εξγαζία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ηα νθέιε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ινγφηππνπ κπνξεί εηαηξία λα 

ραζνχλ. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί εηαηξία British Telecom ε νπνία 

δαπάλεζε ηεξάζηην πνζφ γηα ηελ αιιαγή ησλ ζηνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

αιιαγή ηνπ ινγφηππνχ ηεο   

ζηηο αξρέο ηνπ ‘90 ρσξίο φκσο λα έρεη ην επηζπκεηφ  νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. 

 Ο Thomas Cook ππνρξεψζεθε λα επαλεθηηκήζεη ηηο ζηνιέο ηεο  εηαηξίαο 

ρξφληα πξηλ, θαζψο δελ δηέζεηαλ νχηε αλαγλσξίζηκν ινγφηππν, νχηε  

ηππνπνηεκέλε νλνκαζία ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία εκθαλίζηεθε έπεηηα απφ 

δηάθνξεο νλνκαζίεο αλά ηνλ θφζκν, φπσο Thomas Cook and son, Thos Cook 

and Wagos Lits Cook. ηελ δεθαεηία ηνπ ‘70 πάξζεθε ε απφθαζε λα 

ηππνπνηεζεί ε νλνκαζία θαη λα ελζσκαησζεί ζ’ έλα θαηλνχξην ινγφηππν.  

Γηα ην ηαμηδησηηθφ ηκήκα επηιέρζεθε έλα έληνλν θφθθηλν θνπηί επηιέρηεθε 

γηα κέγηζηε επηξξνή,  

ελψ έλα πην γιπθφ αζεκί / γθξίδν ρξψκα επηιέρηεθε γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ήηαλ ζπλαξπαζηηθά θαη 
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απηνκάησο αλαγλσξίζηκα εκβιήκαηα ζε νρήκαηα, έληππα θαη καγαδηά κε είδε 

ηαμηδηνχ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην ινγφηππν ζε κηα ηαμηδησηηθή 

εηαηξεία ή ζε κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα.  

 

Δθεί βέβαηα δελ ζπλαληψληαη ηα ινγφηππα ζε πνχικαλ αιιά ζε νιφθιεξν 

ησλ εμνπιηζκφ πνπ απαξηίδεη ην θάζε ηκήκα ηνπ μελνδνρείνπ, είηε απηφ είλαη 

ην F& B Department είηε ηα ηκήκαηα δηνίθεζεο είηε νη άιινη ρψξνη ηνπ 

μελνδνρείνπ. Σν ινγφηππν ζπλαληηέηαη θαηαξρήλ ζηηο ζηνιέο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ζηα ζηαρηνδνρεία θαη γεληθά ζε νιφθιεξν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πειάηεο απφ ηηο πεηζέηεο ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηα 

ζαπνχληα, κέρξη ην έληππν πιηθφ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πνπ είλαη ζηελ 

δηάζεζε ησλ πειαηψλ.  

 

Φήμη  

Οη ηερληθέο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα βνεζήζνπλ 

ζηελ  

αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο θήκεο ελφο πξαθηνξείνπ ή κηαο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, δηαλνκείο θαη γεληθφηεξα ζπλαδέιθνπο ζηε 

βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ.  
 

Σν λα είλαη θάπνηνο κέινο ελφο επαγγεικαηηθνχ ζσκαηείνπ απνηειεί έλαο απφ 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ επηξξνή κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θχθινπ επαθψλ. Οη ηαμηδησηηθέο εηαηξίεο ραίξνληαη λα 

ππνζηεξίδνπλ πξνζσπηθφ ην νπνίν εζεινληηθά ππεξεηεί ζε επηηξνπέο ΑΒΣΑ 

θαη κπνξεί λα πιεξψζνπλ ζπλδξνκέο γηα ην πξνζσπηθφ ην νπνίν θαζίζηαληαη 

ηθαλφ λα γίλεη κέινο ηνπ ηλζηηηνχην ηαμηδηνχ θαη ηνπξηζκνχ ή ηεο ηνπξηζηηθήο 

νξγάλσζεο ηνπ HCIMA C Hotel Catering and Institutional Management 

Association ηνπ λαπισκέλνπ ηλζηηηνχηνπ κεηαθνξάο. 

 Αθφκα θαη λα γίλεη θάπνηνο κέινο ηεο Skal, δειαδή  ηεο έλσζεο 

δηεπζπληηθψλ ηαμηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία είλαη θαηλνκεληθά 

ζρεδηαζκέλε σο θνηλσληθή ιέζρε πνπ παξέρεη έλα ηφπν δεκφζηαο ζπδήηεζεο 

γηα γλσξηκίεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επηξξνήο αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο ζην 

επάγγεικα πάλσ ζε κηα ηνπηθή βάζε θαη γηα απηφ ην ιφγν κεξηθέο εηαηξίεο 

είλαη πξφζπκεο λα εγγπεζνχλ ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ.  
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Η επιμοπθυηική επίζκετη ηυν ηαξιδιυηικών ππακηόπυν  

Αλακθηζβήηεηα ν ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο ν νπνίνο έρεη πξνζσπηθή γλψζε 

είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφλ φηη ζα πνπιήζεη κε ελζνπζηαζκφ. Γελ ππάξρεη 

ηζρπξφηεξε πεηζψ ζε κηα ζπδήηεζε κε έλα πειάηε απφ ηε πξνζσπηθή 

εκπεηξία.  

Έλαο απφ ηνπο ζπγγξαθείο πξηλ απφ ιίγν θαηξφ επηζθέθηεθε έλα νπνίν 

επηπρνχζε πνπ είρε έλα πνιπηαμηδεκέλν ηδηνθηήηε θαη άθνπζε ηελ αθφινπζε 

ζπδήηεζε: Έλα ειηθησκέλν δεπγάξη είρε επηζθεθηεί δηάθνξα ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία ζηελ αθκάδνπζα παξαιηαθή πφιε ηνπο. ε θάζε έλα απφ απηά 

αλαδεηνχζαλ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε έλα πηζαλφ ηαμίδη ηνπο ζην Hong Kong 

θαη πψο λα εμηζνξξνπήζνπλ ηε δηάξθεηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Σν δεπγάξη 

δήηεζε ηε ζπκβνπιή ηνπ πξάθηνξα εμεγψληαο ηνπ φηη ιακβάλνπλ ππφςε ην 

γεγνλφο φηη απηφο δελ έρεη επηζθεθηεί ηελ πφιε απηή. Ο πξάθηνξαο ηνπο 

απάληεζε κε εηιηθξίλεηα φηη φρη κφλν είρε γελλεζεί εθεί αιιά θαη  

φηη πξφζθαηα επέζηξεςε απφ εθεί, έρνληαο επίζεο  επηζθεθηεί ην Πεθίλν. 

Απηνκάησο φινη νη άιινη πξάθηνξεο  πνπ είρε επηζθεθηεί ην δεπγάξη 

μεράζηεθαλ θαη έγηλε κηα πψιεζε αζηξαπηαία θαη γηα έλα πνιχ κεγαιχηεξν 

πνζφ απφ απηφ πνπ είρε αξρηθά ζπκθσλεζεί. Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί αζπλήζηζην. Ζ γλψζε θνληηλφηεξσλ θαη δεκνθηιψλ 

πξννξηζκψλ απνηειεί βαζηθφ εθφδην γηα θάζε ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα, ζηνηρείν 

φκσο πνπ ζπρλά απνπζηάδεη. Πνιινί είλαη νη πξάθηνξεο πνπ είλαη ηεο άπνςεο 

φηη είλαη δηθαίσκα ηνπο πάληα λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθιεθηηθνχο θαη 

ιηγφηεξν εκπνξεχζηκνπο πξννξηζκνχο. 

 Μεξηθά ηνπξηζηηθά γξαθεία έρνπλ αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο ελζάξξπλζεο 

ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ επηζθέςεσλ εμνηθείσζεο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ 

ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία ζαλ έλα κέζν πξνψζεζεο ηεο ρψξαο ηνπο. 

 Γηα απηφ ην ιφγν ηαθηηθά βνεζνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηέηνησλ επηζθέςεσλ.  

Ζ Μάιηα είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα απηήο ηεο ηαθηηθήο. Έπεηηα απφ ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο ην 1964 ε Μάιηα πέξαζε κηα καθξφρξνλε πεξίνδν ξήμεο κε 

ηε Μ. Βξεηαλία κε ηελ νπνία είραλ πξνυπάξμεη ζηελνί δεζκνί. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ν ηνπξηζκφο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είρε κεησζεί ζην 

κηζφ, ζε κηα πεξίνδν αλάπηπμεο ησλ κεζνγεηαθψλ δηαθνπψλ. Ο κφλνο ηξφπνο 

λα απνθηήζνπλ ηα πξνεγνχκελα λνχκεξα, ζεσξήζεθε ε πξνζθνξά ρακειψλ 

ηηκψλ νη νπνίεο ήηαλ επζέσο αληαγσληζηηθέο κε ηνπο πξννξηζκνχο. 
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 Πνιινί Ηζπαληθνί πξννξηζκνί απείραλ κφλν 2 ψξεο απφ ηα βξεηαληθά 

αεξνδξφκηα, ε Μάιηα απείρε 3 ψξεο. Απηφ είρε κηα θαλεξή επίδξαζε ζην 

θφζηνο θαη ην λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο νη ηηκέο, ζήκαηλε ζεκαληηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή έθπησζε ηνπ ηνπηθνχ θφζηνπο, δηακέζνπ ηεο πξνζθνξάο 

κηαο ρακειφηεξεο ηηκήο ζπλαιιάγκαηνο  απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ηαμηδηψλ. 

Μαθξνπξφζεζκα φκσο έγηλε ζχληνκα αληηιεπηφ φηη ε Μάιηα ζα έπξεπε λα 

δηθαηνινγήζεη ηηο ςειφηεξεο ηηκέο κε ην λα πξνζθέξεη θάηη ην δηαθνξεηηθφ. 

Οη πςειφηεξεο ηηκέο  ζήκαηλε επίζεο κεγαιχηεξε απαηηνχκελε πνηφηεηα θαη 

ηα θπβεξλεηηθά κέηξα θηλήζεθαλ πξνο  ηελ ελζάξξπλζε ηνπ θαιχηεξνπ ζε 

μελνδνρεία θαη άιιεο επθνιίεο.  

Έλα πξφβιεκα ην νπνίν ζα έπξεπε λα μεπεξαζηεί ήηαλ ην φηη ε εηθφλα ηεο 

Μάιηαο ζηα κάηηα ησλ πξνεγνχκελσλ επηζθεπηψλ δελ ήηαλ πάληα θαιή. Γηα 

απηφ ην ιφγν πάξζεθε ε απφθαζε ηεο έλαξμεο κηαο ηαθηηθήο δηεπθφιπλζεο 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ επηζθέςεσλ ηαμηδησηηθψλ  

πξαθηφξσλ κε ζθνπφ λα δνπλ ηηο βειηηψζεηο νη ίδηνη. Υξεηάζηεθαλ 

πξνζεθηηθνί ζρεδηαζκνί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαιχηεξνπ ρξφλνπ γηα 

ηέηνηεο επηζθέςεηο, φηαλ ζα ππήξραλ θελέο ζέζεηο ζε αεξνπιάλα πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ ηαθηηθή εμππεξέηεζε θαη επηπιένλ φηαλ ν θαηξφο ζα ήηαλ 

επλντθφο. 

 Όινη νη θχξηνη δηνξγαλσηέο ηαμηδηψλ κε πξνγξάκκαηα γηα ην λεζί 

πξνζθιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θηινμελία ησλ επηζθεπηψλ θαη ζηελ 

επίδεημε ησλ πξντφλησλ ηνπο, αιιά ππφ απζηεξά ειεγρφκελα θξηηήξηα.  

 

Οη επηζθέπηεο έπξεπε λα θηινμελεζνχλ γελλαηφδσξα, λα έρνπλ ιίγν ειεχζεξν 

ρξφλν (επξφθεηην πεξί επαγγεικαηηθψλ ηαμηδηψλ θαη φρη κνξθή δηαθνπψλ) θαη 

λα ηνπο παξνπζηάζνπλ κηα πνηθηιία ησλ κνλαδηθψλ αλέζεσλ πνπ πξνζέθεξε 

ε Μάιηα, γηα λα ηνλίζνπλ ηε πξνζνρή ησλ πειαηψλ. 

 Μαδί κε ηελ επίζθεςε μελνδνρείσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαλ επηζθέςεηο ζε 

ηζηνξηθά αμηνζέαηα θαη εθθιεζίεο θαζψο επίζεο θαη ζηε πςειήο ληηζθνηέθ. 

Απηφ ην κνηίβν έρεη επαλαιεθζεί αξθεηέο θνξέο πξνο φθεινο ρηιίσλ κειψλ 

ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ. Όινη ηνπο ρξεηάζηεθε λα θάλνπλ αηηήζεηο γηα λα 

πάλε λα εγγπεζνχλ φηη ήζειαλ φλησο λα Μάιηα θαη φρη φηη πηέζηεθαλ απφ ηε 

δηεχζπλζε λα ην θάλνπλ. Όινη ηνπο έρνπλ πιεξψζεη γηα λα εγγπεζνχλ 

επαγγεικαηηθή αθνζίσζε παξφιν πνπ ην πνζφ είλαη ζπκβνιηθφ θαη έρεη 

δεηεζεί απφ ηνπο εξγνδφηεο λα ρνξεγεζεί. 



 71 

ηελ επηζηξνθή ηνπο νη πξάθηνξεο εμέθξαζαλ λα ρνξεγεζεί επραξηζηίεο γηα 

ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ, ελψ ππνζρέζεθαλ λα ζπληζηνχλ ηε Μάιηα ζην 

κέιινλ σο ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ. Έηζη 

ε θφξκνπια απνδείρηεθε πεηπρεκέλε θαηά ην πην ηξφπν, κηα νξαηή αλάπηπμε 

ζην κέγεζνο θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Μάιηαο ζε ζρέζε κε ηα 

πησηηθά επίπεδα άιινπ πξννξηζκνχ.  

Απηφ ην κνηίβν βαζηθψλ επηζθέςεσλ (πηζαλφλ 200 ή παξαπάλσ πξάθηνξεο ηε 

θνξά) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιινπο πξννξηζκνχο θαη πην ζπλεζηζκέλεο 

είλαη νη επηζθέςεηο κηθξψλ νκάδσλ, νξγαλσκέλεο απφ αηνκηθνχο 

ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο.  

Πξννδεπηηθέο δηεπζχλζεηο πξαθηνξείσλ πξνζπαζνχλ λα ζρεδηάζνπλ ηε 

παξνπζία πξνζσπηθνχ ζε επηζθέςεηο πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε καθξνπξφζεζκν 

φθεινο. Δπίζεο αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε παξνρή πιήξσο πιεξσκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ απνηειεί έλα απφ ηα πξφζζεηα νθέιε κηαο ζρεηηθά 

ρακειφκηζζεο εξγαζίαο θαη σο ηέηνηα απνηειεί έλα ηξφπν ηεο ελίζρπζεο ηεο 

αθνζίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Δλψ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη κηα εθπαηδεπηηθή επθαηξία ε επηκνξθσηηθή 

επίζθεςε, πηζαλφλ ζα παξακείλεη πξνζπάζεηα θνξναπαιιαγήο. Ωζηφζν εάλ 

ην ζχζηεκα θαηαρξαζηεί είλαη ζαθέο φηη ε εθνξία ζα θαηαξγήζεη απηφ ην 

πξνλφκην.  

  

Σετνικές Γημοζίων τέζεων  

 Τπάξρεη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο ηερληθψλ Γ.. κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ 

εθαξκνζζεί ελψ άιιεο φρη. Οη πην ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ:  

Α) Γημόζιες τέζεις μέζω ενηύπων  

Ζ παξνρή πιηθψλ γηα εθδνηηθή ρξήζε ζηα έληππα κέζα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:  

 Πποβολή ειδήζευν 

 Σν θείκελν είλαη γξακκέλν ζην ζηπι ηνπ κέζνπ ζην πνίν αλαθέξνληαη.  
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Βοηθηηικά ένηςπα 

 Πιήξε παθέηα κε πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα δηαλεκεζεί κε ή ρσξίο πξνβνιή 

εηδήζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα έλα εζηηαηφξην κπνξεί λα δψζεη έλα 

βνεζεηηθφ θαηάινγν πνπ λα απνηειείηαη απφ φλνκα, δηεχζπλζε θαη 

ηειέθσλν. Δπίζεο κελνχ, ιίζηα θξαζηψλ, θσηνγξαθίεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ βηνγξαθία ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ κάγεηξα, εληππψζεηο ησλ 

πειαηψλ. κηα επαγγεικαηηθή θάξηα, έλα ράξηε ηεο ηνπνζεζίαο θαη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ην πάξθηλγθ θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

 -     Γξάκκαηα ζηνπο εθδφηεο 

  

 -     πλαληήζεηο κε ηνπο εθδφηεο 

- Άξζξα 

- Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε αξζξνγξάθνπο 

-  ηήιεο ζε έληππα φπσο ζηήιε ζπληαγψλ  

- Γεκηνπξγία γξαθείνπ ηχπνπ 

-  Σαθηηθέο ζπλέληεπμεο ηχπνπ 

-  Φσηνγξαθίεο 

  

Β) Ραδιοθωνικές και ηηλεοπηικές Γημόζιες τέζεις 

 Σν ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε παξέρνπλ επίζεο επθαηξίεο γηα έθζεζε πξνο 

ην θνηλφ φπσο γηα επθαηξίεο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Ζ γθάκα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο εηδήζεηο θαη πξνγξάκκαηα εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, Shows θαη πξνγξάκκαηα δηαθνπψλ ή αγνξψλ. 

 

-   Ραδηνθσληθέο ζπλεληεχμεηο, ζην ζηνχληην ή ηειεθσληθά  

-   Σειενπηηθέο ζπλεληεχμεηο 
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-   Talk shows 

Γ) Δκδόζεις 

 Απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

- Γηαθεκηζηηθά θπιιάδηα  

- Υξεκαηνδνηνχκελα βηβιία φπσο βηβιία καγεηξηθήο  

- Άιια έληππα φπσο εκεξνιφγηα, αηδέληεο, πφζηεξ, απηνθφιιεηα θαη 

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, φπσο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ζξεπηηθφηεηα ησλ 

«γξήγνξσλ» γεπκάησλ θαη άιια 

Γ) Διδικά γεγονόηα  

 Απηά πεξηιακβάλνπλ: 

- εκηλάξηα 

- Δθζέζεηο  

- Δγθαίληα 

-  Δνξηαζκνί, φπσο ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο 

- Γηαγσληζκνί 

-  Δπθαηξίεο γηα δνθηκή πξντφληνο 

-  πλεδξηάζεηο 

-  Πεξηεγήζεηο εμνηθείσζεο γηα παξάδεηγκα νη θαηαζθελψζεηο «Warner» 

πξνζθάιεζαλ πξνζσπηθφ απφ ηνπξηζηηθά γξαθεία γηα λα δνθηκάζνπλ ην 

πξντφλ νχησο ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εηθφλα. 

-  Φηικάθηα  

- Λφγνη 
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Δ) σμμεηοτή ηης κοινόηηηας  

Απηφ πεξηιακβάλεη:  

-   Δπαγγεικαηηθνί νξγαληζκνί  

-   Αζιεηηθνί θαη θνηλσληθνί ζχιινγνη  

-   Φηιαλζξσπηθνί νξγαληζκνί 

-   Δπηζθέςεηο ζε ζρνιεία  

-   Δπηδνηήζεηο θαη βξαβεία  

Σ) Γημοζιόηηηα 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

θηινμελίαο είλαη ε Γεκνζηφηεηα.  

Ζ παξνρή αμηνζεκείσησλ ηζηνξηψλ ζπλήζσο κε ηε κνξθή πξνβνιήο εηδήζεσλ 

ή βνεζεηηθψλ εληχπσλ ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (ΜΜΔ). Ζ 

δεκνζηφηεηα έρεη πάξεη ην παξαηζνχθιη ειεχζεξε δηαθήκηζε.   

Τπάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα ηέηνηνπ είδνπο δεκνζηφηεηα φπσο εγθαίληα 

κνλάδσλ θηινμελίαο  ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ ή πψιεζε θαηλνχξησλ 

πξντφλησλ. 

 Σν άλνηγκα ελφο θαηλνχξηνπ μελνδνρείνπ δείρλεη πσο έλα απιφ γεγνλφο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη επθαηξίεο γηα δεκνζηφηεηα φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ:  

 

- Αλαθνίλσζε ησλ ζρεδίσλ θαηαζθεπήο θαη επηινγήο ηνπ ρψξνπ  

- Σειεηή ζεκειίσζεο 

-  Σειεηή Αγηαζκνχ  

- Πξφζθιεζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη πξαθηφξσλ ιίγν πξηλ ηα εγθαίληα 

-  Δγθαίληα / Κφςηκν θνξδέιαο 



 75 

-  Δγθαίληα εζηηαηνξίνπ 

Ζ δεκνζηφηεηα έρεη έλα αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ πνπ ηελ θάλνπλ πνιχηηκε ζ’ 

απηνχο πνπ θάλνπλ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ηνπο ιεγφκελνπο marketers. 

 Απηά ηα πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:  

- Αμηνπηζηία 

- Ηθαλή δεκνζηφηεηα σο δηαθεκηζηηθφ ηξηθ 

-  Αληηθεηκεληθφηεηα 

Ζ δεκνζηφηεηα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ επηξξνή ησλ ρξεκαηνδνηψλ θαη 

πηάλεη ηνλ αλαγλψζηε ζε θαηάζηαζε απελεξγνπνίεζεο ηεο ςπρνινγηθήο ηνπ 

άκπλαο. Γηα απηφ ην ιφγν ε δεκνζηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αιιάμεη 

ζπκπεξηθνξέο. 

 Υακειφ Κφζηνο  

Ο ρψξνο ηεο δεκνζηνπνίεζεο δελ αγνξάδεηαη Ίζσο φκσο ππάξμεη αλάγθε γηα 

πξφζιεςε δεκνζηνγξάθσλ ε ζελαξηνγξάθσλ έηζη ψζηε ε ηζηνξία λα έρεη 

ζσζηή κνξθή. 

 Contemporanlity 

 Ζ δεκνζηφηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηε δσή ελφο 

πξντφληνο απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ σο ηελ αλαδήηεζε μέλσλ αγνξψλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ. Ζ ζεκαηνινγία θάλεη  

ηε δεκνζηφηεηα πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα γηα ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

(ΜΜΔ). Όκσο δελ ππάξρεη εγγχεζε φηη ε δεκνζηφηεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ 

κηα εηαηξεία ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ΜΜΔ). Ζ 

αμία ηεο είδεζεο είλαη ε πξσηαξρηθή ζεψξεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ εθδνηψλ. 

Πνιιά θνκκάηηα δεκνζηφηεηαο είλαη θαθνγξακκέλα θαη ιακβάλνληαη απφ 

ηνπο αλαγλψζηεο σο κνλφπιεπξα, ψζηε δελ ζεσξνχληαη ζαλ αμία γηα λα 

δεκνζηεπηνχλ. 

Οη θαθψο θαιπκκέλεο δηαθεκίζεηο δελ είλαη εππξφζδεθηεο. Ζ πξνβνιή 

εηδήζεσλ πξέπεη λα είλαη ζχληνκε, αθξηβήο θαη λ’ αζρνιείηαη κφλν κε ηα 

γεγνλφηα, λα έρεη εκεξνκελία θαη λα είλαη γξακκέλε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
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θνηλφ. Οη εθδφηεο πξνηηκνχλ ηα έληππα λα έρνπλ ηε κνξθή γξακκάησλ κε 

κεγάια θελά θαη δηαζηήκαηα. 

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα λα απνδψζνπλ νη Γ.. 

ην επηζπκεηφ ζηφρν είλαη απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκφο. Ο θχθινο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν 

αλαθεξφκαζηε . Σν θπξίσο θνηλφ ησλ marketers είλαη νη ήδε ππάξρνληεο 

πειάηεο. Οη κειινληηθνί πειάηεο θαη ηα κέιε ησλ θαλαιηψλ έρνπλ ζεκεησζεί  

ηξέρνληα θαη αλακελφκελα πξνβιήκαηα κε απηφ ην θνηλφ.  

Τπάξρνπλ ηξεηο (3) θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ:  

-   Πλεπκαηηθά  

-   πλαηζζεκαηηθά 

 -  Γξαζηηθά  

-   Πλεπκαηηθνί ζηφρνη  
  

 

Οη Γ.. είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηε ιχζε ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ θαη νη 

επηθνηλσληαθνί ζηφρνη νξίδνληαη σο εμήο:  

πλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη 

 Γηα λα πεηζηνχλ νη κειινληηθνί πειάηεο φηη ε δέζκεπζε ηεο εηαηξίαο πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην ινγφηππν «λνηαδφκαζηε γηα ην ζεξβίξηζκα» «We care to 

serve», είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα λα πξνηηκήζνπλ ηελ εηαηξεία απηή καο αληί 

ηνπ θχξηνπ αληαγσληζηή ηεο, ή γηα λα επεξεαζηεί ε αληηκεηψπηζε ελφο 

λεαξνχ ηφκνπ πξνο ηε ρνξηνθαγία.  

Απηνί νη ζηφρνη ηφηε ππνλννχλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη πιεξνθνξηψλ 

ρξεηάδεηαη λα θηάζνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. Σν αλ ππάξρεη κηα ιχζε γηα 

ηηο Γ.. εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ άιισλ εξγαιείσλ ηεο 

πξνψζεζεο γηα απηφ ην ζθνπφ. Οη θχξηνη παξάγνληεο ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ησλ Γ.. είλαη ην κέγεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε αλάγθε γηα 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη αμηνπηζηία. Γηα θάζε επηθνηλσληαθφ πξφβιεκα 

ππάξρνπλ αξθεηέο ιχζεηο. 
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 Μφιηο απνθαζηζζεί ε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ Γ.. πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Παξφια απηά έρεη ππνινγηζζεί φηη 

κφλν ην 40% απφ ηηο θακπάληεο Γ.. έρνπλ αμηνινγεζεί έηζη.  

 Πνιιέο απφ απηέο πνπ αμηνινγήζεθαλ ρξεζηκνπνηνχλ ειιηπείο κεηξήζεηο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο φπσο ην λα κεηξνχλ ηηο θνξέο πνπ ην φλνκα ηεο 

εηαηξείαο ή ηεο θίξκαο εκθαλίδεηαη ζε έληππα ή ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειψλ ή 

πφζν ξαδηνθσληθφο ή ηειενπηηθφο ρξφλνο ηνπο έρεη δνζεί. Τπάξρνπλ 

πξαθηνξεία ηα νπνία εθηεινχλ απηέο ηηο κεηξήζεηο. Σν αληίζηνηρν θφζηνο 

απηνχ ηνπ ρψξνπ ή ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα ππνινγηζζεί απφ ηελ ηηκή ηεο 

δηαθήκηζεο ζην κέζν ζην νπνίν έγηλε. 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο αηηηνιφγεζεο είλαη ε πεηξακαηηθή κέηξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ Γ.. Όκσο ην πεηξακαηηθφ ζρέδην πξέπεη λα επηηξαπεί ζε 

φιεο ηηο άιιεο πηζαλέο αηηίεο, γλψζεηο ζπκπεξηθνξάο ή ζε νπνηαδήπνηε 

αιιαγή εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο λα απνκνλψζνπλ.  

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ θαηαλννχκε φηη νη Γ.. νξίδνληαη σο ην κέζνλ κε 

ην νπνίν νη δηαθνξεηηθνί ζεκαληηθνί πειάηεο ελφο νξγαληζκνχ 

αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζεγγίδνληαη πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ κέζα απφ 

πξνζσπηθά ή κε πξνζσπηθά κέζα. 

  

Οη Γ.. ρξεζηκνπνηνχληαη κε δπν (2) ηξφπνπο απφ ηνπο Marketers. 

1)Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ  

2) Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ. 

 Οη πξψηνη είλαη πηζαλφηαηα νη πην ζπλεζηζκέλνη. Ο Marketer αληηκέησπνο κε 

έλα επηθνηλσληαθφ πξφβιεκα αλαδεηά κηα ιχζε Γ.. 

  

Όηαλ έλα γλσζηφ θαη κε πςειφ θχξνο εζηηαηφξην ζην Λνλδίλν έιαβε 

αξλεηηθή δεκνζηφηεηα, φηη ε θνπδίλα ηνπ ήηαλ βξψκηθε θαη αλζπγηεηλή. 

Ακέζσο έβαιε ζε εθαξκνγή κηα απάληεζε κέζσ ησλ Γ.., ε νπνία 

πεξηιάκβαλε ηε πξνβνιή ζε θαζεκεξηλέο εζληθέο εθεκεξίδεο, πξνζθαιψληαο  

ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο ζηηο θνπδίλεο θαη αγνξάδνληαο δηαθεκηζηηθφ ρψξν. 

Τπάξρεη επίζεο θαη ν ξφινο απνθπγήο πξνβιεκάησλ. Όηαλ ε εηαηξία Alex 

Industries, κηα εηαηξία αλάπηπμεο ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ ζηε Νέα Εειαλδία 

έθηηαρλε κηα λέα πίζηα, ηξεηο θαηεγνξίεο θνηλνχ αλαγλσξίζηεθαλ σο πηζαλνί 
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αληίπαινη / δχζθνινη πειάηεο ζηελ πξνζέγγηζε.  

Οη ζπληεξεηηθνί, ν ηχπνο θαη ην θπβεξλεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηα πάξθα ηεο 

Νέαο Εειαλδίαο, ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία είλαη λα εμηζνξξνπεί δήηεζε γηα 

δεκφζηα ρξήζε ελαληίνλ ηεο ζπληήξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη ιχζεηο ησλ 

Γ.. πεξηιακβάλνπλ ηελ έθδνζε κηαο ηαηλίαο θαη έληππνπ πιηθνχ πνπ 

παξνπζίαδε ηελ εηαηξεία λα ελδηαθέξεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη πξνζθνξά ζ’ 

έλα κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηα πάξθα λα ζπνπδάζεη δηνίθεζε 

ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ ζην εμσηεξηθφ.  

 

 

 

                               ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8
ο
 

 

8.1 Οργάνωζη ειδικών εκδηλώζεων  
 

Δηζαγσγή:  

Μηα πεξαηηέξσ αξκνδηφηεηα ησλ Γ.. είλαη ε νξγάλσζε εηδηθψλ 

εθδειψζεσλ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο εθδειψζεηο απνηεινχλ ηα εγθαίληα, 

ζπλέδξηα. ζπγθεληξψζεηο ηχπνπ, δεμηψζεηο, ζπλεζηηάζεηο, γεχκαηα, δηαιέμεηο, 
ζεκηλάξηα, επηδείμεηο πξντφλησλ, εθδξνκέο πξνζσπηθνχ, ενξηαζκνί επεηείσλ, 

εθζέζεηο, δηαγσληζκνί θαη άιιεο εθδειψζεηο. 

  

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί κηα εηδηθή εθδήισζε γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλεο 

νη Γ.. γηα ηελ νξγάλσζε ηεο είλαη ηα ζπλέδξηα, ησλ νπνίσλ ε νξγάλσζε θαη 

δηεθπεξαίσζε είλαη απφ ηα δπζθνιφηεξα έξγα, ηδηαίηεξα φηαλ είλαη δηεζλνχο ή 

θαη πνιππξφζσπνπ επηπέδνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα ζπλέδξηα είλαη 

ηδηαίηεξα πνιπζχλζεηε εθδήισζε. 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαπηπρζεί θαη ζα αλαιπζεί ε ζχλζεηε θχζε ησλ 

ζπλεδξίσλ. 
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Η οπγάνωζη ζςνεδπίος ζε κάποιο ξενοδοσείο 

Ποίερ θα ππέπει να είναι οι ενέπγειερ ηων ςπεςθύνων ηων 

Δ.. για ηη διεκπεπαίωζη και ηην ηελική ηος επιηςσία 

 

 αλ πξψηε ελέξγεηα ζα μεθηλήζεη απφ ηα πξνθαηαξθηηθά. Όπσο θαη ζε άιιεο 

εθδειψζεηο, ε επηηπρία ελφο ζπλεδξίνπ μεθηλά απφ ηηο πξψηεο ζπδεηήζεηο κε 

ηνλ ελδηαθεξφκελν νξγαληζκφ θαη ηηο πξψηεο απνθάζεηο. Ο ππεχζπλνο 

νξγαλσηήο ηνπ ζπλεδξίνπ πξέπεη λα πάξεη φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα ηα πιήξε 

θαη αθξηβή ζηνηρεία απφ ηνλ νξγαληζκφ. Πξέπεη επίζεο λα ηνλίζεη ζηνλ 

νξγαληζκφ φηη ε αιιαγή βαζηθψλ ή πνιιψλ ζε αξηζκφ απνθάζεσλ θαηά ηε 

δηαδξνκή ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζπλεδξίνπ, απνηειεί ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηελ 

ηειηθή ηνπ επηηπρία. Γη’ απηφ ην ιφγν, νη απνθάζεηο πξέπεη λα παίξλνληαη 

κεηά απφ πνιχ ζθέςε θαη εμέηαζε φισλ ησλ παξαγφλησλ, γηα λα κελ 

απνδεηθλχεηαη ζηε ζπλέρεηα αλέθηθηε ε πινπνίεζε ηνπο είηε απφ έιιεηςε 

ρξφλνπ, ηφπνπ, κέζσλ θηι. 

Αθνχ ινηπφλ ν ππεχζπλνο νξγαλσηήο αληιήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεηάδεηαη, ζα πξνρσξήζεη ζε έλα άιιν ζηάδην πνπ είλαη ε εχξεζε 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ε νπνία απνηειεί ηνλ πξψην κεραληζκφ πνπ πξέπεη λα 

ζηεζεί ζην ρψξν φπνπ δηεμάγεηαη ην ζπλέδξην.  

Οη ππεχζπλνη πξέπεη λα βξνπλ ην θαηάιιειν ρψξν ζην μελνδνρείν λα ζηεζεί 

ε γξακκαηεία ε νπνία ζηειερψλεηαη απφ ηθαλά εθηειεζηηθά κέιε. 

 ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο ησλ θαιεζκέλσλ νη νπνίνη 

ρσξίδνληαη ζε:  

α) πλέδξνπο  

β) Δπηζήκνπο  

γ) Παξαηεξεηέο 

  

Δπίζεο ζε θαιεζκέλνπο ησλ ΜΜΔ θαη ηπρφλ νκηιεηέο, πξνζσπηθφηεηεο πνπ 

δελ είλαη ζχλεδξνη. 

 Σν επφκελν ζηάδην είλαη ν ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ πνπ απαηηνχληαη 

ηφζν γηα ηε δηακνλή φζν θαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πλεδξίνπ. Αλ έλα 

μελνδνρείν αλαιακβάλεη ζπλέδξηα πξέπεη ζαλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν λα 

πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο θαη απαξαίηεηεο αίζνπζεο πνπ απαηηνχληαη γηα  
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νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ζπλεδξίνπ. Δπίζεο αλ πξφθεηηαη γηα θάπνην πνιπάξηζκν 

ζε άηνκα ζπλέδξην θαη δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θηινμελήζεη φινπο ηνπο 

ζπλέδξνπο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ελέξγεηεο έηζη ψζηε λα αζθαιηζηνχλ νη ηφπνη 

δηακνλήο ησλ ζπλέδξσλ. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ηεο δηάξθεηαο 

γίλεηαη κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλεδξίνπ.  

 Ζ νξγάλσζε ελφο ζπλεδξίνπ δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη αλ δελ έρεη 

ζρεδηαζηεί απφ ηα πξψηα βήκαηα ελφο ζηνηρεηψδνπο έζησ πξνγξάκκαηνο. 

Απηφ ζα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ γηα ηελ φιε νξγαλσηηθή δνπιεία. Με 

δεδνκέλα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη αθνχ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη νη λνκηθνί 

φξνη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζπλέδξσλ, ε κφληκε γξακκαηεία είλαη έηνηκε λα 

αξρίζεη ηελ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα «επηζηνιηθή 

επηθνηλσλία» (direct mail) πνπ έρεη ζηφρν λα πνπιήζεη ην ζπλέδξην. Γηα απηφ 

αθξηβψο ην «παθέην» ησλ εληχπσλ πνπ ζα ζηαιεί πξέπεη είλαη θαιαίζζεην, 

ειθπζηηθφ θαη λα πείζεη. Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη απηή 

ε αιιεινγξαθία είλαη ε απφιπηε ζαθήλεηα. 

Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΤΛΗΚΩΝ  πνπ 

είλαη απαξαίηεηα ζε έλα ζπλέδξην. 

Όηαλ ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη πνιχ εμεηδηθεπκέλν κε πνιινχο φξνπο 

απαξαίηεηε είλαη ε κεηάθξαζε / δηεξκελεία. 

Καηά θαλφλα ηηο θξαηήζεηο αλαιακβάλνπλ ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία. Ο 

ππεχζπλνο φκσο γηα ηελ νξγάλσζε ζπλεδξίνπ έρεη θαζήθνλ λα είλαη ελήκεξνο 

θαη ζίγνπξνο φηη απηή ε εξγαζία ζα γίλεη έγθαηξα θαη ζσζηά 

Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη κηα φκνξθε θαη ζσζηή ππνδνρή απνηειεί ηελ 

πξψηε θαη κεγάιε ςπρνινγηθή επέλδπζε ζηνπο θαιεζκέλνπο πνπ ηνπο 

πξνδηαζέηεη επλντθά γηα φηη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη. πλήζσο νη 

δηνξγαλσηέο θξνληίδνπλ ην ζέκα ηεο ππνδνρήο θαη δελ δίλνπλ βάξνο ζηελ 

αλαρψξεζε. Όκσο έλα δεζηφ μεπξνβφδηζκα κπνξεί λα θαιχςεη θάπνηεο 

πηζαλέο αηέιεηεο ηεο νξγάλσζεο θαη λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηηο θαιέο, έηζη ε 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ζπλέδξσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ λα είλαη ζεηηθή. 

 Σν επφκελν ζηάδην είλαη νη ΤΝΟΓΟΗ ΤΝΔΓΡΩΝ. Όρη ζπάληα νη ζχλεδξνη 

ζπλνδεχνληαη απφ ηηο / ηνπο ζπδχγνπο ηνπο. Ο νξγαλσηήο ινηπφλ πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ηνπο ζπλνδνχο ησλ ζπλέδξσλ (θπξίνπο ή θπξίεο) θαη λα 

θαιχςεη επράξηζηα ηνπο θελνχο ρξφλνπο ηνπο, κε μελαγήζεηο, επηζθέςεηο, 

εθδειψζεηο. 
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 Σν επφκελν αιιά θαη κείδνλ ζηάδην είλαη νη ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΤΝΔΓΡΩΝ. 

Ζ επζχλε ησλ νκαδηθψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ζπλέδξσλ αιιά θαη ε παξνρή 

θάζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο κάιηζηα νη 

θπθινθνξηαθέο θαη νη ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο ζηε ρψξα καο είλαη 

εμαηξεηηθά πξνβιεκαηηθέο αθφκε θαη γηα ηνπο ληφπηνπο, πφζν κάιινλ ηνπο 

μέλνπο. πλεζίδεηαη ηα ζπλέδξηα λα αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ παλεγπξηθά κε 

ηελ νξγάλσζε εηδηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Οη νξγαλσηέο πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα θάλνπλ φζν πην εχθνιε γίλεηαη ηε 

δσή ησλ ζπλέδξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ μέλσλ παξέρνληαο ηνπο φζν 

πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλζεηο κπνξνχλ.  

Σν επφκελν ζηάδην είλαη ηα ΠΡΑΚΣΗΚΑ.  

Γηα ηελ ηήξεζε πξαθηηθψλ ππάξρνπλ εηδηθεπκέλα γξαθεία ηα νπνία 

καγλεηνθσλνχλ θαη απνκαγλεηνθσλνχλ ηηο ζπλεδξηάζεηο.  

Όηαλ πξφθεηηαη γηα δηεζλέο ζπλέδξην, νη ζεκαίεο ησλ ρσξψλ ησλ εθπξνζψπσλ 

είλαη έλα θαηάιιειν ζηνηρείν. Λίγε θαληαζία θαη δεκηνπξγηθφηεηα ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπληειέζνπλ ζε κηα  

πξσηφηππε δηαθφζκεζε ησλ ρσξψλ ηνπ ζπλεδξίνπ. ρεηηθή πάληνηε κε ην 

ζέκα ηνπ. 

 Γελ είλαη ζπάλην λα νξγαλψλνληαη δηάθνξεο άιιεο εθδειψζεηο ζηα πιαίζηα 

ελφο ζπλεδξίνπ φπσο γηα παξάδεηγκα εθζέζεηο, δεμηψζεηο θαη άιια..  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ε ΔΚΓΟΖ 

ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ. 

Σν πιηθφ πνπ ζα παξαδψζεη απνκαγλεηνθσλεκέλν ην εηδηθφ γξαθείν, 

ρξεηάδεηαη πάξα πνιιή θαη εηδηθεπκέλε δνπιεηά γηα λα πάξεη ηε κνξθή κηαο 

έθδνζεο πξαθηηθψλ ηνπ ζπλεδξίνπ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ ζα ήηαλ 

παξάιεηςε λα κελ ζηαινχλ επραξηζηήξηεο επηζηνιέο ηφζν ζηνπο ζπλέδξνπο 

φζν θπξίσο ζε φζνπο βνήζεζαλ ζηελ νξγάλσζή ηνπ. 

 ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ηα ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΑ ΓΩΡΑ. Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη 

γηα μέλνπο ζα πξέπεη αλάκεζα ζε άιιεο ηδέεο, λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα 

πξνζθνξψλ απζεληηθψλ  αληηγξάθσλ απφ ηε πινχζηα ζπιινγή ηνπ 

αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ θαη ηνπ κνπζείνπ Μπελάθε.  
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Δίλαη εκθαλέο απφ ηελ παξαπάλσ ζχληνκε αλάιπζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ 

ζπλεδξίνπ ην πφζν πνιχπινθν θαη δχζθνιν έξγν απνηειεί γηα ηηο Γεκφζηεο 

ρέζεηο, θαζψο θαη ην απέξαλην ηεο επζχλεο πνπ έρνπλ νη ππεχζπλνη γηα ηελ 

πινπνίεζε, δηεθπεξαίσζε θαη ηελ ηειηθή ηνπ επηηπρία.  

 

 

                                ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9
ο
 

 

9.1   εκαληηθνί παξάγνληεο Δ.. ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό 

Τπάξρνπλ πέληε ζνβαξά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε πάλσ 

ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί ε βάζε γηα ηελ άζθεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζην 

ειιεληθφ ηνπξηζκφ.  

Απηά ηα ζέκαηα είλαη ηα εμήο: 

Σν ζέκα ηεο πξνβνιήο ζην εμσηεξηθφ 

Πξφθεηηαη γηα κηα αληηθεηκεληθά δχζθνιή πξνζπάζεηα, αθνχ ην 

ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν είλαη ην νηθνλνκηθφ. Δπίζεο ηα πιηθά κέζα πνπ είλαη 

δηαζέζηκα ζε ζρέζε κε ηε δηεζλή ηνπξηζηηθή πειαηεία είλαη πεξηνξηζκέλα. 

Απαηηνχληαη εθδειψζεηο, φπσο πξνζθιήζεηο θαη μελαγήζεηο δεκνζηνγξάθσλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ, πξνθιήζεηο πξνζσπηθνηήησλ, ζεκηλάξηα ηνπξηζηηθψλ 

πξαθηφξσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, δηαθίλεζε εληχπσλ θαη θπιιαδίσλ, νξγάλσζε 

εηδηθψλ απνζηνιψλ ζην εμσηεξηθφ νη νπνίεο λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

ηνπξηζηηθή νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηεο ρψξαο θαη θπξίσο ηνπ ειιεληθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπξηζκνχ, (ΔΟΣ). 

Σν πξφβιεκα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ. 

Ζ πξαγκάησζε θάζε θηιφδνμνπ πξνγξάκκαηνο Γ.. ζηνλ ηνπξηζκφ 

ζηεξίδεηαη ζηελ ελεκέξσζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ. Ο ζρεδηαζκφο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θαη φρη πξνπαγάλδαο είλαη ε 

ζσζηή επηινγή γηα ηελ εθαξκνγή Γ.. εδψ ζηελ Διιάδα, δηφηη ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ πιένλ δελ εμαπαηάηαη εχθνια, είλαη πην ελεκεξσκέλν 
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θαη ππνςηαζκέλν κε απνηέιεζκα λα αληηιακβάλεηαη θαη λα απνξξίπηεη θάζε 

πξνζπάζεηα εζθεκκέλεο εμαπάηεζήο ηνπ. 

Ο πνιχπιεπξνο εληνπηζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Υξένο ησλ Γ.. ηνπ ΔΟΣ είλαη ε παξνπζίαζε θηλήηξσλ πξνζαξκνζκέλσλ 

ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Σν βάξνο πέθηεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπλερή θαη φρη ηνπ επνρηαθνχ ηνπξηζκνχ θαη αθφκε ζηελ πξνζπάζεηα 

θηλεηνπνίεζεο ηνπ ηνπξίζηα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηνλ ηνπξίζηα ηνλ 

δηαθαηέρνπλ ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, άγρνπο ηα νπνία πξέπεη λα ηχρνπλ 

ηδηαίηεξεο θαη πξνζεθηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

   

Οη Γ.. εδψ έρνπλ ζαλ απνζηνιή ηνπο ηελ πξνζπάζεηα απαινηθήο απηψλ 

ςπρνινγηθψλ επηπηψζεσλ πνπ μεθηλάλε απφ ην θφβν δηάςεπζεο ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπο γηα φκνξθεο δηαθνπέο, κε ηελ παξνρή ζηνηρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ πνπ απμάλνπλ ηελ αζθάιεηα, ηε βεβαηφηεηα, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη 

ηελ επηζπκία γηα ην άγλσζην. Σέινο νη Γ.. ζηνλ ηνπξηζκφ πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ κε ηξφπν πνπ θαη 

ηνπο ηνπξίζηεο λα επλνεί θαη ην φθεινο γηα ηε ρψξα λα είλαη ζεκαληηθφ. 

Πεξλψληαο κέζα απφ φια απηά ηα εμαηξεηηθά ζπνπδαία ζέκαηα 

θαηαιαβαίλνπκε ηε κεγάιε ζπλεηζθνξά ησλ Γ.. ζηνλ ηνπξηζκφ φηαλ ππάξρεη 

ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθπφλεζε ζσζηψλ κειεηψλ θαη 

εξγαζηψλ. Ση γίλεηαη φκσο απφ ηε πιεπξά ηνπ Δ.Ο.Σ. ζε φια ηα παξαπάλσ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα.  

Ο Δ.Ο.Σ. βξίζθεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζηα παξαπάλσ ζέκαηα ηθαλνπνηεηηθή. 

Με απηαξέζθεηα ζα πξνβάιεη ηα επηηεχγκαηα ηνπ ζηνλ ηνκέα απηφ. Όκσο ν 

θαζέλαο φηαλ πξνζπκνπνηείηαη λα δερηεί απηή ηελ άπνςε απηφκαηα 

γελληνχληαη ηα εμήο εξσηήκαηα: 

 πγθεθξηκέλα γελληέηαη έλα κεγάιν «ΓΗΑΣΗ»  

α) Ζ πξνψζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ καο δπλαηνηήησλ ζην εμσηεξηθφ πζηεξεί 

εκθαλψο.  

ζε ζρέζε κε ρψξεο πνπ νχηε ην πνιηηηζηηθφ, νχηε ην - ιανγξαθηθφ παξειζφλ 

ηεο Διιάδαο  δηαζέηνπλ 

  

β) Ζ γεληθή πξνζπάζεηα ησλ ππεπζχλσλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ μέλν 
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ηνπξίζηα, παξακειψληαο κε ηξφπν πξνθιεηηθφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ πνπ 

έρεη σζηφζν μερσξηζηφ πεξηερφκελν. 

 γ)  Γηαηί κεηά ηελ ιήμε θάζε ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ βιέπνπλ ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο -θπξίσο ζην μέλν εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν θαηαγγειίεο θαη 

παξάπνλα ζρεηηθά κε ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο ειιεληθέο 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πεξηφδνπο αηρκήο. 

  

δ) Έλα ηειεπηαίν εξψηεκα αθνξά ηε λνζνθνκεηαθή, - ηαηξνθαξκαθεπηηθή, 

ηειεθσληθή - ηαρπδξνκηθή, θαη ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε θπξίσο ζηα 

λεζηά πνπ δέρνληαη θαη ην  κεγαιχηεξν πνζνζηφ μέλσλ θαη ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απαξάδεθηε ζε βαζκφ θαη ζην κέηξν πνπ δπζθεκνχλ ηελ 

Διιάδα ζην εμσηεξηθφ.  

Όια απηά θαη πνιιά αθφκα - γλσζηά ζε φινπο πξνβιήκαηα - θαίλεηαη κφλν ν 

ΔΟΣ δελ ηα γλσξίδεη, ή ηνπιάρηζηνλ εζεινηπθιεί αθνχ εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ ηα πξάγκαηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα δελ είλαη 

επλντθά γηα ηνπξηζηηθή δηαθίλεζε. 

 Ζ φιε πξνζπάζεηα ζηνρεχεη λα εξεπλεζεί ζσζηά θαη δηεμνδηθά ην θαζέλα 

απφ ηα πξνβιήκαηα απηά ησλ Γ.. κε ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ 

αλαγλψζηε θαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο λα αθνπζηνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

ηνπξηζηηθνχο θνξείο. Όζν πην γξήγνξα νη Γ.. ηνπ ΔΟΣ αλαιάβνπλ κηα 

ζπληνληζκέλε θαη πνιχπιεπξε θακπάληα, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο αλφδνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο επηπέδνπ. ε κηα ζηηγκή πνπ ν 

δηεζλήο αληαγσληζκφο κπνξεί λα απνβεί θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ.  

Γίλνληαο έκθαζε ζηνλ «ςπραγσγηθφ», «θπζηνιαηξηθφ», «κνξθσηηθφ», 

«παζεηηθφ» «ζξεζθεπηηθφ», «θαιιηηερληθφ» θαη «επαγγεικαηηθφ» ηνπξηζκνχ.  

Βειηίσζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

 Πξφθεηηαη γηα ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα πνπ έρνπλ λ’ αληηκεησπίζνπλ νη Γ.. 

ζηνλ  ειιεληθφ ηνπξηζκφ, αθνχ ζρεηίδεηαη κε ηα ζέκαηα ηεο κεηαθνξάο ησλ 

ηνπξηζηψλ, ην νδηθφ δίθηπν, ηε λνζνθνκεηαθή εμππεξέηεζε ζε πεξηπηψζεηο 

αλάγθεο, ηελ εμεχξεζε θαηαιπκάησλ, ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία, ηελ 

δηαθίλεζε ζην εζσηεξηθφ, ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ζηηο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο.  

Ζ άκβιπλζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ε ςπρνινγηθή πξνζηαζία. 
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 Δδψ νη Γ.. έρνπλ λα παίμνπλ έλα αθφκα ζεκαληηθφ ξφιν πνπ αθνξά ηελ 

κείσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 Οη Γεκφζηεο ρέζεηο ζαλ ζεζκφο ζηελ Διιάδα  

Ζ ζπνπδαηφηεηα θαη ε επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ζηε ζχγρξνλε επνρή πνπ ζαλ παξάγνληαο κεγάιεο ζεκαζίαο 

επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηελ φιε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη 

πνιηηηζηηθή πνξεία κηαο ρψξαο. Κίλεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θξάηνπο ζην βαζκφ 

πνπ ε παξέκβαζε ηνπ ζήκεξα θαιχπηεη νιφθιεξε ζεηξά ιεηηνπξγηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ζηα πιαίζηα ησλ αληηθεηκεληθψλ ηνπ επηδηψμεσλ. Απφ ηελ επξεία 

αλάπηπμε ηνπ  ηνπξηζκνχ ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη ηε ζπλαθφινπζε αχμεζε 

ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ, πξνέθπςε ηε αλαγθαηφηεηα άζθεζεο 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ , ν φπνηνο ζεσξείηαη σο ν «παηέξαο» νπζηαζηηθά ησλ Γ.. 

Σα πξψηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξψηεο πξνζπάζεηαο ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο 

Διιάδαο θάλεθαλ ζηελ ζπλέρεηα, αθνχ ε φιε θακπάληα είρε έλα αληίθηππν 

ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ηεο άζθεζεο Γ.. ζηνλ ηνπξηζκφ θάζε ρψξαο πνπ 

μεθίλεζαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ ιαψλ κε βάζε ηε 

ζσζηή επηθνηλσλία, έηζη φπσο ηελ επλννχλ νη Γ.. 

 Ζ είζνδνο ησλ Γ.. θαη ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ δελ άξγεζε λα γίλεη 

πξαγκαηηθά, αθνχ ε κεγάιε ζεκαζία ηνπο ζηελ φιε εμειηθηηθή δηαδηθαζία 

ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο ην απαηηνχζε.  

Πέξαζαλ 38 ρξνληά απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

ζηελ Διιάδα. Παξά ην ψξηκν ηεο ειηθίαο ηνπο φκσο δπζηπρψο παξνπζηάδεη 

έληνλα αθφκε ηα ζπκπηψκαηα παηδηθψλ αζζελεηψλ. Βέβαηα ε θαηάζηαζε δελ 

είλαη απειπηζηηθή, αλ κάιηζηα ζπγθξίλεη θαλείο ηελ Διιάδα κε άιιεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο - φπνπ ιφγσ επλντθφηεξσλ αληηθεηκεληθψλ, 

νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη κεγαιχηεξεο παξάδνζεο, ε αλάπηπμε 

ηνπ ζεζκνχ έπξεπε λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε. Γελ είλαη βέβαηα θαζφινπ 

ηπραίν φηη ν ηνπξηζκφο είλαη εθείλνο πνπ θαηαλφεζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπο, 

πξηλ απ’ φινπο ηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο ζε κηα ζηηγκή πνπ ε Διιάδα 

κεηά ηελ ιήμε ηνπ Β. Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ εκθπιίνπ αληηκεηψπηδε 

ζσξεία νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο ήηαλ  

απαξαίηεηε. Ζ πξψηε επίζεκε θαη εθαξκνγή ησλ Γ.. ζηε Διιάδα έγηλε ην 

1951, φηαλ ν Δ.Ο.Σ. πξνθήξπμε δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ελφο 

εμακεληαίνπ Πξνγξάκκαηνο δηαθεκίζεσλ θαη Γ.. Ο βξεηαληθφο εηδηθφο 

ζχκβνπινο DOOT CONE and BELDING αλέιαβε ηφηε ηελ εμάκελε απηή 

εθζηξαηεία Γ.. Σν πξνγξάκκαηα δηεχζπλε απφ ηελ Αζήλα ν Βξεηαλφο 
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εηδηθφο ζχκβνπινο Γ.. Eric Williams κε ζηελφ ζπλεξγάηε ηνπ  ζε απηή ηελ 

βξαρππξφζεζκε «θακπάληα» ησλ Γ.. - ηνλ θ. Μάλν Παπιίδε. 

 Οη παξάγνληεο θαθνδαηκνλίαο ησλ Γ.. ζηελ Διιάδα  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο, - αλ φρη ν βαζηθφηεξνο ηεο 

δπζπξαγίαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζηελ Διιάδα, είλαη ην γεγνλφο φηη δελ 

θαηάθεξαλ λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηφζν ηνπ εξγνδνηηθνχ θνηλνχ ηνπο, 

φζν θαη ηεο επξχηεξεο θνηλήο γλψκεο. 

 Γελ ην θαηάθεξαλ φκσο, γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο: 

 α)  Πνηέ ν θιάδνο δελ έθαλε κηα «νξγαλσκέλε» ζπζηεκαηηθή, ζπλεπή θαη 

ζπλερή πξνζπάζεηα γηα ηε θαιιηέξγεηα ηεο εηθφλαο ηνπ φπσο επηηάζζεη ν 

νξηζκφο ηνπ θαη φπσο θάλνπλ νη θαινί επαγγεικαηίεο, γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. 

 β) Γελ θαηάθεξε ν θιάδνο λα πξνθπιάμεη ην ρψξν ηνπ γηα λα κελ ηνλ 

ιπκαίλνληαη ζηνηρεία εηεξφθιεηα, άζρεηα πνπ ππνβαζκίδνπλ θαη δπζθεκνχλ 

ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο. 

 δ) Γελ θαηάθεξε ν θιάδνο λα γίλεη ζεβαζηφο ν δενληνινγηθφο θψδηθάο ηνπ, 

γηαηί πνηέ δελ αζρνιήζεθε κε ηελ εγθαηάζηαζε κεραληζκψλ θαη νξγάλσλ, 

πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο δενληνινγίαο ζηε θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Έηζη ε αλαμηνπηζηία ηνλ θιάδνπ 

δηνγθψλεηαη ζπλερψο, εθηφο απφ ηηο ζπζζσξεπκέλεο θαζεκεξηλά 

αληηδενληνινγηθέο πξαθηηθέο. 

 γ) Αλ ινηπφλ ζέιεη ν θιάδνο λα νξζνπνδήζεη θαη λα αλαπηπρζεί φπσο ηνπ 

αμίδεη πξέπεη λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. 

 1) Να εθθαζαξίζεη ηα κεηξψα ηνπ θαη ην ρψξν ηνπ απφ άζρεηνπο θαη 

επηηήδεηνπο θαη λα βξεη ηξφπνπο λα ηνπο θξαηήζεη καθξηά. 

 2) Να μεθηλήζεη ακέζσο ε θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο 

θαιιηέξγεηαο ηεο εηθφλαο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ κε ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή ζηφρνπο θαη κέζα. 

 3) Να ζρεδηαζζνχλ ακέζσο νη θαηάιιεινη κεραληζκνί θαη λα ζπληαρζνχλ ηα 

απαξαίηεηα φξγαλα γηα ηε πεξηθξνχξεζε ηεο δενληνινγίαο ησλ Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ θαη ηε ηηκσξία φισλ φζσλ ηε παξαβαίλνπλ. 
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 Μφλν έηζη κπνξεί λα ειπίδεη ν θιάδνο φηη θάπνηα ζηηγκή ζα απνθηήζεη ην 

θχξνο θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηνπ αμίδεη θαη κφλν έηζη ζα κπνξέζεη λα 

αλαπηπρζεί επαγγεικαηηθά. Γελ είλαη ηπραίν φηη θαλέλαο επαγγεικαηίαο ησλ 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ δελ θέξδηζε κέρξη ζήκεξα νηθνλνκηθά ηίπνηα παξαπάλσ 

απφ έλα θαιφ κεξνθάκαην θαη φηη ζήκεξα κεηά απφ ηέζζεξηο δεθαεηίεο απφ 

ηελ απφ εηζαγσγή ηνπ ελφο ρεξηνχ ζηε θαηακέηξεζε ησλ νξγαλσκέλσλ 

γξαθείσλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ.  

Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θιάδνπ, 

ηα κέιε ηνπ νπνίνπ κεηά απφ νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 

θαηάθεξαλ λα ηνλ αλαπηχμνπλ θαη λα ηνλ θηάζνπλ ζε έλα πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν. 

 

 

Δπίινγνο / πκπεξάζκαηα 

Απφ φια φζα πξναλαθέξζεθαλ γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ε άζθεζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ Γεκφζησλ ζρέζεσλ έρνπλ θαη παξειζφλ θαη παξφλ θαη θπξίσο 

έρνπλ κέιινλ. Καη ηνχην ζπκβαίλεη δηφηη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο:  

- Γλσξίδνπλ πιένλ φηη πξψηε αλαπηπμηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλφηεηαο 

(Δ.Ο.Κ.) είλαη ν ηνπξηζκφο. 

- Έρνπλ απφ θαηξφ επηζεκαίλεη ηε πξνέρνπζα  ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ ζην 

ηζνδχγην εμσηεξηθψλ πιεζπζκψλ. 

- Πηζηεχνπλ φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ νμχηαηνπ απηνχ αληαγσληζκνχ δελ 

είλαη δπλαηή δίρσο ηε πξνζθπγή ζηηο Γεκφζηεο ρέζεηο. 

- Θα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ έληαμε ηνπο ζε λένπο ηνπξηζηηθνχο 

ζεζκνχο ή ηελ απνξξφθεζε ζε λέεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο. 

-  Δίλαη ζε ζέζε λα μέξνπλ ην ρακειφ επίπεδν ελεκέξσζεο ηνπ έιιελα 

ππνςεθίνπ ηνπξίζηα ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο. 

-  πκκεηέρνπλ πιένλ ελεξγά ζηηο κεγάιεο δηεζλείο θιαδηθέο ηνπξηζηηθέο 

εθζέζεηο θ.η.ι. 
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                                  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10
ο
 

  

1. ΠΡΟΣΑΕΙ 

  

 Να δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε, λα 

ηνληζζεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ Γ..  

 

 

 Να αμηνινγεζεί ε «επαλαιεπηηθή ηνπξηζηηθή επίζθεςε» σο βαζηθφ 

ζεκείν αλαθνξάο ησλ ζχγρξνλσλ ηνπξηζηηθψλ Γ..  

 

 Να ππάξμεη μερσξηζηφ πιαίζην επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην ρψξν 

ηνπ ηνπξηζκνχ ζε φηη αθνξά ζηηο Γ.. ψζηε λα κελ αλαηίζεηαη ε 

δξαζηεξηφηεηα απηή πνπ εκπεξηέρεη ηδηνξξπζκίεο ζε άηνκα πνπ δελ 

είλαη θαινί γλψζηεο ηνπ ρψξνπ. 

 

 Να ηνληζηεί ε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζηηο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο «εθζέζεηο», έηζη ψζηε κέζα ζε έλα 

πξαγκαηηθφ θιίκα Γηεζλψλ ρέζεσλ λα ζπλεθηηκάηαη θαηά πεξίπησζε 

ε πξαγκαηηθφηεηα, θ.ι.π.  

 

2. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ /  ΕΠΙΛΟΓΟ  

Γηαβάδνληαο ηα παξαπάλσ θεθάιαηα πξνθχπηνπλ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  
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Οη Γεκφζηεο ρέζεηο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ζαλ ηε δηαξθή ζηαζεξή θαη 
ζπλεπή παξνπζίαζε ηεο πνιηηηθήο ελφο νξγαληζκνχ ζην επξχηεξν θνηλφ ή ζε 

ηκήκαηά ηνπ, πνπ δείρλνπλ εηδηθφ ελδηαθέξνλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 Οη Γ.. απνηεινχλ έλα κέζν επηθνηλσλίαο αξθεηά γλψξηκν ζηνπο εηδηθνχο 

ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη Γεκφζηεο ρέζεηο πξέπεη λ’ αθνινπζνχλ ηα κέηξα πνπ 

έρνπλ παξζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπξηζκνχ κε ζηφρν είηε ηελ επηθνηλσλία 

είηε ηελ εκπνξία ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Καη απηφ δηφηη νη Γ.. είλαη ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ πξνβνιή ηεο εηθφλαο (image) ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

πξνο ηνπο κεζάδνληεο ηνπξηζηηθνχο επηρεηξεκαηίεο (tour operators, travel 

agents). 

H αλάιεςε ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο Γ.. είλαη θαλεξφ φηη ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε ή νξγαληζκφο. 

 Οη Γεκφζηεο ζρέζεηο δεκηνπξγνχλ ην απαξαίηεην επλντθφ θιίκα θαη 

πξνζδίδνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ή νξγαληζκφ ηε ζεηηθή εηθφλα πνπ 

ρξεηάδεηαη. 

Βιέπνληαο ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε άζθεζε 

Γ.. ηδηαίηεξα ζην ηνπξηζκφ θαη εηδηθφηεξα ζηα μελνδνρεία. Τπάξρνπλ 

θάπνηα πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ επίζεκε άζθεζε ηνπο αιιά κε θάπνηα 

εληαηηθά βήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη ίζσο 

βέβαηα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ. 
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