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Δηζαγσγή 

  

Ο ζθνπφο έξεπλαο πνπ έρεη ε παξνχζα εξγαζία, αλαθέξεηαη ζηηο ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ νη ελέξγεηεο καξθεηηλγθ ησλ tour operators, ζε 

ζηξαηεγηθφ θαη ηαθηηθφ επίπεδν, ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Ζ εξγαζία είλαη δηαξζξσκέλε ζε ηξία θεθάιαηα, ε νπνία θαηαιήγεη 

αλαθεθαιαηψλνληαο ζε έλα ηειηθφ ζπκπέξαζκα, εθθξάδνληαο ην ζηφρν ηεο έξεπλαο. 

Ξεθηλάεη ζην πξψην θεθάιαην αλαιχνληαο ηελ έλλνηα ηνπ κάξθεηηλγθ, ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ θαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηνπξηζκφ. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη ε 

ηκεκαηνπνίεζε θαη ε έξεπλα ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο απφ ηνπο tour operators, κε 

ζθνπφ ηελ εχξεζε θαη αλαιπζε ησλ θαηάιιεισλ αγνξψλ ζηφρσλ.Παξαθάησ 

αθνινπζεί ε αλαθνξά θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα ζε θάζε επηιεγκέλε αγνξά ζηνρν. Καηαιήγεη ζην 

θαηαξηηζκφ ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ, γηα ην φπνην ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο tour 

operators, νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο κάξθεηηλγθ, γηα ην θαζνξηζκφ θαη 

ηελ επίηεπμε ησλ καθξνρξφλησλ θαη βξαρπρξφλησλ ζηφρσλ αληίζηνηρα. 

Αθνινπζεί ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο φπνπ αλαιχεη ηνπο tour operators, πνηεο 

είλαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο ,ζε πνηνπο ηχπνπο θαηεγνξηνπνηνχληαη, θαη πνηνο είλαη ν 

ξφινο ηνπο ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Παξαθάησ ζην θεθάιαην αλαιχεηαη ην 

αληηθείκελν εκπνξίαο ησλ tour operators φπνπ είλαη ην ηνπξηζηηθφ παθέην. 

Παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηαηηθά γηα ηε ζχλζεζε ελφο ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ θαη κε πνην 

ηξφπν γίλεηαη απηή απφ ηνπο tour operators. 

ηε ζπλερεία ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξνπζίαδεηαη 

πεξηπησζηνινγηθε κειεηε ηνπξηζηηθψλ εηαηξηψλ, φπνπ αλαπηχρηεθαλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κάξθεηηλγθ πνπ 

θαζφξηζαλ. Αθνινπζνχλ ζην ππνινηπν κεξνο ηνπ θεθαιαηνπ  ζπλεληεχμεηο γηα ηε 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη γλψζεσλ επαγγεικαηηψλ πάλσ ζην ηνπξηζηηθφ θιάδν, 

γηα ην ζηξαηεγηθφ θαη ηαθηηθφ ζρεδηαζκφ κάξθεηηλγθ ησλ tour operators θαη πνηεο 

επηπηψζεηο ηνπο επέθεξε. 

Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα. 
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Κεθάιαην 1ν 

Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ 
 

 

1.1 Οξηζκφο κάξθεηηλγθ 

 

 

Ο νξηζκφο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη κηα πνιχπιεπξε έλλνηα φπνπ ε θαιχηεξε κεηάθξαζε 

πνπ ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ζε απηφ ηνλ φξν είλαη ν ηίηινο ηεο εκπνξίαο. Σν 

κάξθεηηλγθ επηζηεκνληθά έρεη αλαθεξζεί κε δηάθνξεο έλλνηεο θαη νξηζκνχο ζε 

αξθεηέο βηβιηνγξαθίεο απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο 

πξνζπαζψληαο ν θάζε ζπγγξαθέαο λα πξνζδψζεη ή θαιχηεξα λα πξνζεγγίζεη απηή 

ηελ έλλνηα σο κηα ζπκπεξηθνξηθή επηζηήκε. Βιέπνπκε λα εμειίζζεηαη θαη λα 

δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ αλαδεηθλχνληαο ην ζε κηα ηέρλε, εθηφο 

απφ επηζηήκε, θαζψο νη αλάγθεο ηεο αγνξάο δηαθνξνπνηνχληαη κε απνηέιεζκα νη 

επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκφδνπλ ην κάξθεηηλγθ ζχκθσλα κε ηελ αγνξά ζηφρν πνπ 

θαζνξίδνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη. 
1
 

 Ζ Ακεξηθάληθε Έλσζε Μάξθεηηλγθ (American Marketing Association) δίλεη ηνλ 

παξαθάησ νξηζκφ: 

Μάξθεηηλγθ είλαη κηα ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ θαη έλα ζχλνιν δηεξγαζηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία, ηελ επηθνηλσλία, θαη ηελ παξνρή αμίαο ζε πειάηεο θαη γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, κε ηξφπνπο επσθειείο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη γηα ηηο 

νκάδεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα απηφ 

 Ο φξνο κάξθεηηλγθ κπνξεί ζχκθσλα κε ηνλ Σζαθιαγθάλν(1980) λα πξνζδηνξηζηεί 

επίζεο απφ δχν πνην ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο νη νπνίεο είλαη ε κέζνδνο ηνπ 

καθξνκάξθεηηλγθ θαη ηνπ κηθξνκάξθεηηλγθ. 

Σν καθξνκαξθεηηλγθ είλαη ε έλλνηα ε νπνία νξίδεη ην κάξθεηηλγθ σο κηα δηαδηθαζία 

νηθνλνκηθήο θχζεο πεξηιακβάλνληαο φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Δμεηάδεη ην κάξθεηηλγθ ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή νηθνλνκία ζαλ ζχλνιν, κε ην 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ απνβιέπνληαο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη πξφνδν νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο. 

                                                 
1 V. Middleton 1994, ζει. 17 
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Σν κηθξνκάξθεηηλγθ έρεη ζηελφηεξε έλλνηα θαη εμεηάδεη ην κάξθεηηλγθ απφ ηε κεξηά 

ηεο θάζε επηρείξεζεο ππνζηεξίδνληαο πσο απνηειείηαη απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξνή ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ ππνςήθην θαηαλαισηή θαη απνζθνπνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο ζηφρνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Σν κάξθεηηλγθ είλαη αδηακθηζβήηεηα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εξγαιεία ηνπ 

ζπγρξφλνπ κάλαηδκελη µε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη έλα 

ζχζηεµα ελεξγεηψλ πνπ µαο βνεζάεη λα αληηιεθζνχµε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

δηεμαγσγή ζπµπεξαζµάησλ θαη ηειηθά δίλεη ηηο ιχζεηο ζηα πξνβιήµαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη. Γίλεη µηα θαηλνχξηα νπηηθή ζηελ πξνζέγγηζε θαηαζηάζεσλ, µαο 

βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαηάιιειεο µεζνδνινγίαο γηα ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη µαο 

δίλεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ αληηµεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεµάησλ  

 

1.2 Λεηηνπξγίεο κάξθεηηλγθ 

 

Σν κάξθεηηλγθ θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αγνξά παγθνζκίσο θαη απνηειεί κηα 

βαζηθή επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ε 

εθάζηνηε επηρείξεζε. Δθαξκφδεηαη ζηα πεδία ησλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο φπσο: 

 Μνλάδεο παξαγσγφο 

 Πξντφλ 

 Πειαηεία 

Αλάγνληαο ην κάξθεηηλγθ σο κηα πνιχπινθε θαη πνιχπιεπξε δηαδηθαζία φπνπ 

ιεηηνπξγεί σο έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ζσζηή εθαξκνγή 

ηνπ κάξθεηηλγθ ζε κηα επηρείξεζε κπνξεί λα εμαζθαιίζεη αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη λα απνθέξεη κεγάια θαη καθξνρξφληα θέξδε. Γηα ην ιφγν απηφ 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηδξχνπλ μερσξηζηφ ηκήκα κάξθεηηλγθ ζηελ νξγαλσηηθή ηνπο 

δνκή γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ κάξθεηηλγθ αλαπηχζζεηαη ζε έλα επξχ θάζκα θαηεγνξηψλ φπνπ μεθηλάεη απφ ηε 

δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη εχξεζεο ηεο θαηάιιειεο αγνξάο ζηφρνπ θαη θαηαιήγεη ζην 

ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 
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 πλνπηηθά ζα δνχκε παξαθάησ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάξθεηηλγθ: 

 Αλαιχεη θαη δίλεη ζαθή εηθφλα γηα ηηο ηάζεηο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο 

κεηαβαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, πξνβιέπνληαο κειινληηθέο 

κεηαβνιέο θαη κεγέζε, γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο αγνξάο ζηφρνπ. 

 Δμαζθαιίδεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ κε απνηέιεζκα ηα 

παξαγφκελα πξντφληα λα είλαη ειθπζηηθφηεξα ζηηο αγνξέο ζηφρνπο. 

 Αλαιχεη θαη ηκεκαηνπνηεί ηηο επίδνμεο αγνξέο ζηφρνπο ζε νκνηνγελή ππνζχλνια 

θαη έπεηηα ζρεδηάδεη ηα πξντφληα πνπ ζα ηηο  ηθαλνπνηήζνπλ ζην κέγηζην βαζκφ. 

 Πξνγξακκαηίδεη θαη νξγαλψλεη ηελ παξάγσγε θαη αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ή 

ησλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ λα θαηαξηίζεη ην είδνο απηψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ,ηε 

ηηκή θαη ην εχξνο, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο. 

 Οξγαλψλεη ηελ δηαλνκή ή επηιεγεί ηα θαηάιιεια δίθηπα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ 

ζηελ αγνξά, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ. 

 Δπηιέγεη ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο επηθνηλσλίαο γηα ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ παξαγσγήο, φπσο κέζα δηαθήκηζεο θαη ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα. 

 Να θάλεη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πσιήζεσλ ψζηε λα έρεη κηα 

εηθφλα πνζνζηνχ επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, ε νπνία ζα δψζεη ρξήζηκα 

ζηνηρεία γηα ηηο κειινληηθέο ελέξγεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο.  

 

1.3 Η Γηαθνξά ηνπ κάξθεηηλγθ απφ ηηο πσιήζεηο 

 

 

 Σν κάξθεηηλγθ θαη νη πσιήζεηο είλαη δχν φξνη πνπ ζπγρένληαη ζπρλά απφ πνιινχο 

αλζξψπνπο ιαλζαζκέλα, ζεσξψληαο πσο ζε έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία, ε πψιεζε 

είλαη ε δηαδηθαζία κάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδεηαη κε θαηαλνψληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ηνπο ηαπηίδνπλ ζε έλα θνηλφ ζπκπέξαζκα. Ζ πψιεζε κπνξεί 

λα απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο πξνψζεζεο θαη  

απψηεξν ζηφρν ηεο φιεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κάξθεηηλγθ, αιιά δελ ηαπηίδεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε κε απηφ. 

 Σν κάξθεηηλγθ μεθηλάεη πνιχ πξηλ ηε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ζε κηα επηρείξεζε 

αλαγλσξίδνληαο θαη ηκεκαηνπνηφληαο ηηο αγνξέο ζηφρνπο, κε ηελ εξεχλα ησλ 

επηζπκηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο δίλνληαο έκθαζε ζηε δήηεζε .πλερίδεη κε 
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ηε παξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο κε αθφινπζν ηελ πξνψζεζε ζηελ αγνξά.
2
Απψηεξνο 

ζθνπφο είλαη ην θέξδνο ρσξίο φκσο λα ηειεηψλεη ε ιεηηνπξγία ηνπ εθεί, αιιά θαη κεηά 

ηε πψιεζε ζπλερίδεη κε ηελ απνηίκεζε ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε ψζηε λα ζπλερίζεη 

λα έρεη θέξδε ε επηρείξεζε ζην κέιινλ. 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο αληηζέησο μεθηλάεη κεηά ηελ παξαγσγή θαη αλάπηπμε ηνπ 

πξντφληνο φπνπ ε επηρείξεζε πξνζπαζεί κε δηάθνξεο ηερληθέο πσιήζεσλ λα πείζεη 

ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ην πξντφλ. Σν ηκήκα πσιήζεσλ ηεο θάζε επηρείξεζεο 

δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο ηάζεηο θαη αλάγθεο ηεο αγνξάο αιιά δίλεη έκθαζε ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ πξντφληνο ζπκπεξαίλνληαο φηη ε πψιεζε εζηηάδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ πσιεηή απφ ηνλ αξηζκφ πσιήζεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε θέξδνπο ην νπνίν είλαη 

πξνζσξηλφ.
3
 

 

1.4 Μάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ 

 

 

 Σν βηνκεραλνπνηεκέλν πξντφλ είλαη ην αληηθείκελν πάλσ ζην νπνίν εμειίρζεθε ην 

κάξθεηηλγθ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, φκσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην κάξθεηηλγθ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Τπεξεζία νξίδεηαη σο ε θάζε δξαζηεξηφηεηα  

ή πξνλφκην πνπ ην έλα κέξνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην άιιν θαη ην νπνίν είλαη άυιν 

θαη δελ επηθέξεη ηδηνθηεζία.(Kotler & Armstrong 2001, ζει. 7)  

 Οη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ρσξίο λα παξέρεηαη θακία ηδηνθηεζία ζε απηνχο. Σν 

πξντφλ πνπ πξνζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαθέξεη κε ην πξντφλ 

παξάγσγεο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, θαζψο ηα αγαζά παξάγνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

ππεξεζίεο, νη νπνίεο εθηεινχληαη. Σα αγαζά είλαη θπζηθά πξντφληα ηα νπνία πεξλάλε 

κέζσ ζπλαιιαγήο ζηε θαηνρή ηνπ αγνξαζηή, φηαλ θαη φπνπ ην επηιέμεη ν ηδηνθηήηεο.  

Αληίζεηα νη ππεξεζίεο είλαη πξντφληα άυιεο θχζεο ηα νπνία δελ πξνζδίδνπλ 

ηδηνθηεζία αιιά επηηξέπνπλ ηε πξφζβαζε θαη θαηαλάισζε απηψλ, ζπλήζσο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηφπν.
4
 

                                                 
2 K. Αλδξηψηεο 2007, ζει.49 
3 Ν. Ζγνπκελάθεο 1996, ζει. 31 
4 V. Middleton 1994, ζει. 28 
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1.5 Μάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

 

 Σν πξντφλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο είλαη θαηά θχξην ιφγν νη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο. Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ αλήθεη ζην ηνκέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ καδί κε άιινπο ηνκείο φπσο ν ηξαπεδηθφο, ν εθπαηδεπηηθφο, πγείαο, ν 

λνκηθφο θαη ν ηνκέαο ηεο δηαζθέδαζεο. Παξνπζηάδεη φκσο αξθεηέο δηαθνξέο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο νη νπνίεο είλαη: 

 

1. Η άυιε θχζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Οη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο δελ παξνπζηάδνπλ πιηθή ππφζηαζε αιιά έρνπλ σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ έιιεηςε πιηθήο θχζεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα δεηγκαηηζηνχλ 

ή λα εμεηαζηνχλ πξηλ ηελ αγνξά ηνπο απφ ην θαηαλαισηή. Οη θαηαλαισηέο 

αγνξάδνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πνιχ πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο, ρσξίο λα 

έρνπλ θακία πξφζβαζε θαη επαθή ζε απηέο. 

 

2.  Δηεξνγέλεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Οη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο δηαθξίλνληαη απφ αλνκνηνγέλεηα, θαζψο ε παξαγσγή θαη 

θαηαλάισζε ηεο γίλνληαη ηαπηφρξνλα. Ζ πνηφηεηα ηνπο πνηθίιιεη, αλάινγα κε ηα 

πξφζσπα πνπ αλακεηγλχνληαη ζηε παξαγσγή, ην ηφπν θαη ρξφλν πνπ πξνζθέξνληαη.
5
 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο εηεξνγέλεηαο  ησλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ, είλαη φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ ηηο απνηεινχλ φπσο κεηαθνξηθά κέζα, δηακνλή, δηαηξνθή, θ.ιπ. είλαη δχζθνιν 

λα ειέγρνπλ θαη λα είλαη αθξηβήο ζηε πνηφηεηα, θαζψο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα πνπ ηηο πξνζθέξεη. 

 

3.  Φζαξηφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ  

       Ζ θζαξηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαζψο πξνζθέξνληαη ζε θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο αλ δελ πνπιεζνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα πνπ πξνζθέξνληαη, 

ράλνληαη ηα έζνδα ηεο πψιεζεο θαη δελ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ, φπσο ζπκβαίλεη κε 

ηα θπζηθά πξντφληα ηα νπνία κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη λα πνπιεζνχλ κηα άιιε 

κέξα.
6
 

 

                                                 
5 K. Αλδξηψηεο 2007, ζει.55 
6 V. Middleton 1994, ζει. 29 
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      4.  Δπνρηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ
 
   

       Έλα άιιν κεηνλέθηεκα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη ε επνρηθφηεηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ, θαζψο ε δηάζεζε ηνπο ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη 

ρξνληθά απφ κεξηθέο εβδνκάδεο κέρξη κεξηθνχο κήλεο.
7
Ζ δήηεζε πεξηνξίδεηαη απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο, αλάινγα κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε 

δηάθνξνπο πξννξηζκνχο.  

 

      5.  Αιιειεμάξηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Σα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ επηιέγνπλ λα θάλνπλ δηαθνπέο ζε θάπνην πξννξηζκφ, 

εθηφο απφ ηε δηακνλή, ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο θαη δηάθνξεο άιιεο ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο. Απηέο νη ππεξεζίεο είλαη ην κεηαθνξηθφ κέζν, ε δηαηξνθή, ηα ηξαλζθεξ 

θαη νη εθδξνκέο, νη νπνίεο καδί κε ηε δηακνλή ζπλζέηνπλ ην ηαμηδησηηθφ παθέην ην 

φπνην κπνξεί λα είλαη ηππνπνηεκέλν ή λα δεκηνπξγεζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

θαηαλαισηή. Οη ππεξεζίεο απηέο αιιεινεμαξηψληαη, θαζψο νη απνθάζεηο 

κάξθεηηλγθ πάλσ ζηνλ φγθν ησλ πειαηψλ θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα απφ ηνπο ηνπξ 

νπεξαηνξ, ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία, ηηο εηαηξίεο κεηαθνξάο θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, θαζνξίδνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο 

δεκηνπξγψληαο ζην ζχλνιν ηνπο κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο.
8
 

 

6.  Τςειφ ζηαζεξφ θφζηνο ζηε παξάγσγε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο, 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Σα ζηαζεξά έμνδα είλαη ελνίθηα, 

ηέιε, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, εμνπιηζκνί, ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο φπσο 

κηζζνί πξνζσπηθνχ θαη ζηειερψλ, ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. Σν 

παξαπάλσ θφζηνο δελ κεηαβάιιεηαη θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηε παξαγσγή, δειαδή 

φπνηεο θαη αλ είλαη νη πιεξφηεηεο πειαηψλ ζε κηα επηρείξεζε, ηα ζηαζεξά έμνδα δελ 

ζα αιιάμνπλ. Γηα παξάδεηγκα κηα αεξνπνξηθή εηαηξία ζα εθηειέζεη ην 

πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιφγην ηεο ζε έλα πξννξηζκφ ,αλεμάξηεηα ηνπ πνζνζηνχ 

πιεξφηεηαο ζέζεσλ πνπ έρνπλ θαιπθζεί ζην αεξνπιάλν, ρσξίο λα επεξεαζηνχλ ηα 

έμνδα γηα ηα εκεξνκίζζηα ηνπ πξνζσπηθνχ εδάθνπο θαη αέξνο, ησλ ηειψλ ρξήζεο 

αεξνδξνκίνπ θαη ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 

                                                 
7 Ν. Ζγνπκελάθεο 1996, ζει. 84 
8 V. Middleton 1994, ζει. 31 
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1.6 Σκεκαηνπνίεζε αγνξάο 

 

 

 Ζ αγνξά ζην ζχλνιν ηεο παξνπζηάδεη κεγάιεο αλνκνηνγέλεηεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πειαηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα ήηαλ αδχλαην έσο εμσπξαγκαηηθφ γηα κηα 

επηρείξεζε λα πξνζειθχζεη νιφθιεξε ηελ αγνξά ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο θαη 

ζηξαηεγηθέο ηνπ καδηθνχ κάξθεηηλγθ. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, ε δηαδηθαζία 

ηκεκαηνπνίεζεο αγνξάο απνηειεί ζεκαληηθή ελέξγεηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο αγνξέο ζηφρνπο πνπ ζα εμεηδηθεχζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο κε ζθνπφ 

λα γίλνπλ αληαγσληζηηθφηεξεο θαη κε πεξηζζφηεξα θέξδε. Σκεκαηνπνίεζε αγνξάο 

νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Middleton(1994) σο κηα δηαδηθαζία δηαίξεζεο ελφο ζπλφινπ 

ηεο αγνξάο, φπσο ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο ή ελφο ηνκέα απηήο, φπσο ηα ηαμίδηα 

αλαςπρήο ,ζε ππννκάδεο ή ηκήκαηα ηνπ ζπλφινπ γηα ηνπο ζθνπνχο δηαρείξηζεο ηνπ 

κάξθεηηλγθ κάλαηδκελη. χκθσλα κε ην παξαπάλσ νξηζκφ ζπκπεξαίλνπκε πσο 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, είλαη ε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο νκάδσλ 

πειαηψλ, εηεξνγελψλ πξνηηκήζεσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζε 

νκνηνγελείο ππννκάδεο ή ππναγνξέο σο πξνο ηηο αλάγθεο ηνπο.  

 

1.6.1 ηάδηα ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο
9 

 

Πξψην ζηάδην: Σκεκαηνπνίεζε(segmenting): Δίλαη ην πξψην θαη ην πην 

ζεκαληηθφ ζηάδην γηαηί απνηειεί ηε βάζε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο. ε απηφ ην ζηάδην 

γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ζε δηάθνξα ηκήκαηα. ηαλ θάπνην 

ηκήκα θαζνξηζηεί ζσζηά,  ηα κέιε ηνπ έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αληαπνθξίλνληαη κε παξφκνην ηξφπν ζηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Γεχηεξν ηάδην: ηφρεπζε(targeting): Ζ επηρείξεζε αλαιχεη θαη αλαγλσξίδεη ηα 

κέιε ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε ζθνπφ λα 

πξνζδηνξίζεη πνηα θαη πφζα ηκήκαηα ζα ζηνρεχζεη ψζηε λα θαζνξίζεη ηηο αγνξέο 

ζηφρνπο θαη πνηα ζηξαηεγηθή ζηφρεπζεο ζα αθνινπζήζεη.  

 

 

                                                 
9 K. Αλδξηψηεο 2007, ζει.110 
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Σξίην ηάδην: Σνπνζέηεζε(positioning). Σν ηειεπηαίν ζηάδην, κεηά ην θαζνξηζκφ 

ησλ αγνξψλ ζηφρσλ, απνζθνπεί ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο κέζσ ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο αγνξέο, καδί κε ηελ 

πξνζπάζεηα λα ηνπνζεηεζεί ην πξντφλ ζηε ινγηθή ηνπ θαηαλαισηή, ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηε ρξήζε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ. 

 

1.6.2 Μνξθέο ηκεκαηνπνίεζεο 

 

 

Γεσγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε 

 

 

 Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ αλάινγα κε ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Ζ ηκεκαηνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο γίλεηαη κε 

νξηνζέηεζε ζε δηαθφξνπ είδνπο γεσγξαθηθά ηκήκαηα φπνπ νη επηρεηξήζεηο πξνσζνχλ 

θαη πνπιάλε ηα πξντφληα ηνπο. Σα θπξηφηεξα θξηηήξηα ηκεκαηνπνίεζεο ζε 

ππνζχλνια είλαη κεγάινπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπσο επείξνπο, 

ηκήκαηα επείξσλ (δπηηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε), θξάηε, πεξηθέξεηεο,  επαξρίεο, 

πφιεηο, ρσξηά, γεηηνληέο. Κξηηήξηα επίζεο απνηεινχλ ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. Γηα παξάδεηγκα 

έλαο ηνπξ νπεξαηνξ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ηεο Διιάδνο, πξνσζψληαο 

πξννξηζκνχο κε ήιην θαη ζάιαζζα ζα επηιέμεη κηα ρψξα φπσο ε Γεξκαλία κε ρακειέο 

θαηά θχξην ιφγν ζεξκνθξαζίεο θαη έλα κεγάιν αζηηθφ θέληξν φπσο ην Βεξνιίλν κε 

κεγάιν πιεζπζκφ θαη έληνλνπο ξπζκνχο δσήο. 

 Ζ γεσγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε είλαη ν πην απιφο θαη γξήγνξνο δηαρσξηζκφο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αγνξάο φπνπ δίλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

κέζσ ρξήζεο βάζεο δεδνκέλσλ, γηα ηνλ ηξφπν δσήο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο 

πξνψζεζεο θαη πψιεζεο. Οη εηαηξίεο κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε κηα, ζε 

ιίγεο ή αθφκα θαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο  ησλ  αηφκσλ  πνπ ηηο απαξηίδνπλ.
10

Γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

αγνξάο απαηηείηαη κεγαιχηεξε ηκεκαηνπνίεζε ζε θάζε γεσγξαθηθή αγνξά. Οη 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο επίζεο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

                                                 
10 Kotler, Bowen & Makens 2006, ζει. 263  
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έλα κφλν γεσγξαθηθφ ηφπν ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο θαη λα κελ 

έρνπλ επηπηψζεηο απφ νηθνλνκηθέο κεηαπηψζεηο. 

 

 

Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαη δεκνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε 

 

 Απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ είδνο ηκεκαηνπνίεζεο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο έρνπλ κηα πιεζψξα ζηαηηζηηθψλ πξνο επεμεξγαζία θαη κειέηε 

ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ 

απφδνζε πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. ε απηή ηε κνξθή 

ηκεκαηνπνίεζεο, ζθνπφο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ζε ππνζχλνια 

ζχκθσλα κε νξηζκέλα θξηηήξηα φπνπ ηα θπξηφηεξα είλαη:  

 Ζιηθία 

 Φχιιν 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 Μέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο 

 Δπάγγεικα 

 Δηζφδεκα 

 Δθπαίδεπζε 

 Φπιή 

 Θξεζθεία 

 Δζληθφηεηα 

 Κνηλσληθή ηάμε 

 

. 

Ψπρνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε 

 

 Ζ ςπρνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε ζε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ κνξθέο 

ηκεκαηνπνίεζεο, εζηηάδεη ζην ηξφπν δσήο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ. Τπνςήθηνη θαηαλαισηέο κε θνηλά γεσγξαθηθά, 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία δελ είλαη απαξαίηεην πσο ζα 

επηιέμνπλ ηα ίδηα πξντφληα. Ζ ηκεκαηνπνίεζε κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ 

δσήο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο, βνεζάεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαθνξνπνίεζε 
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ησλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ. Ο ιφγνο γηα ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ αγνξαζηψλ ζε 

ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο, είλαη ε πεπνίζεζε φηη θνηλέο αμίεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ έρνπλ ηε ηάζε λα θαζνξίζνπλ ηα πξφηππα ηεο αγνξάο ηνπο.
 11

 

 Κξηηήξηα ςπρνγξαθηθήο ηκεκαηνπνίεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ:
12 

Σα ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αηφκσλ (psychographics): Σα νπνία είλαη φζα 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ςπρνινγηθνχ πξνθίι ησλ αηφκσλ θαη απφ 

κεηξήζεηο πνπ έρνπλ ςπρνινγηθή βάζε ζηα δηαθνξεηηθά πξφηππα ηνπ ηξφπνπ δσήο 

ηνπο. 

Ο ηξφπνο δσήο ησλ αηφκσλ (life style): πνπ εμεηάδεηαη ε ζηάζε ησλ αηφκσλ ζηε 

δσή ηνπο θαη ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηε γλψκε πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην 

θφζκν γχξσ ηνπο.
 

 

 

Σκεκαηνπνίεζε κε θξηηήξην ηε ηνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 Κξηηήξην ζε απηή ηε κνξθή ηκεκαηνπνίεζεο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηε ηνπξηζηηθή αγνξά. Σν ηκήκα κάξθεηηλγθ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη ηε ηνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο εθάζηνηε 

αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αλάιπζε ησλ ηνπξηζηψλ, ζηελ αληηκεηψπηζε 

θαη ρξήζε ησλ δηθψλ ηνπο αιιά θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. Σα θξηηήξηα ζηα νπνία βαζίδεηαη ε ηκεκαηνπνίεζε αλάινγα κε ηε 

ηνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ηα εμήο: 

 

1. θνπφο ηαμηδίνπ 

2. Σνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 

3. Μεηαθνξηθφ κέζν 

4. Σηκή 

 

 

 

                                                 
11 V. Middleton 1994, ζει. 80 
12 A. Morrison 1999, ζει. 206 
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1).θνπφο ηαμηδίνπ 

Ο ζθνπφο επίζθεςεο αηφκσλ ζε έλα πξννξηζκφ, έγθεηηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο, 

νη νπνίνη είλαη είηε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, είηε γηα δηαθνπέο, είηε γηα δηαθφξνπο 

ινηπνχο ιφγνπο. Οη επαγγεικαηηθνί ιφγνη επίζθεςεο ελφο πξννξηζκνχ, γίλνληαη απφ 

άηνκα κηαο επηρείξεζεο θαζαξά γηα ηηο αλάγθεο εθπξνζψπεζεο απηήο, θπξίσο ζε 

αζηηθά θέληξα κε πεξηνξηζκέλν ρξφλν δηακνλήο. Ζ εθάζηνηε επηρείξεζε θαιχπηεη ηα 

έμνδα ηαμηδίνπ, κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο. 

 Σα άηνκα φπνπ ηαμηδεχνπλ κε ζθνπφ ηηο δηαθνπέο, επηιέγνπλ είδε ηνπξηζκνχ γηα 

ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ φπσο ραιάξσζε θαη αλαςπρή. Γηα παξάδεηγκα ηελ 

θαινθαηξηλή πεξίνδν γηα  ζάιαζζα, ήιην θαη θνιχκπη, ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν γηα 

πεδνπνξίεο θαη ζθη ζε βνπλά. Γηα ηνπο ηνπξ νπεξαηνξ ε επηζθεςηκφηεηα ησλ 

ηνπξηζηψλ ρσξίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο ζε θχξηεο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο, 

επηπξφζζεηεο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο, ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ θαη ρεηκεξηλέο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.
13 

 Τπάξρεη επίζεο ε θαηεγνξία αηφκσλ φπνπ επηζθέπηεηαη θάπνηνλ πξννξηζκφ γηα 

δηαθφξνπο ιφγνπο, γηα παξάδεηγκα πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο άιισλ αηφκσλ ή 

γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο φπσο γάκνπο βαθηίζεηο θ.ιπ.
14 

 

2).Σνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 

Κξηηήξην επηινγήο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ απφ ηνπο πειάηεο είλαη ε γεσκφξθηθε 

δνκή, νη θπζηθέο ζπλζήθεο, ε πνιηηηζηηθή θαη ε ηζηνξηθή θιεξνλνκηά, ε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή θαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεκνλσκέλα ή ζε 

ζπλδπαζκφ. Γηα παξάδεηγκα έλαο πξννξηζκφο κε ήιην θαη παξαιίεο, ελδείθλπηαη γηα 

παξαζαιάζζην ηνπξηζκφ, ελψ έλαο πξννξηζκφο κε βνπλφ θαη ρηφλη ελδείθλπηαη γηα 

ρεηκεξηλφ θαη πεδνπνξηθφ ηνπξηζκφ. 

 

3).Μεηαθνξηθά κέζα 

Κξηηήξην ηκεκαηνπνίεζεο είλαη ηα κέζα κεηαθνξάο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ηνπξίζηεο γηα λα κεηαβνχλ ζε έλα πξννξηζκφ φπσο αεξνπιάλν, ηξέλν, πινίν, 

ιεσθνξείν, απηνθίλεην, φρεκα ηδησηηθήο ρξήζεο.Tν είδνο  κέζνπ  γηα  ηελ  κεηάβαζε  

 

 

                                                 
13 V. Middleton 1994, ζει. 76 
14 K. Αλδξηψηεο 2007, ζει.120 
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ησλ πειαηψλ ζε έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ εμαξηάηαη απφ ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία 

φπνπ βξίζθεηαη απηφο. Γηα παξάδεηγκα αλ ν πξννξηζκφο βξίζθεηαη ζε νξεηλή 

πεξηνρή, ν ηξφπνο κεηάβαζεο γίλεηαη κε απηνθίλεην ή ηξέλν, αλ πάιη ν πξννξηζκφο 

βξίζθεηαη ζε θάπνην λεζί , ηφηε νη ηνπξίζηεο ζα κεηαβνχλ κε αεξνπιάλν ή πινίν ζε 

απηφλ. 

 

4).Σηκή
 

 ηηο ηνπξηζηηθέο αγνξέο φισλ ησλ ρψξσλ, ε ηηκή απνηειεί ζεκαληηθφ θαη επαίζζεην 

θξηηήξην γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Μεγάιε κεξίδα θαηαλαισηψλ παξαθηλείηαη θαη αληηδξά ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθά 

πεδία ηηκψλ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. Γηα παξάδεηγκα έλαο ελδηαθεξφκελνο 

θαηαλαισηήο φπνπ ζέιεη λα επηζθεθηεί έλα  πξννξηζκφ αιιά δελ έρεη ηελ επηζπκία  

κεγάισλ εμφδσλ, ζα επηιέμεη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο θαηάιπκα ζε πεξηφδνπο 

ρακειήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. ε απηή ηε θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη νη ηνπξ 

νπεξαηνξ εξεπλψληαο ηε δπλαηφηεηα θαη δηάζεζε ησλ ππνςεθίσλ ηνπξηζηψλ λα 

δηαζέζνπλ ρξήκαηα πάλσ ζηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ηηκή σο έλα κέζν δεκηνπξγίαο ππννκάδσλ θαηαλαισηψλ.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 V. Middleton 1994, ζει. 81 
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1.7 Έξεπλα κάξθεηηλγθ 

 

 

 Έξεπλα κάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία αλαγλσξίδεη θαη θαζνξίδεη ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο ηνπ κάξθεηηλγθ, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηηο δξάζεηο 

θαη ηελ απφδνζε ηνπ κάξθεηηλγθ, θαη αλαθνηλψλεη ηα πνξίζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

έξεπλαο ζηε δηνίθεζε κάξθεηηλγθ.(Κotler,Bowen,Makens 2006, ζει.164)  

χκθσλα κε ην παξαπάλσ νξηζκφ, ε έξεπλα κάξθεηηλγθ θαιείηαη λα δψζεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηε δηνίθεζε κάξθεηηλγθ, γηα ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, ηε 

πνξεία θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπο απέλαληη ζην κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζπιινγή ησλ 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ δηελεξγείηαη απφ ην ηκήκα έξεπλαο ηεο επηρείξεζεο ή 

αλαηίζεηαη ζε εμσηεξηθνχο θνξείο. Δηαηξίεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ, ζε ζρέζε κε ην ηκήκα έξεπλαο ηεο επηρείξεζεο, ζπλήζσο νινθιεξψλνπλ 

ηελ έξεπλα γξεγνξφηεξα θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε, λα αλαπηχμεη 

κηα ιεπηνκεξή γλψζε πάλσ ζηηο επηζπκίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πειαηψλ. Δληνπίδεη ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο, κεηψλεη ην ξίζθν θαη 

βνεζά ηα ζηειέρε κάξθεηηλγθ ζην ιήςε απνθάζεσλ. Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνζδψζνπλ αμηνπηζηία ζηε δηαθεκηζηηθή 

θακπάληα ηεο επηρείξεζεο. Ζ έξεπλα κάξθεηηλγθ απνηειεί θχξην εξγαιείν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο ελεκέξσζεο ζηηο ζπρλέο 

κεηαβνιέο ησλ αγνξψλ. 
16

 

 

 
1.7.1 Καηεγνξίεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ

 17
 

 

 

 Έξεπλα πξφβιεςεο θαη αλάιπζεο ηεο αγνξάο: Υξεζηκνπνηείηαη ζην ζρεδηαζκφ 

κάξθεηηλγθ. Πεξηιακβάλεη κεηξήζεηο θαη εθηηκήζεηο, ηνπ φγθνπ, ησλ κεξηδίσλ θαη 

ησλ εζφδσλ ηεο αγνξάο, απφ ηηο ζρεηηθέο θαηεγνξίεο πειαηψλ ησλ ηκεκάησλ 

αγνξάο θαη ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

                                                 
16 A. Morrison 1999, ζει. 413 
17 V. Middleton 1994, ζει. 119 
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 Έξεπλα θαηαλαισηψλ: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη πιεξνθνξίεο πάλσ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ηκεκαηνπνίεζεο θαη ζέζεο 

ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. Γηελεξγείηαη κε πνζνηηθή κέηξεζε ηνπ πξνθίι  ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ηεο ζηάζεο θαη ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο 

ζπκπεξηθνξάο θαη κε πνηνηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ αλαγθψλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη 

ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έρνπλ απηνί. 

 

 Έξεπλα πξντφλησλ θαη ηηκήο: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη πιεξνθνξίεο  

ζθνπφ ηεο δηακφξθσζεο, παξνπζίαζεο θαη ηηκνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο. 

Πεξηιακβάλεη κεηξήζεηο θαη δνθηκέο θαηαλαισηψλ ζηηο ηξνπνπνηεκέλεο θαη λέεο 

θφξκεο πξντφλησλ θαη έξεπλα ηηο επαηζζεζίεο πνπ έρνπλ πάλσ ζηηο ηηκέο. 

 

 Έξεπλα πξνψζεζεο θαη πσιήζεσλ: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπλεηζθνξά ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. Πεξηιακβάλεη κεηξήζεηο αληηδξάζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ, ζηηο ελαιιαθηηθέο έλλνηεο δηαθήκηζεο θαη ρξήζεο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο, ζηηο δηάθνξεο κνξθέο πξνψζεζεο πσιήζεσλ θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ πσιήζεσλ. 

 

 Έξεπλα δηθηχνπ δηαλνκήο: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ δηθηπνχ δηαλνκήο. θνπφο είλαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο 

δηαλνκείο πξντφλησλ, ζηε ζσζηή απνζήθεπζε θαη απεηθφληζε ησλ κπξνζνχξσλ, 

θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ειέγρνπο πάλσ ζηηο ιηαληθέο πσιήζεηο θαη κειέηεο πάλσ 

ζηε πιεξφηεηα ησλ πειαηψλ. 

 

 Μειέηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε επηδφζεσλ: 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη κηα γεληθή εηθφλα έιεγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ 

κάξθεηηλγθ θαη πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. Πεξηιακβάλεη ηε κέηξεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζπλνιηθά αιιά θαη απφ ηα ζηνηρεηά ηνπ 

πξντφληνο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε κέηξεζε κέζσ δνθηκψλ θαη πεηξακάησλ 

κάξθεηηλγθ.  
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1.7.2 Γηαδηθαζία έξεπλαο κάξθεηηλγθ 

 

 

 Σα πξνγξάκκαηα έξεπλαο κάξθεηηλγθ απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ 

επαλαιακβαλφκελα θαη κνλαδηθά ζπζηαηηθά έξεπλαο, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ην 

αληηθείκελν έξεπλαο θαη ην ηξφπν πνπ εξεπλνχληαη νη επθαηξίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα.
18

Γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε θαη πην έγθπξε πιεξνθφξεζε, ην 

πξφγξακκα έξεπλαο κάξθεηηλγθ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη ηα  παξαθάησ βήκαηα. 

1. Αλαγλψξηζε θαη δηαηχπσζε πξνβιήκαηνο 

2. πιινγή ησλ απαξαηηήησλ πιεξνθνξηψλ 

3. Δξκελεία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

4. Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο έξεπλαο 

 

1) Αλαγλψξηζε θαη δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Σν πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο έξεπλαο κάξθεηηλγθ είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ν 

νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηεο επθαηξίαο κηαο επηρείξεζεο. Τπάξρεη ζηελή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο κάξθεηηλγθ θαη ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο , ην φπνην 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα απαξηίδεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ. Ζ εκπεηξία ηνπ 

ηκήκαηνο έξεπλαο είλαη θαηαιπηηθή ζηε παξνρή ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ ζηε 

δηεχζπλζε κάξθεηηλγθ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηηηψλ θαη ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 

2) πιινγή πιεξνθνξηψλ 

Σν δεχηεξν βήκα, κεηά ηε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη ε ζπιινγή ησλ 

απαξαηηήησλ πιεξνθνξηψλ. Πεξηιακβάλεη δπν θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ, ηα 

πξσηνγελή ζηνηρεία θαη δεπηεξνγελή ζηνηρεία, φπνπ κπνξεί ην ηκήκα εξεπλψλ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε κηα ή αθφκε θαη ηηο δπν θαηεγνξίεο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Πξσηνγελή ζηνηρεία είλαη δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη γηα πξψηε θνξά ηα νπνία 

απνηεινχληαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη κε ζθνπφ λα απαληεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα ην δεδνκέλν ζθνπφ έξεπλαο. 

Γεπηεξνγελή ζηνηρεία είλαη δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί παιαηνηέξα γηα 

θάπνην ζθνπφ θαη είλαη δηαζέζηκα απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο. 

 

                                                 
18 A. Morrison 1999, ζει. 416 
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πιινγή δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ 

Σα δεπηεξνγελή ζηνηρεία  κπνξεί λα έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή 

απφ ηξίηνπο γηα θάπνην άιιν ζθνπφ, κπνξνχλ φκσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην 

ζθνπφ ηεο εξεπλάο. Οη πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζε δπν θαηεγνξίεο πεγψλ, ηηο 

εζσηεξηθέο θαη ηηο εμσηεξηθέο. 

Δζσηεξηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ είλαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία βξίζθεηαη 

κέζα ζε κηα επηρείξεζε θαη πεξηιακβάλεη γηα παξάδεηγκα αξρεία θξαηήζεσλ θαη 

θαηαρσξήζεσλ, αξρεία πσιήζεσλ θαη παιαηφηεξσλ κεηξήζεσλ. Τπάξρνπλ πνιιέο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπο γηα 

πιεξνθνξίεο ζην ηνπξηζκφ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα μελνδνρεία θαηαρσξνχλ ηα 

ζηνηρεία ησλ πειαηψλ ηνπο θαηά ηελ άθημε, θαη πεξηιακβάλνπλ εζληθφηεηα, θχιιν, 

ηφπν δηακνλήο θαη δηεχζπλζε, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή 

πιεξνθφξεζεο δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ. 

Δμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ είλαη απηέο ησλ φπνησλ ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη έμσ 

απφ ηελ επηρείξεζε απφ δηάθνξνπο θνξείο, πνπ έρνπλ εθδψζεη έξεπλεο γηα δηθφ ηνπο 

ζθνπφ, φπσο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο, εηαηξίεο 

εξεπλψλ θαη εξεπλεηηθά θέληξα, αλσηέξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

πιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ 

Ζ ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ αλ θαη είλαη πην δαπαλεξή θαη απαηηεί 

πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηε ζπιινγή δεπηεξνγελψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο θαζψο ηα ζηνηρεία ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε ην εμεηαδφκελν πξφβιεκα θαη 

δίλνπλ πην αθξηβή απνηειέζκαηα. Ζ θάζε ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ είλαη 

ζπλήζσο πην δαπαλεξή απφ ηε ζπιινγή δεπηεξνγελψλ. Παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα κε ηνπο εξσηνχκελνπο θαζψο θάπνηεο θφξεο αξλνχληαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ ή δίλνπλ αλεηιηθξηλείο θαη πξνθαηεηιεκκέλεο απαληήζεηο.
19

Σα 

ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη πξνζεθηηθά γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη είλαη 

έγθπξα, αθξηβή θαη δελ απνηεινχλ δεπηεξνγελείο πεγέο. Σν ηκήκα εξεπλψλ 

θαηαζηξψλεη έλα ζρέδην ζπιινγήο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

 

 

                                                 
19 Kotler, Bowen & Makens 2006, ζει. 168 
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 Δξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Μεζφδνπο επαθήο 

 ρέδην δεηγκαηνιεςίαο 

 Δξγαιεία έξεπλαο 

     (Kotler, Bowen&Makens 2006, ζει. 167) 

 

α) Δξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ε απηή ηε θαηεγνξία ππάξρνπλ ηξία είδε εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο: 

Έξεπλα κε παξαηήξεζε αηφκσλ απφ ηελ νπνία ζπιιέγνληαη πξσηνγελή ζηνηρεία 

κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ελεξγεηψλ θαη θαηαζηάζεσλ ησλ αλζξψπσλ. 

Πεηξακαηηθή έξεπλα ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηιεγκέλεο νκάδεο αηφκσλ 

ππνβάιινληαη κέζσ πεηξακάησλ, ζε δφθηκεο δηαθφξσλ ηχπσλ κε ζθνπφ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη ελδερφκελεο αληηδξάζεηο πειαηψλ ζε λέεο ππεξεζίεο ή πξντφληα. 

Παξαηεξεηηθή έξεπλα 

Δίλαη ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Δλεκεξψλεη γηα ηηο γλψζεηο, ηηο ζηάζεηο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηελ αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Παξνπζηάδεη επθακςία θαη επθνιία ζηε ρξήζε ηεο, γηα ην 

ιφγν φηη κπνξεί λα δψζεη πνιιά δηαθνξεηηθά εηδή πιεξνθφξεζεο ζε πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο κάξθεηηλγθ. 

 

β) Μέζνδνη επαθήο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

Οη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη κέζσ ηειέθσλνπ, πξφζσπν κε πξφζσπν, κέζσ 

ηαρπδξφκνπ θαη ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο 

Άηνκα ηνπ ηκήκαηνο εξεπλψλ έξρνληαη ζε επαθή κε αλζξψπνπο κέζσ ηειεθψλνπ θαη 

θαηαζέηνπλ εξσηήζεηο ζε απηνχο κε ζθνπφ ηελ έκκεζε πίεζε γηα απαληήζεηο απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

Πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο 

Ζ επαθή γίλεηαη πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηνπο ππνβαιιφκελνπο ζηελ έξεπλα, 

απεπζπλφκελε ζε έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ, νη νπνίνη δέρνληαη δηάθνξεο 

εξσηήζεηο. 
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Σαρπδξνκηθέο κεηξήζεηο 

Δξσηεκαηνιφγηα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηα άηνκα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπο. 

Απηή ε κνξθή επαθήο έρεη πνιχ ρακειφ θφζηνο θαζψο ππάξρεη ζπλέπεηα θαη 

εηιηθξίλεηα απφ ηνπο παξαιήπηεο επεηδή έρνπλ ρξφλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ θαη έρνπλ ηελ επηινγή λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο 

Δζσηεξηθέο κεηξήζεηο 

Οη εζσηεξηθέο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο, κε ηε 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνιφγησλ θαη θαξηψλ ζρνιίσλ, θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο 

ηνπο.
20

Γηα παξάδεηγκα, μελνδνρεία απνζηέιινπλ εξσηεκαηνιφγηα ζηα δσκάηηα ησλ 

πειαηψλ ηνπο, ζπλήζσο κηα κέξα πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπο, κε ζθνπφ λα 

βαζκνινγεζνχλ γηα ηελ πνηφηεηα δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη ππεξεζηψλ πνπ  

πξνζέθεξαλ. 

 

 

γ) ρέδην δεηγκαηνιεςίαο  

Σν δείγκα θαζνξίδεη ηηο νκάδεο αηφκσλ πνπ ζα απαξηίζνπλ ηελ έξεπλα, νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ νιφθιεξν ην πιεζπζκφ. Οη νκάδεο αηφκσλ επηιέγνληαη 

πξνζεθηηθά, κε ηξφπν πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ψζηε λα 

δψζνπλ αμηφπηζηα θαη έγθπξα απνηειέζκαηα.
21

Τπάξρνπλ δπν είδε δεηγκαηνιεςίαο 

ηα νπνία είλαη ε ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη ε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. 

Σπραία δεηγκαηνιεςία 

ε απηφ ην είδνο δεηγκαηνιεςίαο, θάζε άηνκν ηεο έξεπλαο έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα 

λα ζπκπεξηιήθζε ζην δείγκα. Ζ ηπραία δεηγκαηνιεςία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ ηερληθέο: 

o Απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη κέζσ κηαο ηπραίαο κεζφδνπ φπνπ φια ηα άηνκα ηεο 

νκάδαο εξεπλάο έρνπλ κηα ίζε πηζαλφηεηα λα επηιερηνχλ. Ζ επηινγή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, αθνχ ζπγθεληξσζνχλ νη νκάδεο αηφκσλ πνπ έρνπλ επηιερηεί, κε 

έλα ηπραίν αξηζκφ πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε έλα απφ ηα άηνκα ή κε ηε κνξθή 

θιήξσζεο. 

 

 

                                                 
20 A. Morrison 1999, ζει. 416 
21 K. Αλδξηψηεο 2007, ζει.120 
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o πζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία  

Δίλαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία, κε ηε δηαθνξά πσο ε 

επηινγή ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη κέζσ αλάπηπμεο ελφο ζπζηεκαηηθνχ ηξφπνπ. Γηα 

παξάδεηγκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξεπλάο 40 αηφκσλ, επηιέγεηαη ν πέκπηνο 

απφ θάζε δεθάδα. 

o Σπραίαο δηαζηξσκάησζεο 

Οη νκάδεο αηφκσλ δηαηξνχληαη ζε ππννκάδεο αλάινγα κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ έρνπλ θαη επηιέγνληαη άηνκα ηπραία απφ ηε θάζε ππννκάδα γηα ηελ έξεπλα. 

o Γεηγκαηνιεςία απφ ηπραία πεξηνρή 

ε απηφ ην είδνο δεηγκαηνιεςίαο επηιέγνληαη ηπραία θάπνηεο πεξηνρέο θαη 

ππνβάιινληαη ζηελ έξεπλα ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ εθεί. 

 

Με ηπραία δεηγκαηνιεςία
22 

Δίλαη κηα ππνθεηκεληθή πξνζέγγηζε επηινγήο δείγκαηνο, φπνπ θάζε άηνκν ζηελ 

νκάδα έξεπλαο έρεη ηελ πηζαλφηεηα λα είλαη ζην δείγκα. Ζ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία 

πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ηερληθέο: 

o Γεηγκαηνιεςία βαζηδφκελε ζηε θξίζε ηνπ εξεπλεηή 

Σν δείγκα πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εξεπλάηαη, ζα επηιεγεί 

ζχκθσλα κε ηε θξίζε ηνπ εξεπλεηή. 

o Γεηγκαηνιεςία κε πνζφζησζε 

Δπηιέγνληαη θαη θαζνξίδνληαη ζε νκάδεο, άηνκα απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο θχιιν, ειηθία, εηζφδεκα, θνηλσληθή ηάμε 

θ.ιπ. θαη επηιέγεηαη ην δείγκα έξεπλαο ζχκθσλα κε ηε θξίζε ηνπ εξεπλεηή. 

o Γεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδαο 

Ο εξεπλεηήο επηιέγεη νξηζκέλα άηνκα κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επηζπκεί λα κειεηήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα, ηα άηνκα απηά πξνηείλνπλ άιια άηνκα πνπ 

γλσξίδνπλ θαη πηζηεχνπλ πσο κπνξνχλ ζπκκεηάζρνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζηελ 

έξεπλα. 

 

δ) Δξγαιεία έξεπλαο23 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ησλ πξσηφγελλσλ ζηνηρείσλ είλαη  

ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηα κεραληθά φξγαλα. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ην πην 

                                                 
22 K. Αλδξηψηεο 2007, ζει.142 
23 Kotler, Bowen & Makens 2006, ζει. 176 
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ζπλεζηζκέλν εξγαιείν ζηελ έξεπλα, ην φπνην δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεγάιεο επειημίαο, 

γηα ην ιφγν πσο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ πνιινί ηξφπνη πνπ ζα γίλνπλ νη 

εξσηήζεηο. Γηακνξθψλεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο αλάινγα κε πνηεο εξσηήζεηο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε πνηα κνξθή ζα παξνπζηαζηνχλ(αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο) θαη πσο ζα δηαηππσζνχλ πάλσ ζην εξσηεκαηνιφγην. 

 Σα κεραληθά φξγαλα φπσο θάκεξεο, κηθξφθσλα, ηειεθσλά θ.ιπ. ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο γηα ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ κε ηα ππνβαιιφκελα άηνκα ζηελ έξεπλα γηα 

λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα απνηππσζνχλ νη απαληήζεηο θαη νη αληηδξάζεηο ηνπο.  

 

 

3) Δξκελεία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηε ζπλέρεηα ζπγθεληξψλνληαη ηα δεδνκέλα απφ ηηο έξεπλεο κε ζθνπφ λα ειερζνχλ 

γηα ηελ νξζφηεηα θαη ηε πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, λα εξκελεπζνχλ θαη λα 

θσδηθνπνηεζνχλ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ: 

 Δπέκβαζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ γηα ιάζε. 

 Κσδηθνπνίεζε γηα ην θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα εηζαρζνχλ ζηνλ 

ππνινγηζηή. 

 Σαμηλφκεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηαθηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζε 

πηλαθνεηδή κνξθή ε νπνία γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο ζηνλ ππνινγηζηή αιιά θαη ρεηξνλαθηηθά. 

 Δθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ δνθηκψλ θαη δηαδηθαζηψλ φπνπ γίλεηαη εθηέιεζε 

δηαθφξσλ ηχπσλ ζηαηηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δνθηκψλ. 

     (Morrison 1999, ζει. 181) 

 

 

4) Δηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο έξεπλαο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξκελείαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ην ηκήκα εξεπλψλ 

θαηαιήγεη ζηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία παξνπζηάδεη, κε ηε κνξθή έθζεζεο, 

ζηε δηνίθεζε κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο. Ο δηεπζπληήο κάξθεηηλγθ  ειέγρεη αλ ε 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζσζηά θαη αλ έγηλε ε απαξαίηεηε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

ψζηε λα θαζνξίζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 



 25 

1.8 Μείγκα κάξθεηηλγθ  

 

 

Σν κείγκα κάξθεηηλγθ απνηειεί ζεκειηψδε θηινζνθία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ 

κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα ηθαλνπνηήζεη κηα αγνξά ζηφρν 

θαηαλαισηψλ ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν κε ζθνπφ ην θέξδνο. Οη  Kotler & 

Armstrong(2001) νξίδνπλ ην κείγκα κάξθεηηλγθ σο ην ζχλνιν ησλ ειέγμηκσλ, 

ηαθηηθψλ εξγαιείσλ κάξθεηηλγθ πνπ αλακηγλχεη ε εηαηξία γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ 

αληαπφθξηζε  πνπ επηζπκεί κέζα ζηελ αγνξά ζηφρν. 

Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ειεγρφκελεο κεηαβιεηέο, ηα γλσζηά «4p» ηα νπνία είλαη: 

 Πξντφλ(Product) 

 Σηκή(Price) 

 Γηαλνκή(Place) 

 Πξνψζεζε(Promotion) 

Πξντφλ(Product): Πεξηιακβάλεη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο, πνπ πξνζθέξεη ε 

επηρείξεζε ζηελ αγνξά ζηφρν. 

Σηκή(Price): Αληηπξνζσπεχεη ην πφζν ησλ ρξεκάησλ πνπ πξέπεη λα πιεξψζνπλ νη 

πειάηεο γηα λα απνθηήζνπλ ην πξντφλ. 

Γηαλνκή(Place): Πεξηιακβάλεη ην ηξφπν κε ηνλ φπνην ε επηρείξεζε δηαζέηεη ην 

πξντφλ αγνξέο ζηφρνπο. 

Πξνψζεζε(Promotion): Πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβάιινπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, κε ζθνπφ λα πείζνπλ ηηο αγνξέο ζηφρνπο λα ην 

αγνξάζνπλ. 

 Ζ θάζε κηα κεηαβιεηή απνηειείηαη απφ επηκέξνπο εξγαιεία ηα νπνία αλαθέξνληαη  

ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα 1.8.1. 

 Οη κεηαβιεηέο απηέο, αιιεινζρεηίδνληαη θαη αιιεινεμαξηψληαη κεηαμχ ηνπο, 

επεξεάδνληαο δπλακηθά ε θάζε κηα κεηαβιεηή ηηο ππφινηπεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

αλάινγα κε ην πξντφλ ζα επεξεαζηνχλ θαη νη ππφινηπεο ηξεηο.  Γεκηνπξγνχληαη απφ 

ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε ψζηε λα θαζνξίζνπλ ην πιάλν δξαζηεξηφηεηαο κάξθεηηλγθ  

γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο πνπ 

απεπζχλεηαη θαη λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο έρεη ζέζεη απηή απέλαληη 

ζηελ αγνξά.  
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                        Σα ηέζζεξα «P» ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ 

 

 

                                          Πεγή: Kotler & Armstrong(2001) 

                                                   ρεδηάγξακκα : 1.8.1 

 

Ο Cowell  αλαθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ αλαζεσξεκέλν κείγκα εηδηθά γηα ην κάξθεηηλγθ 

ππεξεζηψλ ην φπνην απνηειείηαη απφ «7Ρ» θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Πξντφλ (Product)  

 Σηκή(Price) 

 Γηαλνκή(Place) 

 Πξνψζεζε(Promotion) 

 Τιηθέο εγθαηαζηάζεηο(Physical evidence) 
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 Γηαδηθαζία(Process)  

 Άλζξσπνη(People) 

Σα ηξία επηπιένλ ζηνηρεηά ηνπ κείγκαηνο ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη παξαθάησ 

• Άλζξσπνη( people-participants) : Πεξηιακβάλεη φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ 

εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη επεξεάδνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ 

θαηαλαισηή.  

• Τιηθέο εγθαηαζηάζεηο ( physical evidence) : Πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία 

ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ πσιεηή πνπ ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν παξάγεηαη 

θαη πξνζθέξεηαη ε ππεξεζία φπσο είλαη ν εμνπιηζκφο, ην θηίξην, ην πιηθφ θ.ιπ. 

• Γηαδηθαζία (process): Πεξηιακβάλεη ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

παξνρήο ηεο ππεξεζία ζηνλ θαηαλαισηή. 

 

1.8.1 Πξντφλ 

 

 

 Σν πξντφλ είλαη ε πξψηε θαη ε πην ζεκαληηθή κεηαβιεηή απφ ηηο ππφινηπεο ζην 

κείγκα κάξθεηηλγθ, θαζψο είλαη ην αληηθείκελν ή ε ππεξεζία πνπ δηαζέηεη ζηελ 

αγνξά ε επηρείξεζε. Γηακνξθψλεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο θαη 

ηηο αλάγθεο ηεο θάζε αγνξάο ζηφρνπ πνπ έρεη επηιερηεί.  

Πξντφλ είλαη νηηδήπνηε κπνξεί λα πξνζθεξζεί ζε κηα αγνξά γηα λα πξνζειθχζεη ηελ 

πξνζνρή, λα απνθηεζεί, λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα θαηαλαισζεί θαη λα ηθαλνπνηήζεη κηα 

επηζπκία ή αλάγθε. Πεξηιακβάλεη θπζηθά αληηθείκελα, ππεξεζίεο, ηνπνζεζίεο, 

νξγαληζκνχο θαη ηδέεο. (Kotler,Βowen&Makens 2006,  ζει.304) 

 Οη επηρεηξήζεηο κεηά ηε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ 

αγνξψλ ζηφρσλ, πξνρσξά ζηε δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ πνπ ζα θαιχςνπλ κε ηε 

κεγαιχηεξε επηηπρία ηηο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ησλ πειαηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αγνξψλ. Οη ελέξγεηεο κηαο επηρείξεζεο θηλνχληαη κε βαζηθφ γλψκνλα ην πξντφλ, 

ιεηηνπξγψληαο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ γχξσ απφ ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ππνςήθηνπ 

θαηαλαισηή. Ζ αλάιπζε ηνπ πξντφληνο δελ αλαθέξεηαη κνλφ ζηε θχζε ηνπ 

πξντφληνο, αιιά θαη ζηα ζπζηαηηθά πνπ ππάγνληαη ζε απηφ, φπσο είλαη ε νλνκαζία 

θαη ην εκπνξηθφ ζήκα, ε ζπζθεπαζία, ε ηππνπνίεζε, ε εηθφλα θαη ε εκθάληζε. Σν 

ηκήκα κάξθεηηλγθ κάλαηδκελη ησλ επηρεηξήζεσλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξνιφ θαη 

ζπκκεηέρεη ελεξγά κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ 
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πξντφλησλ. Σα πεξηζζφηεξα πξντφληα είλαη ζε πιηθή κνξθή, φπσο εηδή έλδπζεο, 

απηνθίλεηα, ππνινγηζηέο, φκσο πξντφληα ζεσξνχληαη θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη κηα επηρείξεζε φπσο είλαη ε αεξνκεηαθνξά, ε δηακνλή θαη νη εθδξνκέο
24

.
 

 

1.8.1.1 Κχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο 

 

  Σν πξντφλ ην νπνίν παξάγεηαη απφ κηα επηρείξεζε θαη δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ζηφρν, 

δηαλχεη θάπνηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ή αιιηψο θχθιν δσήο, ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ 

εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά θαη θαηαιήγεη ζηελ απφζπξζε κεηά ην θνξεζκφ 

ηνπ. Πνιιά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ αγνξά, 

αξρηθά γίλνληαη απνδεθηά απφ ην θνηλφ, ελψ πνιιέο θφξεο κεηά απφ θάπνην ζχληνκν 

ή κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα είηε κεηαβάιινληαη, είηε αληηθαζίζηαληαη, είηε 

παξαθκάδνπλ θαη απνζχξνληαη ηειείσο απφ ηελ αγνξά. 
25

 

  Μεηά ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά απφ κηα επηρείξεζε, ζέιεη λα 

έρεη ην πξντφλ, ην δπλαηφηεξν κεγαιχηεξν θαη επεκεξή θχθιν δσήο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πξντφληνο, ν παξαγσγφο ζέιεη ζε πξψην ζηάδην λα απνζβέζεη 

ηα ρξήκαηα ηεο επέλδπζεο ηνπ ζην πξντφλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνιάβεη 

ηθαλνπνηεηηθά θέξδε. Γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ν παξαγσγφο, ζα ρξεηαζηεί ην 

ηκήκα κάξθεηηλγθ λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αξθεηέο θνξέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο, αλάινγα κε ηηο ηάζεηο αιιαγψλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηελ αγνξά. Παξαθάησ ζα δνχκε ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο πνπ έρεη 

έλα πξντφλ.  

1. ηάδην εηζαγσγήο 

ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο, ην πξντφλ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά. 

Δίλαη ε πεξίνδνο φπνπ νη πσιήζεηο βξίζθνληαη ζε ρακειφ επίπεδν γηα ην ιφγν πσο 

νη θαηαλαισηέο βξίζθνληαη ζηε θάζε εμέηαζεο ηνπ πξντφληνο. Σα θέξδε είλαη 

κεδακηλά επεηδή ηα έμνδα παξνπζίαζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, είλαη πνιχ 

κεγάια. 

 

 

                                                 
24 P. Kotler 1994, ζει. 738 
25 K. Αλδξηψηεο 2007, ζει.173 
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2.ηάδην αλάπηπμεο 
26

 

Δίλαη ην ζεκείν φπνπ ε αγνξά μεθηλάεη λα γλσξίδεη ην πξντφλ, θαη αλ ηθαλνπνηεζεί 

απφ απηφ, κπαίλεη ην πξντφλ ζην ζηάδην αλάπηπμεο θαη αγνξάδεηαη επαλεηιεκκέλα. 

Οη ηηκέο παξακέλνπλ ζην ίδην επίπεδν ή πέθηνπλ ιίγν. Σα θέξδε απμάλνληαη απφ 

ηηο πσιήζεηο, ελψ ην θφζηνο παξαγσγήο κεηψλεηαη αλά πειάηε θαη θηάλεη ζε έλα 

κεζαίν επίπεδν. Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα λα 

δηαηεξήζνπλ απηή ηε ηαρεία αλάπηπμε ηεο αγνξάο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, νη 

νπνίεο βιέπνπκε παξαθάησ πσο είλαη: 

      

 Ζ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο εμειίζζεηαη θαη εηζάγνληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά 

πξντφληνο θαη λέα κνληέια. 

 Δηζάγνληαη λέα ηκήκαηα αγνξάο. 

 Ο ζθνπφο δηαθήκηζεο κεηαθηλείηαη απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ πάλσ ζην πξντφλ, ζην λα ηνπο πείζεη λα ην αγνξάζνπλ. 

 Διαηηψλεηαη ε ηηκή γηα λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο. 

 

3. ηάδην σξίκαλζεο 

Δίλαη ην ζηάδην φπνπ νη πσιήζεηο έρνπλ θηάζεη ζην απνθνξχθσκα ηνπο θαη πιένλ 

επηβξαδχλνπλ γηα ην ιφγν πσο ην πξντφλ έρεη θαηαθέξεη λα γίλεη απνδεθηφ απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη κε ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Σα 

θέξδε ζηαζεξνπνηνχληαη ή κεηψλνληαη ιίγν επεηδή ε επηρείξεζε απμάλεη ηηο 

δαπάλεο κάξθεηηλγθ γηα λα ππεξαζπηζηεί ην πξντφλ απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο 

θαη λα ην δηαηεξήζεη ζε πςειά επίπεδα.
27

 

 

4. ηάδην παξαθκήο 

Δίλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην δσήο ηνπ πξντφληνο φπνπ έρεη πιένλ θνξεζηεί θαη 

κπαίλεη ζε κηα πεξίνδν θάκςεο. Οη πσιήζεηο κεηψλνληαη αηζζεηά αθνχ ε δήηεζε 

έρεη κεηαηνπίζεη ζε αιιά αληαγσληζηηθά πξντφληα, δελ δηαθεκίδεηαη πιένλ, νη 

αληαγσληζηέο δελ αζρνινχληαη κε ην πξντφλ θαη ηα θέξδε έρνπλ πεξηνξηζηεί 

ζεκαληηθά. 

 

 

                                                 
26 Kotler, Bowen & Makens 2006, ζει. 341 
27 P. Kotler 1994, ζει. 738 
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1.8.2 Σηκή 

 

 

 Σηκή νξίδεηαη σο ην ρξεκαηηθφ πφζν πνπ ρξεψλεηαη γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία ή 

ην άζξνηζκα ησλ αμίσλ πνπ αληαιιάζνπλ νη θαηαλαισηέο γηα λα κπνξνχλ λα θαηέρνπλ 

ή λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία.(Kotler & Armstrong 2001, ζει.447). Ζ 

ηηκή είλαη ην κνλαδηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ πνπ παξάγεη έζνδα ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά ηα νπνία παξάγνπλ έμνδα.  Γηα ην θαζνξηζκφ 

ηεο ηηκήο ππάξρνπλ πνιιά πεξίπινθα ζηνηρεηά πνπ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Απηά ηα ζηνηρεία 

είλαη ην θφζηνο παξαγσγήο, ν αληαγσληζκφο, ε λνκηζκαηηθή πνξεία ηεο αγνξάο, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ 

ζα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε ζην πξντφλ ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνσζεί ζα 

εμαξηεζεί θαηά πξψην ιφγν απφ ηηο πξνζέζεηο πνπ ζα έρεη, δειαδή αλ ζα θαζνξίζεη 

κηα ηηκή ε νπνία ζα ηεο απνθέξεη βξαρπρξφληα πεξηζζφηεξα θέξδε φκσο κε 

κεγαιχηεξν ξίζθν ή κηα ηηκή ε νπνία ζα έρεη κηθξφηεξν ξίζθν αιιά ζα ηεο απνθέξεη 

θέξδε ζε κεγαιχηεξν βάζνο ρξφλνπ.
28

 

 Λακβάλνληαο ππ φςηλ ηα παξαπάλσ πνπ αλαθέξζεθαλ, ε ηηκή θαζνξίδεηαη κε ηέηνην 

ηξφπν έηζη ψζηε ην πξντφλ ή νη ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε κηα αγνξά ζηφρν λα 

ην θάλνπλ ειθπζηηθφ πξνο αγνξά θαη λα εθηηκεζεί απφ ηνπο θαηαλαισηέο αλ αμίδεη 

λα δαπαλήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πφζν ηεο ηηκήο (value for money). Ζ ηηκνιφγεζε 

πεξηιακβάλεη ην επίπεδν ηηκήο πνπ πξέπεη λα δψζεη ε επηρείξεζε 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ πνπ ζα έρεη ηηο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο. 

 

 

1.8.2.1 Κφζηνο 
29 

 

 Σν θφζηνο παξάγσγεο γηα κηα επηρείξεζε, είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ησλ πξντφληα θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Θέηεη θαηψηαην φξην 

ηηκήο, ην φπνην κπνξεί λα επηβάιιεη ζην πξντφλ ηεο. Ζ ηηκή θαζνξίδεηαη κε ζθνπφ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε θάζε λα θαιχςεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο, θαη έπεηηα λα 

θέξεη ηθαλνπνηεηηθά θέξδε . Σν ζπλνιηθφ θφζηνο παξάγσγεο πεξηιακβάλεη δπν ηχπνπο , ην 

ζηαζεξφ θφζηνο θαη ην κεηαβιεηφ θφζηνο. 

                                                 
28 V. Middleton 1994, ζει. 97 
29 Kotler, Bowen & Makens 2006, ζει. 452 
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ηαζεξφ θφζηνο 

Πεξηιακβάλεη ηα γεληθά ζηαζεξά έμνδα ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία δελ επεξεάδνληαη αλάινγα 

κε ην επίπεδν παξάγσγεο ή πσιήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηαζεξά θφζηε γηα κηα επηρείξεζε, 

είλαη νη κηζζνί πξνζσπηθνχ, ην ελνίθην, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θ.ιπ. ηα νπνία δελ 

επεξεάδνληαη απφ ην επίπεδν παξάγσγεο πξντφλησλ. 

Μεηαβιεηφ θφζηνο 

Δμαξηάηαη θαη κεηαβάιιεηαη ζε αληίζεζε κε ην ζηαζεξφ θφζηνο, αλάινγα κε ηνλ φγθν 

παξάγσγεο πξντφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, κεηαβιεηά έμνδα γηα έλα ηνπξ νπεξαηνξ, είλαη νη 

πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία ζε πνζνζηφ πνπ είλαη αλάινγν ησλ 

πσιήζεσλ ησλ παθέησλ πνπ πξνσζεί κέζσ απηψλ. 

πλνιηθφ θφζηνο  

Σν άζξνηζκα ηνπ ζηαζεξνχ θαη ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο, θαζνξίδεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξάγσγεο ηεο επηρείξεζεο ην φπνην είλαη ε βάζε  ζην θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ 

πνπ παξάγεη.  

 

1.8.2.2 ηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο ηηκνιφγεζεο  

 

 Ο θαζνξηζκφο ηηκψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απέλαληη ζηηο αγνξέο 

ζηφρνπο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, αλάγεηαη ζε δπν πεξηπηψζεηο, ηε 

ζηξαηεγηθή θαη ηηο ηαθηηθέο πάλσ ζηε ηηκνιφγεζε. ην επίπεδν ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηηκνιφγεζεο, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ζηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ρσξίο λα πεξηιακβάλνπλ πξνζθνξέο θαη εθπηψζεηο κε καθξνρξφλην 

πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ. Αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο κάξθεηηλγθ 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, ηελ απφζβεζε ησλ επελδπκέλσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο  πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζηάδην 

αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο, θαηάθηεζε κεξηδίνπ ηεο αγνξάο  θαη ηα επίπεδα θεξδψλ 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο. ην επίπεδν ησλ ηαθηηθψλ ηηκνιφγεζεο, νη ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο πξνζδηνξίδνπλ ην θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο κε βξαρπρξφλην 

πξνζαλαηνιηζκφ, ζε εβδνκαδηαία, θαζεκεξηλή ή αθφκα θαη σξηαία ρξνληθή βάζε γηα 

λα πξνσζήζνπλ, αθφκα θαη γηα λα ηνλψζνπλ ηηο πσιήζεηο. Καζνξίδεηαη αλάινγα κε 

ηηο θξαηήζεηο θαη ηηο εθηηκήζεηο πσιήζεσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 

ιίγν πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάγσγεο.
30

 

                                                 
30 V. Middleton 1994, ζει. 96 
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1.8.3 Γηαλνκή 

 

 

 Σν ηξίην ζπζηαηηθφ ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ είλαη ε δηαλνκή. Γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ κάξθεηηλγθ, ηνπνζεζία δελ ζεκαίλεη απνθιεηζηηθά ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε 

ηνπξηζηηθή επηρείξεζε, αιιά ηηο ηνπνζεζίεο φπνπ βξίζθνληαη φια ηα ζεκεία πψιεζεο 

(θαλάιηα δηαλνκήο) φπνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνπο ππνςεθίνπο 

θαηαλαισηέο ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 
31

Γηαλνκή είλαη ε δηάζεζε θαη δηαθίλεζε φπνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λα 

κεηαβηβαζηεί έλα πξντφλ απφ ην παξάγσγν, ζηνλ ππνςήθην θαηαλαισηή. Σν 

ζχζηεκα δηαλνκήο ζην ηνπξηζκφ, δελ είλαη ηφζν νξαηφ φπσο είλαη ζε άιια πξντφληα, 

θαζψο έρεη άυιε ππφζηαζε. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, είλαη λα επεθηείλεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα ζεκεία πψιεζεο, 

καθξηά απφ ην ηφπν παξάγσγεο ή ιεηηνπξγίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη 

λα δηεπθνιχλεη ηελ αγνξά απφ ηνπο θαηαλαισηέο.32 

 Ζ δηαλνκή ηνπ πξντφληνο απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη κε δπν 

ηξφπνπο: ηελ άκεζε δηαλνκή θαη ηελ έκκεζε δηαλνκή.  

Άκεζε δηαλνκή: Δίλαη ε πεξίπησζε πνπ κηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε απεπζχλεηαη 

θαηεπζείαλ ζηνλ θαηαλαισηή θαη αλαιακβάλεη ε ίδηα ηε πξνψζεζε, ηηο θξαηήζεηο 

θαη ηε παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Έκκεζε δηαλνκή: ε απηή ηε πεξίπησζε, νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

ελδηάκεζνπο ηνπξηζηηθνχο θνξείο(θαλάιηα δηαλνκήο), φπσο ηνπξ νπεξαηνξ θαη 

ηαμηδησηηθά γξαθεία, νη φπνηνη αλαιακβάλνπλ ηηο θξαηήζεηο, ηε πξνψζεζε θαη ηε 

παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

ην ζρεδηάγξακκα 2.5.2 απεηθνλίδεηαη ην ζχζηεκα δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο 

 

1.8.3.1 Καλάιηα δηαλνκήο 

 

 Γίθηπα ή θαλάιηα δηαλνκήο μεθηλάλε κε ηε δνκή θαη ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ 

κνλάδσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε παξαγσγήο, κεηά δηαηίζεληαη  ζηνπο   ρνλδξέκπνξνπο  

                                                 
31 A. Morrison 1999, ζει. 375 
32 V. Middleton 1994, ζει. 203 



 33 

θαη ηέινο ζηνπο ιηαλνπσιεηέο έμσ απφ απηήλ ψζηε λα θαηαιήμεη ζηα ρεξηά ησλ 

θαηαλαισηψλ. Καλάιη δηαλνκήο νξίδεηαη σο: 

Έλα ζχλνιν αιιειεμαξηψκελσλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

δηάζεζεο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο γηα ρξήζε ή θαηαλάισζε απφ ηνλ 

θαηαλαισηή ή ηνλ επηρεηξεζηαθφ ρξήζηε. (Kotler & Armstrong 2001 , ζει. 432) 

 Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο ζην ηξφπν 

δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

θαλάιηα θαη θάλνπλ ρξήζε ηφζν ηεο άκεζεο φζν θαη ηεο έκκεζεο δηαλνκήο. Γηα 

παξάδεηγκα έλα μελνδνρείν ην φπνην δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θξαηήζεσλ, 

εθηφο απφ ηηο πσιήζεηο δσκαηίσλ πνπ έρεη κέζσ ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, 

κπνξεί λα πνπιάεη δσκάηηα απεπζείαο ζηνπο πειάηεο, κέζσ δηαδηθηχνπ.  

 

 

                                 χζηεκα δηαλνκήο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

 

 

 

 

                            ΓΗΑΘΔΖ ΜΔ ΔΝΓΗΑΜΔΟΤ 

 

                            ΑΜΔΖ ΓΗΑΘΔΖ   

 

                                                     ρεδηάγξακκα 2.5.2 



 34 

1.8.4 Πξνψζεζε 

 

 

Ζ πξνψζεζε έγθεηηαη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ππνςήθησλ 

θαηαλαισηψλ, κε ζθνπφ λα ηνπο ελεκεξψζεη θαη λα ηνπο πείζεη γηα φια εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή ησλ ππεξεζηψλ, πνπ ε δηνίθεζε κάξθεηηλγθ 

γλσζηνπνηεί ζε απηνχο ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ή επηζπκία 

ηνπο. Ο βαζηθφηεξνο ζθνπφο ηεο πξνψζεζεο είλαη ε αχμεζε πσιήζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ απαξαηηήησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο ζην βαζκφ 

πνπ ζα είλαη αξεζηφ ζηνλ πξνσζεηή. 
33

Ζ πξνψζεζε είλαη έλα κείγκα επηθνηλσλίαο 

πνπ απνηειείηαη απφ 6 βαζηθά εξγαιεία: 

1. Γηαθήκηζε 

2. Πξνζσπηθέο πσιήζεηο 

3. Πξνψζεζε πσιήζεσλ 

4. Δκπνξεπκαηνπνίεζε πξντφληνο 

5. Γεκφζηεο ζρέζεηο 

6. Άκεζν κάξθεηηλγθ 

 

 Σν θάζε εξγαιείν ηνπ κείγκαηνο επηθνηλσλίαο έρεη ηα δηθά ηνπ κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ην αλάινγν θφζηνο. Οη επηρεηξήζεηο ηα ρξεζηκνπνηνχλ αλάινγα 

κε ηε δξάζε ηνπο απέλαληη ζηελ αγνξά ζηφρν, θαηαξηίδνληαο έλα ζπληνληζκέλν 

κείγκα επηθνηλσλίαο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο ππνςεθίνπο 

θαηαλαισηέο, είλαη απαξαίηεην νη επηρεηξήζεηο λα απεπζπλζνχλ ζε εηδηθνχο ηνπ θάζε 

ζπζηαηηθνχ ηνπ κείγκαηνο επηθνηλσλίαο φπσο είλαη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, γηα ηελ 

θαηάιιειε δηαθήκηζε, ζε εηδηθνχο πξνψζεζεο πσιήζεσλ, γηα ηε θαιχηεξε παξνρή 

θηλήηξσλ ζηηο πσιήζεηο θαη ζε επηρεηξήζεηο δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα ην ζσζηφ ρηίζηκν 

θαη ηε θαιχηεξε πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 

 

1) Διαυήμιση   

 

Γηαθήκηζε είλαη ε πιεξσκέλε απξφζσπε επηθνηλσλία κέζα απφ δηάθνξα κέζα 

ελεκέξσζεο απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, αθηινθεξδήο νξγαληζκνχο θαη κεκνλσκέλα  

                                                 
33 K.Αλδξηψηεο 2007, ζει.192 
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άηνκα, πνπ  πξνζδηνξίδνληαη θαηά  θάπνην ηξφπν  ζην δηαθεκηζηηθφ  κήλπκα θαη  πνπ 

ειπίδνπλ λα πιεξνθνξήζνπλ θαη λα πείζνπλ ηα κέιε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

αθξναηεξίνπ.
34

Λεηηνπξγεί σο κηα δεκφζηα κνξθή επηθνηλσλίαο φπνπ απεπζχλεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν κήλπκα ζε πνιιά άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο.
35

Γεκνζηνπνηείηαη κεηαμχ δηαθφξσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο φπσο είλαη ε 

ηειεφξαζε, ην ίληεξλεη, ην ξαδηφθσλν, νη εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θιπ. Σν θφζηνο 

δηαθήκηζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη δηαθεκίζεηο κέζσ ίληεξλεη θαη ξαδηνθψλνπ είλαη αξθεηά θζελφηεξεο 

απφ ηηο ηειενπηηθέο νη νπνίεο είλαη πνιχ αθξηβέο. 

  Απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

επαλάιεςεο ηνπ πξντφληνο ζην επξχ θνηλφ αξθεηέο θνξέο κε ζεκαληηθά εξεζίζκαηα 

φπσο είλαη ε εηθφλα θαη ε αθνή. ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαθήκηζεο είλαη ν 

θαηαιπηηθφο ξφινο πνπ έρεη ζην ρηίζηκν κηα καθξνρξφληαο εηθφλαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ε επθαηξία λα ζπγθξίλνπλ θαη λα δνπλ ηηο αληίζηνηρεο δηαθεκίζεηο 

ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο.
36

Αλάινγα κε ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ηε πνηφηεηα 

δηαθήκηζεο κηαο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο, κπνξεί λα εξκελεπζεί ην κέγεζνο θαη ε 

δχλακε ηεο.  

 

 

2) Προσωπική πώληση 

 

 

  Ζ ηδηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο πψιεζεο είλαη ε επηθνηλσλία ηνπ πσιεηή είηε πξφζσπν 

κε πξφζσπν, είηε κέζσ ηειέθσλνπ κε ηνλ ππνςήθην θαηαλαισηή παξνπζηάδνληαο 

θαη πξνσζψληαο ην πξντφλ ζε απηφλ. Τπάξρεη κηα ακθίδξνκε πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ πσιεηή θαη αγνξαζηή, ζε ζρέζε κε ηε δηαθήκηζε ε νπνία είλαη 

απξφζσπε. 
37

Ο πσιεηήο ζε απηή ηε πεξίπησζε κπνξεί λα παξαηεξήζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηή ή 

αγνξαζηψλ πνπ έξρεηαη ζε επαθή θαη λα ηνλ θαηεπζχλεη ζηελ επηινγή ηνπ. χκθσλα 

κε ηνλ Morrison(1999) ε πψιεζε έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 

 

                                                 
34 A. Morrison 1999, ζει. 416 
35 Kotler, Bowen & Makens 2006, ζει. 558 
36 P. Kotler 1994, ζει. 980 
37 Κ. Αλδξηψηεο  2007, ζει. 199 



 36 

 Ο πσιεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θιείλεη πσιήζεηο απεπζείαο κε ηνλ  

θαηαλαισηή. 

 Ο πσιεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξαηεί ηε πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή θαη λα  

ηνλ θάλεη λα επηθεληξψλεηαη ζην πξντφλ ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 

 Τπάξρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ πσιεηή θαη αγνξαζηή ε νπνία παξάγεη 

άκεζε αλάδξαζε, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην πσιεηή λα αληηιεθζεί άκεζα ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ πειάηε.  

 Παξνπζηάζεηο απφ ηνπο πσιεηέο νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη κε ηξφπν πνπ λα 

πιεξνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

 Γπλαηφηεηα ζηφρεπζεο πειαηψλ κε αθξίβεηα απφ ηνπο πσιεηέο ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κε απνηειεζκαηηθή δνπιεηά ηκεκαηνπνίεζεο αγνξψλ ζηφρσλ, φπνπ 

νη πσιεηέο αμηνινγνχλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο πξνηνχ θαλνλίζνπλ 

ζπλαληήζεηο. 

 Ο πσιεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ζρέζεηο δηάξθεηαο κε ηνπο 

θαηαλαισηέο κέζσ ηεο πξνζσπηθήο πψιεζεο, εδξαηψλνληαο έλα πην πξνζσπηθφ 

δεζκφ πνπ ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηελ επαλαιακβαλφκελε αγνξά ηνπ πξντφληνο 

ή ησλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ πξνζσπηθή πψιεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε δξαζηεξηνπνίεζε απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο ζε ζρέζε κε ηε δηαθήκηζε ε νπνία σζεί κε έκκεζν ηξφπν.  

      (Morrison, 1999, ζει. 420-421) 

 

 

3) Προώθηση πωλήσεων 

 

  Ζ πξνψζεζε πσιήζεσλ απνηειείηαη απφ βξαρπρξφληα θίλεηξα ηα νπνία 

ελζαξξχλνπλ ηελ αγνξά ή πψιεζε ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο.
38

θνπφο είλαη λα 

παξνηξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα αγνξά ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεη, 

κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ θηλήηξσλ παξνπζηάδνληαο ηα κε ηε κνξθή επθαηξίαο. Ζ 

πξνψζεζε πεξηιακβάλεη κηα επξεία πνηθηιία απφ εξγαιεία φπσο θνππφληα, δείγκαηα, 

εθπηψζεηο, δηαγσληζκνχο, δψξα, ηα νπνία ζρεδηάδνληαη γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο, πξνζθέξνληαο θίλεηξα αγνξάο ησλ πξντφλησλ ή λα  βνεζήζνπλ  θαη λα  

 

                                                 
38 Kotler & Armstrong 2001, ζει. 559 



 37 

ηνλψζνπλ ηηο πσιήζεηο. Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο κηαο επηρείξεζεο, έρνπλ πεξηφδνπο 

ρακειήο δήηεζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο κε θάιπςεο ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζε 

πςειέο πεξηφδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ. Γηα παξάδεηγκα φηαλ 

έλαο tour operator δελ έρεη ηελ αλακελφκελε πψιεζε δσκαηίσλ ηε πεξίνδν ηνπ 

Ηνπιίνπ ζε μελνδνρεία ελφο πξννξηζκνχ, επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη ηηο ππάξρνπζεο 

ζπκθσλίεο κε ηνπο μελνδφρνπο γηα κείσζε ηηκψλ, θαη πξνσζεί εηδηθέο πξνζθνξέο 

(special offers) ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα.  

 

 

4) Εμπορεσματοποίηση προϊόντος
39 

 

 Δκπνξεπκαηνπνίεζε θαηεγνξηνπνηείηαη σο κηα ηερληθή πξνψζεζεο φπνπ δηαθεκίδεη 

νπζηαζηηθά ην πξντφλ, φρη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, αιιά ζηα ζεκεία πψιεζεο. 

Πεξηιακβάλεη ηα πιηθά ηνπ νξγαληζκνχ νξγάλσζεο ηαμηδηψλ φπσο αθίζεο, 

ηαμηδησηηθά θπιιάδηα, ηαμηδησηηθνχο θαηαιφγνπο θ.ιπ., ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπ πξντφληνο ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη. 

πλδπάδεη κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο 

πψιεζεο, παξάγεη γξήγνξε αλάδξαζε, δίλεη λέα πλνή ζε κηα ππεξεζία ή πξντφλ. 

Παξέρεη επίζεο πξφζζεηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο θαη επηηξέπεη ηνλ 

επέιηθην ζπγρξνληζκφ. 

 Απνηειεί πνιχηηκε βνήζεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ηεο 

εηαηξίαο φπνπ νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ κηα ππελζχκηζε ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ηνπ 

νπηηθνχ πιηθνχ πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηα ζεκεία πψιεζεο πνπ ηνπο νδεγεί αθφκε θαη 

λα θαηαιήμνπλ ζηελ επηινγή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα έλαο ππνςήθηνο θαηαλαισηήο, 

φπνπ ζέιεη λα θάλεη δηαθνπέο κε ήιην θαη ζάιαζζα, κπνξεί λα επηιέμεη έλα 

πξννξηζκφ απφ έλα νπηηθφ εξέζηζκα πνπ έρεη ιάβεη απφ κηα αθίζα ελφο ηνπξηζηηθνχ 

γξαθείνπ. Καηεπζχλεη επίζεο ηνπο ππνςεθίνπο θαηαλαισηέο λα θάλνπλ αγνξέο ηηο 

νπνίεο δελ έρνπλ ζρεδηάζεη. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε νπζηαζηηθά απνηειεί  κηα 

επηπιένλ δηαθήκηζε πνπ ιακβάλεη ρσξά ζηα ζεκεία πψιεζεο ιεηηνπξγψληαο σο κηα 

επέθηαζε ηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ θαη ηεο δηαθήκηζεο, γηα επηπιένλ πσιήζεηο. 

 

 

                                                 
39 A. Morrison 1999, ζει. 417-418 
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5) Δημόσιες στέσεις 

 

 Δίλαη έλα βαζηθφ εξγαιείν καδηθήο πξνψζεζεο πνπ ζθνπεχεη ζηελ αλάπηπμε θαιψλ 

ζρέζεσλ ζηηο δηάθνξεο νκάδεο θνηλνχ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ επηρείξεζε, κέζσ ηεο 

απφθηεζεο επλντθήο δεκνζηφηεηαο.
40

Ζ ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ έρεη σο 

απνζηνιή λα θέξεη θνληά απηέο ηηο νκάδεο θνηλνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

πθηζηάκελνπο θαη πηζαλνχο εξγαδφκελνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο θαη ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε φπνπ ζπρλά έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ζπκθέξνληα θαη απφςεηο.
41

ηφρνο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  είλαη ε δεκνζηφηεηα, λα 

επεξεάζνπλ ηηο νκάδεο θνηλνχ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηε ζεηηθή 

εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπληνληζκέλν 

θάζκα επηθνηλσληψλ απέλαληη ζην επξχ θνηλφ. Σν ηκήκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ  εθηφο 

απφ ηε δεκνζηφηεηα ζπλεηζθέξεη αλαθνξηθά ζηα εμήο παξαθάησ ζέκαηα : 

 

 Να βνεζήζεη ζην ιαλζάξηζκα λέσλ πξντφλησλ. 

 Να βνεζήζεη ζηελ επαλαρσξνζεηεζε ελφο ψξηκνπ πξντφληνο. 

 Να δεκηνπξγήζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο. 

 Να επεξεάζεη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζηφρνπο. 

 Να ππεξαζπηζηεί πξντφληα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ δεκφζηα πξνβιήκαηα 

 Να δεκηνπξγήζεη κηα εηαηξηθή εηθφλα θαηά ηξφπν πνπ ζα έρεη επλντθή απήρεζε        

ζηα πξντφληα ηεο                

      (Kotler 1994, ζει. 1070) 

 

 

6) Άμεσο μάρκετινγκ 

 

 Άκεζν κάξθεηηλγθ νξίδεηαη σο νη άκεζεο ζπλδέζεηο κε πξνζεθηηθά επηιεγκέλνπο 

κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα άκεζε αληαπφθξηζε θαη λα 

θαιιηεξγεζεί ε αλάπηπμε καθξνρξφλησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. 

(Kotler & Armstrong ,2001, ζει. 512).  

 

                                                 
40 Kotler & Armstrong 2001, ζει. 559 
41 Κ. Αλδξηψηεο  2007, ζει. 206 
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Σν άκεζν κάξθεηηλγθ θαηαξηίδεηαη απφ πνιιέο κνξθέο  πξνψζεζεο φπσο 

ηειεκαξθεηηλγθ, δηαθήκηζε άκεζεο αληαπφθξηζεο, άκεζε ηαρπδξφκεζε, online 

κάξθεηηλγθ, ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ θαη άιιεο ηερληθέο νη νπνίεο ζην ζχλνιν ηνπο 

έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Σν άκεζν κάξθεηηλγθ ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζηηγκηαίν θαη πξνζαξκφζηκν, φπνπ ε δηακφξθσζε ησλ κελπκάησλ γίλεηαη γξήγνξα 

θαη πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα έρνπλ απήρεζε ζηνπο θαηαλαισηέο. Έρεη κε δεκφζην 

ραξαθηήξα φπνπ ην κήλπκα απεπζχλεηαη ζε έλα κνλφ άηνκν θαη έρεη δηαδξαζηηθφ 

ραξαθηήξα, ην νπνίν επηηξέπεη ην δηάινγν αλάκεζα ζην κάξθεηηλγθ θαη ην πειάηε, 

ελψ ηα κελχκαηα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ππνςήθηνπ 

θαηαλαισηή.
42

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη επηρεηξήζεηο ζην ηνπξηζκφ ζηξέθνληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο ηερληθέο πξνψζεζεο ηνπ άκεζνπ κάξθεηηλγθ, κε ζθνπφ λα έρνπλ 

άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο ππνςεθίνπο θαηαλαισηέο θαη λα θαηαθέξνπλ άκεζεο 

αγνξέο ρσξίο ηελ αλάκεημε ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ. Με απηφ ην ηξφπν κεηψλνπλ ηα 

έμνδα κάξθεηηλγθ θαη πξνκεζεηψλ ζε ηξίηνπο, δηαρεηξίδνληαη νη ίδηνη ην θαηαλαισηή 

αλαγλσξίδνληαο άκεζα ηηο επηζπκίεο θαη αλάγθεο πνπ έρνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο κέζα 

επηθνηλσλίαο 

 

 

1.8.4.1 ηξαηεγηθέο κείγκαηνο επηθνηλσλίαο
43 

 

Τπάξρνπλ δπν ζηξαηεγηθέο κείγκαηνο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη 

επηρεηξήζεηο γηα ηε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο φπνπ δηαθέξνπλ ζηα εξγαιεία 

πξνψζεζεο, νη νπνίεο είλαη ε ζηξαηεγηθή ψζεζεο θαη ε ζηξαηεγηθή έιμεο. 

ηξαηεγηθή ψζεζεο: ηελ νπνία  ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ γίλεηαη κέζσ ησλ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο ζηνπο ππνςεθίνπο θαηαλαισηέο. Ζ επηρείξεζε παξαγσγήο 

πξντφληνο, επηιεγεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο πσιήζεηο θαη εκπνξηθή 

πξνψζεζε πξνο ηα κειή ησλ θαλαιηψλ κε ζθνπφ ηελ παξαθίλεζε ηνπο λα δηαζέζνπλ 

θαη λα πξνσζήζνπλ ην πξντφλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ  ηε  ζηξαηεγηθή  ψζεζεο,  επηιέγνπλ  λα  επελδχζνπλ  ην  κεγαιχηεξν 

 

 

                                                 
42 Kotler & Armstrong 2001, ζει. 531 
43 Kotler & Armstrong 2001, ζει. 531-532 
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κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, πξψηα ζηε πξνζσπηθή πψιεζε, κεηά ζηε πξνψζεζε 

πσιήζεσλ θαη ηε δηαθήκηζε θαη ηέινο ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. 

ηξαηεγηθή έιμεο: ε απηή ηε ζηξαηεγηθή κέζνδν, ε επηρείξεζε θαηεπζχλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ απεπζείαο πξνο ηνπο ππνςεθίνπο θαηαλαισηέο κε ζθνπφ 

λα ηνπο παξαθηλήζεη λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ. ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, νη 

θαηαλαισηέο έιθνληαη κέζσ ησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα λα 

δεηήζνπλ ην πξντφλ απφ ηνπο ελδηάκεζνπο θνξείο ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο 

(ιηαλνπσιεηέο, ρνλδξέκπνξνπο) θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε 

παξάγσγεο. Οη επηρεηξήζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή έιμεο, επελδχνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο πξψηα ζηε δηαθήκηζε, κεηά ζηε πξνψζεζε 

πσιήζεσλ θαη ζηε πξνζσπηθή πψιεζε θαη ηέινο ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. 

 

                                              ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΩΘΗΗ 
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1.9 Πιάλν κάξθεηηλγθ 

 

Απαξαίηεηε ζπληαγή γηα ηελ επηηπρία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ 

ζηε ηνπξηζηηθή αγνξά, απνηειεί ν ζρεδηαζκφο ελφο πιάλνπ κάξθεηηλγθ, πνπ ζα 

θαζνξίζεη ηηο απνθάζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ  

θαη ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπο. Γηαθέξεη αλάινγα κε ην κέγεζνο  ηεο επηρείξεζεο 

ή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ ζθνπεχνπλ λα πξνσζήζνπλ ζηελ αγνξά. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ην θαζνξηζκφ ζηφρσλ, νη νπνίνη 

ζπλεπάγνληαη κεηά απφ ιεπηνκεξή εξεπλά θαη αλάιπζε ηεο αγνξάο, θαη κεηξά πνχ ζα 

πξέπεη λα παξζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ζηνπο.
44 

 Απνηειείηαη απφ δχν επίπεδα ζρεδηαζκνχ, ην ζηξαηεγηθφ θαη ην ηαθηηθφ  ζρεδηαζκφ 

κάξθεηηλγθ. ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν, ν ζρεδηαζκφο θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε κηα καθξνπξφζεζκε ρξνληθή βάζε, θαη ζην επίπεδν 

ηαθηηθψλ θαιχπηεη ηε δξάζε ηεο επηρείξεζεο, ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο θαη πξντφληα, 

ζε έλα βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ πεξηζψξην.
45

 

 

 

1.9.1 ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κάξθεηηλγθ 

 

 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο κάξθεηηλγθ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε δηαδηθαζία , φπνπ έλαο νξγαληζκφο αλαιχεη ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ απέλαληη ζηηο αγνξέο πνπ απεπζχλεηαη θαη ησλ 

κειινληηθψλ αγνξψλ πνπ ζθνπεχεη λα απεπζπλζεί, απνθαζίδεη ηε ζέζε ζηελ αγνξά ηελ 

νπνία ζέιεη λα επηηχρεη, θαη θαζνξίδεη ηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη  

πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα εθαξκφζεη γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρεη ζέζεη. (Middleton, 1994 ζει.130). θνπφο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη λα 

αλαιχζεη ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο ηξέρνπζεο αγνξέο, λα ηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ 

ζέιεη λα ηθαλνπνηήζεη ζην καθξηλφ κέιινλ θαη ην ηξφπν κε ηνλ φπνην κπνξεί λα ηνπο 

πεηχρεη. Οη απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο θχζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ηνπξηζκφ, έρνπλ 

καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα φπνπ επηθεληξψλνληαη ζπλήζσο ζηα ηξία ή πεξηζζφηεξα 

ρξφληα κπξνζηά.  
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Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη: 

 Σν θαζνξηζκφ ησλ καθξνρξφλησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 Σελ εηθφλα θαη ηε ζέζε πνπ επηζπκεί λα έρεη ζηελ αγνξά.  

 Σε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο πνπ ζθνπεχεη 

λα αλαπηχμεη. 

 Σν πξνυπνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο. 

 

1.9.2 Σαθηηθφο ζρεδηαζκφο κάξθεηηλγθ 

 

 Ο ηαθηηθφο ζρεδηαζκφο κάξθεηηλγθ ζε ζρέζε κε ην ζηξαηεγηθφ, έρεη βξαρππξφζεζκν 

πξνζαλαηνιηζκφ, φπνπ ε δξάζε ηνπ πεξηνξίδεηαη ζην ρξνληθφ πιαίζην απφ κηα 

εβδνκάδα κέρξη ελάκηζε ρξφλν. Οη απνθάζεηο ηαθηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θακπάληεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αγνξάο θαη ζηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ 

ηαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη: 

 Σνπο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, γηα ην θαζνξηζκφ ηνπ φγθνπ 

πσιήζεσλ θαη άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

 Σν θαζνξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ θαη ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ. 

 Σελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί. 

 Σνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κάξθεηηλγθ. 

 

1.9.3 ρεδηαζκφο πιάλνπ κάξθεηηλγθ 

 

Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ ζχκθσλα κε ηνλ Middleton πεξηιακβάλεη 

επηά  ινγηθά ζηάδηα.. Ο ζρεδηαζκφο μεθηλάεη απφ ην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο, κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία, φπνπ ην έλα ζηάδην ηξνθνδνηεί ην επφκελν, θαη θαηαιήγεη ζην 

ζηάδην ηνπ έιεγρνπ θαη αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ πιάλνπ, αλαηξνθνδνηψληαο ηε 

δηάγλσζε απφ ηελ αξρή. 

 



 43 

1) Γηάγλσζε 
46

 

 

 Ζ δηάγλσζε είλαη ην πξψην ζηάδην ζην ζρεδηαζκφ πιάλνπ κάξθεηηλγθ γηα ηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ε νπνία βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ έξεπλα κάξθεηηλγθ πνπ 

αληιεί δεδνκέλα απφ δεκνζηεπκέλα θαη αδεκνζίεπηα ζηνηρεία γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

παξαθάησ ηάζεσλ: 

 Σνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ εζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα 

πεληαεηέο, ηνπιάρηζηνλ, ρξνληθφ πεξηζψξην γηα λα δηαπηζησζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, 

νη θηλήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ θαη ηα κεξίδηα ηεο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα 

αγνξάο θαη επίζεο ηα πξντφληα πνπ δηαθηλνχλ εθείλεο θαη νη αληαγσληζηέο ηεο.  

 Σνπ θαηαλαισηηθνχ πξνθίι πνπ έρνπλ νη δηθνί ηνπο πειάηεο ηνπο θαη νη πειάηεο 

ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, πεξηιακβάλνληαο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζηάζεηο θαηά ηα 

δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο ησλ θαηαλαισηψλ γεληθφηεξα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

πεγάδνπλ απφ έξεπλεο αγνξψλ θαη αξρεία επηρεηξήζεσλ.  

 Σνπ πξνθίι θαη ηηο εμειίμεηο ησλ ηηκψλ, ησλ δηθψλ ηνπο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, δηαπηζηψλνληαο ην θχθιν δσήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θαη ηδηαίηεξα ηνπο ηχπνπο πξντφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλάπηπμε θαη 

παξαθκή. Οη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ είδνπο πξνέξρνληαη απφ αξρεία επηρεηξήζεσλ 

θαη εθδφζεηο ηχπνπ απφ εκπνξηθή έξεπλα.  

 Σνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο φπσο  αιιαγέο ζηε δνκή 

ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ζηε ηερλνινγία, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ ζπλζεθψλ 

θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ εκπνξηθφ 

ηχπν θαη απφ πεγέο έξεπλαο ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ.  

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, ε δηάγλσζε αληηπξνζσπεχεη κηα  

πξαγκαηνινγηθή πιαηθφξκα ε νπνία απνηειεί ηε βάζε ζην ζηξαηεγηθφ θαη ηαθηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ πνπ θαζνξίδνπλ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ε αθξίβεηα κε ηελ 

νπνία γίλεηαη, αληαλαθιά ζην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 

 

 

 

 

 

                                                 
46 V. Middleton 1994, ζει. 142 



 44 

2) Πξφγλσζε 

 

 Δίλαη ην δεχηεξν ζηάδην ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, φπνπ βαζίδεηαη επίζεο ζηελ 

έξεπλα κάξθεηηλγθ, κε ηε δηαθνξά πσο πξνζαλαηνιίδεηαη ζην κέιινλ θαη ζηεξίδεηαη  

ζηηο θξίζεηο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ ηάζεσλ πνπ επηθαιείηαη θαη 

αλαιχεη ε δηάγλσζε. Ζ πξφγλσζε δελ ζπλεπάγεη αθξίβεηα πξνο ηηο πξνβιέςεηο, 

θαζψο ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη αζηαζέο θαη απξφβιεπην θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα 

πξέπεη λα επαλεθηηκάηαη ζπρλά ιακβάλνληαο ππ φςηλ λέα γεγνλφηα ζην ρψξν πνπ 

κεηαβάιινπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο επηρείξεζεο.
47

Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

επελδχνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο ζην κείγκα κάξθεηηλγθ πνιχ 

λσξίηεξα απφ ηελ απνιαβή εζφδσλ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε 

πξφγλσζε  λα   γίλεη  θαηά   ηξφπν   ξεαιηζηηθφ,  δίλνληαο  ζπλερείο   θαη   ζπλεηδεηέο 

εθηηκήζεηο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πηζαλνηήησλ ζην κέιινλ, γηα ην θαζνξηζκφ 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ θαη θηλήζεηο ηαθηηθήο ζην ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο 

επηρείξεζεο. 

  

3) Aλάιπζε SWOT 

 

 Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

κειινληηθψλ ηάζεσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηα δπν πξνεγνχκελα ζηάδηα, γηα ηε ράξαμε 

ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ηαθηηθψλ ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ. Γηα ηελ 

αληηθεηκεληθφηεξε εθηίκεζε, είλαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ε νπνία είλαη γλσζηή σο SWOT αλάιπζε,  δειαδή ν εληνπηζµφο ησλ 

δπλαηψλ (strengths) θαη αδχλαησλ (weaknesses) ζεµείσλ, ησλ επθαηξηψλ 

(opportunities) πνπ παξνπζηάδνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ησλ απεηιψλ 

(threats) πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξία.  

 

Γπλαηά ζεκεία(strengths)  

Γπλαηά ζεκεία ζε κηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε, ζεσξνχληαη εθείλα πνπ ηε θάλνπλ λα  

μερσξίδεη θαη λα πιενλεθηεί απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Σα ζεκεία απηά 

απνηεινχλ   ζηνηρεία  ηεο   επηρείξεζεο  θαη  ηνπ   πξντφληνο  ή   ησλ  ππεξεζηψλ  πνπ  

πξνζθέξεη, ηα νπνία πξέπεη  λα  αλαγλσξηζηνχλ  θαη  λα  εθκεηαιιεπηνχλ  απφ  απηή, 
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ψζηε λα κπνξεί έρεη ηζρπξή ζέζε θαη λα μερσξίζεη ζηα πιαίζηα αληαγσληζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα ζε έλα μελνδνρείν, πιενλεθηήκαηα ζεσξνχληαη ε θαιή νξγαλσηηθή ηνπ 

δνκή, ε πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε θαιή ζέζε πνπ έρνπλ νη εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ. Μηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ εηθφλα 

ηεο θαη ηνπ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη, κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη επαλαιακβαλφκελε 

πειαηεία θαη λα πξνζειθχζεη λένπο θαηαλαισηέο. 

Αδχλαηα ζεκεία(weaknesses) 

πσο ηα δπλαηά ζεκεία κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ζεσξνχληαη πιενλεθηήκαηα, 

έηζη θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο εθθξάδνληαη σο κεηνλεθηήκαηα γηα εθείλε ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα αεξνπνξηθή 

εηαηξία κπνξεί λα απνηειέζεη κεηνλέθηεκα ε πςειή ηηκή ησλ εηζηηήξησλ ηεο θαη ε 

θαθή πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο. Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη ε 

θάζε επηρείξεζε, κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ εξεπλψληαο ηνπο ιφγνπο πνπ νη 

θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ κηα άιιε αληίζηνηρε αληαγσλίζηξηα εηαηξία θαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο κάξθεηηλγθ απνηειεζκαηηθά ψζηε λα 

πεξηνξηζηνχλ ή αθφκε απνηειεζκαηηθφηεξα λα εμαιεηθηνχλ.
48

 

Δπθαηξίεο(opportunities) 

Δπθαηξίεο ζην πιαίζην κάξθεηηλγθ, ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ κεηαβνιέο ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί πξνο 

φθειφο ηεο θαη απφ ζηνηρεία πνπ ειέγρνληαη άκεζα απφ απηήλ, φπσο είλαη έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ.
49

 Σα δπλαηά ζεκεία ηεο επηρείξεζεο, επίζεο κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ πεγέο επθαηξηψλ θαζψο κπνξεί λα ρηππήζνπλ αληαγσληζηέο πνπ έρνπλ 

πξνβιήκαηα θαη λα θεξδίζνπλ ηε πειαηεία ηνπο ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο ηνπο απφ 

ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Δπθαηξίεο απνηεινχλ αθφκε ζε δηαθνξέο πνιπεζληθέο 

εηαηξίεο φπσο αιπζίδεο μελνδνρείσλ θαη ηνπξ νπεξαηνξ, λένη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί 

ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα επελδχζνπλ. 

Απεηιέο(threats) 

Απεηιέο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πξνέξρνληαη απφ ηα εζσηεξηθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο θαη απφ επηπηψζεηο απφ εμσηεξηθνχο κεηαβαιιφκελνπο παξάγνληεο φπσο 

αιιαγέο ζηηο ηζνηηκίεο ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ, νηθνλνκηθή χθεζε, θαηλφκελα έληνλνπ 
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αληαγσληζκνχ κε πφιεκν ηηκψλ φπνπ επεξεάδεη ηηο πσιήζεηο, λέα θνξνινγηθά 

δεδνκέλα, απμήζεηο ζηηο ηηκέο θαχζηκσλ, ηξνκνθξαηηθέο ελεξγείο, νηθνινγηθέο 

θαηαζηξνθέο θ.ιπ. 

 

 

4) Καζνξηζκφο ζηφρσλ κάξθεηηλγθ 

 

 ε απηφ ην ζεκείν ε δηνίθεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο 

κάξθεηηλγθ, θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο κε γλψκνλα ηη 

κπνξεί  λα  επηηεπρζεί  απφ  ηελ  επηρείξεζε  ζε  δεδνκέλν   ρξνληθφ   δηάζηεκα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ιάβνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηνπο δηάθνξνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ φπσο γηα παξάδεηγκα νηθνλνκηθνχο, λνκηθνχο θ.ιπ. θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο λα μεπεξαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.
50

 

Ο Middleton(1994 ζει.144) αλαθέξεη, πσο νη ζηφρνη κάξθεηηλγθ γηα λα γίλνπλ 

πξαγκαηνπνηήζηκνη πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 Να είλαη ζρεηηθνί κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο 

 Να είλαη αθξηβείο θαη πνζνηηθνπνηεκέλνη φζνλ αθφξα ηνπο φγθνπο πσιήζεσλ, 

ησλ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο θαη αλ είλαη δπλαηφ, ζην κεξίδην ηεο αγνξάο. 

 Να είλαη ζπγθεθξηκέλνη φζνλ αθφξα ηα πξντφληα θαη ηκήκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

αγνξάο. 

 Να είλαη ζαθείο φζνλ αθνξά ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. 

 Να είλαη ξεαιηζηηθνί φζνλ αθφξα ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ζε ζρέζε κε ηνπο  

πξνυπνινγηζκνχο πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Να είλαη ζπκθσλεκέλνη θαη απνδεθηνί απφ ηνπο ππεπζχλνπο γηα ην θαηαξηηζκφ 

πξνγξακκάησλ δξάζεο ηα νπνία ζρεδηάδνληαη γηα λα επηηχρνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 

  Να είλαη κεηξίζηκνη άκεζα ή έκκεζα. 
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5) Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ κάξθεηηλγθ  

 

 Απνηειεί κέξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

κε ζθνπφ λα θαζνξηζηεί ην χςνο, ησλ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο, θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ γηα ηε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ 

κάξθεηηλγθ θαζνξίδεηαη κήλεο πξηλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη θξαηήζεηο θαη πσιήζεηο 

ζέζεσλ, κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ εζφδσλ πνπ έρνπλ 

ζηφρν νη επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.  

 Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν θφζηνπο ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ  ηνπ   κείγκαηνο   κάξθεηηλγθ,  ν   νπνίνο   θαηαλέκεηαη   ζχκθσλα   κε   ηηο 

απνθάζεηο  ηεο δηνίθεζεο κάξθεηηλγθ ζηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ.  

 

 

6) Καζνξηζκφο πξνγξάκκαηνο κείγκαηνο κάξθεηηλγθ 

 

 ε απηφ ην ζηάδην, ε δηνίθεζε κάξθεηηλγθ θαζνξίδεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα 

δξάζεο   ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ φια εθείλα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ κείγκαηνο 

κάξθεηηλγθ, κε ζθνπφ λα παξαθηλήζεη ηηο επηιεγκέλεο αγνξέο ζηφρνπο ζηελ αγνξά 

ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. Σα πξνγξάκκαηα 

απηά αλαθέξνληαη θαη σο θακπάληεο κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηα εξγαιεία ηνπ κείγκαηνο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ ζην θεθάιαην 

2.5. ησλ φπνησλ ε δξάζε δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηελ αγνξά ζηφρν ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 

7) Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε 

 Δίλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην φπνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ ζα 

ειεγρζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ, ψζηε ε δηνίθεζε κάξθεηηλγθ λα έρεη κηα εηθφλα ησλ 

ζηφρσλ πνπ επεηεχρζεζαλ θαη ησλ δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία 

παξνπζηαζηήθαλ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ηνπο. Δίλαη απαξαίηεην, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, νη ζηφρνη λα είλαη αθξηβείο θαη κεηξίζηκνη ψζηε ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ λα γίλεη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αληηθεηκεληθφηεηα ψζηε λα 

αλαγλσξηζηεί ην πνζνζηφ επηηπρίαο θαη ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ.  
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Κεθάιαην 2ν 

Tour Operators 

 

2.1 Ιζηνξία ησλ Tour Operators 

 

 Ζ ηζηνξία ησλ tour operators μεθηλάεη ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ην 1841 φηαλ ν Thomas Cook δεκηνχξγεζε ηε πξψηε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε 

ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαη δηακφξθσζε ην πξψην ηνπξηζηηθφ παθέην ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ηεο Μεγάιεο Βξεηάληαο πνπιψληαο εηζηηήξηα γηα κηα 

δηαδξνκή ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ θαγεηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο. Σν 

1844 ζπλέηαμε ζπλεξγαζία κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο γηα νξγαλσκέλα ηδησηηθά 

ηαμίδηα θαη ην 1845 δηνξγάλσζε παθέην φπνπ ζπκπεξηειάκβαλε κεηαθνξά, θαγεηφ 

θαη δηακνλή θαη έηζη μεθίλεζε κηα λέα επνρή, ηελ επνρή ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Σν μεθίλεκα ηφηε αθνξνχζε ηελ εμππεξέηεζε κεκνλσκέλσλ θαη κηθξψλ νκάδσλ 

ηνπξηζηψλ θαη ηα πξνγξάκκαηα ήηαλ ιίγα κε θιαζζηθνχο πξννξηζκνχο ζηε 

Μεζφγεην, Μέζε αλαηνιή, απνηθίεο θαη ηα θνζκηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο. Σα κέζα 

ηφηε ήηαλ αηκνθίλεηα, αξγά θαη πεξηνξηζκέλεο εκβειείαο. Απφ ην 1960 θαη κεηά 

μεθίλεζε ζηε δπηηθή Δπξψπε, ε ηδέα πξνζθνξάο απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

ελφο παθέηνπ δηαθνπψλ φπνπ πεξηιάκβαλε κεηαθνξά, δηακνλή, δηαηξνθή θαη 

δηάθνξεο άιιεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ζε κηα εληαία ηηκή, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο θχξην κέζν κεηαθνξάο ην αεξνπιάλν. Σν είδνο ησλ δηαθνπψλ 

απηψλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο, ζε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα, κεγάινπ φγθνπ 

ηνπξηζηψλ ζε έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ζεκεηψλνληαο κεγάιε αχμεζε ζηε δήηεζε, 

ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο βφξεηαο θαη θεληξηθήο Δπξψπεο κέζα ζε κηα δεθαεηία. Απφ ην 

1970 κέρξη ζήκεξα νη tour operators έρνπλ γίλεη ην πην δπλακηθφ κέξνο ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, απνηειψληαο θπξίαξρε κνξθή επηρείξεζεο  ζην ηνπξηζκφ.
51

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Α. Φξαγθνχιεο 2002, ζει. 43 
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2.2 Οξηζκφο 

 

 Δίλαη κεγάινη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί νη νπνίνη ζπλζέηνπλ θαη παξάγνπλ ζχλνια 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξηλ εθδεισζεί ε δήηεζε απφ ηελ αγνξά, κε 

ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ηνπξηζηηθά παθέηα δηαθνπψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηειηθή ηηκή, 

ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, πεξηφδνπο θαη πξννξηζκνχο θαη ηα πξνσζνχλ κέζσ 

ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ ζηνλ ππνςήθην θαηαλαισηή. Γεκηνπξγνχλ ηνπξηζηηθά 

παθέηα δηαθνπψλ ιεηηνπξγψληαο σο ζπλδεηηθνί θξίθνη ζηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο φπσο είλαη ε αεξνκεηαθνξά επίγεηα κεηαθνξά δηακνλή, δηαηξνθή θαη 

ινηπέο ππεξεζίεο φπσο δηνξγαλψζεηο εθδξνκψλ, ελνηθηάζεηο απηνθίλεησλ ή ζθαθψλ 

αλαςπρήο. χκθσλα κε ην Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (UNWTO) tour 

operator νξίδεηαη σο κηα επηρείξεζε πνπ ζπλδπάδεη θαη πξνζθέξεη κηα ζεηξά 

ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, φπνπ ηηο ζπγθεληξψλεη θαη ηηο πνπιάεη, είηε άκεζα κέζσ ησλ 

δηθψλ ηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη ζπζηεκάησλ, είηε έκκεζα κέζσ αλεμάξηεησλ 

ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ,σο εληαίν πξντφλ(φπνπ νλνκάδεηαη 

νξγαλσκέλν ηαμίδη) ζε κηα ηειηθή ηηκή. 

 Οη tour operators είλαη νπζηαζηηθά ε βάξηα βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ, νη νπνίνη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ηηο ππεξεζίεο δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ(πξνκεζεπηψλ) ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

δεκηνπξγνχλ ή ζπλζέηνπλ πξνγξάκκαηα δηαθνπψλ(ηνπξηζηηθά παθέηα) ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο, θαη ηα πξνσζνχλ είηε νη ίδηνη, είηε κέζσ 

ιηαλνπσιεηψλ (ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ) πνπ έρεη ζηε θαηνρή ηνπ ή πνπ 

ζπλεξγάδεηαη, ζηνπο ππνςεθίνπο θαηαλαισηέο.
52

 

 

2.3 Ο ξφινο θαη ε ιεηηνπξγίεο ησλ Tour Operators 

 

 

 εκαληηθφ ξφιν ζην ηνπξηζκφ παγθνζκίσο θαηέρνπλ νη tour operators 

θαηαθέξλνληαο ηα ηειεπηαία ρξφληα λα βηνκεραλνπνηήζνπλ ηα ηνπξηζηηθά  πξντφληα,  

παξνπζηάδνληαο  ηα  ζε  κηα  εληαία   ηειηθή κνξθή απινπνηψληαο θαηά κεγάιν 

πνζνζηφ ηελ αλαδήηεζε ησλ ππνςήθησλ θαηαλαισηψλ γηα δηαθνπέο κε απνηέιεζκα 

ηελ καδηθή αχμεζε κεηαθίλεζεο ηνπξηζηψλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ε 

                                                 
52 Γαζπαξηλάηνο & Μαδαξάθε 2003, ζει. 173  
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νπνία απέθεξε κεγάια θέξδε ζηνπο ίδηνπο, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπληεινχζαλ ηα 

παθέηα απηά θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ πξννξηζκνχ. 

 Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ tour operators είλαη ε ζχλζεζε/παξαγσγή, πξνψζεζε θαη 

πψιεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ ζηηο αγνξέο ζηφρνπο πνπ έρνπλ θαζνξίζεη. 

Πνπιάλε ηα παθέηα απηά κέζσ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη φρη ζε απηά ζηνπο 

θαηαλαισηέο, δίδνληαο ζηα ζπγθεθξηκέλα πξαθηνξεία πξνκήζεηα απφ ηηο πσιήζεηο. 

Δμαζθαιίδνπλ κεγάιν αξηζκφ ζέζεσλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζε αεξνπνξηθέο 

εηαηξίεο, μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, ππεξεζίεο κεηαθνξάο (Transfer) θαη ζε ινηπέο 

ππεξεζίεο φπσο ρνξνί δηαζθέδαζεο θαη εηαηξίεο πξαγκαηνπνίεζεο εθδξνκψλ. 

Υξεηάδεηαη λα θαηαβάινπλ ρξεκαηηθέο εγγπήζεηο θαη πξνπιεξσκέο ζηνπο παξφρνπο 

απηνχο νη νπνίεο κπνξεί λα ραζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ ν tour operator δελ θαιχςεη ηηο 

ζέζεηο πειαηψλ πνπ έρεη παξαθξαηήζεη. Τπάξρνπλ επίζεο πεξηπηψζεηο oπνπ νη tour 

operators πνπιάλε ηα ηαμηδησηηθά παθέηα απεπζείαο ζε κεγάια γθξνππ ηνπξηζηψλ. 

 Οη ελέξγεηεο ησλ tour operators εληάζζνληαη ζην πιαίζην δηαρείξηζεο, παξαγσγήο θαη 

πψιεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί 

απφ ηε παξάγσγε/ζχλζεζε έσο ηε πψιεζε ηνπ παθέηνπ ζηνπο ηειηθνχο απνδεθηέο 

(θαηαλαισηέο/ηνπξίζηεο). Αλαιπηηθφηεξα βιέπνπκε ζην ζρεδηάγξακκα 2.3.1 ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ηε ιεγφκελε αιπζίδα δηαλνκήο ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, ζην φπνην νη tour operators εκθαλίδνληαη σο νη ρνλδξέκπνξνη, νη νπνίνη 

αγνξάδνπλ απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη κεηαπσινχλ ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο, ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ησλ ιηαλνπσιεηψλ.  

 

                               Η αιπζίδα δηαλνκήο ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

 

 

 

 

 

 

                                        ρεδηάγξακκα : 2.3.1   Πεγή: Pat Yale(1995)  

                Σαμηδησηηθά γξαθεία =  Ληαλνπσιεηέο 

                Σνπξηζηηθνί παξαγσγνί = Πξνκεζεπηέο 

  (Αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, Ξελνδνρεία, Αθηνπιντθέο εηαηξίεο ) 

 

 

 

                            Σνπξίζηεο = Καηαλαισηέο 

                     Σour operators = Υνλδξέκπνξνη 
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2.4 ρέζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ Tour Operators 

 

πκθσλά κε ην ζρεδηάγξακκα ηνπ δηθηπνχ δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ 

είδακε παξαπάλσ, ππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιπζίδαο νη νπνίεο είλαη : 

 Ζ νξηδφληηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο 

 Ζ θαζεηή ζρέζε ζπλεξγαζίαο 

 

Οξηδφληηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο 

 

 Ζ νξηδφληηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο φπνπ έρνπλ θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε φκνηα πξντφληα θαη ίδηνπο ηχπνπο πειαηψλ, νη νπνίεο 

ζπγρσλεχνληαη ζε κηα επηρείξεζε κε θνηλή δηνίθεζε, ρξεκαηνδφηεζε, πνιηηηθή 

κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ.
53

 ε απηή ηε κνξθή ζπλεξγαζίαο, κεγάινη tour operators 

αγνξάδνπλ άιινπο, γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά, λα κεηψζνπλ 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα εληζρπζνχλ απέλαληη ζε αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο, λα 

επηηχρνπλ θαιχηεξεο θαη πην ζπκθέξνπζεο ζπκθσλίεο κε ηνπο παξαγσγνχο 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ζε ζέκαηα ηηκψλ θαη φγθνπ πειαηείαο, λα απμήζνπλ ηηο 

πσιήζεηο ζε ζρέζε κε ηα ζηαζεξά ηνπο έμνδα θαη λα κεηψζνπλ ηα κεηαβιεηά έμνδα 

απφ πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ζε αλεμάξηεηα πξαθηνξεία.  

 

Κάζεηε ζρέζε ζπλεξγαζίαο 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε ζπλεξγαζίαο αθφξα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ άληζσλ θαη 

αλφκνησλ εηαηξεηψλ ζην δίθηπν δηαλνκήο γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ. Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο νξηδφληηαο θαη ηεο θάζεηεο ζρέζεο ζπλεξγαζίαο έγθεηηαη ζηηο 

ελέξγεηεο θαη ζηε δξάζε ησλ tour operators φπνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα αλαπηπρηνχλ 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 

ηαμηδησηηθά γξαθεία, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη κέζα κεηαθνξάο κε απνηέιεζκα νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ θαζεηνπνηεκέλα πξνο ηα πάλσ γηα αεξνπνξηθέο 

εηαηξίεο, μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, κέζα κεηαθνξάο θαη πξνο ηα θάησ ζηα 

ηαμηδησηηθά γξαθεία, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο παξαγσγνί πιένλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

                                                 
53 Α. Φξαγθνχιεο 2002, ζει. 59 
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παθέηνπ. Λεηηνπξγψληαο ζχκθσλα κε ηε θάζεηε ζρέζε ζπλεξγαζίαο, νη tour 

operators ζε απηή ηε πεξίπησζε παξάγνπλ θαη ζπλζέηνπλ ηα ηαμηδησηηθά παθέηα νη 

ίδηνη θαη ηα πξνσζνχλ κέζσ ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ πνπ έρνπλ ζηε θαηνρή 

ηνπο.
54

 

 

 

Παξαδεηγκα Κάζεηεο θαη νξηδφληηαο ζρέζε ζπλεξγαζίαο ηνπ ηνπξηζηηθνπ 

νξγαληζκνπ TUI PLC 

 

                                                       

 

                                                                       Κάζεηε  

 

    Οξηδφληηα         Οξηδφληηα     

 

                                                                        Κάζεηε  

                                                                                                                                              

 

 

                                                  ρεδηάγξακκα 2.4.1 

 

 

 

 

                                                 
54 P. Yale 1995, ζει. 25 
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2.5 Σχπνη Σour Οperators 

 

 

Παξαθάησ ζα δνχκε ηηο πην ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο tour operator ζηηο νπνίεο  

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Οη θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη αλάινγα 

κε ην είδνο θαη ην εχξνο ηεο πειαηείαο, ην κέγεζνο 

 

 Μαδηθνχ ηνπξηζκνχ 

 Specialist/Δηδηθνί 

 Domestic/Δγρψξηνπ ηνπξηζκνχ 

 Incoming/Δηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

 Outgoing/Δμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

 M.I.C.E. 

 

 

1) Μαδηθνχ ηνπξηζκνχ 

 

 Οη tour operators καδηθνχ ηνπξηζκνχ εηδηθεχνληαη ζηα παθέηα γηα ηελ εμππεξέηεζε 

κεγάινπ/καδηθνχ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ ζε δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο φπσο 

παξαζαιάζζηα ζέξεηξα θαη κεγάια ρηνλνδξνκηθά θέληξα. Οη tour operators απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη θαη νη πην ηζρπξνί ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία γηα ην ιφγν πσο ν 

καδηθφο ηνπξηζκφο είλαη ην πην δηαδεδνκέλν θαη δεκνθηιέο είδνο ηνπξηζκνχ ζε 

νιφθιεξν ην θφζκν ιακβάλνληαο ππφςε πσο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηή ηε θαηεγνξία ιφγσ κεγάινπ 

θέξδνπο, κε απνηέιεζκα ηα ηνπξηζηηθά παθέηα ηεο αγνξάο λα είλαη ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο απηνχ ηνπ είδνπο ζην ηνπξηζηηθφ ζηεξέσκα. Έρνπλ ηε δχλακε λα θαηεπζχλνπλ 

ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά έρνληαο θαηνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απηήο θαη αζθψληαο 

επηξξνή ζε φιν ην ηνπξηζηηθφ θχθισκα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

αγαζψλ ιεηηνπξγψληαο σο αγσγνί κεηαμχ ηεο θάζε ρψξαο πξνέιεπζεο, ησλ αγνξψλ 

ηεο θαη θάζε πξννξηζκνχ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ επεξεάδνληαο ηηο ηηκέο θαη ηελ 

εηθφλα ηνπ θάζε πξννξηζκνχ κε απνηέιεζκα λα αζθνχλ έιεγρν ζηε ηνπξηζηηθή 

αγνξά. Ζ δχλακε πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη tour operators καδηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη 

ηφζν κεγάιε ψζηε λα θαηαηάζζνληαη ζηηο πην θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο αλάκεζα ζε 

άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο παγθνζκίσο.  
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2) Specialist  

 

H ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία tour operator εηδηθεχεηαη ζηε ζχλζεζε θαη δηνξγάλσζε 

ηνπξηζηηθψλ παθέησλ,πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ηνπξηζηηθά είδε, ζπγθεθξηκέλνπο 

πξννξηζκνχο θαη ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ζηφρνπο. Οη specialist tour operators είλαη πην 

επέιηθηνη ζε ζρέζε κε ηνπο tour operators καδηθνχ ηνπξηζκνχ δίδνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο πειάηεο λα θάλνπλ απηφ πνπ εθείλνη επηζπκνχλ. Γηα ηε ζχλζεζε ησλ παθέησλ 

απηψλ, νη tour operators απηνχ ηνπ ηχπνπ θηλνχληαη ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεγνξηψλ νη νπνίεο αλάινγα κε: 

 

 Δίδνο ηεο αγνξάο ζηφρνπ 

Κξηηήξηα είλαη ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε 

φπνπ εηδηθεχνληαη ζε πξνγξάκκαηα weddings & honeymoons, single travels. 

 Δίδνο ηνπ πξννξηζκνχ 

πνπ εηδηθεχνληαη ζε παθέηα γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο κε ζπγθεθξηκέλεο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή θαηαηνκή γηα 

πξνγξάκκαηα φπσο ski,cycling,trekking,golf,fishing,diving. 

 Δίδνο ηνπ θαηαιχκαηνο 

πνπ εηδηθεχνληαη ζε παθέηα γηα δηακνλή ζε ζπγθεθξηκέλα θαηαιχκαηα κε 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη νξγάλσζε φπσο είλαη κεγάια νηθνγελεηαθά 

clubs,θαηαιχκαηα ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, νκνξθηάο. 

 Δίδνο ηαμηδίνπ 

πνπ εηδηθεχνληαη ζε παθέηα γηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηαμηδίνπ φπσο, safari 

trips,cycling trips. 

 Δίδνο κεηαθνξηθνχ κέζνπ 

      πνπ ην κεηαθνξηθφ κέζν απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ παθέηνπ φπσο είλαη ηα     

πινία (cruises) ,ηξέλα(rail tour operators) θαη ηα ιεσθνξεία(bus travel 

specialists). 
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3) Domestic/Δζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ 

 

Ζ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηνπο tour operators φπνπ ε δξάζε ηνπο αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηε ηνπξηζηηθή αγνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο εθάζηνηε ρψξαο φπνπ 

εδξεχεη. Οη πξψηνη tour operators έξημαλ φιν ην βάξνο θαη έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζε πξννξηζκνχο πξνζθηιήο ζηε ηνπξηζηηθή αγνξά, εθηφο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο 

ηεο, πξνσζψληαο ηφπνπο κε δηαθνξεηηθφ θιίκα ,γεσγξαθηθέο νκνξθηέο θαη πινχζην 

πνιηηηζκφ. Με ηε κεγάιε θαη επαλαιακβαλφκελε θίλεζε ησλ πειαηψλ ,επήιζε ν 

θνξεζκφο ζηνπο πξννξηζκνχο απηνχο κε απνηέιεζκα νη tour operators λα ζηξαθνχλ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρσξάο ηνπο δίλνληαο έηζη θαη ηε δπλαηφηεηα ζε απηνχο πνπ δελ 

είραλ νηθνλνκηθή επρέξεηα λα ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθφ, γηα δηαθνπέο ζε θάπνην 

εζσηεξηθφ πξννξηζκφ. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθαλ ή θαη αλαπηχρηεθαλ tour operators 

ησλ ρσξψλ εηζεξρνκέλνπ ηνπξηζκνχ πξνσζψληαο απηά ηα ζηνηρεία ηεο ρψξαο ζηελ 

εζσηεξηθή ηνπξηζηηθή αγνξά, εθκεηαιιεπφκελνη ηε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη 

δηαθήκηζε απηψλ ησλ πξννξηζκψλ  απφ μέλνπο tour operators, ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα.  

 Οη domestic tour operators έρνπλ κηθξφηεξν θχθιν εξγαζηψλ απφ ηα ππφινηπα είδε 

θαη αζρνινχληαη θπξίσο κε παθέηα δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ φπσο 

δηαζθέδαζε θαη εθδξνκέο, ιφγσ ηεο πξνηίκεζεο ησλ ηνπξηζηψλ, λα κεηαθηλεζνχλ, 

είηε κε δηθφ ηνπο, είηε κέζσ επηινγήο κεηαθνξηθνχ κέζνπ απφ ηνπο ίδηνπο πξνο ηνλ 

πξννξηζκφ. Οη tour operators εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ έρνπλ πιενλεθηήκαηα αιιά θαη 

κεηνλεθηήκαηα φζνλ αθφξα ηελ δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο ζηε ζχλζεζε 

θαη ζηε πψιεζε ησλ παθέησλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο ζηνλ θαηά 

ηφπν πξννξηζκφ. 

 Σα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ σο πξνο ηελ εγρψξηα αγνξά, είλαη πσο ιφγν ηεο ίδηαο 

εζληθφηεηαο έρνπλ πνιχ θαιή πξνζέγγηζε ζηε λννηξνπία ησλ πειαηψλ ηνπο, ην νπνίν 

είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαιχηεξε επηινγή πξννξηζκνχ θαη 

ζχλζεζε ηνπ παθέηνπ, θάλνληαο εγθπξφηεξε πξφβιεςε κε επθνιφηεξε νξγάλσζε ησλ 

παθέησλ θαη κηθξφηεξν ξίζθν απνηειεζκάησλ αιιά θαη επίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

ζηε πξφιεςε, απνθπγή θαη γξεγνξφηεξε θαη θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ελδερνκέλσλ 

πξνβιεκάησλ.
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 Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη tour operators είλαη θπξίσο ην 

θαηλφκελν ηνπ κνλαρηθνχ ηαμηδηψηε(lonely travel).Ζ εμέιημε ησλ θαηαιπκάησλ 

δηαθεκίδνληαο θαη εγθαζηζηψληαο ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα εθηφο απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο tour operators, νη μελνδφρνη λα 

πξνσζνχλ νη ίδηνη  ηα μελνδνρεία ηνπο κε απνηέιεζκα λα ηξαβνχλ ηνπο θαηαλαισηέο 

θαη νπζηαζηηθά λα θιείλνπλ δηακνλή θαη κεηαθνξά απφ ην ζπίηη ηνπο. Πνιιέο θνξέο 

νη θαηαλαισηέο εκπηζηεχνληαη λα θάλνπλ νη ίδηνη θξαηήζεηο ιφγν ηεο αζθάιεηαο πνπ 

λνηψζνπλ επεηδή βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ρψξα θαη κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα θαη ιφγν ηεο 

αλάπηπμεο πνιιψλ ηζηνζειίδσλ κε δηαθεκίζεηο θαη πιεξνθνξίεο ησλ πξννξηζκψλ 

φπνπ κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ επαξθψο.
56

Δπίζεο έλα άιιν κεηνλέθηεκα πνπ έρνπλ 

λα αληηκεησπίζνπλ νη tour operators, είλαη ε εκπεηξία πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο ζε 

έλα πξννξηζκφ ιφγν πξνεγνχκελεο επίζθεςεο ζε απηφλ ή ε πιεξνθφξεζε απφ 

θηιηθά ηνπο πξφζσπα φπνπ έρνπλ επηζθεθηεί ηνλ πξννξηζκφ πνπ έρνπλ επηιέμεη γηα 

ηηο δηαθνπέο ηνπο. 

 

 

4) Incoming/Δηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

 

 Αθνξά ηνπο tour operators νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπξηζηψλ απφ  

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηε ρψξα πνπ εδξεχνπλ απηνί. ρεδηάδνπλ  παθέηα δηαθνπψλ  

γηα ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο ρψξαο πνπ βξίζθνληαη θαη ηα πνπιάλε ζε πειάηεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ. πλάπηνπλ ζπκθσλίεο κε κεγάια ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία ζηηο ρψξεο 

φπνπ έρνπλ επηιέμεη σο αγνξέο ζηφρνπο εηζαγνκέλνπ ηνπξηζκνχ ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ σο αληηπξφζσπνη ηνπο ζηελ αγνξά. πλεξγάδνληαη καδί ηνπο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, αλαιχνληαο ηε λννηξνπία, ηηο 

αλάγθεο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο πειαηείαο αλάινγα κε ηε ρψξα φπνπ 

εδξεχνπλ ηα πξαθηνξεία απηά κε ζθνπφ ηε ζχλζεζε ησλ παθέησλ ψζηε λα έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή απήρεζε ζηελ αγνξά απηήο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 

πξαθηνξεία απηά κπνξεί λα είλαη παξαξηήκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ tour operator.
57
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5) Outgoing/Δμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ  

 

 Σν είδνο απηφ αλαθέξεηαη ζηνπο tour operators φπνπ αζρνινχληαη κε ηελ νξγάλσζε 

θαη δηαθίλεζε νκάδσλ ή κεκνλσκέλσλ ηνπξηζηψλ απφ ηε ρψξα πνπ εδξεχεη ζε άιιεο 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ε αληίζηξνθε απφ απηή ησλ tour 

operators εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. Λεηηνπξγνχλ ζε πεξηνρέο ρσξψλ φπνπ ππάξρεη 

απμεκέλν ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη θαηά ζπλέπεηα απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε. 

πλεξγάδνληαη, κε δηθά ηνπο ή αλεμάξηεηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία φπνπ εδξεχνπλ 

ζην πξννξηζκφ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο handling agency, εμππεξεηψληαο ηνπο 

ζθνπνχο , ησλ tour operator ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ηνπο.  

 Ζ ιεηηνπξγία handling agency ησλ ηνπηθψλ πξαθηνξείσλ πεξηιακβάλεη, 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ππφγξαθεο ζπκβνιαίσλ κε ηνπο πην επλντθνχο φξνπο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ θάζε πξννξηζκνχ ηεο ρψξαο. 

Αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηνπξίζηεο απφ ηε ζηηγκή πνπ θηάλνπλ 

ζηνλ πξννξηζκφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο θαη κέρξη ηελ αλαρψξεζε ηνπο, 

ηνλ έιεγρν αγνξάο, ηηο θξαηήζεηο, ηηο εθδξνκέο έσο ηελ ππνδνκή γξαθείσλ, ηε 

ζχλδεζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ηηκνινγηαθή θαη κηζζνινγηθή 

δηαδηθαζία.
58

 Άηνκα απνζηέιινληαη απφ ηνπο tour operators ζηνπο πξννξηζκνχο, ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ σο εθπξφζσπνη(representatives) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

ζαηδφλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ , ηελ πξνψζεζε 

θαη πψιεζε εθδξνκψλ πνπ νξγαλψλνπλ νη tour operators ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά 

πξαθηνξεία, ζε δηαθνξέο πεξηνρέο ησλ πξννξηζκψλ. 

 

 

6) M.I.C.E.  

 

 Έλαο δηαθνξεηηθφο ηχπνο tour operator απφ ηνπο ππφινηπνπο πνπ πξναλαθέξακε ν 

νπνίνο αλζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ εηδηθεχνληαη ζηε 

δηνξγάλσζε εθζέζεσλ, ζπλεδξίσλ, ζπλαληήζεσλ θαη ηαμηδηψλ θηλήηξσλ φξνο 

M.I.C.E. Δίλαη ζπληνκνγξαθία ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην αληηθείκελν ιεηηνπξγίαο 

απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ φπνπ ζεκαίλεη meetings,incentives,conventions,exhibitions. 
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πλέδξηα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Σαμίδηα θηλήηξσλ 

είλαη απηά πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ εηαηξίεο γηα ηελ επηβξάβεπζε ησλ πην 

επηηπρεκέλσλ δηαλνκέσλ ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη γηα ηνπο πην επηηπρεκέλνπο θαη 

απνδνηηθνχο πσιεηέο ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε 

δηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εθδειψζεσλ, ζπλαληήζεσλ θαη ηαμηδίσλ θηλήηξσλ 

θαηαξηίδνληαο πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο, πξνκεζεχνληαο ην απαξαίηεην πιηθφ θαη 

θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα παθέηα πνπ δεκηνπξγνχλ 

αληαπνθξίλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε εηαηξίαο γηα ηε δηνξγάλσζε 

νπνηαζδήπνηε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θάπνην πξννξηζκφ, ζπλδπάδνληαο 

ηελ εξγαζία κε ηελ αλαςπρή θαη ηε δηαζθέδαζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Σα 

παθέηα πεξηέρνπλ δηακνλή, δηαηξνθή, ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ φπσο εθζεζηαθνί θαη 

ζπλεδξηαθνί ρψξνη, ρψξνη ζπλαληήζεσλ θαη γξακκαηείεο κε φιν ηνλ απαξαίηεην 

εμνπιηζκφ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθδειψζεσλ, κεηαθνξά, εθδξνκέο θαη πξνγξάκκαηα 

ςπραγσγίαο.
59

 

 

2.6 Σνπξηζηηθφ παθέην 

 

 πσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ην αληηθείκελν πνπ εκπνξεχνληαη νη tour νperators, 

είλαη ε παξαγσγή ή ζχλζεζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε εληαίσλ παθέησλ 

ηαμηδηνχ. Πεξηιακβάλνπλ πνηθίιεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή, ε νπνία έρεη πξνθαζνξηζηεί, γηα νπνηνδήπνηε πξννξηζκφ 

επηιέμεη ν πειάηεο, κε φπνηνπο φξνπο δηαηξνθήο θαη φπνηα άιιε ππεξεζία ζέιεη λα 

πξνζζέζεη κέζα ζην παθέην πνπ έρεη επηιέμεη. Σνπξηζηηθφ παθέην είλαη κηα 

πξνζθνξά δηαθνπψλ ζε έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ε νπνία πεξηιακβάλεη ην 

ζπλδπαζκφ ηξηψλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ: 

 Αεξνπνξηθή, επίγεηα ή ζαιάζζηα κεηαθνξά απφ ην ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπ 

πειάηε, ζηνλ πξννξηζκφ πνπ έρεη επηιέμεη.  

 Γηακνλή ζε δηάθνξα είδε θαηαιπκάησλ, ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν δσκαηίνπ, κε 

ζπγθεθξηκέλνπο νξνχο δηαηξνθήο. 

  Λνηπέο ππεξεζίεο φπσο εθδξνκέο, ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ, 

ζπνξ,boat trips θιπ. 
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1)ΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 

 Σα κέζα κεηαθνξάο πξνο ηνλ πξννξηζκφ  είλαη ην δεχηεξν πνην ζεκαληηθφ θνκκάηη 

γηα ηνλ ηνπξίζηα-θαηαλαισηή κεηά ηελ δηακνλή. Ζ επηζπκία ηνπ είλαη λα θάλεη έλα 

ηαμίδη φζν ην δπλαηφλ πην άλεην, κε ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο θαη ην θπξηφηεξν 

αζθαιέο. Ο tour operator έξρεηαη ζε επαθή κε εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο, πεηπραίλνληαο κηα θαιή ζπλεξγαζία, θάλνληαο κηα ζχκβαζε κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξία γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ηχπνη απηήο ηεο 

καδηθήο κεηαθνξάο είλαη: 

 

α). Αεξνπιάλν 

 

Δίλαη ην θπξηφηεξν κέζν κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη tour operators γηα ηελ 

ζχλζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ επεηδή πεξηνξίδεη παξά πνιχ ηνλ ρξφλν ηαμηδηνχ 

ζε έλα πξννξηζκφ, εμαξηάηαη θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη 

ην θπξηφηεξν είλαη πσο πξνζδίδεη αζθάιεηα αθνχ ππνινγίδεηαη σο ην πην αζθαιέο 

κέζν ηαμηδίνπ. Ο tour operator έξρεηαη ζε επαθή κε αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ψζηε λα 

ππνγξάςεη ζπκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ ελνηθίαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ζην 

αεξνπιάλν ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. Γπν είλαη ηα εηδή λαχινπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ ηα νπνία είλαη:
60

 

Ναχινο (ITC) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή λαχινπ αλαθέξεηαη ζηα παθέηα φπνπ νη ζέζεηο 

θαηαιακβάλνληαη γηα λαπισκέλεο πηήζεηο (charter flights). Γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

δξνκνινγίσλ charter, o tour operator ζα λαπιψζεη νιφθιεξν ην αεξνπιάλν ή κέξνο 

απηνχ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην, φπνπ ζα θαηαβάιεη ζηελ αεξνπνξηθή 

εηαηξία ην πφζν ηνπ θφζηνπο ησλ ζέζεσλ αλεμάξηεηα αλ ηηο θαιχςεη ή φρη. 

 Ναχινο (ITX) 

Δίλαη ζπκθσλίεο γηα θξάηεζε ζε πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο, νξηζκέλσλ ζέζεσλ 

κέζα ζην αεξνπιάλν πνπ θάλεη ν tour operator γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν απνδέζκεπζεο(release period) πνπ 

ηνπ δίδεη ε αεξνπνξηθή εηαηξία γηα ηηο ζέζεηο απηέο. 
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ηα πιαίζηα κηαο ζπκθσλίαο απηψλ ησλ ηχπσλ ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε  

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη θάπνην γεχκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηήζεο ην νπνίν κπνξεί 

λα ζπκπεξηιεθζεί σο κηα έμηξα ππεξεζία κέζα ζην ηνπξηζηηθφ παθέην. 

 Έλαο tour operator κπνξεί λα δηαζέηεη δηθφ ηνπ αεξνπνξηθφ ζηφιν θαη λα κπνξεί έηζη 

λα πεηχρεη ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ζηηο πηήζεηο δηαθνξψλ πξννξηζκψλ κε 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ηηκή. Γηθφ ηνπο αεξνπνξηθφ ζηφιν δηαζέηνπλ, κεγάινη 

tour operator φπσο είλαη ε TUI plc θαη ην Thomas Cook αιιά θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο κε άιιεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ιφγσ ηεο κεγάιεο 

θίλεζεο πειαηψλ θάπνησλ πεξηφδσλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηα αεξνζθάθε 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πηήζεηο πξνο ηνπο ίδηνπο πξννξηζκνχο, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα 

θάζε εβδνκάδα. Οη πηήζεηο απηέο έρνπλ ηε κνξθή back-to-bacθ κε ζθνπφ λα 

κεηαθέξνπλ πειάηεο ζε έλα πξννξηζκφ θαη κε ην ίδην αεξνπιάλν λα παξαιακβάλνπλ 

άιινπο γηα ηελ επηζηξνθή.
61

 

 

β). Πινίν(θξνπαδηεξφπινην)    

 

 Δίλαη ην δεχηεξν ζε πξνηίκεζε κέζν κεηαθνξάο αλ θαη ε δηαθνξά κε ην αεξνπιάλν 

ζηελ κεηαθνξά πειαηψλ είλαη κεγάιε, θαζψο είλαη πνιχ πην αξγφ κέζν θαη 

επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σα πινία πξνζδίδνπλ έλα 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα γηα ηνλ ιφγν φηη δελ απνηεινχλ κφλν κέζν κεηαθνξάο αιιά 

θαη αληηθείκελν ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο δηαθνπψλ κε ηελ κνξθή ηεο Κξνπαδηέξαο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε νη tour operators φπσο θαη ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ζπλάπηνπλ 

ζπκβάζεηο-ζπκθσλίεο κε εηαηξίεο πνπ δηνξγαλψλνπλ ηέηνηα ηαμίδηα(θξνπαδηέξεο).  

 ηα  παθέηα θξνπαδηέξαο, νη tour operators πξνζθέξνπλ εκέξεο δηαθνπψλ ζηνπο 

πειάηεο, ηηο νπνίεο ζα πεξάζνπλ θπξίσο κέζα ζην θξνπαδηεξφπινην θαη ζα 

πεξηιακβάλεη θακπίλα ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δσκαηίσλ, κε ζπγθεθξηκέλνπο 

φξνπο δηαηξνθήο ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο ηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηζθεθηνχλ. Ζ δηνξγάλσζε ησλ παθέησλ θξνπαδηέξαο πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηε κεηαθνξά ησλ πειαηψλ απφ θαη πξνο ζην ιηκάλη αθεηεξίαο, φπνπ ζπλήζσο 

δηαλπθηεξεχνπλ ζε θάπνην μελνδνρείν ηελ πξψηε θαη ηε ηειεπηαία κέξα. 
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γ). Λεσθνξείν 

 

Αθφκε έλα κέζν κεηαθνξάο είλαη ηα ιεσθνξεία ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

πξνγξάκκαηα εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη γηα ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηελ ρσξά φπνπ εδξεχεη ν tour operator. Πνιινί πειάηεο επηιέγνπλ 

ηα ιεσθνξεία σο κεηαθνξηθφ κέζν γηα ην ιφγν πσο είλαη θζελφηεξν, γηα λα 

απνιακβάλνπλ ηε πεξηνδεία απφ δηάθνξα κέξε, θαη επίζεο γηα ην ιφγν πσο κπνξεί λα 

θνβνχληαη ηηο πηήζεηο. πσο θαη κε ηα θξνπαδηεξφπινηα έηζη θαη ηα ιεσθνξεία είλαη 

έλα ρξήζηκν πξντφλ θαηαζθεπήο ελφο δηαθνξεηηθνχ παθέηνπ πην νηθνλνκηθνχ ην 

νπνίν ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε έλα ηνπξίζηα λα επηζθεθζεί θαη λα γλσξίζεη αξθεηά 

κέξε ρσξίο κεγάιν θφζηνο.
62

 

 

δ). Σξέλν 

 

Δίλαη έλα κέζν επίζεο νηθνλνκηθφ θαη κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί ζε παθέην γηα 

πξννξηζκνχο  κεγαιχηεξεο απφζηαζεο απφ ην ιεσθνξείν αθνχ είλαη πην άλεην θαη 

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο φπσο δηαηξνθή θαη χπλν. Οη tour operators έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη αθφκε ηα παθέηα Fly & Rail φπνπ κεηαθέξνληαη νη πειάηεο κε 

αεξνπιάλν ζην ηφπν φπνπ μεθηλάεη ην tour θαη πεξηιακβάλεη ηελ πεξηήγεζε ζε 

δηάθνξα κέξε κηαο ρψξαο κε ηξέλν δηαλπθηεξεχνληαο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κέρξη 

ην ηέινο φπνπ επηζηξέθνπλ πίζσ πάιη αεξνπνξηθψο. 

 

2)ΚΑΣΑΛΤΜΑ 

 

 Δίλαη ην πην ζεκαληηθφ ζεκείν ζην ζρεδηαζκφ ελφο ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ γηα ηνλ 

ιφγν φηη ν ππνςήθηνο θαηαλαισηήο βάδεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ δηακνλή ηνπ ζε έλα 

πξννξηζκφ. Σα θαηαιχκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο tour operators 

ζπλήζσο είλαη Resorts, City hotels, Apartments, Villas, Studios. Τπνγξάθνληαη 

ζπκβφιαηα απφ ηνπο tour operators κε ηνπο μελνδφρνπο ζηνπο θαηά ηφπνπο 

πξννξηζκνχο πνπ έρνπλ επηιέμεη γηα ηελ ζχλζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο θαη ηχπνπο δσκαηίσλ, κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο 

δηαηξνθήο, ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 
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 Οη ρξνληθέο πεξίνδνη  θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θίλεζε ησλ πειαηψλ (θξαηήζεηο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληάο, ζηαηηζηηθά θίλεζεο πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ) νη νπνίεο 

ζπλήζσο είλαη ζε πέληε ζηάδηα (ρακειή, κεζαία, πςειή, κεζαία, ρακειή) αιιά φκσο 

ππάξρνπλ ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο πεξηφδνπο δειαδή ιεηηνπξγνχλ 

ζε πεξηζζφηεξεο  ε ιηγφηεξεο πεξηφδνπο αλάινγα κε ηελ θίλεζε πνπ έρνπλ. Γηα ηελ 

θάζε πεξίνδν έξρνληαη ζε ζπκθσλία γηα ηηο ηηκέο θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ 

πνπ ζέιεη λα πάξεη ν tour operator θαη πνπ κπνξεί λα δψζεη ν μελνδφρνο. Οη ηχπνη 

ζπκθσληψλ πνπ γίλνληαη κεηαμχ ησλ tour operators θαη ησλ μελνδφρσλ γηα ηα 

δσκάηηα είλαη δπν εηδψλ: 

 
 

α).Allotment 

β).Guarantee 

 

 

Allotment:  

Δίλαη ν ηχπνο ζπκθσλίαο φπνπ ζπλεζίδεηαη κεηαμχ ησλ tour operators θαη ησλ 

μελνδφρσλ. Τπνγξάθνληαη ζπκβφιαηα ζπλεξγαζίαο γηα ηε δέζκεπζε ελφο αξηζκνχ 

δσκαηίσλ ηνπ θάζε μελνδνρείνπ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο,  ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο κε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Σα δσκάηηα απηά έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο 

απνδέζκεπζεο(release period)  πξηλ ηελ άθημε ησλ πειαηψλ, απφ ηνπο tour operators. 

Guarantee: 

ηελ πεξίπησζε απηή ν tour operator ζα θιείζεη θάπνην αξηζκφ δσκαηίσλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηφδνπο αιιά ζε αληίζεζε κε ην allotment είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πιεξψζεη γηα φια απηά ηα δσκάηηα πνπ έθιεηζε αλεμάξηεηα αλ ηα πνπιήζεη ή φρη. 

πλήζσο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, φζν κεγαιχηεξνο ζα είλαη ν αξηζκφο ησλ 

δσκαηίσλ πνπ επηζπκεί λα θιείζεη ν tour operator, ηφζν ρακειφηεξε ηηκή παίξλεη απφ 

ην μελνδφρν. 

ηε δηαηξνθή ησλ πειαηψλ, ε ζπκθσλία είλαη αλάινγα κε ηηο παξνρέο επηζηηηζηηθψλ 

ηκεκάησλ πνπ έρεη ην θάζε μελνδνρείν θαη πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ ηχπνπο 

δηακνλήο θαη δηαηξνθήο: 

 ΒΒ (Bed& Breakfast)ε νπνία πεξηιακβάλεη δηακνλή κφλν κε πξσηλφ 

 HB (Half board) ε νπνία πεξηιακβάλεη πξσηλφ θαη βξαδηλφ γεχκα. 

 FB (Full board) ε νπνία πεξηιακβάλεη πξσηλφ, βξαδηλφ θαη κεζεκεξηαλφ γεχκα. 
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 ΑΙ (All Inclusive) ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη φηη θαη ζην FB αιιά κε ην 

δηθαίσκα ζηνλ πειάηε ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ λα ηξψεη θαη λα 

πίλεη ρσξίο ρξέσζε θαη πεξηνξηζκφ θαηαλάισζεο. ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

ππάξρνπλ μελνδνρεία πνπ είλαη εηδηθά ζε απηφ ην είδνο δηαηξνθήο. 

 

3)ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

Οη tour operators εθηφο απφ ηε κεηαθνξά θαη ηε δηακνλή ζε έλα πξννξηζκφ, 

πξνζθέξνπλ κέζα ζηα ηαμηδησηηθά παθέηα θαη δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο εδάθνπο. 

Οη ππεξεζίεο απηέο κπνξεί λα είλαη πξνθαζνξηζκέλεο κέζα ζην παθέην ή λα 

ζπκπεξηιήθζελ αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ. Απηέο νη ππεξεζίεο είλαη: 

 Μεηαθνξά(transfer) ζην μελνδνρείν ησλ πειαηψλ ηελ εκέξα άθημεο θαη 

παξαιαβή ηνπο απφ απηφ ηελ εκέξα αλαρψξεζεο ηνπο  

 Δθδξνκέο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ πξννξηζκνχ 

 Δλνηθηάζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ(απηνθίλεηα, κνηνζηθιέηεο θ.ιπ.) 

 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γηάθνξεο εθδειψζεηο 

 Βξαδηέο δηαζθέδαζεο 

 Σαμηδησηηθέο αζθάιεηεο 

 Έθδνζε βίδαο 

 

2.7 χλζεζε ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ 

 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ηαμηδησηηθνχ παθέηνπ μεθηλάεη αξθεηφ θαηξφ πξηλ ηε παξάγσγε 

ηνπ θαηαιφγνπ γηα ηνπο tour operators θαη πεξίπνπ 10 κε 12 κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ησλ πειαηψλ γηα ηνπο πξννξηζκνχο, μεθηλνχλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ γηα λα έξζνπλ ζε 

ζπκθσλία θαη λα ππνγξάςνπλ ζπκβφιαηα ζπλεξγαζίαο.
63

Οη ζπκθσλίεο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ, ζηνλ φγθν δηαθίλεζεο πειαηψλ θαη 

ζηηο ηηκέο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ ζην θάζε ζηνηρείν ηνπ παθέηνπ γηα λα ππνινγηζηεί ε 

ηειηθή ηηκή, λα ζπληαρηεί ν ηνπξηζηηθφο θαηάινγνο ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη ε 
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πξνψζεζε θαη πψιεζε ηνπ ζηελ αγνξά. Παξαθάησ ζα δνχκε ζηάδηα ζχλζεζεο  

ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ φπνπ μεθηλνχλ απφ ηελ εξεπλά θαη θαηαιήγνπλ ζηελ πψιεζε. 

 

1
ν
 ηάδην: έξεπλα ηνπξηζηηθήο αγνξάο 

 

 θνπφο ηεο εξεπλάο είλαη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα πξφηππα θαη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ, 

ν βαζκφο εμππεξέηεζεο απφ ηα κέζα κεηαθνξάο, θαη λα πάξνπλ πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πξννξηζκνχο ησλ παθέησλ. Ο tour operator ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδεη επίζεο ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, λα 

παξαθνινπζεί θαη λα πηνζεηεί ηηο θαηλνηνκίεο πνπ θέξλνπλ απηνί ζην αγνξαζηηθφ 

πξνζθήλην ,ηνλ ηξφπν θαη ηηο ηηκέο πνπ απηνί πξνσζνχλ θαη πνπιάλε ηα δηθά ηνπο 

πξντφληα ψζηε λα θαηαζηεί αληαγσληζηηθφο απέλαληη ηνπο ζε παθέηα θαη ηηκέο. ε 

απηέο ηηο έξεπλεο ζπκκεηέρνπλ δπλακηθά θαη ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία πνπ 

εδξεχνπλ ζηνπο πξννξηζκνχο ησλ παθέησλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο tour operator 

κε ζθνπφ λα δψζνπλ εγθπξνηέξα απνηειέζκαηα. Θα εμεηάζεη θαη ζα αλαγλσξίζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηηο δηθήο ηνπ επηρείξεζεο αιιά θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ ζε δηάζεζε: 

α)Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

β)Αεξνπνξηθφ ζηφιν 

γ)Αθηνπιντθά κέζα κεηαθνξάο 

δ)Δπίγεηα κέζα κεηαθνξάο 

ε)Γξαθεία ηνπξηζηηθά-ηαμηδησηηθά 

 

Θα πξέπεη λα δηελεξγήζεη κηα εθηεηακέλε έξεπλα αγνξάο ζε δχν πεδία: 

1)ηνπο ππνςεθίνπο θαηαλαισηέο 

 Ώζηε λα κπνξέζεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ αγνξαζηηθή θαηεχζπλζε ησλ ππνςεθίσλ 

πειαηψλ ηνπ αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηφηεηα ιφγσ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ 

ζηελ νηθνλνκία ησλ θξαηψλ. Έλαο πνιχ ρξήζηκνο ηξφπνο είλαη ε πξσηνγελήο έξεπλα 

κε ηε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία κε κηα ζσζηή θαηάξηηζε κπνξνχλ λα 

δψζνπλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαη λα πξνζδψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ 

αθνξά ηελ επηινγή θαη ηα θξηηήξηα απηήο γηα έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ
64

. 

 Μηα ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή γηα ηνπο tour operators είλαη ην κέγεζνο ησλ ιεγφκελσλ 

Repeaters (επαλαιακβαλφκελσλ πειαηψλ) ζε έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ γηα ηνλ ιφγν 
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φηη είλαη κηα πειαηεία ε νπνία έρεη απηφλ γηα ιφγνπο πνηφηεηαο αιιά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνχο, κφληκν θάζε ρξνληά πνπ ζα επηιέμεη γηα ηηο δηαθνπέο ή ζπλεζίδεη 

λα ηνλ επηζθέπηεηαη. 

2)ε επηρεηξήζεηο 

 Οη νπνίεο εδξεχνπλ ζηελ ρψξα ηνπ tour operators φπσο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 

αθηνπιντθέο εηαηξίεο θαη ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εδξεχνπλ 

ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ φπσο εηαηξίεο ππελνηθίαζεο ιεσθνξείσλ, εηαηξίεο 

ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ θαη ηελ πην ζεκαληηθή επηρείξεζε ηα 

μελνδνρεία.  

 Οη tour operators ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηνηρεία δεπηεξνγελνχο έξεπλαο 

θάλνληαο επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ φζνλ αθνξά ηα ηνπξηζηηθά 

παθέηα πνπ πνπιεζήθαλ θαη ζε πνηεο ηηκέο, ηνπο πξννξηζκνχο πνπ επηιέρηεθαλ, ηα 

κέζα πνπ κεηαθηλεζήθαλ νη ηνπξίζηεο θαη ινηπέο ππεξεζίεο φπσο εθδξνκέο, ζπνξ θαη 

ελνηθηάζεηο κεραλνθίλεησλ. 

  

2
Ο

 ηάδην: Παξαγσγή/χλζεζε 

 

Ο tour operator κε ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο πξνρσξάεη ζην ζηάδην ζχλζεζεο ηνπ 

παθέηνπ κε ηε ζπκκέηνρε ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ πνπ ζπλεξγάδεηαη.  

Δπηιέγεη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη πνιχ θαιφ φλνκα ζηελ αγνξά θαη 

κπνξεί λα εκπηζηεπζεί ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Θα επηδηψμεη λα ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε 

απηέο κε φζν ην δπλαηφλ πην ζπκθέξνλ φξνπο θαη ηηκέο. Σν πεδίν ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζην νπνίν θηλείηαη ν tour operators είλαη πνιχ κεγάιν θαη δχζθνιν θαη γηα ην ιφγν 

απηφ απαηηεί κεγάιε πξνζνρή ζηελ επηινγή θαη ζηνλ ζπληνληζκφ ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ νη tour operators απαηηνχλ πηζηνπνηεηηθά απηψλ θαη ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο κε 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζνβαξή θαη θαιή ππφζηαζε θαη κε επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ζπλεξγαζηεί ζην παξειζφλ. 

Σν πεδίν ζην νπνίν θηλείηαη ν tour operator είλαη: 

 

α)Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο(αεξνπιάλα, πινία, ηξέλα, ιεσθνξεία) 

β)Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

γ)Γξαθεία ππελνηθίαζεο ιεσθνξείσλ ή βαλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ  

   πειαηψλ απφ ην αεξνδξφκην ζηα μελνδνρεία θαη απφ ηα μελνδνρεία   

   πίζσ ζην αεξνδξφκην θαη γηα εθδξνκέο. 
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δ)Γξαθεία ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ. 

ε)Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά κε δηαθνξά είδε       

   ζπνξ. 

 

Θα ζπλάςεη κε ηνπο παξαπάλσ ζπκβάζεηο κε ηνπο πην ζπκθέξνλ φξνπο γηα ζέζεηο, 

δσκάηηα, φξνπο δηαηξνθήο, κεραλνθίλεηα θαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πην 

δχζθνιν θνκκάηη είλαη ε θνζηνιφγεζε απηψλ θαη ν ζπληνληζκφο απηψλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ πην ειθπζηηθψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο παθέησλ. 

 

3
ν
 ηάδην: Σηκνιφγεζε 

 Αθφκα έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ ζχλζεζε ελφο παθέηνπ δηαθνπψλ είλαη ε 

ηηκνιφγεζε ηνπ.  Ο tour operator, αθνχ έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ, 

επηηχρεη ηηο θαιχηεξεο ηηκέο θαη πξναγνξάζεη ηα πξντφληα ηνπο, πξνρσξά ζηελ 

θνζηνιφγεζε ηνπ παθέηνπ ηνπ. Ζ ηηκή ηνπ παθέηνπ ζα είλαη κηα ηειηθή θαη εληαία γηα 

φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθή θαη αληαγσληζηηθή. Ο tour operator 

θξίλνληαο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αιιά θαη ηηο ηηκέο ησλ 

αληαγσληζηψλ ππνινγίδεη ηελ ηειηθή ηηκή πνπ ζα πνπιήζεη ην παθέην ηνπ.  ηελ ηηκή 

απηή θπζηθά, ν δηνξγαλσηήο ηνπ παθέηνπ πξνζζέηεη ην επηζπκεηφ θέξδνο. Βέβαηα 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε θνζηνιφγεζε ελφο ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ είλαη 

κηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε δηαδηθαζία. Πξηλ απνθαζίζεη γηα ηελ ηειηθή ηηκή πνπ ζα δψζεη 

ζην παθέην ηνπ, ν tour operator ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη φια ηα έμνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ παθέηνπ δειαδή φιν ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ.
65

 

 

4
ν
 ηάδην: Μπξνζνχξα 

Ο tour operator κε ηε δεκηνπξγία θαη θνζηνιφγεζε ησλ παθέησλ, πξνρσξάεη ζην 

ζηάδην ηεο ζχλζεζεο ελφο θαηαιφγνπ ν νπνίνο αλαθέξεη κέζα ηα παθέηα απηά θαη ηηο 

ηηκέο ηνπο ν νπνίνο νλνκάδεηαη ¨Μπξνζνχξα¨(Brochure). Απνηειεί ην πην ρξήζηκν 

εξγαιείν πξνψζεζεο θαη πψιεζεο ησλ παθέησλ θαζψο κέζα ζε απηήλ πεξηγξάθνληαη 

νη πξννξηζκνί, ηα κέζα κεηαθνξάο ζε απηνχο, ηα θαηαιχκαηα θαη αλαιπηηθά νη νξνί 

δηαηξνθήο θαη δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη ην θάζε ηνπξηζηηθφ 

παθέην μερσξηζηά αλαιπηηθά θαη κε αθξίβεηα. θνπφο δεκηνπξγίαο ηεο κπξνζνχξαο 

είλαη λα πξνζθαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο θαηαλαισηέο γηα δηαθνπέο, λα δψζεη ηηο 
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απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ησλ δηαθνπψλ ζηνπο πειάηεο, λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

εληζρχζεη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο πξνο ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Απνηειεί 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θνκκάηη δηφηη είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν ν ππνςήθηνο 

θαηαλαισηήο έξρεηαη ζε κηα πξψηε επαθή κε ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα πνπ έρεη 

ζρεδηάζεη ν tour operators θαη ζα θξίλεη ηη είλαη πην θαηάιιειν γηα εθείλνλ γηα λα 

πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά. Μφιηο νινθιεξψζεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο κπξνζνχξαο ν tour 

operator νξγαλψλεη έλα πιάλν πξνψζεζεο απηήο θαηαζηξψλνληαο κηα ζηξαηεγηθή κε 

δηαθνξέο ηερληθέο κε ην ιηγφηεξν δπλαηφηεξν θφζηνο. 

 

 

               

 

 

5
ν
 ηάδην: Πξνψζεζε ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ 

 

Μεηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο κπξνζνχξαο μεθηλάεη ν ζρεδηαζκφο γηα 

ηελ πξνψζεζε απηήο θαη ηελ πψιεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ πνπ πεξηέρεη, κε 

ζσζηέο ελέξγεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ. Οη tour operators θηλνχληαη κε δηαθνξέο ηαθηηθέο 

κάξθεηηλγθ ζην ρψξν ηεο αγνξάο πξνζπαζψληαο λα ηελ πξνσζήζνπλ κέζα απφ 

εθζέζεηο θαη δηάθνξεο επηδείμεηο. Γίλεηαη ε επίζεκε παξνπζίαζε ηεο κε θάπνηα 

επίδεημε ζε θάπνηα νξγαλσκέλε εθδήισζε, φπνπ ζπλήζσο ιακβάλεη ρψξα ζε έλα 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη νξγαλψλεηαη ε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ε νπνία καδί κε έλα 

πιάλν ηνπ ηκήκαηνο Γεκνζηψλ ρέζεσλ ηνπ tour operator, νινθιεξψλεη ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιφγνπ ηεο επηρείξεζεο.                                                            
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 Θα θηλεζεί ζηνλ ρψξν ηεο δηαθήκηζεο ρξεζηκνπνηψληαο φζα πεξηζζφηεξα κέζα 

απηήο κπνξεί θαη ζηνλ ρψξν ησλ δεκνζηψλ ζρέζεσλ γηα ηελ κεγαιχηεξε θαη 

θαιχηεξε πξνβνιή ηνπ θαηάινγνπ. Μία ηερληθή ησλ tour operators είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ αλαβξαζκφ ζηελ αγνξά πξηλ ηελ δηαθήκηζε κε ηελ αλαγγειία ηεο 

κπξνζνχξαο, δηαδίδνληαο δηάθνξεο εηδήζεηο γηα ην ηνπξηζηηθφ απηφ πξντφλ θαη 

θξνληίδνληαο κέζσ ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ λα πξνζδψζνπλ θχξνο ζε απηφ, θάλνληαο 

ηνπο πξνζθνξέο γηα ηνπο πην ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο. Οξγαλψλνπλ εθδειψζεηο γηα 

ηελ επίζεκε παξνπζίαζε ηεο κπξνζνχξαο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαθεκηζηηθήο 

θακπάληαο. Ζ δηαθήκηζε έρεη σο ζθνπφ λα θάλεη πην γλσζηφ ζην θνηλφ ηνλ 

ηνπξηζηηθφ θαηάινγν κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν θφζηνο ψζηε λα γίλεη πην πξνζηηφ 

ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Σα κέζα δηαθήκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη tour operators είλαη: 

 

1) Σειενπηηθή δηαθήκηζε 

2) Ηληεξλεη 

3) Πξαθηνξεία 

4) Αεξνδξφκηα 

5) Μεγάιεο αθίζεο  

6) ε ρψξνπο ζπγθέληξσζεο κεγάιεο κάδαο θνηλνχ π.ρ. γήπεδα 

7) Γηαθήκηζε ζε θηλεκαηνγξάθνπο 

8) Αεξνπνξηθέο δηαθεκίζεηο 

9) Ραδηφθσλν 

10)  Σνπξηζηηθέο εθζέζεηο 

11) Δθεκεξίδεο 

12) ε θηλεηά κέζα (Λεσθνξεία, ηξέλα) 

13) Teletext 

 

 Ο θάζε tour operator ζα πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη λα 

ηνπο γλσζηνπνηήζεη ην πξντφλ ηνπ ψζηε θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα ην 

πξνσζήζνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Ζ ελεκέξσζε ησλ ζπλεξγαηψλ απφ ηνλ tour 

operator ζπλήζσο γίλεηαη κε πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο, κε ηελ απνζηνιή επηζηνιψλ, 

ηειεθσληθά,  κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail)  ή αθφκα θαη κε επαγγεικαηηθά 

δείπλα ή ηαμίδηα. Πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

δηνξγαλψλνληαη δηάθνξα Info Tours απφ ηνπο tour operators θέξλνληαο αλζξψπνπο 
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απφ ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, ζηνπο θαηά ηφπνπο πξννξηζκνχο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

παθέησλ νη νπνίνη μελαγνχληαη ζηηο ηνπνζεζίεο απηέο θαη ζηα μελνδνρεία ψζηε λα 

πξνσζήζνπλ θαηάιιεια ζηνπο ππνςεθίνπο πειάηεο ηεο ρψξαο ηνπο ηα ηαμηδησηηθά 

παθέηα. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πιάλνπ ιεηηνπξγίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

κπξνζνχξαο ν tour operators δηαλέκεη ηα ηνπξηζηηθά παθέηα πνπ έρεη νξγαλψζεη ζηα 

ζεκεία πψιεζεο. 

 

 

    

 

 

6
ν
 ηάδην: Πψιεζε   

 

Απηφ είλαη ην ηειηθφ ζηάδην ζχλζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ αθνχ έρνπλ 

νινθιεξσζεί φιεο νη απαξαίηεηεο παξαπάλσ ελέξγεηεο αθνινπζεί ε πψιεζε απηνχ 

κέζσ ηαμηδησηηθψλ - ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξεηψλ ηνπ tour operator θαη απηψλ πνπ 

ζπλεξγάδεηαη θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νπνχ έρεη δεκηνπξγεζεί ηκήκα θξαηήζεσλ ζε 

απηφ.  
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Κεθάιαην 3ν 

Πεξηπηψζεηο-πλεληεχμεηο 

 

Πεξηπησζηνινγηθή Μειέηε CASE STUDY (Rewe Touristic) 

 

ην αθφινπζν case study εμεηάδεηαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 2 εηαηξηψλ, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ησλ tour operators, πνπ ζαλ ζθνπφ έρεη λα 

θαηαθηήζεη κηα αγνξά ζηφρν εξεπλψληαο θαη εληνπίδνληαο ηα ςπρνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ θαη ηηο ηδηαίηεξεο επηζπκίεο ηνπο, πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

αγνξά απηή. θνπφο ηνπ case study είλαη λα δείμεη ηελ επίπησζε πνπ έρεη ε εμέιημε 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ κάξθεηηλγθ πάλσ ζηελ δήηεζε ησλ πξντφλησλ ησλ 2 εηαηξηψλ. 

Οη 2 εηαηξίεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη νη ITS θαη JAHN REISEN, αλήθνπλ ζηνλ φκηιν 

ηνπ Rewe Touristic ν νπνηνο δξαζηεξηνπνηεηηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ην 

1980. Ζ θάζε εηαηξία απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή θαη εηζνδεκαηηθή 

νκάδα σο εμήο:  

 H ITS απεπζχλεηαη ζε αγνξέο – ζηφρνπο (target groups) πνπ πεξηιακβάλνπλ 

νηθνγέλεηεο θαη αλζξψπνπο ειηθίαο απφ 25 έσο 50 ρξνλψλ  κεζαίαο 

εηζνδεκαηηθήο νκάδαο.  

 Ζ JAHN REISEN απεπζχλεηαη ζε αγνξέο – ζηφρνπο (target groups) πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δεπγάξηα θαη αλζξψπνπο ειηθίαο απφ 40 ρξνλψλ θαη άλσ 

πςειήο εηζνδεκαηηθήο νκάδαο. 

ηφρνο ηεο Rewe Touristic ήηαλ λα θαηαθηήζεη κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο 

επαηζζεηνπνηψληαο ηνπο θαηαλαισηέο πάλσ ζην ζήκα ησλ εηαηξηψλ πνπ 

πξναλαθέξακε. Γηεμήγαγε έξεπλα ε νπνία επηθεληξψζεθε ζην ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ην πειάηε ε νπνία βαζίζηεθε πάλσ ζε ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αηφκσλ ησλ 

αγνξάο – ζηφρνπ ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ξεαιηζηηθά δεδνκέλα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηη επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ γηα ηνπο 

πξννξηζκνχο ησλ δηαθνπψλ ηνπο (δει. ην ηη είλαη πην ζεκαληηθφ γη’ απηνχο) φπσο: 

 

 Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα: πάλσ ζηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ησλ πειαηψλ. 

 ην πξνζαλαηνιηζκφ πνπ έρνπλ πάλσ ζηε ζρέζε ηνπο κε άιινπο αλζξψπνπο: 

πάλσ ζηελ αξκνλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ εκπηζηνζχλε.  
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 ηηο ηδηαίηεξεο επηζπκίεο ηνπο: πάλσ ζηε πνηφηεηα πνπ επηζπκνχλ, ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο γεληθφηεξα 

 ηηο ηαζεηο πνπ ερνπλ: λα εθκεηαιιεπνληαη ηηο επθαηξηεο πνπ παξνπζηαδνληαη, 

γηα δεκηνπξγηθνηεηα θαη  

 

Έξεπλα πάλσ ζηηο επηζπκίεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζέινπλ λα έρνπλ γηα ην 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

 ηνηρεία πξντφληνο γηα παξάδεηγκα ζην βαζηθφηεξν κέξνο ηνπ παθέηνπ πνπ 

είλαη ην μελνδνρείν θαη έρεη λα θάλεη κε ηνπνζεζία, ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε 

απφ αζηηθά θέληξα θαη παξαιίεο, παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη κνξθή ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ (γπκλαζηήξηα, θέληξα ζπλεδξίσλ, ηχπνη δσκαηίσλ, 

εζηηαηφξηα θηι.) 

 Γξαζηεξηνηεηεο πνπ κπνξεη λα ερεη ζην πξννξηζκν γηα παξαδεηγκα αζιεηηθεο 

θαη ςπραγσγηθεο δξαζηεξηνηεηεο θαη εθδξνκεο. 

 ηνηρείν αηζζεηηθήο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ θαη επίπεδν πνηφηεηαο 

εμππεξέηεζεο ηνπ μελνδνρείνπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, εκθαλίδνληαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο παξαδείγκαηα 

ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ησλ 2 εηαηξηψλ παλσ ζην ζρεδηαζκν ησλ ηνπξηζηηθσλ 

ηνπο θαηαινγσλ ζε κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία 3 εηψλ. θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ νη 

θαηάινγνη λα πιεζηάζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, επηθεληξψλνληαο ην πιηθφ ηνπο ζηνλ 

άλζξσπν.  

 
 

 

                  2009                                   2010                                2011 

                  Πξηλ                                Δμέιημε                     Σειεηνπνίεζε 
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                 2009                                   2010                                2011 

                 Πξηλ                                Δμέιημε                     Σειεηνπνίεζε 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο ηεο ITS, σο αγαπεκέλε πξνηίκεζε ησλ νηθνγελεηψλ, ζε 29% μεπεξλψληαο 

εηαηξίεο κεγάιεο φπσο ηελ Neckerman θαη ηελ TUI πνπ θαηείραλ, βάζε έξεπλαο, 24% 

θαη 23% αληίζηνηρα.  

 

Σν ITS ξπζκίδεη ηελ θνχξζα 

Πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο tour operator ησλ νηθνγελεηψλ? 

Γηα ην 29% ησλ εξσηεζέλησλ απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ Γεξκαληθνχ πεξηνδηθνχ Travel 

Talk είλαη ην εκπνξηθφ ζήκα tour operator ηεο ITS φπνπ αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο REWE. 

Αθνινπζνπλ πνιχ πηζσ απφ ηνπο κεγαινπο tour operators κε κηθξν πνζνζην: 

Schauinsland-Reisen θαη FTI. 

                              Πεγή: πεξηνδηθφ Travel Talk 2010 
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Ζ επηηπρία ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή πνπ επέδεημε ε Rewe Touristic ζηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πειαηψλ. Άξα απφ ηελ φιε έξεπλα πξνθχπηεη ην νπζηαζηηθφ ζπκπέξαζκα, φηη ε 

εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ θαη ζσζηά κειεηεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ κπνξεί 

λα έρεη αξθεηά πξνζνδνθφξεο επηπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ tour operators.  

     

 

πλεληεχμεηο  

 

 Ήξζακε ζε επαθή κε επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη εξγάδνληαη ή ζπλεξγάδνληαη κε ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία θαη tour 

operators ζηε Κξήηε. Μαο εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ tour 

operators ζηελ αγνξά, κε πνηα θηινζνθία θαηαζηξψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο 

κάξθεηηλγθ θαη πνηεο επηπηψζεηο έρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Κξαηήζακε θαη 

παξνπζηάδνπκε ηα πην ζεκαληηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πήξακε. 

Γηα επλφεηνπο ιφγνπο αλαθέξνπκε κνλφ ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ, ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλακε ηηο παξαθάησ βαζηθέο 

εξσηήζεηο:  

Πνηα είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζην ηνπξηζκφ. 

Πνηα ζεσξνχλ πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ tour operators ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν 

κάξθεηηλγθ.  

Πνηα ζεσξνχλ πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ tour operators ζε επίπεδν ηαθηηθψλ 

κάξθεηηλγθ. 

Πνηεο επηπηψζεηο πηζηεχνπλ πσο έρεη ην κάξθεηηλγθ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη 

επίπεδν ηαθηηθψλ ζηνπο tour operators. 

 

 

Οη απφςεηο ηνπ θπξίνπ Γ.Γ. operation manager ηεο Tui Hellas Κξήηεο 

 

Η TUI Travel PLC είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηαμηδησηηθέο εηαηξείεο 

παγθνζκίσο ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζηηο 3 επηεκβξίνπ ηνπ 2007 απφ ηελ 

ζπγρψλεπζε ηνπ αγγιηθνχ νξγαληζκνχ First Choice Holidays PLC θαη ηεο 

TUI AG Γεξκαλίαο. Πξνζθέξεη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο ζε 180 ρψξεο, 
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εμππεξεηεί πάλσ απφ 30 εθαηνκκχξηα πειάηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 20 θχξηεο 

αγνξέο πξνζθέξνληαο επξεία γθάκα ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη απαζρνιεί 

48,000 εξγαδφκελνπο.  

Η ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο έρεη πεληαεηέο πιάλν ζηφρσλ νη νπνίνη 

αλαζεσξνχληαη θάζε ρξφλν κε  ζθνπφ ηελ αχμεζε κεξηδίνπ ηεο αγνξάο.  

Βάζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, πξννδεπηηθά ν πξνγξακκαηηζκφο κάξθεηηλγθ 

θάζε ρξφλν πξνζπαζεί λα θεξδίζεη κεγαιχηεξα πνζνζηά πειαηψλ θαη  

πσιήζεσλ, δίλνληαο επίζεο ζηνηρεία γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ 

ηεο επφκελεο ρξνληάο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ, γίλεηαη κεηά απφ 

ζπλερείο έξεπλεο πάλσ ζηηο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ζηε δξάζε 

θαη ηνπ πνζνζηνχ δηαθίλεζεο ηνπξηζηψλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ζηηο αγνξέο  

θαη βάζε ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. 

Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ε TUI Travel PLC πξνρψξεζε ζηελ 

αγνξά κεγάισλ tour operator ζηελ Δπξψπε γηα λα εληζρχζεη ην ζήκα ηεο ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ αγνξψλ ζηφρσλ, ην νπνίν φκσο είρε θαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα ην 1996 ε TUI πξνρψξεζε ζηελ αγνξά ηνπ νιιαλδηθνχ tour 

operator κε ηελ επσλπκία Holland International θαη άιιαμε ηελ νλνκαζία 

ηνπ κε απνηέιεζκα λα πέζνπλ νη πσιήζεηο θαη λα ραζεί ζην ρξεκαηηζηήξην 

έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 20 % θαη ηειηθά λα επαλαθέξνπλ ηελ επσλπκία 

κεηά απφ δχν ρξφληα πξνζζέηνληαο ην ζήκα ηεο TUI επάλσ. 

πλεξγάδεηαη κε ηνπο κεγαιχηεξνπο tour operator ηεο Δπξψπεο φπσο είλαη ην 

Thomas Cook θαη ην REWE touristic γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηα κεξίδηα αγνξάο 

κέζα ζηελ θάζε ρψξα, κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο εηαηξίαο απέλαληη ζε 

άιινπο tour operator έρνληαο σο απνηέιεζκα ζήκεξα λα θαηέρεη ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ζηελ Δπξψπε. 

 ηελ Διιάδα ίδξπζε ην 1995 ηελ εηαηξία AIRTOUR GREECE S.A ε νπνία 

κεηνλνκάζηεθε ην 2000 ζε Tui Hellas. Η ιεηηνπξγία ηεο Tui Hellas 

αληηπξνζσπεχεη ην ζήκα θαη εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

TUI PLC ζηελ Διιάδα. Πεξηιακβάλεη έλα δίθηπν 25 ππνθαηαζηεκάησλ ζε 

φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο ειιεληθνχο πξννξηζκνχο θαη κε ηε δηεζλή ζπλεξγαζία 

ηνπ Οκίινπ ηεο TUI, ε εηαηξία έρεη ηζρπξνπνηήζεη ηελ ζέζε ηεο σο ν 

κεγαιχηεξνο ηνπξηζηηθφο νξγαληζκφο ζηελ Διιάδα. ηε Κξήηε ε Tui Hellas 

ιεηηνπξγεί σο Handling Agency γηα ινγαξηαζκφ ηεο TUI θαη παξέρεη 
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ππνζηήξημε ζηνπο Representatives πνπ ζηέιλεη ε εηαηξία. Αλαιακβάλεη ηελ 

πξνψζεζε θαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηηο εθδξνκέο ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Κξήηεο. 

Γηελεξγνχκε δηάθνξεο έξεπλεο ζηηο πεξηνρέο πνπ έρεη ν θάζε λνκφο ζηε Κξήηε 

κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ εθδξνκψλ κε μελαγνχο. Σν πξφγξακκα 

ησλ εθδξνκψλ δελ είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο πειάηεο ηεο TUI αιιά 

δεκηνπξγείηαη θαη πξνσζείηαη αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηά ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα ην πξφγξακκα εθδξνκψλ γηα ηνπο πειάηεο ηεο Thomson δελ ζα 

είλαη ίδην κε εθείλν ησλ πειαηψλ ηνπ Holland International. Πξνσζνχκε ηηο 

εθδξνκέο απηέο απφ ηε ζηηγκή πνπ θηάλνπλ νη πειάηεο, δίδνληαο ηνπο 

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ηα νπνία είλαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε tour operator, 

κέζα ζην ιεσθνξείν θαη κε information books ζηελ ππνδνρή ησλ 

μελνδνρείσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη Reps γηα λα πξνσζήζνπλ θαη λα 

πνπιήζνπλ  κε ηε ζεηξά ηνπο ηα πξνγξάκκαηα ζηνπο πειάηεο. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ πειάηεο άιισλ tour operators επηιέγνπλ λα   

θιείζνπλ εθδξνκέο κε εκάο θαζψο εκπηζηεχνληαη ηε πνηφηεηα πνπ πξνζδίδεη ε 

εηαηξία ηεο TUI. 

 

Οη απφςεηο ηνπ θπξίνπ Ν.Δ. αληηπξφεδξνπ θαη product manager ηνπ Rhodos Tours 

Traveland Crete 

 

To Rhodos Tours δεκηνπξγήζεθε to 1977 σο εηαηξία Δ.Π.Δ. ρσξηζκέλε ζε 

ηξία ηζνκεξή θνκκάηηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο Rhodos Tours θαη Traveland ηεο 

ξφδνπ θαη απφ ηνλ Κν Γηάλλε Αηζαιάθε. Σν 1993 αγνξάζηεθε θαη ήξζε ζηε 

θαηνρή ηνπ Κνπ Αηζαιάθε θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Rhodos Tours Traveland 

Crete Α.Δ. Λεηηνπξγνχκε σο incoming tour operator πνπιψληαο παθέηα 

δηαθνπψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ζε ζπλεξγαζία κε μέλνπο tour operators 

ιεηηνπξγνχκε επίζεο σο Handling Agency εμππεξεηψληαο ηνπο ζθνπνχο ηνπο. 

Πξνσζνχκε θαη πνπιάκε ηνπξηζηηθά παθέηα ζην εμσηεξηθφ κε ηε κέζνδν ηνπ 

άκεζνπ κάξθεηηλγθ κέζσ ηληεξλέη θαη κέζσ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη 

tour operators νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηα πξνγξάκκαηα καο κέζα ζηνπο 

ηαμηδησηηθνχο ηνπο θαηαιφγνπο.  

Σα ηνπξηζηηθά παθέηα πνπ πνπιάκε ζην εμσηεξηθφ απεπζχλνληαη ζε αγνξέο 

ζηφρνπο φπνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά ζηελ νπνία θηλνχληαη νη μέλνη tour 
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operators γηα ηνπο νπνίνπο νξγαλψλνπκε ην destination management, κε 

ζθνπφ λα έρνπκε θαιέο ζρέζεηο θαη λα έρνπκε ζσζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ καο. 

ε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, νη ζηφρνη πνπ θαζνξίδνπκε έρνπλ βάζνο ρξφλνπ κέρξη 

ηα δπν ρξφληα θαζψο νη ζπλζήθεο ζηε αγνξά κεηαβάιινληαη ζπλερψο. 

ηνρνπνηνχκε ηνπο πειάηεο αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο πνπ 

κπνξνχκε λα ηθαλνπνηήζνπκε σο επηρείξεζε θαη ζπλζέηνπκε ηα αλάινγα 

παθέηα. 

Η έξεπλα πνπ θάλνπκε πξαγκαηνπνηείηε κε ηε κέζνδν ηεο δεπηεξνγελνχο 

έξεπλαο θαη κέζα απφ ζπλεξγάηεο ζηνπο πξννξηζκνχο θαη ηνπξηζηηθέο 

εθζέζεηο. 

Πξαγκαηνπνηνχκε εβδνκαδηαίν έιεγρν γηα ηε θίλεζε ησλ θξαηήζεσλ πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξνληθφ πεξηζψξην ελφο κελά κε ζθνπφ, ζε 

πεξίπησζε πνπ είλαη πεζκέλε, λα νξγαλψζνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

μελνδνρεία special offers ζηνπο πειάηεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αεξνπνξηθέο 

εηαηξίεο, last minute πξνζθνξέο γηα ηε ηφλσζε ησλ πσιήζεσλ. 

εκαληηθφ ξνιφ έρεη δηαδξακαηίζεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ε 

αλάπηπμε  αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ Low Cost νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ 

δξνκνιφγηα ζηε Κξήηε θαη ζε ζπλεξγαζία κε απηέο καο έρεη δνζεί ε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχκε παθέηα κε ρακειέο ηηκέο φπνπ κπνξνχκε λα ηα 

πνπιάκε ζην εμσηεξηθφ. 

Δίρακε κηα απψιεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 35% ιφγν φηη ράζακε δπν κεγάια 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία φπνπ έθεξλαλ πειάηεο ζηε Κξήηε, ην Jet Σours ην 

φπνην αγνξάζηεθε απφ ην Thomas Cook θαη ην Alpitours ην φπνην άιιαμε 

δηεχζπλζε θαη πιένλ πξνζπαζνχκε λα επαλαθάκςνπκε ζηελ αγνξά. 

 

Οη απφςεηο ηνπ θπξίνπ Ν.Γ. δηεπζπληή πσιήζεσλ ηεο Grecotel  

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ γηα ηνπο tour operators 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα πνπ έρνπλ ζε θάζε αγνξά θαη 

απφ ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ απφ δηάθνξεο ρψξεο. 

Γηα παξάδεηγκα ε Αίγππηνο ρνξήγεη επηδφηεζε γηα θάζε πειάηε πνπ θέξλνπλ 

ζηε ρσξά νη tour operators θαη ζπλεηζθέξεη ζηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ηνπο. 

ηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ησλ  tour operators είλαη λα μερσξίζνπλ 

ην ζήκα ηεο επηρείξεζεο ηνπο αλάκεζα ζε εθείλν ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, 
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επαηζζεηνπνηψληαο ηνπο θαηαλαισηέο πάλσ ζε απηφ  θαη λα θαηαθηήζνπλ 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξα κεξίδηα ηεο αγνξάο. 

ηνρεχνπλ ζηε θαζεηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηε ζέζε 

ηνπο απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηελ 

εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ πηζαλψλ πεγψλ εζφδσλ εθηφο απφ ηηο θξαηήζεηο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο εθδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο 

πξννξηζκνχο. 

Γεκηνπξγνχλ πξντφληα ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε φιεο 

ηηο νκάδεο πειαηψλ ησλ αγνξψλ ζηφρσλ αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ηελ 

νηθνλνκηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα 

πεξηιακβάλνπλ ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπο παθέηα κε μελνδνρεία γηα 

νηθνγέλεηεο(family hotels), γηα δεπγάξηα θαη μελνδνρεία κφλν κε All inclusive 

φξνπο δηαηξνθήο. 

Πξνζπαζνχλ πιένλ λα έρνπλ απμεκέλε πεξίνδν early booking θαη εηδηθέο 

εθπηψζεηο κέζα ζηα παθέηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηηο 14 κέξεο δηακνλήο ζε έλα πξννξηζκφ νη δπν είλαη δψξν θαη 

πξνζθνξέο γηα ειηθησκέλνπο θαη honeymooners . 

Σα ηειεπηαία ρξφληα κεγάινη tour operators επηθεληξψλνπλ ηηο έξεπλεο ηνπο 

ζηε λννηξνπία θαη ζηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ 

δεκηνπξγψληαο λέα πξνθίι πειαηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηξείο θαηεγνξίεο 

ζρέζεσλ δεπγαξηψλ ζηελ νηθνγέλεηα(παηέξαο- κεηέξα, παηέξαο παηδί, κεηέξα- 

παηδί).Απεπζχλνληαη ζε ηλζηηηνχηα ςπρνινγίαο θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα 

γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε θαη αλάιπζε εξεπλψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ. Η 

θακπάληα κάξθεηηλγθ, πξνζαλαηνιίδεηαη πιένλ ζηνλ άλζξσπν κε ζθνπφ λα  

αθππλίζεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ έρνπλ κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, ηνπ direct 

marketing κέζσ ηληεξλεη θαη κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. 

Δθπαηδεχνπλ ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο λα μερσξίδνπλ ηα ηνπξηζηηθά 

πξντφληα αλάινγα κε ηα λέα πξνθίι πειαηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. 

 

Οη απφςεηο ηνπ θπξίνπ Γ.Γ. δηεπζπληή αγνξψλ θαη αλάπηπμεο πξντφληνο ηνπ Aura 

Tours  

 

ε ζηξαηεγηθφ επίπεδν ν ζρεδηαζκφο κάξθεηηλγθ ησλ tour operator έρεη σο 

θχξην αληηθείκελν  λα εληζρχζεη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ζήκαηνο 
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ηνπο ζηελ αγνξά. θνπφο ηνπο είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πνηνηηθή εηθφλα 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Έρνπλ σο ζηφρν λα 

θαηαθηήζνπλ θνκκάηη ηεο αγνξάο κε πςειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα πειαηνιφγην κε κεγάιε νηθνλνκηθή επξσζηία θαη 

θνηλσληθή επηθάλεηα. 

Γηα παξάδεηγκα αξλεηηθή επίπησζε ζην image ηεο TUI είρε ε αγνξά ηνπ 

αγγιηθνχ γξαθείνπ JMC ην 2001 θαζψο  είρε κηα κέζεο πνηφηεηαο  πειαηεία ε 

νπνία δελ ηαίξηαδε ζηελ πνηφηεηα πνπ πξνσζνχζε ν γεξκαληθφο νξγαληζκφο 

θαη αλαγθάζηεθε λα ην πνπιήζεη δπν ρξφληα κεηά θαη λα αγνξάζεη ζηελ 

Αγγιία ηελ Thomson ε νπνία είρε πνηνηηθφ πειαηνιφγην.  

Η εηθφλα  θαζνξίδεηαη απφ ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ν θάζε tour operator θαη απφ ην company profile ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ην είδνο ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ην επίπεδν ηερλνγλσζίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ. 

Δπελδχνπλ ζηελ εηθφλα, ζην ζήκα θαη ην slogan ηεο επηρείξεζεο, επηδηψθνπλ 

επηηπρήο ζπλεξγαζίεο κε αμηφινγνπο πξνκεζεπηέο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη 

επηιέγνπλ ζηειέρε κε πινχζηεο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία  ζην ρψξν. 

Μεγάινη tour operators φπσο ε TUI επελδχνπλ επίζεο ζηελ νηθνινγηθή 

επαηζζεζία ηεο επηρείξεζεο. πλάπηνπλ ζπλεξγαζίεο κε νηθνινγηθέο 

νξγαλψζεηο κε ζθνπφ λα πεξάζνπλ ζην θαηαλαισηή ηελ εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο πνπ λνηάδεηαη γηα ην πεξηβάιινλ. 

Τπάξρεη δηάθνξα ζηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

αλάκεζα ζηνπο tour operators αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηνπο ζηνρεχνληαο 

αγνξέο πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ. 

Γηα παξάδεηγκα έλαο tour operator ν φπνηνο πξνσζεί παθέηα Low cost θαη 

εθαξκφδεη ζηξαηεγηθέο πεληαεηνχο πιάλνπ γηα λα θαηαθηήζεη ηηο αλάινγεο 

αγνξέο, δελ κπνξεί λα ζηξαθεί ζε πνηνηηθνχο πειάηεο θαζψο ζα ρξεηαζηεί λα 

αιιάμεη πνιηηηθή κάξθεηηλγθ θαη θάλεη αιιαγέο ζην ζήκα θαη ηε δνκή ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ.  

Δλεκεξψλνπλ ζπλερψο κε ειεθηξνληθά γξάκκαηα ηα πξαθηνξεία κε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πξννξηζκνχο, ηα μελνδνρεία θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ ζηελ αγνξά ψζηε ην πξνζσπηθφ 

ησλ πξαθηνξείσλ λα έρεη ηε θαιχηεξε δπλαηή ελεκέξσζε  γηα λα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ παθέησλ ζηνπο πειάηεο. 
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Μέζα απφ ηηο κπξνζνχξεο ελεκεξψλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα δηαθνπψλ θαη πξνζθέξνπλ έλα πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηε 

πξαγκαηνπνίεζε πξνθξαηήζεσλ(early booking) κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν 

δηάζηεκα.   

Οη κπξνζνχξεο εθδίδνληαη αλάινγα κε ηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

tour operators. Γηα παξάδεηγκα νη κπξνζνχξεο ζηελ Αγγιία γηα ηελ 

θαινθαηξηλή ζαηδφλ εθδίδνληαη ην πξνεγνχκελν θαινθαίξη θαη βγάδνπλ άιιεο 

εθδφζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, ζηε Γεξκάληα εθδίδνληαη ην Ννέκβξην 

θαη ζηελ Διβεηία ην Γεθέκβξην.  

Αλάινγα κε ηε θίλεζε ησλ θξαηήζεσλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζαηδφλ, 

νη tour operators πξνβαίλνπλ ζηηο αλάινγεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. 

Πξνζθέξνπλ special offers αλάινγα κε ηηο πεξηφδνπο πνπ ζέινπλ λα 

ηνλψζνπλ ηηο θξαηήζεηο. Βγάδνπλ flyer ηα νπνία αλαξηψληαη ζηηο βηηξίλεο 

ησλ πξαθηνξείσλ θαη ζην ηληεξλεη γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο πσιήζεηο ζε 

πξννξηζκνχο φπνπ νη θξαηήζεηο είλαη πεζκέλεο. πλήζσο αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα γηα ηε θίλεζε ησλ θξαηήζεσλ ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ έρνπλ 

απφ ην Μάξηην θαη κεηά. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην 40% ησλ πειαηψλ πξαγκαηνπνηεί θξαηήζεηο απφ ην 

Μάξηην θαη κεηά θαζψο γλσξίδεη πσο γίλνληαη πξνζθνξέο απφ εθείλε ηε 

πεξίνδν θαη κεηά θαη πεξηκέλεη λα δεη ην επίπεδν πνπ ζα έρνπλ. Μηα απφ ηηο 

ηαθηηθέο ησλ tour operators είλαη ε επέθηαζε ηεο πεξηφδνπ πξνζθνξάο ηνπ 

early booking κε ζθνπφ ηε κείσζε απηνχ ηνπ πνζνζηνχ.  

ε πεξηπηψζεηο πνπ ε θίλεζε ησλ θξαηήζεσλ είλαη πνιχ ρακειή, δελ παξζνχλ 

έγθαηξα απνθάζεηο αλαζηξνθήο θαη δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ ζσζηέο ηαθηηθέο 

πξνψζεζεο γηα θάπνηνπο πξννξηζκνχο, νη tour operators κπνξεί λα 

αλαγθαζηνχλ λα κεηψζνπλ ηα αεξνπιάλα θαη ηηο πηήζεηο ζε απηνχο. 
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Αλαθεθαιαίσζε- πκπεξάζκαηα 

 

 

 Οη tour operators είλαη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζην ηνπξηζηηθφ ζηεξέσκα φπνπ 

νη δξάζεηο ηνπο ηνπνζεηνχληαη κε ζπλεξγαζίεο  νξηδφληηα ή θαζεηνπνηεκέλα ζηελ 

αγνξά αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο. Οη ελέξγεηεο ηνπο αλαπηχζζνληαη ζε έλα επξχ 

θάζκα ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φπνπ ην κάξθεηηλγθ ιακβάλεη 

θαζνξηζηηθφ ξνιφ ζηε ζχλζεζε, πξνψζεζε θαη πψιεζε ησλ  παθέησλ ζηελ 

ελδηαθεξφκελε αγνξά. Σν κάξθεηηλγθ γηα ηνπο tour operator, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο 

ππφινηπεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, είλαη αλαγθαίν γηα ηνλ θαιχηεξν 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ιεηηνπξγία ηνπ, λα ρσξηζηεί ζε ζηξαηεγηθφ θαη ηαθηηθφ 

κάξθεηηλγθ. 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ tour operators δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα επκεηάβιεην πεξηβάιινλ 

πνιιψλ παξαγφλησλ φπσο είλαη απηφ ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, φπνπ ρξεηάδεηαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηάθνξεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά θαηξνχο θαη γηα ην 

ιφγν απηφ δηελεξγνχλ ζπλερείο έξεπλεο ζηηο αγνξέο ζηφρνπο πνπ απεπζχλνληαη θαη 

ζηνπο παξάγνληεο ησλ πξννξηζκψλ. ε απηέο ηηο δηαθπκάλζεηο ρξεηάδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηαθηηθέο φπνπ ζπλδένληαη κε βξαρπρξφληεο απνθάζεηο, ψζηε λα 

απνθχγνπλ λα δεκησζνχλ θαη λα θαηαθέξνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, ελδερφκελεο αιιαγέο πξνο φθεινο ηνπο. 

 ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ, νη tour operators ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε 

βαζχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ρξφλνπ, γηα δηάθνξεο ζπλεξγαζίεο παξαγσγψλ 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ φπνπ έρνπλ ζηξαηεγηθφ πεξηζζφηεξν 

ραξαθηήξα, γηα ην πξντφλ, γηα ηηο ππνςήθηεο αγνξέο ηηο νπνίεο ζα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, ηνλ φγθν ησλ αηφκσλ, ηε δηαλνκή, ηε 

πξνψζεζε θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ.       

Οη tour operators ελεξγνχλ θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο, κε καθξνρξνλίνπο ζθνπνχο 

θαη βξαρπρξφληνπο ζθνπνχο, θαζνξίδνληαο ζηφρνπο, θαηαξηίδνληαο ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, θαηακεξίδνληαο 

νξζνινγηθά ηηο δαπάλεο. πλάπηνπλ ζπλεξγαζίεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο κε 

παξαγσγνχο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζπγθεληξψλνπλ φια ηα 

ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ παθέηνπ δηαθνπψλ. Καηά ηελ 

σξίκαλζε ηνπ πξντφληνο ζηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, ε ζέζε θαη εηθφλα 

θαηαιακβάλνπλ πξσηαξρηθφ ξνιφ ζηελ επηρείξεζε θαη ζηνλ αληαγσληζκφ κε άιινπο 

tour operator.  



 81 

Απνδεηθλχεηαη πσο ε ζσζηή επίθιεζε θαη πξνζέγγηζε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, 

κέζσ ηεο πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ θαη ζσζηά ζρεδηαζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

κάξθεηηλγθ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επίηεπμε θεξδψλ θαη ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηα 

κεξίδηα αγνξάο θαη ηειηθψο ζηελ εδξαίσζε ελφο tour operator ζαλ ηνλ leader ζε κηα 

αγνξά αξθεηά αληαγσληζηηθή. ε απηφ ζπλεγνξνχλ, φπσο βιέπνπκε, ηφζν ηα 

λνχκεξα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ TUI θαη  Rhodos Tours 

Traveland Crete φζν θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Rewe Touristic. 

Αληίζεηα έλαο ιαλζαζκέλνο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κάξθεηηλγθ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ θαθέο εθηηκήζεηο, κπνξεί λα επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

πνηφηεηα θαη ζηελ εηθφλα ησλ tour operator πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα επηθέξεη 

κείσζε ηνπ θέξδνπο θαη κεγάια κε αλακελφκελα έμνδα.  

 ην επίπεδν ησλ ηαθηηθψλ κάξθεηηλγθ νη απνθάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνληαη έγθαηξα 

θαη ζσζηά ζηνρεπκέλα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηαθηηθφ έιεγρν ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

αληαγσληζηψλ ζηηο αγνξέο, κπνξεί λα δψζνπλ απνηειεζκαηηθή ψζεζε ζε κηα 

ππνηνληθή αγνξά, λα κεηψζνπλ ηηο ελδερφκελεο απψιεηεο θεξδψλ θαη λα 

αλαζηξέςνπλ ην αξλεηηθφ θιίκα πσιήζεσλ κηαο ηνπξηζηηθήο ζαηδφλ. Αληίζεηα 

απνθάζεηο ηαθηηθψλ νη νπνίεο ιακβάλνληαη κε θαζπζηέξεζε ή νη ηαθηηθέο 

πξνψζεζεο έρνπλ ιαλζαζκέλε ζηφρεπζε, επηθέξνπλ άζθνπα έμνδα κάξθεηηλγθ θαη 

πιενλέθηεκα ζηηο αληαγσλίζηξηεο εηαηξίεο. Άξα νη επηπηψζεηο ηνπ κάξθεηηλγθ πάλσ 

ζηελ θεξδνθνξία αιιά θαη ζηελ βησζηκφηεηα ησλ tour operators είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο. 
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