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Στρατηγική Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Προϊόντων Περιφέρειας

1.1

Αξιολόγηση 

Προϊοντικών Κατηγοριών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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τουριστικών προϊόντων

Αξιολόγηση Προϊοντικών Kατηγοριών 

Κατηγορία Ήλιος και Θάλασσα

Χαρακτηριστικά Ήλιου και Θάλασσας

Κλίμα Το κλίμα στο Νότιο Αιγαίο είναι ήπιο, με ελάχιστες βροχοπτώσεις, ενώ τον Αύγουστο κυριαρχούν οι βόρειοι άνεμοι.

Παραλίες 333 παραλίες, εκ των οποίων 41 με γαλάζιες σημαίες, που ικανοποιούν όλες τις προτιμήσεις.

Φυσικά τοπία
Εξαιρετική ποικιλομορφία τοπίων: από τα παρθένα και ανεξερεύνητα τοπία μοναδικής ομορφιάς μέχρι και τα πιο 
κοσμοπολίτικα, κάθε επισκέπτης και κάθε τμήμα αγοράς μπορεί να βρει αυτό που ικανοποιεί απόλυτα την εκάστοτε 
επιθυμία, είτε πρόκειται για ξεκούραση και επαφή με τη φύση, είτε για διασκέδαση και σύγχρονο lifestyle.

Αρχιτεκτονική Ιδιαίτεροι οικισμοί: με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική των Κυκλάδων και την παραδοσιακή γραφικότητα των 
Δωδεκανήσων.

Μορφολογία Μοναδική μορφολογία: γεωλογικοί σχηματισμοί απαράμιλλης ομορφιάς στη Μήλο και τη Σαντορίνη, εναλλαγή 
πράσινου και μπλε στα  Δωδεκάνησα.

Προσβασιμότητα Εύκολη πρόσβαση: 13 αεροδρόμια, ένα τουλάχιστον κύριο λιμάνι σε κάθε νησί και δίκτυα λεωφορείων για μετακινήσεις 
εντός των νησιών.

Εγγύτητα Μικρές αποστάσεις εντός των νησιών και μεγάλος αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων κοντά σε παραλίες και 
αξιοθέατα.

Υποδομές Ξενοδοχειακές υποδομές ιδιαίτερα ανεπτυγμένες.

Εστίαση-Αγορές Μεγάλο εύρος επιλογών για εστίαση και σημαντική παρουσία καταστημάτων για αγορές.

Το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα του Νοτίου Αιγαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο στους επισκέπτες με την εικόνα της Ελλάδας ως τουριστικό 
προορισμό. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου είναι γνωστά παγκοσμίως και διαθέτουν μερικές από τις διασημότερες παραλίες.
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Αξιολόγηση Προϊοντικών Kατηγοριών 

Κατηγορία Ναυτικός Τουρισμός

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων

Ο Ναυτικός Τουρισμός είναι αρκετά ανεπτυγμένος αλλά υπάρχει πρόσφορο έδαφος και για περαιτέρω ανάπτυξη: μοναδική μορφολογία  
ακτογραμμών, εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, μεγάλη φήμη των νησιωτικών προορισμών. Η ενδυνάμωση σε επίπεδο υποδομών και παροχής  υπηρεσιών 
Sailing, Yachting αλλά και Cruising, σε συνδυασμό με τη σύνθεση ειδικά διαμορφωμένης στρατηγικής για το Ναυτικό Τουρισμό, μπορεί να συμβάλει 
δραστικά στην ανάπτυξή του.

Χαρακτηριστικά Ναυτικού Τουρισμού

Υποδομές 12 μαρίνες που προσφέρουν βασικές υπηρεσίες και πάνω από 1000 θέσεις για σκάφη.

Διεθνείς εκδηλώσεις Ιστιοπλοϊκοί αγώνες με διεθνές ενδιαφέρον: Ράλι Αιγαίου, Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου.

Yachting

Το yachting στο Νότιο Αιγαίο αποτελεί κυρίαρχο προϊόν για affluent επισκέπτες με σκάφος. 
Διαμονή μέσα στο σκάφος, επίσκεψη στις δημοφιλείς παραλίες ή σε απόμερες παραλίες και κόλπους για μεγαλύτερη 
ιδιωτικότητα. Δημοφιλείς προορισμοί σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες.

Η εγγύτητα μεταξύ μεμονωμένων προορισμών προσφέρει τη δυνατότητα επίσκεψης πολλών νησιών σε μια διαδρομή.


Απευθύνεται σε όλες τις αγορές-στόχους. Τμήματα αγοράς: Έμφαση σε high net worth individuals.

Cruising

Tο Νότιο Αιγαίο αποτελεί κυρίαρχο προορισμό για τους επισκέπτες κρουαζιέρας. 
Νησιά που υποστηρίζουν τον τουρισμό κρουαζιέρας είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Πάτμος, η Κως και η Σύμη.  

Η παραμονή στα νησιά είναι ολιγόωρη με κύρια επίσκεψη στη χώρα για αγορές και αναψυχή.


Αγορές: Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Κίνα. Τμήματα αγοράς: Ζευγάρια & Oικογένειες 40-65.

Sailing

Tο Νότιο Αιγαίο αποτελεί κυρίαρχο προορισμό για επισκέπτες που ενδιαφέρονται για ιστιοπλοΐα.  
Διατίθενται πολλές επιλογές ενοικίασης σκαφών/υπηρεσιών/εξοπλισμού που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
αναγκών και προτιμήσεων. 

Αγορές: Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία.  Τμήματα αγοράς: Ζευγάρια και παρέες 25-35.
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Αξιολόγηση Προϊοντικών Kατηγοριών 

Κατηγορία CITY BREAK 

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων

O τουρισμός City Break δεν μπορεί να υποστηριχθεί άμεσα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθώς δεν υπάρχουν μεγάλα αστικά κέντρα.  
Μπορούν όμως να αξιοποιηθούν πτυχές του προϊόντος City Break, με σκοπό την ενίσχυση της ζήτησης και την αντιμετώπιση της εποχικότητας.

Κύριες Πτυχές CITY BREAK

            Αστικά  κέντρα Στο Νότιο Αιγαίο δεν υπάρχει αστικό κέντρο που να υποστηρίζει πλήρως τις παραπάνω πτυχές ώστε να  
χαρακτηριστεί αμιγώς προορισμός «city break».

Αξιοποίηση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων

Η δημιουργία και αξιοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και διεθνών φεστιβάλ για ειδικά κοινά σε off-season περίοδο, σε  
συγκεκριμένους προορισμούς, μπορεί να συνεισφέρει στην ενίσχυση της ζήτησης. Τα νησιά της Μυκόνου, Σαντορίνης  
Σύρου, Ρόδου και Κω, θα μπορούσαν δυνητικά να αναπτύξουν και να αναδείξουν σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις 
με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών για ολιγοήμερη διαμονή.

Αξιοποίηση  εγγύτητας  
με τον City Break 

προορισμό της Αθήνας

Τα νησιά Κέα, Άνδρος, Κύθνος μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν προορισμούς “island break-close to Athens” για  
σύντομες αποδράσεις (short breaks) λόγω της εγγύτητάς τους με την Αθήνα. Με αυτό τον τρόπο οι εμπειρίες από τα 
City Break τουριστικά προϊόντα της Αθήνας, μπορούν να συνδυαστούν με εξορμήσεις σε νησιά για απόλαυση Ηλίου και  
Θάλασσας. Πρόκειται για ένα διαπεριφερειακό τουριστικό προϊόν με σημαντική δυναμικότητα ανάπτυξης.

Εκδηλώσεις, Παραστάσεις & Φεστιβάλ
City Life (Περιπλάνηση στην πόλη, Θεματικές


διαδρομές, Νυχτερινή ζωή, Ψώνια, Γαστρονομία)



Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Νοτίου Αιγαίου / Οδικός Χάρτης 2015-2020 7

Αξιολόγηση Προϊοντικών Kατηγοριών 

Κατηγορία Ιατρικός Τουρισμός

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων

Πρόκειται για κατηγορία τουριστικού προϊόντος με προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον. Κρίνεται σημαντικός ο σχεδιασμός ειδικά 
διαμορφωμένης στρατηγικής marketing, με σκοπό την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Ιατρικού Τουρισμού σε επίπεδο προσφοράς και ζήτησης.

Προτεραιότητες για ανάπτυξη Ιατρικού Τουρισμού

Πλήρης Αξιοποίηση και Ενδυνάμωση  
Υπαρχόντων Υποδομών Στρατηγικός  Σχεδιασμός  

Marketing με  ιδιαίτερη 
βαρύτητα  στην Β2Β αγορά

Επικέντρωση σε επεμβάσεις με ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα  και/ή ρυθμιστικό πλαίσιο (π.χ. θεραπεία  

γονιμότητας)

Απόκτηση Διεθνών Διαπιστευτηρίων Ποιότητας  
Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών

Επένδυση σε Ανθρώπινο Δυναμικό με στόχο την 
παροχή  υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Υπάρχουσα κατάσταση

Νοσοκομειακές υποδομές Οι νοσοκομειακές υποδομές προσφέρουν τις βασικές υπηρεσίες, ενώ τα σύνθετα περιστατικά μεταφέρονται 
στην Αττική.

Υπηρεσίες Υπηρεσίες από ιδιώτες προσφέρονται κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Αττικής.

Καταλύματα Στο Νότιο Αιγαίο υπάρχουν καταλύματα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των επισκεπτών.

Ασφάλεια Στη περιοχή κυριαρχεί αίσθημα σταθερότητας και ασφάλειας, σημαντικός παράγοντας για επισκέπτες που ανήκουν  
στην τρίτη ηλικία.

Χαρακτηριστικά  προορισμού Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου διαθέτουν μοναδικά στοιχεία τουριστικού προϊόντος ικανά να εμπλουτίσουν την  
εμπειρία του επισκέπτη που ταξιδεύει με σκοπό την υλοποίηση επέμβασης.

Γαστρονομία
Ο γαστρονομικός πλούτος που διαθέτουν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με ποικιλία τοπικών προϊόντων και 
συνταγών σε  συνδυασμό με τη Μεσογειακή Παράδοση, αποτελεί μια δυνητική ευκαιρία για ανάπτυξη ειδικά 
διαμορφωμένου προϊόντος που θα αφορά τη διαχείριση βάρους.
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Αξιολόγηση Προϊοντικών Kατηγοριών 

Κατηγορία Πολιτιστικός Τουρισμός

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων

Ο Πολιτιστικός/Θρησκευτικός τουρισμός λειτουργεί συνδυαστικά με την κατηγορία Ηλίου και Θάλασσας για τη σύνθεση τουριστικών  προϊόντων.

Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου διαθέτουν μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από όλες τις περιόδους της ιστορίας τους, μεταξύ των  
οποίων και αρκετά μνημεία UNESCO. Επίσης, το θρησκευτικό στοιχείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο χαρακτηριστικό σε κάθε προορισμό με μοναστήρια  
και εκκλησίες μοναδικής αξίας. Ταυτόχρονα, στα νησιά υπάρχουν σημαντικές τοπικές παραδόσεις και εκδηλώσεις, αρκετά  δημοφιλείς στους επισκέπτες  
που εμπλουτίζουν την εμπειρία τους.

Χαρακτηριστικά Πολιτιστικού Τουρισμού

Αρχαία ιερά, αρχαιολογικοί  
χώροι και Μουσεία

Αξιοσημείωτος πολιτισμικός πλούτος. Το Νότιο Αιγαίο διαθέτει το 41.6% των ελληνικών αρχαίων ιερών, το  11.7% 
των ελληνικών αρχαιολογικών χώρων και το 17% των ελληνικών μουσείων.

Διεθνή φεστιβάλ Όπως το Santorini Jazz Festival, το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Σαντορίνης, το Φεστιβάλ Νάξου, το Διεθνές Φεστιβάλ  
Κινηματογράφου Ρόδου και το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Ρόδου.

Χώροι, μουσεία, κτίρια ή  
περιοχές με ιδιαίτερη φήμη

Όπως το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Γουλανδρή στην Άνδρο, η Προκυμαία Καλύμνου, το Ασκληπιείο Κω, το 
Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου, η Φυλακωπή, οι Κούροι Νάξου, το Κάστρο Νάξου, οι τοιχογραφίες της Πρωτοθρόνου και 
της Παναγίας Δροσιανής στη Νάξο, τα νεοκλασικά της Ερμούπολης, η μεσαιωνική πόλη και παλάτια της Ρόδου, η Δήλος.

Αξιοσημείωτα μνημεία  
πολιτιστικού και  
θρησκευτικού  
ενδιαφέροντος

Όπως η Εκατονταπυλιανή της Πάρου, το Μοναστήρι της Αποκάλυψης του Ιωάννη στην Πάτμο, η Εκκλησία της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Τήνου, η Παναγία Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό, οι Κατακόμβες της Μήλου, τα Μοναστήρια 
των Καπουτσίνων και των Ιησουιτών στη Σύρο.

Στοιχεία τοπικής  
κουλτούρας

Όπως τα Οινοποιεία στη Σαντορίνη, τα σφουγγάρια στην Κάλυμνο, η μαρμαρογλυφία στην Τήνο, τα Καθολικά 
Μοναστήρια στη Σύρο, η αναπαράσταση αλίευσης σφουγγαριών στην Κάλυμνο, η γιορτή των παραμυθιών στην Κύθνο, 
πολλά τοπικά πανηγύρια και παραδοσιακές εκδηλώσεις.
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Αξιολόγηση Προϊοντικών Kατηγοριών 

Κατηγορία MICE Τουρισμός

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων

Ο MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) Τουρισμός, παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική σε συγκεκριμένα νησιά αλλά και ισχυρές 
ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη σε επίπεδο Νοτίου Αιγαίου.

Χαρακτηριστικά MICE Τουρισµού

Συνεδριακές υποδοµές

Στα Δωδεκάνησα, η Ρόδος και η Κως, αποτελούν προορισμούς που διαθέτουν συνεδριακά κέντρα με μεγάλη  
χωρητικότητα και εξειδικευμένες υπηρεσίες.


✓ H Ρόδος διαθέτει συνεδριακές εγκαταστάσεις εντός πολυτελών ξενοδοχείων που μπορούν να

φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.


✓ To Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Κω (KICC) είναι ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά κέντρα της Ελλάδας και  
της Μεσογείου.


Στις Κυκλάδες λειτουργούν συνεδριακά κέντρα στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Σύρο, τη Μήλο και την Τήνο.  


Στα υπόλοιπα νησιά του Νοτίου Αιγαίου υπάρχουν διαθέσιμες υποδομές σε επίπεδο ξενοδοχείων.

Ξενοδοχειακές υποδοµές Στο Νότιο Αιγαίο, οι υπάρχουσες υποδομές φιλοξενίας προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και μπορούν να 
καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Χαρακτηριστικά 
προορισµών

Τα μοναδικά στοιχεία των προορισμών του Νοτίου Αιγαίου όπως οι παραλίες σπάνιας ομορφιάς, το φυσικό τοπίο, 
η γαστρονομία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και ο πολιτισμικός/θρησκευτικός πλούτος, προσφέρουν ένα 
συνδυασμό πρωτόγνωρων εμπειριών και λειτουργούν ενισχυτικά στο τουριστικό προϊόν MICE.

Προϊόν Ήλιος και Θάλασσα Ο MICE τουρισμός λειτουργεί συμπληρωματικά με το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα, γεγονός που δίνει σημαντικό 
πλεονέκτημα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Εποχικότητα ζήτησης
Η ενδυνάμωση και ανάπτυξη του MICE τουρισμού στο Νότιο Αιγαίο, μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της ζήτησης 
σε περιόδους με αδρανή δυναμικότητα (Dormant capacity), καθώς τα περισσότερα συνέδρια διοργανώνονται 
κυρίως τους μήνες Μάιο-Ιούνιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
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Στρατηγική Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Προϊόντων Περιφέρειας

1.2

Kύριες Αγορές 

Νοτίου Αιγαίου


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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τουριστικών προϊόντων

Το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα αποτελεί το κυρίαρχο τουριστικό προϊόν της περιφέρειας με 
σημαντική δυναμική και ισχυρή επιθυμία των επισκεπτών για επαναληπτική επίσκεψη. Στόχος είναι η  
ενίσχυση της τουριστικής αγοράς του Νοτίου Αιγαίου σε συνάρτηση με τους  

στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό της Ελλάδας.
Κύρια προϊοντική κατηγορία

Βασικά κοινά της περιφέρειας αποτελούν οι παραδοσιακές αγορές:  
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Σκανδιναβία,  

Ρωσία, Ολλανδία, Αυστρία και ΗΠΑ.

Αγορές προς αξιοποίηση θεωρούνται η Τουρκία, Ισραήλ, Πολωνία,


ανερχόμενες η Αυστραλία, Κίνα, Αραβικές και Ασιατικές αγορές,

ενώ τα τμήματα αγοράς που επισκέπτονται το Νότιο Αιγαίο παρουσιάζουν 
χαρακτηριστική  ποικιλομορφία και κάλυψη όλων των ειδικών στρωμάτων.

Κύριες αγορές-στόχοι

Kύριες Αγορές Νοτίου Αιγαίου

Επισκόπηση Υφιστάμενης κατάστασης
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Προφίλ ΔιαμονήΚύρια Αγορά Δραστηριότητες Εποχικότητα Τμήματα Αγοράς

• Δαπάνη €1.000/ταξίδι 

• Διαμονή 8,9 νυχτών

• Βαρύτητα σε φαγητό και 
ποτό

Αύγουστος

Μάιος-Σεπτέμβριος Γαλλία all—inclusive Οικογένειες 45-64


Ζευγάρια 35-44

Χαλάρωση 

Ηλιοθεραπεία


Γνωρίζοντας τα τοπία

Επίσκεψη αξιοθέατων

ΗΠΑ
• Διαμονή 3 νυχτών

• Πλούσιες εμπειρίες και 
συναρπαστικές μορφές 
ψυχαγωγίας

Ιούλιος-Σεπτέμβριος Προτίμηση για διεθνή 

brands ξενοδοχείων Οικογένειες 45-64Επίσκεψη αξιοθέατων


και αγορών 

Γερμανία
• Δαπάνη €1.204/ταξίδι 

• Διαμονή 11,9 νυχτών

• Χαλάρωση και αξιοθέατα

• Απαιτητικοί επισκέπτες

Μάιος-Ιούνιος 

&


 Σεπτέμβριος
Ξενοδοχεία

25-64

&


35-44

Χαλάρωση 

Κολύμπι 


Ηλιοθεραπεία

Γνωρίζοντας τα τοπία

Επίσκεψη αξιοθέατων

Ιταλία
• Δαπάνη €742/ταξίδι 

• Διαμονή 9,1 νυχτών

• Απαιτητικοί στην ποιότητα

• Χαμηλό κόστος

Ιούλιος-Αύγουστος
Χαμηλό κόστος διαμονής


& 

all—inclusive

Ζευγάρια 55-64

Ζευγάρια 35-44

Χαλάρωση

Ανακάλυψη τοπίου 


Ηλιοθεραπεία

Ηνωμένο Βασίλειο

• Δαπάνη €1,015/ταξίδι 

• Διαμονή 10,2 νυχτών

• Ασφάλεια 

• Σχέση τιμής-ποιότητας

• Χαμηλό κόστος

Μάιος-Σεπτέμβριος all—inclusive Οικογένειες &

Ζευγάρια 25-64 (25-34)

Χαλάρωση

Ηλιοθεραπεία


Απόλαυση φαγητού και 
ποτού


Περιήγηση σε τοπία 

Αυστραλία
• Διαμονή 3 νυχτών

• Φυσικά τοπία

• Αυθεντικότητα

Ιούνιος-Σεπτέμβριος Από τις πιο πολυτελείς μέχρι 
τις πιο απλές λύσεις

Γνωριμία τοπίου και τρόπου 
ζωής

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων

Kύριες Αγορές Νοτίου Αιγαίου

Σύνθεση Προφίλ Επισκεπτών
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Προφίλ ΔιαμονήΚύρια Αγορά Δραστηριότητες Εποχικότητα Τμήματα Αγοράς

• Δαπάνη €1.091/ταξίδι 

• Διαμονή 8,2 νυχτών

• Κράτηση νωρίς

• 74% online booking

Μάιος-Σεπτέμβριος Ολλανδία Ξενοδοχεία  &

all—inclusive

Οικογένειες 45-54

Ζευγάρια 35-44

Χαλάρωση 

Ηλιοθεραπεία


Κολύμπι

Φύση

Σκανδιναβία
• Δαπάνη €1.617/ταξίδι 

• Διαμονή 6,7 νυχτών

• Κράτηση 1 μήνα και 4-6 
μήνες πριν

Μάιος-Σεπτέμβριος Προτίμηση για διεθνή 

 brands ξενοδοχείων

Οικογένειες 55-64

Νέοι 20-30

Επίσκεψη αξιοθέατων

και αγορών 

Ρωσία
• Δαπάνη €1.368/ταξίδι 

• Διαμονή 6,9 νυχτών

• Κράτηση 1 μήνα πριν

• μέσω vk.com.

Ιούνιος-Σεπτέμβριος all—inclusive Ζευγάρια 25-34

Ζευγάρια 35-64

Χαλάρωση

Ανακάλυψη τοπίου 


Επίσκεψη σε περιοχές/
εκδρομές

Τουρκία

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων

• Δαπάνη €600/ταξίδι 

• Διαμονή 3-4 νυχτών

• Κράτηση έως 1 μήνα πριν

Μάιος-Σεπτέμβριος Ξενοδοχεία  &

all—inclusive

Οικογένειες 55-64

Ζευγάρια 25-34

Χαλάρωση- Κολύμπι

Απόλαυση φαγητού/ποτού


Αγορές

Επίσκεψη σε αξιοθέατα/

εκδρομές

Kύριες Αγορές Νοτίου Αιγαίου

Σύνθεση Προφίλ Επισκεπτών
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Κύριες Αγορές Νοτίου Αιγαίου

Ιεράρχηση Αγορών Στόχων

  Κύριες Αγορές

Παραδοσιακές αγορές: 

Γερμανία/Γερμανόφωνες χώρες 

Αγγλία 
Γαλλία/Γαλλόφωνες χώρες 

ΗΠΑ  

Ρωσία


Ευρωπαϊκές χώρες: 

Σκανδιναβία  

Ιταλία 
Ολλανδία 

Αυστρία 

Αγορές προς αξιοποίηση:  

Τουρκία 

Ισραήλ 

Πολωνία


  Ανερχόμενες  Αγορές

Νέες ανερχόμενες αγορές: 

Αυστραλία 

Κίνα 

Αραβικές χώρες 
Ασιατικές χώρες


Η είσοδος σε νέες αγορές προϋποθέτει ειδική 
ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος με βάση τις 
προτιμήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
επισκεπτών όπως: China Ready Accreditation για την 
αγορά της Κίνας, Halal Certifications για το κοινό των 
μουσουλμάνων, Kosher Certifications για το εβραϊκό 
κοινό. 


  Τμήματα αγοράς

Εστίαση σε ειδικά τμήματα αγορών: 
Νέοι 18-24 

Σε προορισμούς που προσφέρουν διασκέδαση, 
δραστηριότητες και στιγμές γεμάτες ένταση. 


LGBT κοινό  
Σε προορισμούς δεκτικούς σε LGBT τουρισμό. 

Ζευγάρια 25-34 

για ρομαντικές στιγμές και περιήγηση σε 
ανεξερεύνητα νησιά. 


Οικογένειες με παιδιά 35+ 

σε νησιά με υποδομές και δραστηριότητες για 
οικογένειες.


Τρίτη ηλικία 55+

σε νησιά με εύκολη προσβασιμότητα και παροχές με 
βάση τις ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος.


Στόχοι για τις αγορές: Ενίσχυση μεριδίου στις παραδοσιακές αγορές που αποτελούν βασικό πυλώνα περαιτέρω ανάπτυξης, αύξηση μεριδίου σε 
εδραιωμένες ευρωπαϊκές αγορές με μέση δαπάνη, επιλεκτική διείσδυση σε αγορές προς αξιοποίηση με υψηλή τουριστική κίνηση και στοχευμένη 
σταδιακή είσοδο σε ανερχόμενες αγορές. 

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Στρατηγική Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Προϊόντων Περιφέρειας

1.3

Στρατηγική 

Στόχευσης Αγορών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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1. Αύξηση μέσης ημερήσιας δαπάνης
Στόχευση affluent κοινών και επικέντρωση στις παραδοσιακές αγορές (οι top 10 αγορές αντιπροσωπεύουν το 60% της τουριστικής κίνησης).

Αύξηση διείσδυσης σε ανερχόμενες αγορές με υψηλές δαπάνες.

2. Άμβλυνση της εποχικότητας
Διεύρυνση των προϊοντικών κατηγοριών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επισκεπτών στην αρχή ή στο τέλος της εποχικότητας.

3. Διαμόρφωση και περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος
Ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος Ηλίου και Θάλασσας με πρόσθετα χαρακτηριστικά βάσει εξειδικευμένων τμημάτων αγοράς. 

 Κύριοι στρατηγικοί στόχοι  

Στρατηγική Στόχευσης Αγορών 
Προϊοντική κατηγορία «Ήλιος και Θάλασσα» 

Oι κύριοι στρατηγικοί στόχοι για την ανάπτυξη του τουρισμού στο Νότιο Αιγαίο εστιάζουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του προσφερόμενου προϊόντος 
Hλίου και Θάλασσας και στη στόχευση σε αγορές και τμήματα αγοράς με υψηλότερη δαπάνη. Κομβικής σημασίας είναι ο στόχος της άμβλυνσης της 
εποχικότητας, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σταδιακά μέσω της ενίσχυσης της τουριστικής ζήτησης κατά τους Shoulder Months (Μάιος & Σεπτέμβριος). 

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΥΡΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΛΟΣ ΜΗΛΟΣ  ΣΙΚΙΝΟΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΙΜΩΛΟΣ

ΑΝΑΦΗ ΙΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ

ΠΑΡΟΣ ΚΕΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΔΟΝΟΥΣΑ

ΤΗΝΟΣ ΚΥΘΝΟΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

ΝΑΞΟΣ ΚΕΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΣΙΦΝΟΣ

ΡΟΔΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΛΕΙΨΟΙ

ΚΩΣ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΧΑΛΚΗ

ΠΑΤΜΟΣ ΣΥΜΗ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΛΕΡΟΣ ΤΗΛΟΣ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΣΟΣ 

Η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει ένα ιδιόμορφο χαρακτηριστικό. Αποτελείται από 3 επίπεδα προορισμών εντός του masterbrand Ελλάδα: 

1. Το επίπεδο του Νοτίου Αιγαίου, 2. Δύο υπο-ομάδες προορισμών (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες) με αρκετές ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές 
μεταξύ τους και 3. Το επίπεδο προορισμών σε αυτόνομα νησιά που διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά και αποτελούν διαφορετική τουριστική πρόταση 
το καθένα. Η παρούσα μελέτη καλείται να αναλύσει το τουριστικό προϊόν του Νοτίου Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τα τρία αυτά επίπεδα. 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Στρατηγική Στόχευσης Αγορών

Δομή Νοτίου Αιγαίου

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων

1.

2.

3.
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   Υποστηρικτικές κατηγορίες

Αγροτουρισμός - 
Οικοτουρισμός Κυρίαρχη

προϊοντική 
κατηγορία

Πρόκειται για το προϊόν με 
τη μεγαλύτερη 

δυναμικότητα στο Νότιο 
Αιγαίο. Σε συνδυασμό με τις 
υποστηρικτικές κατηγορίες, 
τα εξειδικευμένα τμήματα 

αγοράς και τα ειδικά 
ενδιαφέροντα, 
δημιουργούνται 

στοχευμένα υποπροϊόντα 
Ηλίου και Θάλασσας που 
συμβάλλουν στην αύξηση 
της τουριστικής ζήτησης. 

Ισχυρή 
προϊοντική 
κατηγορία	  	  

Τα μοναδικά στοιχεία σε 
επίπεδο νησιών ενισχύουν 
το τουριστικό προϊόν και 

δημιουργούν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για το Νότιο 
Αιγαίο. Συνδυάζεται με την 

κατηγορία Ηλιος και 
Θάλασσα για την 

ενδυνάμωση της εμπειρίας 
του επισκέπτη. Υφίσταται 
ανάγκη για επενδύσεις σε 
επίπεδο υποδομών και 

στρατηγικού σχεδιασμού 
Μάρκετινγκ για περαιτέρω 
ανάπτυξη και ενδυνάμωση 
του Nαυτικού Τουρισμού. 

Προϊοντική κατηγορία 
για μελλοντική 
ανάπτυξη. 

Πρόκειται για μια κατηγορία 
που αφορά το προϊόν που 

δύνανται να προσφέρουν τα 
αστικά κέντρα. Στο επίπεδο 

του Νοτίου Αιγαίου η 
κατηγορία αυτή μπορεί να 

αξιοποιηθεί με την 
ανάπτυξη κατευθύνσεων 
για περαιτέρω ενδυνάμωση 

των προσφερόμενων 
εμπειριών μέσω της 

ανάπτυξης εκδηλώσεων και 
πολιτιστικών γεγονότων για 

αποδράσεις off-season. 

Προϊοντική κατηγορία 
για μελλοντική 
ανάπτυξη. 

Προϋποθέτει επενδύσεις σε 
υποδομές, ανθρώπινο 
δυναμικό, απόκτηση 

διεθνών διαπιστευτηρίων 
ποιότητας, νομικές 

ρυθμίσεις και στρατηγικό 
σχεδιασμό Μάρκετινγκ για 
την ανάπτυξη τουριστικών 

προϊόντων. 

Ισχυρή 
προϊοντική 
κατηγορία

Μοναδικός πλούτος σε 
επίπεδο Νοτίου Αιγαίου, με 
αξιοσημείωτα στοιχεία 

πολιτιστικού και 
θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος. Συνδυάζεται 
με την κατηγορία Ηλιος και 

Θάλασσα για την 
ενδυνάμωση της εμπειρίας 
του επισκέπτη. Ενισχυτικά 
στην εμπειρία λειτουργεί και 

ο συνδυασμός με τις 
υποστηρικτικές κατηγορίες, 

τις ανάγκες των 
εξειδικευμένων τμημάτων 

αγοράς και τα ειδικά 
ενδιαφέροντα.

Προϊοντική κατηγορία 
για μελλοντική 
ανάπτυξη. 

Υφίσταται ανάγκη για 
επενδύσεις σε επίπεδο 

υποδομών και στρατηγικός 
σχεδιασμός Μάρκετινγκ για 
την ανάπτυξη του MICE 
τουρισμού. Στην παρούσα 
φάση το Νότιο Αιγαίο 
διαθέτει υποδομές που 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
τουριστικού προϊόντος σε 
συνδυασμό με το προϊόν 
Ήλιος και Θάλασσα και με 

τον Πολιτισμό. 

Γαστρονομία 

Ευεξία 

Φύση & Δραστηριότητες 

Στρατηγική Στόχευσης Αγορών

Χαρτοφυλάκιο Τουριστικών Προϊόντων Νοτίου Αιγαίου

Νέοι 18-24

Ζευγάρια 25-34 

Οικογένειες 35+ 

Τρίτη Ηλικία 55+ 

LGBT κοινό 

Γερμανία/Γερμανόφωνες χώρες
Αγγλία
Γαλλία/Γαλλόφωνες χώρες
ΗΠΑ 
Ρωσία
Σκανδιναβία 
Ιταλία
Ολλανδία
Αυστρία

Ήλιος & 

Θάλασσα

Ναυτικός 

Τουρισμός

City Break Ιατρικός 

Τουρισμός

Πολιτιστικός/

Θρησκευτικός 

Τουρισμός MICE

A’ προτεραιότητα Β’ προτεραιότητα

Κύριες προϊοντικές κατηγορίες

Romance

Seafront

 

Γ’ προτεραιότηταΕλκυστικότητα Προϊόντος

Αγορές – στόχοι
 Εξειδικευμένα Τμήματα αγοράς Ειδικά ενδιαφέροντα

Αγορές προς αξιοποίηση: 
Τουρκία
Ισραήλ
Πολωνία

Aνερχόμενες αγορές
Αυστραλία
Κίνα
Αραβικές χώρες
Ασιατικές χώρες

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Στρατηγική Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Προϊόντων Περιφέρειας

1.4

Στρατηγική 
Δωδεκανήσων - Κυκλάδων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Στρατηγική Δωδεκανήσων - Κυκλάδων 

Στρατηγική Ανάπτυξη Ομάδων Δυναμικής 

Οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αποτελούνται από μεμονωμένους προορισμούς με διαφοροποιημένα τουριστικά προϊόντα, διαφορετική 
δυναμική επισκεπτών και διαφορετικά επίπεδα τουριστικής κίνησης. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο σύστημα προορισμών που χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσέγγιση διαχείρισης ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν τους προορισμούς. 


Η στρατηγική διαχείριση των ομάδων δυναμικής των προορισμών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική προβολή τόσο 
μεμονωμένα όσο και κάτω από μια κοινή επικοινωνιακή ομπρέλα δημιουργώντας συνέργειες και οικονομίες κλίμακας. 

Στρατηγική χαρτοφυλακίου

Aναγνωρισιμότητα

Κριτήρια διαχείρισης δυναμικής προορισμών

Τουριστική 

ζήτηση Αρτιότητα υποδομών Μορφή τουριστικών 

προϊόντων
Εστίαση τμημάτων  

αγοράς

Για την αποτελεσματική διαχείριση του συνόλου των προορισμών λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη τους, 
προτείνεται η κατηγοριοποίηση των προορισμών σε ομάδες δυναμικής. 

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

CLOSE TO ATHENS 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΩΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Στρατηγική Δωδεκανήσων - Κυκλάδων 

Ομάδες Δυναμικής

Με παγκόσμια τουριστική ζήτηση, 

με ανεπτυγμένες υποδομές 

και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Λιγότερο αναγνωρίσιμοι προορισμοί 
με ελκυστικότητα και δυναμική.

Νησιά με εγγύτητα στην Αττική, 
ιδανικά για αποδράσεις Σαββατοκύριακου.

Με μεγάλη επισκεψιμότητα 
και άρτιες υποδομές.

Επικοινωνία κάθε 

προορισμού μεμονωμένα.

Επικοινωνία κάθε 

προορισμού κάτω από την ομπρέλα 

διεθνώς ανερχόμενων  
προορισμών. 

Ανάπτυξη του συνόλου των 

προορισμών κάτω από μια κοινή 
ομπρέλα ανερχόμενων προορισμών 

που μοιράζονται τουριστικά niches.

Ανάπτυξη του συνόλου των 

προορισμών κάτω από μια κοινή 
ομπρέλα που μπορεί να λειτουργήσει 
σε συνδευασμό με το προϊόν City 

Break της Περιφέρειας Αττικής (cross-
prefecture).

Δημιουργία 3 επιπέδων δυναμικής προορισμών και ενός επιπέδου που αφορά στη δια-περιφερειακή συνεργασία.

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων

3 επίπεδα δυναμικής προορισμών Νοτίου Αιγαίου
Δια-περιφερειακή συνεργασία με 

Περιφέρεια Αττικής
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ΠΑΤΜΟΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΡΟΔΟΣ
ΚΩΣ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 
ΣΥΜΗ
ΛΕΡΟΣ
ΝΙΣΥΡΟΣ
ΤΗΛΟΣ
ΚΑΣΟΣ 
ΛΕΙΨΟΙ
ΧΑΛΚΗ

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

BEST-KEPT 
SECRET ISLANDS

ATHENS 
ISLAND BREAK

WELL ESTABLISHED
STAR ISLANDS

RISING STAR
 ISLANDS

Τα εδραιωμένα νησιά Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος και Κως αποτελούν διεθνώς αναγνωρίσιμους προορισμούς και μπορούν να 
επικοινωνήσουν αυτόνομα ως προορισμοί. Στη δεύτερη κλίμακα των ανερχόμενων δημοφιλών νησιών συγκαταλέγονται προορισμοί με 
αυξημένη δυναμική, ενώ στη τρίτη κλίμακα συγκαταλέγονται προορισμοί με ανεκμετάλλευτη δυναμική. Το προϊόν Athens Island Break 
συνδυάζεται με το προϊόν City Break της Αθήνας λόγω εγγύτητας. 


Στρατηγική Δωδεκανήσων - Κυκλάδων 

Τοποθέτηση Προορισμών σε Ομάδες Δυναμικής

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
Δωδεκανήσων - Κυκλάδων

ΠΑΡΟΣ
(& ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ) 

ΤΗΝΟΣ
ΝΑΞΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΜΗΛΟΣ 

ΑΜΟΡΓΟΣ
ΙΟΣ

ΚΕΑ
ΑΝΔΡΟΣ
ΚΥΘΝΟΣ

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΣΙΚΙΝΟΣ
ΚΙΜΩΛΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΣ

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
ΔΟΝΟΥΣΑ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΚΕΡΟΣ
ΑΝΑΦΗ

ΜΥΚΟΝΟΣ
(& ΔΗΛΟΣ)
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
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1.5

Δωδεκάνησα


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στρατηγική Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Προϊόντων Περιφέρειας
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   Υποστηρικτικές κατηγορίες

Αγροτουρισμός - 
Οικοτουρισμός Κυρίαρχη

προϊοντική 
κατηγορία

Πρόκειται για το πιο ισχυρό 
προϊόν σε επίπεδο 

Δωδεκανήσων. Μοναδικές 
παραλίες με άμμο ή 
βότσαλο και καθαρά 
κρυστάλλινα νερά 

προσδίδουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Σε 
συνδυασμό με τις 

υποστηρικτικές κατηγορίες, 
τα εξειδικευμένα τμήματα 

αγοράς και τα ειδικά 
ενδιαφέροντα, 
δημιουργούνται 

στοχευμένα υποπροϊόντα 
Ηλίου και Θάλασσας. 

Ισχυρή 
προϊοντική 
κατηγορία	  	  

Συνδυάζεται με την 
κατηγορία Ήλιος και 
Θάλασσα για την 

ενδυνάμωση της εμπειρίας 
του επισκέπτη, με βασικό 

πλεονέκτημα τη 
δυνατότητα επίσκεψης 

πολλών προορισμών σε μια 
διαδρομή. Προϋποθέτει 
επενδύσεις σε επίπεδο 

υποδομών και στρατηγικού 
σχεδιασμού Μάρκετινγκ για 
περαιτέρω ανάπτυξη και 

ενδυνάμωση του Nαυτικού 
Τουρισμού. 

Προϊοντική κατηγορία 
για μελλοντική 
ανάπτυξη 

 Η κατηγορία αυτή αφορά 
το προϊόν που δύνανται να 
προσφέρουν τα αστικά 
κέντρα. Στα Δωδεκάνησα 

υπάρχουν αρκετές 
δυνατότητες αξιοποίησης 
σε επίπεδο κατευθύνσεων 

για την περαιτέρω 
ενδυνάμωση των 

προσφερόμενων εμπειριών 
μέσω της ανάπτυξης 
εκδηλώσεων και 

πολιτιστικών γεγονότων για 
αποδράσεις off-season σε 

Ρόδο και Κω. 

	  Προϊοντική κατηγορία 
για μελλοντική 

ανάπτυξη

Προϋποθέτει επενδύσεις σε 
υποδομές, ανθρώπινο 
δυναμικό, απόκτηση 

διεθνών διαπιστευτηρίων 
ποιότητας, νομικές 

ρυθμίσεις και στρατηγικό 
σχεδιασμό Μάρκετινγκ για 
την ανάπτυξη τουριστικών 

προϊόντων. 

Ισχυρή 
προϊοντική 
κατηγορία

Στα Δωδεκάνησα υπάρχουν 
αξιοσημείωτα στοιχεία 

πολιτιστικού και 
θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος (όπως το 
Κάστρο των Ιπποτών, 

η Παλιά Πόλη Ρόδου, το 
Ασκληπιείο, το Κάστρο 
Αντιμάχειας στην Κω, το 
Σπήλαιο & Μοναστήρι της 

Αποκάλυψης 
 στην Πάτμο κ.ά.). 
Συνδυάζεται με την 
κατηγορία Ηλιος και 
Θάλασσα για την 

ενδυνάμωση της εμπειρίας 
του επισκέπτη. 

Προϊοντική κατηγορία 
για μελλοντική 
ανάπτυξη 

Τα Δωδεκάνησα διαθέτουν 
υποδομές κυρίως σε Ρόδο 
και Κω, που υποστηρίζουν 
την ανάπτυξη τουριστικού 
προϊόντος σε συνδυασμό με 

Ήλιο & Θάλασσα και 
Πολιτισμό. Υφίσταται 
ανάγκη επενδύσεων σε 
στρατηγικό σχεδιασμό 
Μάρκετινγκ με ιδιαίτερη 
έμφαση στο Β2Β επίπεδο.

Γαστρονομία 

Ευεξία 

Φύση & Δραστηριότητες 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Προϊόντων 

Νέοι 18-24

Ζευγάρια 25-34 

Οικογένειες 35+ 

Τρίτη Ηλικία 55+ 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιταλία  

Γερμανία  

Ρωσία  

Ολλανδία  

Σουηδία

Ήλιος & 

Θάλασσα

Ναυτικός 

Τουρισμός

City Break Ιατρικός 

Τουρισμός

Πολιτιστικός/

Θρησκευτικός 

Τουρισμός MICE

A’ προτεραιότητα Β’ προτεραιότητα

Κύριες προϊοντικές κατηγορίες

Romance

Seafront

 

Γ’ προτεραιότηταΕλκυστικότητα Προϊόντος

Αγορές / Χώρες
 Εξειδικευμένα Τμήματα αγοράς Ειδικά ενδιαφέροντα

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Ανάγκη στρατηγικής τοποθέτησης των Δωδεκανήσων  
με αυτόνομες αξίες και χαρακτήρα που πηγάζουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 


και διέπουν το σύνολο των επιμέρους προορισμών. 

Για την τοποθέτηση της μάρκας των Δωδεκανήσων σε διεθνές επίπεδο, οι παρακάτω στόχοι είναι ύψιστης σημασίας:

Branding

Στρατηγικές Ανάγκες Branding

  Αποτύπωση χαρακτήρα και αξιών των Δωδεκανήσων

Χαρακτήρας Αξίες
πολυ-πολιτισμικός, 
μαγευτικός, διαχρονικός, 

παραδοσιακός

αυθεντικότητα, 
παράδοση, καθαρότητα, 

κληρονομιά

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

Συνέπεια με την τοποθέτηση του συνόλου του Νοτίου Αιγαίου.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Στρατηγικές Ανάγκες Τοποθέτησης 

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Brand Pyramid

Μαγευτικά διαχρονικά των τοπία, σταυροδρόμι πολιτισμών, 
πανέμορφες παραλίες, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, γοητεία. 

Χαλάρωση, εσωτερικότητα, ονειρικές εμπειρίες 

Rational attributes/ 

reason why

Emotional benefits

Brand personality

Positioning statement

Brand Essence

Γοητευτική, θαυμαστή, πολυ-πολιτισμική

Προορισμοί με μεγαλείο, ιστορία και γοητεία

H διαχρονική 
αυθεντική 
ιστορία του 
Αιγαίου 

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

H διαχρονικά  
αυθεντική ιστορία  
του Αιγαίου 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Brand Unique Value Proposition

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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1.6

Κυκλάδες


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στρατηγική Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Προϊόντων Περιφέρειας
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  Υποστηρικτικές κατηγορίες

Αγροτουρισμός - 
Οικοτουρισμός Κυρίαρχη

προϊοντική 
κατηγορία

Πρόκειται για το πιο ισχυρό 
προϊόν σε επίπεδο 

Κυκλάδων: Ονειρικές 
αμμώδεις παραλίες και 

κρυστάλλινα νερά με θέα τη 
μοναδική αρχιτεκτονική 

όπου κυριαρχεί το μπλε και 
το λευκό χρώμα. Σε 
συνδυασμό με τις 

υποστηρικτικές κατηγορίες, 
τα εξειδικευμένα τμήματα 

αγοράς και τα ειδικά 
ενδιαφέροντα, 
δημιουργούνται 

στοχευμένα υποπροϊόντα 
Ηλίου & Θάλασσας. 

Ισχυρή 
προϊοντική 
κατηγορία	  	  

Συνδυάζεται με την 
κατηγορία Ήλιος & 
Θάλασσα για την 

ενδυνάμωση της εμπειρίας 
του επισκέπτη, με βασικό 

πλεονέκτημα τη 
δυνατότητα επίσκεψης 

πολλών προορισμών σε μια 
διαδρομή. Υφίσταται 
ανάγκη επενδύσεων σε 
επίπεδο υποδομών και 

στρατηγικού σχεδιασμού 
Μάρκετινγκ για περαιτέρω 
ανάπτυξη και ενδυνάμωση 
του Nαυτικού Τουρισμού. 

Προϊοντική κατηγορία 
για μελλοντική 
ανάπτυξη. 

Η κατηγορία αυτή αφορά το 
προϊόν που δύνανται να 
προσφέρουν τα αστικά 
κέντρα. Στο επίπεδο των 
Κυκλάδων, σημαντική είναι 
η δυνατότητα αξιοποίησης 
των νησιών με εγγύτητα 
στην Αττική (Κέα, Άνδρος, 
Κύθνος) σε συνδυασμό με 
το τουριστικό προϊόν City 

Break της Αθήνας. 

Προϊοντική κατηγορία 
για μελλοντική 
ανάπτυξη.

Προϋποθέτει επενδύσεις σε 
υποδομές, ανθρώπινο 
δυναμικό, απόκτηση 

διεθνών διαπιστευτηρίων 
ποιότητας, νομικές 

ρυθμίσεις και στρατηγικό 
σχεδιασμό Μάρκετινγκ για 
την ανάπτυξη τουριστικών 

προϊόντων. 

Ισχυρή 
προϊοντική 
κατηγορία

Σε επίπεδο Κυκλάδων, η 
σημαντική παρουσία 

στοιχείων πολιτιστικού και 
θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος (όπως η 
Δήλος, ο Ναός του 

Απόλλωνα στη Νάξο, ο Ναός 
Παναγιάς Εκατονταπυλιανής 
στην Πάρο, η Παναγιά της 
Τήνου κ.ά.) συνδυάζεται με 

τις εμπειρίες Ηλίου & 
Θάλασσας, ενισχύοντας την 
πρόταση αξίας προς τον 

επισκέπτη. 

Προϊοντική κατηγορία 
για μελλοντική 
ανάπτυξη.

Οι Κυκλάδες διαθέτουν 
υποδομές σε νησιά (όπως η 

Μύκονος, Σαντορίνη, 
Σύρος, Μήλος και Τήνος) 
που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη τουριστικού 

προϊόντος σε συνδυασμό με 
Ήλιο & Θάλασσα και 
Πολιτισμό. Υφίσταται 
ανάγκη για περαιτέρω 

επενδύσεις σε υποδομές και 
στρατηγικό σχεδιασμό 
Μάρκετινγκ με ιδιαίτερη 
έμφαση στο Β2Β επίπεδο. 

Γαστρονομία 

Ευεξία 

Φύση & Δραστηριότητες 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Προϊόντων 

Νέοι 18-24

Ζευγάρια 25-34 

Οικογένειες 35+ 

Τρίτη Ηλικία 55+ 

LGBT Κοινό

Ιταλία 
 
Γαλλία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Γερμανία 

ΗΠΑ 

Αυστραλία  

Ήλιος & 

Θάλασσα

Ναυτικός 

Τουρισμός

City Break Ιατρικός 

Τουρισμός

Πολιτιστικός/

Θρησκευτικός 

Τουρισμός MICE

A’ προτεραιότητα Β’ προτεραιότητα

Κύριες προϊοντικές κατηγορίες

Romance

Seafront

 

Γ’ προτεραιότηταΕλκυστικότητα Προϊόντος

Αγορές / Χώρες
 Εξειδικευμένα Τμήματα αγοράς Ειδικά ενδιαφέροντα

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Ανάγκη στρατηγικής τοποθέτησης των Κυκλάδων  
με αυτόνομες αξίες και χαρακτήρα που πηγάζουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 


και διέπουν το σύνολο των επιμέρους προορισμών. 

Για την τοποθέτηση της μάρκας των Κυκλάδων σε διεθνές επίπεδο, οι παρακάτω στόχοι είναι ύψιστης σημασίας:

Branding

Στρατηγικές Ανάγκες Branding

  Αποτύπωση χαρακτήρα και αξιών των Κυκλάδων

Χαρακτήρας Αξίες
γοητευτικός, ονειρικός, 
απλός, γραφικός

καθαρότητα, παράδοση, 
ποικιλία, ικανοποίηση

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

Συνέπεια με την τοποθέτηση του συνόλου του Νοτίου Αιγαίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Στρατηγικές Ανάγκες Τοποθέτησης 

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Brand Pyramid

Μοναδική αρχιτεκτονική σε μπλε σκηνικό, κρυστάλλινες θάλασσες και οι ιδιαίτερες παραλίες, 
Τοπίο τραχύ, επιβλητικό 

Ισορροπία, γαλήνη, εμπειρία ζωής 

Rational attributes/ 

reason why

Emotional benefits

Brand personality

Positioning statement

Brand Essence

Γοητευτική, ονειρική, απλή, γραφική

Λευκό και Μπλε  
Μαγευτικό τοπίο  

του Αιγαίου 

Ένα ταξίδι μαγευτικών προορισμών σε 
λευκό και μπλε σκηνικό 

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Brand Unique Value Proposition

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

Λευκό και Μπλε 
Μαγευτικό τοπίο  
του Αιγαίου 

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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1.7

Ιεράρχηση Προϊόντων 

Νοτίου Αιγαίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στρατηγική Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Προϊόντων Περιφέρειας
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Εστίαση στα δυνατά προϊόντα με δυναμική ανάδειξης. Οι δυναμικές κατηγορίες αποτελούν ευκαιρίες ανάπτυξης, χαρακτηρίζονται από 
δυναμική προσέλκυσης κοινών και αποτελούν κατηγορίες συμπληρωματικής φύσης.

δυναμικά

προς ανάπτυξη

Ιεράρχηση Προϊόντων Νοτίου Αιγαίου

Δυναμικά και Προς Μελλοντική Ανάπτυξη Προϊόντα

Nautical Τουρισμός

δυνατά

Στρατηγική προτεραιότητα δίνεται στο κύριο προϊόν Ηλίου και Θάλασσας.  

μοντέλο iceberg

Ευκαιρία ανάπτυξης αποτελεί ο Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός, ο οποίος 
ενισχύει και εμπλουτίζει τις εμπειρίες των προϊόντων Ηλίου και Θάλασσας. 

Ήλιος και Θάλασσα 

Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός

Ιατρικός τουρισμός
Αποτελούν προϊοντικές κατηγορίες για μελλοντική ανάπτυξη. 

MICE Τουρισμός
Διαθέτουν δυναμική και μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω σε 

συνδυασμό με το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα. Χρειάζεται στρατηγικός 
σχεδιασμός Μάρκετινγκ και επένδυση σε επίπεδο υποδομών.  

City Break τουρισμός

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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1.8

Στρατηγική Εξειδίκευσης 
Προϊόντων Sun & Beach

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στρατηγική Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Προϊόντων Περιφέρειας
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Στρατηγική Εξειδίκευσης Προϊόντων Sun & Beach

Σκιαγράφηση Υπάρχουσας Κατάστασης

Νότιο Αιγαίο

Νο1 τουριστικό προϊόν Sun & Beach 

στην Ελλάδα

Άμεση προτεραιότητα Δυνατότητα περαιτέρω 

ανάπτυξης

Η προϊοντική κατηγορία Sun & Beach αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Νοτίου Αιγαίου. Είναι άμεσης προτεραιότητας και διαθέτει 
υψηλή ελκυστικότητα και δυναμική για περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης.

Υψηλή ελκυστικότητα

Ανάδειξη της ευκαιρίας και αξιοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

με στόχο τη θωράκιση του τουριστικού προϊόντος. 

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Στρατηγική Εξειδίκευσης Προϊόντων Sun & Beach

Εξειδίκευση Προϊόντων Sun & Beach 

Οι Ειδικοί του Sun & Beach 

στην Ελλάδα

Εξειδίκευση Προϊόντων Sun & Beach 

Προσέλκυση τουριστών υψηλότερου 
εισοδήματος και δυναμικής δαπάνης

Νότιο Αιγαίο

Το Νότιο Αιγαίο δικαιωματικά αποτελεί τον ειδικό του Sun & Beach στην Ελλάδα. Η περαιτέρω εξειδίκευση της κατηγορίας προσφέρει μια 
ευκαιρία που δεν έχει αξιοποιηθεί κατά το παρελθόν και δύναται να προσελκύσει επιπλέον κοινά, να αυξήσει το επίπεδο των τουριστικών δαπανών 
καθώς και να συμβάλει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. Η επέκταση της τουριστικής περιόδου στοχεύει στη μεγαλύτερη πληρότητα κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες και στην ενίσχυση της ζήτησης κατά τους shoulder months (Μάιος & Σεπτέμβριος), ειδικά για προορισμούς με σημαντικά 
περιθώρια ανάπτυξης (dormant capacity) κατά τους μήνες αυτούς. 


Επέκταση της τουριστικής περιόδου 

ανά προορισμό 

Μεγαλύτερη πληρότητα 
κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες 


Ενίσχυση της ζήτησης 
κατά τους shoulder 

months 


Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Τα τουριστικά προϊόντα υιοθετούν πρακτικές στόχευσης σε εξειδικευμένα τμήματα αγοράς και εστιάζουν σε ειδικές πτυχές της κατηγορίας Ηλίου και 
Θάλασσας ικανοποιώντας τις ανάγκες των τμημάτων αυτών. Μέσα από τη δομημένη σύνθεση προϊοντικών χαρακτηριστικών και εμπειριών Ηλίου 
και Θάλασσας, σε συνδυασμό με στοιχεία από τις υποστηρικτικές κατηγορίες δημιουργούνται εξειδικευμένα τουριστικά προϊόντα.  

Στρατηγική Εξειδίκευσης Προϊόντων Sun & Beach

Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Προϊόντων

Στοιχεία δημιουργίας 

εξειδικευμένων προϊόντων

Πρόσθετα προϊοντικών 
κατηγοριών (add ons)

Πολιτισμός και Θρησκεία

Φύση και Δραστηριότητες

Ειδικά ενδιαφέροντα

(unique desires)

Romance

Lifestyle

Accessibility

Τμήματα αγοράς

Νέοι 

Ζευγάρια

Οικογένειες

Τρίτη ηλικία

LGBT κοινό

Κύριο Προϊόν

Ήλιος και Θάλασσα

Στόχευση σε κύριες αγορές και 
συγκεκριμένα τμήματα αγοράς 
που διαθέτουν δυναμική για ανάπτυξη

Ανάπτυξη ξεχωριστών 
ενδιαφερόντων  
που ανταποκρίνονται σε ειδικές ανάγκες 
επισκεπτών

Εστίαση σε εξειδικευμένα 
τμήματα αγοράς  
που διαθέτουν μεγαλύτερη αγοραστική

δύναμη  

Δημιουργία εξειδικευμένων 
κατηγοριών  
Sun & Beach

Αναβάθμιση τουριστικού 
προϊόντος με εξειδικευμένα 

προϊόντα

Άμβλυνση της εποχικότητας  
μέσω της δημιουργίας τουριστικών 
προτάσεων με μικρότερη εξάρτηση από 
τις καιρικές συνθήκες. 

Αύξηση της μέσης δαπάνης 

μέσω της προσφοράς περισσότερων και 
μεγαλύτερης αξίας υπηρεσιών εντός και 
εκτός καταλυμάτων.


Aύξηση του αριθμού επισκεπτών 
μέσω της ικανοποίησης ξεχωριστών 
επιθυμιών.

μέσω της διεύρυνσης του προϊόντος 

Sun & Beach.

Στόχοι εξειδικευμένων 
προϊόντων

+

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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1.9

Σύνθεση Εξειδικευμένων 
Προϊόντων Sun & Beach

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στρατηγική Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Προϊόντων Περιφέρειας
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Κύρια Προϊοντική Κατηγορία «Ήλιος και Θάλασσα» 

Σύνθεση Εξειδικευμένων Προϊόντων Sun & Beach 

Εξειδικευμένα προϊόντα Sun & Beach Νοτίου Αιγαίου

ROMANCE

Για τους λάτρεις του 
ρομαντικού στοιχείου. 
Αξιοποίηση της 
αναπτυσσόμενης δυναμικής 
για γάμους, honeymoon και 
γαμήλιες προτάσεις.

LUXURY

Για high net worth individuals 
που επισκέπτονται πολυτελή 
καταλύματα με εξειδικευμένες 
υπηρεσίες φιλοξενίας και 
διαμονής σε φημισμένους 
προορισμούς. Απευθύνεται σε

NIGHTLIFE/YOUTH

Για τους λάτρεις της 
έντονης νυχτερινής ζωής. 
Ανάδειξη και αξιοποίηση του 
ελληνικού τρόπου 
διασκέδασης στους 
νησιωτικούς προορισμούς.

LIFESTYLE

Προορισμοί με ιδιαίτερη 
κουλτούρα και ατμόσφαιρα, 
χαρακτηριστική 
αρχιτεκτονική και άφθονες 
επιλογές καταλυμάτων και 
εστίασης.

ACTION

Δραστηριότητες θαλάσσιες 
και μη, που ενισχύουν την 
εμπειρία του επισκέπτη σε 
συνδυασμό με το μοναδικό 
φυσικό τοπίο των νησιών. 


UNSPOILED

Προορισμοί με ανέπαφη 
φύση, παρθένα τοπία και 
κρυμμένες ομορφιές, για 
τους λάτρεις των 
περιηγήσεων και των 
εξερευνήσεων στη φύση. 

FAMILY

Α︎πευθύνεται σε οικογένειες 
και υποστηρίζεται από 
προορισμούς με all inclusive 
καταλύματα και 
δραστηριότητες για 
οικογένειες και παιδιά. 

COUPLES

Απευθύνεται σε νεαρά 
ζευγάρια που θέλουν να 
ζήσουν πιο ιδιαίτερες 
στιγμές, σε ήρεμα και 
γραφικά μέρη.

SENIOR/ELDERLY

Απευθύνεται στο κοινό της 
τρίτης ηλικίας που αναζητεί 
προορισμούς εύκολης 
πρόσβασης για ήρεμες 
διακοπές και χαλάρωση. 


LGBT

Προορισμοί δεκτικοί σε 
LGBT τουρισμό, με 
ανεπτυγμένες υποδομές και 
εξειδικευμένα ξενοδοχεία.

CULTURAL

Συνδυασμός του ήλιου, της 
θάλασσας και των παραλιών, 
με περιήγηση και ξενάγηση 
σε τοποθεσίες με ιδιαίτερο 
πολιτιστικό ενδιαφέρον και 
αξιοσημείωτα αξιοθέατα. 

Για την κύρια κατηγορία Ηλίου και Θάλασσας στο Νότιο Αιγαίο, αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα τουριστικά προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
πτυχές, όπως αυτά υποδεικνύονται από τις υποστηρικτικές και εξειδικευμένες προϊοντικές κατηγορίες. 


Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Εξειδικευμένα προϊόντα 
Sun & Beach

Luxury 
High End LGBT Family All 

Inclusive
Nightlife / 
Youthful Cultural Senior/

Elderly
Romance 
Boutique Lifestyle Couples Unspoiled 

Traditional Action

Υποστηρικτικές κατηγορίες

Πολιτισμός/Θρησκεία ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Γαστρονομία ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ευεξία ✔ ✔ ✔ ✔

Φύση και δραστηριότητες ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Αγροτουρισμός - Οικοτουρισμός ✔

Εξειδικευμένα τμήματα αγοράς

Νέοι 18-24 ✔ ✔ ✔ ✔

Ζευγάρια 25-34 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Οικογένειες 35+ ✔ ✔ ✔ ✔

3η ηλικία ✔

LGBT ✔

Ειδικά Ενδιαφέροντα

Romace ✔

Seafront ✔

A’ προτεραιότητα Β’ προτεραιότητα Γ’ προτεραιότηταΕλκυστικότητα Προϊόντος

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων

Κύρια Προϊοντική Κατηγορία «Ήλιος και Θάλασσα» 

Χαρτοφυλάκιο Εξειδικευμένων Προϊόντων Sun & Beach 

Ο συνδυασμός της κύριας κατηγορίας Ηλίου και Θάλασσας με τις υποστηρικτικές κατηγορίες, τα εξειδικευμένα τμήματα αγοράς και τα ειδικά 
ενδιαφέροντα, συντελεί στην ανάπτυξη στοχευμένων υποπροϊόντων Ηλίου και Θάλασσας. 
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Ιεράρχηση Εξειδικευμένων Προϊόντων

Δυνατά Προϊόντα Sun & Beach

Η ιεράρχηση των εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων συμβάλλει στη κατάρτιση στρατηγικής για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξή τους, 
σε επίπεδο επικοινωνίας και προβολής. 

strong

mild dynamic

weak

δυνατά προϊόντα 
Sun & Beach Family SUN & BEACH


Οι οικογενειακές διακοπές με το χρώμα του Αιγαίου 

Luxury SUN & BEACH

State of the art experience

Unspoiled SUN & BEACH

Η άθικτη φύση του Αιγαίου

Lifestyle SUN & BEACH

Το ασύγκριτο lifestyle του Αιγαίου

Action SUN & BEACH

Μια εμπειρία δραστηριοτήτων μοναδική για κάθε ενδιαφέρον

LGBT SUN & BEACH

Τα πιο εκφραστικά νησιά για κάθε επιλογή

μοντέλο iceberg

Cultural SUN & BEACH

Ένας συνδυασμός πολιτισμού και θάλασσας μοναδικός στον κόσμο

Romance SUN & BEACH

Τα διάσημα ρομαντικά καταφύγια του Αιγαίου

Couples SUN & BEACH

Τα αυθεντικά αιγαιοπελαγίτικα νησιά για ζευγάρια

Senior/Elderly SUN & BEACH

Golden Aegean for the golden years

Nightlife/Youthful SUN & BEACH

Η upbeat ελληνική νυχτερινή ζωή των νησιών

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Ενδεικτικοί προορισμοί

Ρόδος, Κως, Νάξος, 

Σύρος, Τήνος


Αγορές

Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γερμανία, 
ΗΠΑ


Τμήματα Αγοράς

Οικογένειες με παιδιά 
35+


Κατηγορία Ήλιος και Θάλασσα

Προϊόν Family Sun & Beach 

Family SUN & BEACH

Η εμπειρία 

Πολιτισμός 

και Θρησκεία


Φύση και 

Δραστηριότητες


Γαστρονομία


Μοναδικά 

Στοιχεία 

Τοποθέτηση 

Ελευθερία και ασφάλεια για ξέγνοιαστες διακοπές με τα παιδιά: ήρεμη ατμόσφαιρα, 
οργανωμένες χρυσές παραλίες, τοπική κουλτούρα με επιλογές διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας, πολλές επιλογές φαγητού και δραστηριοτήτων, διαμονή εντός των all 
inclusive ξενοδοχείων, εξερεύνηση του τοπίου, περίπατοι στα γραφικά χωριά.

Από τα πιο δημοφιλή και διαδεδομένα τουριστικά προϊόντα, το Family Sun & Beach προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκεπτών 
προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες, για ξέγνοιαστες καλοκαιρινές διακοπές με νησιώτικη χροιά, σε όλα τα μέλη της οικογένειας. 


Στοιχεία με έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον εμπλουτίζουν την εμπειρία των 
επισκεπτών, μέσω περιηγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και επισκέψεων σε 
αξιοθέατα, μνημεία και μουσεία. 

Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, με έμφαση στην ψυχαγωγία και τη 
διασκέδαση των παιδιών: δραστηριότητες στη θάλασσα, ποδηλασία, παιχνίδι σε 
πάρκα αναψυχής και πολλές ακόμη επιλογές, διατηρούν το ενδιαφέρον αμείωτο. 

Παραδοσιακές ταβέρνες με τοπικές γεύσεις και συνταγές, αλλά και εστιατόρια με 
τοπική ή διεθνή κουζίνα, ενισχύουν τη γευστική εμπειρία μικρών και μεγάλων. 

Η διαθεσιμότητα για διαμόρφωση ειδικού παιδικού μενού, δίνει ακόμη μεγαλύτερη 
αξία στην εμπειρία των παιδιών. 


Οργανωμένες παραλίες με φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για τα παιδιά, 
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με πλήθος παρεχόμενων υπηρεσιών, βόλτα στη 
γραφική χώρα, εστιατόρια και ταβέρνες με τοπικό χρώμα. 


Οι οικογενειακές διακοπές με το χρώμα του Αιγαίου 

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων



Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Νοτίου Αιγαίου / Οδικός Χάρτης 2015-2020 44

Ενδεικτικοί Προορισμοί

Μύκονος, Σαντορίνη, 
Κως


Κύριες Αγορές

Όλες οι αγορές


Τμήματα Αγοράς

Νέοι και Ζευγάρια 20+


Κατηγορία Ήλιος και Θάλασσα

Προϊόν Romance Sun & Beach

Romance SUN & BEACH

Το στοιχείο του ρομαντισμού είναι διάχυτο στο Νότιο Αιγαίο. Τα νησιά ως προορισμοί ανέκαθεν προσείλκυαν τα κοινά που αναζητούν 
μαγευτικές στιγμές απόλαυσης στα μοναδικά τοπία και ηλιοβασιλέματα. Ταυτόχρονα, προσφέρεται μια ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης, 
συνδυάζοντας τον τουρισμό με τη διοργάνωση και την υλοποίηση γάμων, με ταξίδι για μήνα του μέλιτος και γαμήλιες προτάσεις. 
Δημιουργείται έτσι ένα ευρύ φάσμα επιλογών, για τους επισκέπτες που αναζητούν μοναδικές ρομαντικές στιγμές.


Η εμπειρία 

Πολιτισμός 

και Θρησκεία


Φύση και 

Δραστηριότητες


Γαστρονομία


Μοναδικά 

Στοιχεία 

Τοποθέτηση 

Κοσμοπολίτικη κουλτούρα, αξιοσημείωτα αξιοθέατα και σημεία με πολιτιστικό 
ενδιαφέρον, εμπλουτίζουν την εμπειρία και διευρύνουν το εύρος επιλογών του 
ζευγαριού.

Θαλάσσιες και όχι μόνο δραστηριότητες, σε συνδυασμό με το μοναδικό φυσικό 
τοπίο, προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία αναψυχής για το ζευγάρι.

Παραδοσιακές ταβέρνες, εστιατόρια με φρέσκα θαλασσινά, αλλά και haute  
cuisine από γνωστούς chef, προσφέρουν αξέχαστες γευστικές εμπειρίες.

Διάσημες τοποθεσίες με μαγευτικά ηλιοβασιλέματα (Οία-Μικρή Βενετία), 
ηφαιστειογενή και αυθεντικά τοπία, παραλίες με μοναδικές αποχρώσεις και 
καθαρά κρυστάλλινα νερά, συνδυάζονται με την υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

Νησιά με διάχυτο ρομαντισμό, μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και παραλίες 
απαράμιλλης ομορφιάς, για στιγμές που θα συντροφεύουν το ζευγάρι μια 
ολόκληρη ζωή.

Τα διάσημα ρομαντικά καταφύγια του Αιγαίου

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Κατηγορία Ήλιος και Θάλασσα

Προϊόν Luxury Sun & Beach

Luxury SUN & BEACH

Η εμπειρία 

Πολιτισμός 

και Θρησκεία


Γαστρονομία


Μοναδικά 

Στοιχεία 

Τοποθέτηση 

Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, έντονη κοινωνικότητα, οργανωμένες παραλίες με 
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, ποικιλομορφία και ένταση της νυχτερινής ζωής, ακριβά 
καταστήματα με διεθνή brands, καταλύματα με εξεζητημένες παροχές και 
εξειδικευμένες υπηρεσίες φιλοξενίας και διαμονής.

Ο τουρισμός Luxury Sun & Beach είναι ένα από τα πιο εξεζητημένα τουριστικά προϊόντα. Οι παγκόσμιου φήμης προορισμοί όπως η 
Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ρόδος, προσφέρουν κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για πολλούς high net worth 
individuals. Ένα προϊόν με μεγάλη δυναμική και μοναδικά στοιχεία παγκοσμίως.

Μείγμα πολιτιστικής και τουριστικής κουλτούρας, αξιοσημείωτα  αξιοθέατα (όπως η 
Μικρή Βενετία Μυκόνου και το μεσαιωνικό κάστρο στη Ρόδο).

Εστιατόρια με διεθνή haute cuisine από γνωστούς chef αλλά και τοπική κουζίνα.

Παγκοσμίου φήμης νησιά, πολυτελή καταλύματα και υπηρεσίες, φημισμένα τοπία 
(όπως το ηλιοβασίλεμα στην Οία, η καλντέρα στη Σαντορίνη, οι μοναδικής έντασης 
νύχτες στη Μύκονο, τα αξιοθέατα και γραφικά χωριά στη Ρόδο), πανέμορφες 
παραλίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (όπως η μαύρη, η κόκκινη και η λευκή 
παραλία της Σαντορίνης και οι χρυσές παραλίες της Μυκόνου και της Ρόδου).

State of the art experience

Ενδεικτικοί Προορισμοί

Ρόδος, Μύκονος, 
Σαντορίνη


Αγορές

Ιταλία, Γαλλία, ΗΠΑ, 
Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία


Τμήματα Αγοράς

Ζευγάρια και 
Οικογένειες 35-55


Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων



Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Νοτίου Αιγαίου / Οδικός Χάρτης 2015-2020 46

Κατηγορία Ήλιος και Θάλασσα

Προϊόν Lifestyle Sun & Beach

Lifestyle SUN & BEACH

Δημοφιλή νησιά με ιδιαίτερο χαρακτήρα και αρχιτεκτονική που διαμορφώνουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο την προσφερόμενη  
εμπειρία του προϊόντος. Προσελκύουν κάθε χρόνο επισκέπτες που θέλουν να μυηθούν στη τοπική κουλτούρα.

Η εμπειρία 

Πολιτισμός 

και Θρησκεία


Φύση και 

Δραστηριότητες


Γαστρονομία


Μοναδικά 

Στοιχεία 

Τοποθέτηση 

Τα αξιοσημείωτα πολιτιστικά στοιχεία εμπλουτίζουν την εμπειρία, με επισκέψεις σε  
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και τοποθεσίες με ιστορικό ενδιαφέρον.

Οι δραστηριότητες στη θάλασσα σε συνδυασμό με την περιήγηση στο πλούσιο 
φυσικό τοπίο, ενισχύουν την εμπειρία του επισκέπτη μέσα από την χαρά της 
ανακάλυψης των όμορφων τοποθεσιών του προορισμού.

Ήσυχες ταβέρνες και εστιατόρια με τοπική ή διεθνή κουζίνα, προσφέρουν ένα 
μοναδικό γευστικό ταξίδι με φόντο το παραδοσιακό σκηνικό του προορισμού.	

Ο κοσμοπολίτικος και γραφικός χαρακτήρας της Νάουσας στην Πάρο με την 
έντονη νυχτερινή ζωή, η πολιτιστική δραστηριότητα και τα όμορφα τοπία της 
Σίφνου, η θρησκευτικότητα της Πάτμου, ο αρχοντικός χαρακτήρας της Άνδρου, η 
αυθεντική ομορφιά της Σύμης και του Καστελόριζου.


Προορισμοί με ιδιαίτερη κουλτούρα και ατμόσφαιρα, χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, 
άφθονες επιλογές καταλυμάτων, επιλογές εστίασης με τοπική και διεθνή κουζίνα, 
επιλογές ποτών (cocktail). Ιδιαίτερες παραλίες οργανωμένες και μη, περίπατοι στα 
σοκάκια, αγορές.

Ο Αυθεντικός Παλμός του Αιγαίου

Ενδεικτικοί Προορισμοί

Πάρος, Άνδρος, 
Σίφνος, Πάτμος, 
Σύμη, Καστελόριζο

Αγορές

Ιταλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γερμανία


Τμήματα Αγοράς

Ζευγάρια 20-30

Οικογένειες 35-45

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Κατηγορία Ήλιος και Θάλασσα

Προϊόν Action Sun & Beach

Action SUN & BEACH

Το Νότιο Αιγαίο διαθέτει προορισμούς με μοναδικές τοποθεσίες και ιδανικές συνθήκες για εξειδικευμένα σπορ. Οι δραστηριότητες 
μπορούν να αναδειχθούν σε διεθνή events που με την κατάλληλη υποδομή, οργάνωση και επικοινωνία, θα προσελκύουν όχι μόνο 
συμμετέχοντες αλλά και κοινό που θα τα παρακολουθεί, διεισδύοντας έτσι σε νέα κοινά και τμήματα αγοράς.

Η εμπειρία


Γαστρονομία


Μοναδικά 

Στοιχεία


Τοποθέτηση 

Το Νότιο Αιγαίο διαθέτει ιδανικά μέρη για αθλητικές δραστηριότητες:

Windsurfing & kite surfing: Πάρος, Νάξος, Τήνος, Σύρος  

Καταδύσεις: Πάρος, Κάρπαθος

Αναρρίχηση: Κάλυμνος

Αθλητικά events: Πάρος και Σαντορίνη.

Μια ποικιλία δραστηριοτήτων σε θάλασσα και στεριά που συνδυάζει το μοναδικό 
τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις ομορφιές κάθε προορισμού με τη δράση, την 
ελευθερία, και τη χαρά της ανακάλυψης. H περιπέτεια ξεκινά με τις  
δραστηριότητες, την απόλαυση του λαμπερού ήλιου και της υπέροχης θάλασσας 
και συνεχίζεται με την απόλαυση μοναδικών τοπικών συνταγών και περιπάτων στο 
αυθεντικό νησιωτικό σκηνικό.

Η τοπική γαστρονομία, μέσα από τις παραδοσιακές συνταγές και τα τοπικά 
προϊόντα, προσδίδει το δικό της χρώμα στην εμπειρία.

Ελευθερία και Αδρεναλίνη με φόντο τα νησιά του Αιγαίου

Ενδεικτικοί Προορισμοί

Πάρος, Τήνος, Σύρος, 
Νάξος, Κάλυμνος 
Κάρπαθος

Αγορές

Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γερμανία, 
Αυστραλία

Τμήματα Αγοράς

Νέοι 18-30


Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Κατηγορία Ήλιος και Θάλασσα

Προϊόν Cultural Sun & Beach

Cultural SUN & BEACH

Η κατηγορία του Πολιτιστικού Τουρισμού δρα συμπληρωματικά με το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα προσφέροντας μια μοναδική 
εμπειρία γνώσης και απόλαυσης του φημισμένου ελληνικού καλοκαιριού. Τα αξιόλογα πολιτιστικά μνημεία προσδίδουν στοιχεία ταυτότητας 
στους προορισμούς (μεσαιωνικό θέμα στη Ρόδο και Κω, θρησκευτική κατάνυξη στην Πάτμο, κ.ά.). Ένα προϊόν που εμπλουτίζει την εμπειρία 
του επισκέπτη για Ήλιο και Θάλασσα.

Η εμπειρία


Φύση και 

Δραστηριότητες 


Γαστρονομία


Μοναδικά 

Στοιχεία 

Τοποθέτηση 

Η πλούσια τοπική κουζίνα με μοναδικές συνταγές και προϊόντα που επί γενεές 
συμβάλλουν στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, βοηθά στην ανάδειξη της 
ιδέας του Ευ Ζην.

Επίσκεψη σε μοναδικά, αξιοσημείωτα μνημεία αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας 
(Ρόδος: Κάστρο Ιπποτών, Ακρόπολη Λίνδου, Δήλος: αρχαία  πολιτεία, Σαντορίνη: 
Ακρωτήρι, Κως: Ασκληπιείο, Πάτμος: Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη) και συγχρόνως 
απόλαυση στις χρυσαφένιες παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά.


Περιήγηση σε αξιοθέατα, μνημεία, μουσεία και σημεία πολιτιστικού και  
θρησκευτικού ενδιαφέροντος κάτω από τον λαμπερό ήλιο και την πανταχού 
παρούσα θάλασσα του Αιγαίου. Το αίσθημα δέους για το παρελθόν και την ιστορία 
συναντά τη χαλάρωση και την απόλαυση στις ονειρικές παραλίες που βρίσκονται 
σε απόσταση αναπνοής από τα αξιοθέατα.

Ο συνδυασμός απόλαυσης του φυσικού τοπίου με την περιήγηση σε σημεία 
πολιτιστικού  ενδιαφέροντος καθώς και η δυνατότητα για δραστηριότητες (π.χ. 
ποδηλασία), ενισχύουν την εμπειρία του επισκέπτη.

Ένας συνδυασμός πολιτισμού και θάλασσας, μοναδικός στον κόσμο

Ενδεικτικοί Προορισμοί

Ρόδος, Δήλος 
(Μύκονος), 
Σαντορίνη, Κως, 
Πάτμος

Αγορές

Ιταλία, Γαλλία, ΗΠΑ, 
Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία


Τμήματα Αγοράς

Ζευγάρια και 
Οικογένειες 35-55

Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Κατηγορία Ήλιος και Θάλασσα

Προϊόν LGBT Sun & Beach

LGBT SUN & BEACH

Τα τμήμα LGBT αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τον τουρισμό στο Νότιο Αιγαίο λόγω της αυξημένης δυναμικής σε διεθνές επίπεδο. 
︎υρίαρχοι μοχλοί αξιοποίησης αποτελούν η δεκτικότητα των προορισμών, η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για διαμονή και ψυχαγωγία 
και η κατάλληλη επικοινωνιακή τοποθέτηση με έμφαση στις ανάγκες και χαρακτηριστικά του τμήμτος αγοράς.

Η εμπειρία 

Φύση και 

Δραστηριότητες


Γαστρονομία


Μοναδικά 

Στοιχεία


Τοποθέτηση 

Τοπία μοναδικά στον κόσμο με θέα και φυσικές ομορφιές, δημιουργούν το ιδανικό 
σκηνικό για βόλτες και περιηγήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας.  
Δραστηριότητες στη θάλασσα αυξάνουν την ένταση και το αίσθημα της  
περιπέτειας.

Παγκοσμίου φήμης προορισμοί δεκτικοί σε LGBT τουρισμό, απόλαυση Ήλιου και 
Θάλασσας σε μοναδικές τοποθεσίες με θέα και άλλα ενδιαφέροντα, διασκέδαση 
και ψυχαγωγία σε bar και clubs, κοσμοπολίτικη  ατμόσφαιρα, φημισμένα τοπία 
(ηλιοβασίλεμα Οίας, καλντέρα Σαντορίνης, μικρή Βενετία και έντονη νυχτερινή ζωή 
στη Μύκονο), πανέμορφες παραλίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εξειδικευμένα 
καταστήματα και ψυχαγωγία.

Εστιατόρια με διεθνή haute cuisine από γνωστούς chef ή τοπική κουζίνα.

Απόλαυση Ήλιου και Θάλασσας σε προορισμούς δεκτικούς σε LGBT τουρισμό, με 
ανεπτυγμένες υποδομές και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Νησιά με κοσμοπολίτικο 
χαρακτήρα, έντονη νυχτερινή ζωή αλλά και απόμερες τοποθεσίες.

Τα πιο εκφραστικά και δημοφιλή νησιά για κάθε επιλογή

Ενδεικτικοί Προορισμοί

Μύκονος, Σαντορίνη

Αγορές

Όλες οι αγορές


Τμήματα Αγοράς

Νέοι και Ζευγάρια 20+


Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Κατηγορία Ήλιος και Θάλασσα

Προϊόν Nightlife Sun & Beach

Nightlife SUN & BEACH

Η ένταση της νυχτερινής ζωής στην Ελλάδα, είναι ένα διεθνές χαρακτηριστικό γνώρισμα της χώρας που σε συνδυασμό με την 
απόλαυση Ηλίου και Θάλασσας δημιουργεί ένα μοναδικό προϊόν, ανταγωνιστικό σε προορισμούς όπως η Ibiza και η Καραϊβική. Τα νησιά του 
Αιγαίου είναι κατεξοχήν προορισμοί ελευθερίας και έκφρασης. Ένα προϊόν μέσα στο DNA του Νοτίου Αιγαίου. 

Η εμπειρία 

Δραστηριότητες


Γαστρονομία


Μοναδικά 

Στοιχεία


Τοποθέτηση 

Θαλάσσιες δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία για έντονες στιγμές και κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, σε συνδυασμό με μπάνιο στη θάλασσα.

Bar-restaurants με μουσική, που συνδυάζουν το φαγητό με τη διασκέδαση, αλλά 
και παραδοσιακές ταβέρνες με απολαυστικές τοπικές γεύσεις για αυθεντικές 
στιγμές με την παρέα.

Παγκοσμίου φήμης νησιά για τη νυχτερινή ζωή τους, κοσμοπολίτικη  ατμόσφαιρα, 
πανέμορφες παραλίες. Εξειδικευμένα καταστήματα και ψυχαγωγία.


Προορισμoί φημισμένοι για την έντονη νυχτερινή ζωή τους: πολύβουα bar, clubs 
με φημισμένους djs, καλοκαιρινά θεματικά πάρτι. Οι νεαροί επισκέπτες, την 
ημέρα χαλαρώνουν στις πανέμορφες παραλίες και επαναφορτίζονται για τη 
νυχτερινή διασκέδαση που κρατάει μέχρι τις πρωινές ώρες.

Η upbeat ελληνική νυχτερινή ζωή των νησιών

Ενδεικτικοί Προορισμοί

Μύκονος, Σαντορίνη, 
Πάρος, Ίος, Ρόδος, 
Κως


Κύριες Αγορές

Ιταλία, Γαλλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, 
Σκανδιναβία, 
Γερμανία, Ολλανδία


Τμήματα Αγοράς

Νέοι 18+


Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Κατηγορία Ήλιος και Θάλασσα

Προϊόν Couples Sun & Beach

Couples SUN & BEACH

Το Νότιο Αιγαίο ως προορισμός για ζευγάρια, αποτελεί ένα ελκυστικό και δυναμικό προϊόν που προσφέρει εμπειρίες με κύρια  
στοιχεία τη χαλάρωση και την αρμονία. Η ποικιλομορφία, η εγγύτητα των προορισμών μεταξύ τους, η γραφικότητα και η φυσική ομορφιά 
κάνουν τα νησιά του Αιγαίου να ξεχωρίζουν στο χάρτη των επιλογών καθώς προσφέρουν στους επισκέπτες τους μοναδικές εμπειρίες.

Η εμπειρία 

Πολιτισμός 

και Θρησκεία


Γαστρονομία


Μοναδικά 

Στοιχεία


Τοποθέτηση 

Γραφικά χωριά με τοπικά έθιμα, παραδόσεις και ενδιαφέρουσες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.

Παραθαλάσσιες ταβέρνες με φρέσκα θαλασσινά και τοπικές γαστρονομικές 
προτάσεις.

Ήρεμα νησιά με τοπική κουλτούρα και παραδοσιακό χαρακτήρα. Όμορφες  
οργανωμένες και ελεύθερες παραλίες για περιπάτους, περιήγηση στα  
πλακόστρωτα γραφικά σοκάκια των χωριών με τα αρώματα των λουλουδιών, 
σημεία με ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο, ρομαντικές φεγγαρόφωτες νύχτες.

Μοναδικά τοπία φυσικής ομορφιάς, γαλήνια ατμόσφαιρα και ισορροπία των 
αισθήσεων, κάνουν τον επισκέπτη να νιώθει ένα με τη φύση και το χαρακτήρα 
του προορισμού.


Τα αυθεντικά αιγαιοπελαγίτικα νησιά για ζευγάρια

Ενδεικτικοί Προορισμοί

Φολέγανδρος, Πάρος, 
Σέριφος, Τήνος, 
Νάξος, Σίφνος, 
Σύρος, Μήλος, 
Αμοργός


Κύριες Αγορές

Γαλλία, Ιταλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία


Τμήματα Αγοράς

Νεαρά ζευγάρια 20-30


Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Κατηγορία Ήλιος και Θάλασσα

Προϊόν Unspoiled Sun & Beach

Unspoiled SUN & BEACH

Η εμπειρία 

Φύση και 

Δραστηριότητες


Γαστρονομία


Μοναδικά 

Στοιχεία


Τοποθέτηση 

Γραφικά τοπία, εκτάσεις παρθένας γης και θάλασσας για πεζοπορία και  
κολύμπι. Βόλτες σε μοναδικά τοπία και εξερεύνηση κρυμμένων θησαυρών όπως 
οι απομονωμένες παραλίες σπάνιας ομορφιάς.

Παραθαλάσσιες ταβέρνες με φρέσκα θαλασσινά και τοπικές γαστρονομικές 
προτάσεις.

Προορισμοί με ανέπαφη φύση, περιήγηση σε τοπία με τα πόδια ή άλλα μέσα, 
κολύμπι σε απόμερες κρυστάλλινες παραλίες, χαλάρωση στους παραδοσιακούς 
οικισμούς, επαφή με το ζεστό και φιλόξενο ανθρώπινο στοιχείο.

Τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, ήρεμη ατμόσφαιρα και ισορροπία των αισθήσεων, 
φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με το μεγαλείο της φύσης. Απόμερες 
παραλίες, γραφικοί οικισμοί, τοπικά έθιμα και παραδόσεις.

Το Νότιο Αιγαίο διαθέτει αμέτρητα νησιά με δυναμική για επισκέπτες που επιθυμούν να απολαύσουν τη φύση και την τοπική  κουλτούρα 
σε συνδυασμό με τον Ήλιο και Θάλασσα. Ένα προϊόν με δυναμική, όπου η ομορφιά της φύσης και των ανεξερεύνητων τοπίων 
κυριαρχούν.

Η άθικτη φύση του Αιγαίου

Ενδεικτικοί Προορισμοί

Φολέγανδρος, 
Σίκινος, Κίμωλος, 
Σέριφος, 
Κουφονήσια, 
Δονούσα, Σχοινούσα, 
Ηρακλειά, Κέρος, 
Ανάφη


Κύριες Αγορές

Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γερμανία, 
ΗΠΑ, Αυστραλία


Τμήματα Αγοράς

Νέοι 20-30


Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Κατηγορία Ήλιος και Θάλασσα

Προϊόν Senior/Elderly Sun & Beach

Senior/Elderly SUN & BEACH

Το κοινό της τρίτης ηλικίας αποτελεί μια ευκαιρία για την ανάπτυξη του τουρισμού στο Νότιο Αιγαίο αλλά και την άμβλυνση της 
τουριστικής περιόδου. Η αύξηση του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας σε συνδυασμό με την αύξηση του μέσου όρου δαπάνης και της 
διάρκειας παραμονής, στρέφει την τρίτη ηλικία σε διεθνώς ανταγωνιστικούς προορισμούς. Κύριο κριτήριο για την επιλογή προορισμού είναι 
η προσβασιμότητα των υποδομών στις μεταφορές, τα καταλύματα και τους χώρους επίσκεψης.

Η εμπειρία 

Πολιτισμός 

και Θρησκεία


Γαστρονομία


Μοναδικά 

Στοιχεία


Τοποθέτηση 

Τα αξιοθέατα πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος λειτουργούν  
υποστηρικτικά στην εμπειρία, καθώς συμπίπτουν με τα ενδιαφέροντα και τις  
ανάγκες ψυχαγωγίας των επισκεπτών αυτής της ηλικίας.

Η προσεγμένη κουζίνα με εξειδίκευση στις διατροφικές ανάγκες του κοινού,  
αποτελεί σημαντικό παράγοντα ικανοποίησης. Οι παραδοσιακές συνταγές και τα 
τοπικά προϊόντα, συμβάλλουν σε ένα μοναδικό γευστικό ταξίδι.

Προσβασιμότητα διαμονής, αναψυχής, εστίασης και παρακολούθησης  
εκδηλώσεων, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, θεραπευτικές υπηρεσίες, 
προορισμοί με αξιοσημείωτα πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία.

Τουρισμός σε προορισμούς με προσβάσιμη υποδομή για την τρίτη ηλικία.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες ευεξίας και ήσυχες παραλίες όπου οι επισκέπτες 
απολαμβάνουν τον Ήλιο και τη Θάλασσα με ξεγνοιασιά.

Golden Aegean for the golden years

Ενδεικτικοί Προορισμοί

Ρόδος, Κως


Αγορές

Γαλλία, ΗΠΑ, 
Αυστραλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γερμανία


Τμήματα Αγοράς

Ζευγάρια 60+


Στρατηγική χαρτοφυλακίου 
τουριστικών προϊόντων
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Στρατηγική 
Ανταγωνιστικής Τοποθέτησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2
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Στρατηγική Ανταγωνιστικής Τοποθέτησης

2.1

Αξιολόγηση Υφιστάμενης  
Κατάστασης Branding

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Branding

Υφιστάμενο Λογότυπο

Εικαστικός 
σχεδιασμός


στοιχείων branding

Ορισμός branding

Η σημερινή τοποθέτηση του Νοτίου Αιγαίου αγκαλιάζει όλα τα νησιά του Αιγαίου κάτω από ένα λογότυπο και ένα όνομα. Μέσω της χρήσης 
εικαστικών στοιχείων που αποτυπώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά, δημιουργεί αντιληπτική τοποθέτηση για ολόκληρη την περιοχή.

Στρατηγική τοποθέτηση που αντιπροσωπεύει το σύνολο των προορισμών του Νοτίου Αιγαίου με βασικό 
χαρακτηριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το χρώμα της θάλασσας του Αιγαίου: ENDLESS BLUE.

Λιτός, χαρακτηριστικός, με απλή γραφή και αξιοποίηση του μύλου-συμβόλου του Aιγαίου. 

Ποικιλία χρωμάτων εμπνευσμένη από το τοπικό χρώμα και τη διαφορετικότητα των προορισμών.

Στρατηγική Ανταγωνιστικής 
Τοποθέτησης και Επικοινωνίας
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ENDLESS BLUE

ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Branding

Στοιχεία Υφιστάμενου Λογότυπου

Λογότυπο

Μήνυμα

Εικαστικός 
σχεδιασμός


στοιχείων branding

Η σημερινή τοποθέτηση του Νοτίου Αιγαίου αγκαλιάζει όλα τα νησιά του Αιγαίου κάτω από ένα λογότυπο και ένα όνομα.

Τοποθέτηση που εξυπηρετεί τις ανάγκες με βάση την 
αντιληπτική χαρτογράφηση των επισκεπτών.

Μήνυμα που προβάλλει το χαρακτηριστικό DNA του Αιγαίου.

Το ΑΠΕΡΑΝΤΟ-ENDLESS δεν αποτελεί μοναδικό συγκριτικό 
στοιχείο και χρήζει τροποποίησης.

Η χρήση του ανεμόμυλου ως στοιχείο του Αιγαίου 
προσδίδει χρώμα και χαρακτήρα.

Υφιστάμενη κατάσταση

Στρατηγική Ανταγωνιστικής 
Τοποθέτησης και Επικοινωνίας
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H αποτύπωση των προορισμών κάτω από την ομπρέλα branding της περιφέρειας, προσφέρει συνέπεια στον εικαστικό σχεδιασμό. Η 
υποστήριξη των προορισμών με την ομπρέλα “Aegean Islands” εξυπηρετεί τη γεωγραφική ένταξή τους κάτω από το Masterband AEGEAN 
ISLANDS, δεν εξυπηρετεί όμως την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της μοναδικότητας κάθε προορισμού. 

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Branding

Υφιστάμενη Αποτύπωση Προορισμών

Στρατηγική Ανταγωνιστικής 
Τοποθέτησης και Επικοινωνίας
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Κάτω από την ομπρέλα branding αναγνωρίζονται και αποτυπώνονται μια σειρά από θεματικά τουριστικά προϊόντα σχετικά με τις 
δραστηριότητες και τις εμπειρίες που προσφέρουν οι προορισμοί.

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Branding

Αποτύπωση Θεµατικών Προϊόντων

Στρατηγική Ανταγωνιστικής 
Τοποθέτησης και Επικοινωνίας
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Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Branding

Νέο Λογότυπο Νοτίου Αιγαίου

Η νέα τοποθέτηση του Νοτίου Αιγαίου συνδυάζει μοναδικές πτυχές των νησιών και τις αναδεικνύει δημιουργικά συνθέτοντας μια διακριτή 
και  άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα ως Aegean Islands.

Εικαστικός  
σχεδιασµός  

στοιχείων branding

Ποικιλία χρωμάτων και κύκλων που συμβολίζουν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου,  
συνδυάζονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα Θόλο Εκκλησίας  
(χαρακτηριστικό και μοναδικό σύμβολο).

Η γραφή αναδεικνύει την αμεσότητα και τη μοντέρνα όψη. 

Κυρίαρχο χρώμα είναι το μπλε και οι αποχρώσεις του.
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Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Branding

Χρωµατικός Συνδυασµός Λογοτύπου Νοτίου Αιγαίου

Κύρια έμπνευση για την επιλογή των χρωμάτων αποτέλεσαν η θάλασσα για τις αποχρώσεις του μπλε και ο ήλιος για τις πορτοκαλί 
πινελιές.
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2.2

Στρατηγική Tοποθέτηση 
Mάρκας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στρατηγική Ανταγωνιστικής Τοποθέτησης
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Στρατηγική Τοποθέτηση Μάρκας

Αντιληπτική Χαρτογράφηση

Το επίπεδο Νότιο Αιγαίο χρήζει τοποθέτησης με έννοιες σχετικές τόσο με το γεωγραφικό προσδιορισμό Aegean Islands, όσο και με τα 
μοναδικά στοιχεία στο σύνολό τους. Για τα επίπεδα των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων υφίσταται η ανάγκη για αύξηση της 
αναγνωρισιμότητας από τους επισκέπτες των νησιών του Αιγαίου που γνωρίζουν και ενδιαφέρονται για έναν τελικό προορισμό, το νησί (π.χ. 
Μύκονος) ή γενικά τα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

Αναγνωρισιμότητα (+)

Αναζητήσεις (+)

(600.000  αναζητήσεις/μήνα)

(1.842.000 αναζητήσεις/μήνα)

(1.830.000 αναζητήσεις/μήνα)

GREECE

AEGEAN

ISLANDS

/GREEK

ISLANDS

MYKONOS

SANTORINI


RODOS 

KOS

(-)

CYCLADES

DODECANESE

SOUTH 
AEGEAN

Στρατηγική Ανταγωνιστικής 
Τοποθέτησης και Επικοινωνίας
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AEGEAN

ISLANDS

AEGEAN

ISLANDS

Στρατηγική Τοποθέτηση Μάρκας

Αντιληπτική Χαρτογράφηση Ανταγωνιστικών Προορισμών

Τα νησιά του Αιγαίου είναι ένας ελκυστικός προορισμός με εγγύτητα στην Ευρώπη σε σύγκριση με άλλους διεθνείς προορισμούς. Στόχος 
είναι να ενισχυθεί η ελκυστικότητα των νησιών του Αιγαίου μέσω της αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της εγγύτητας αλλά και 
της μοναδικότητας που προσφέρουν ως τουριστικό προϊόν.

Ελκυστικότητα προορισμού (+)

Εγγύτητα (+)

Ελκυστικότητα προορισμού (-)

Εγγύτητα (-)

The 
Caribbean

Canary 
islands

Corsica

Sardinia

Malta

Croatian 
islands

Islas Baleares

Barbados

Virgin islands

The Bahamas

Phuket
Maldives

Mexico

Σημερινή 

αντιληπτική 

χαρτογράφηση

Επιδιωκόμενη 

τοποθέτηση

Ευρωπαϊκοί ανταγωνιστικοί προορισμοί

Διεθνείς ανταγωνιστικοί προορισμοί

Στρατηγική Ανταγωνιστικής 
Τοποθέτησης και Επικοινωνίας
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Στρατηγική Τοποθέτηση Μάρκας

Αντιληπτική Διαφοροποίηση του N︎οτίου Αιγαίου 

Αποτελούν 
Σύµβολο Μοναδικότητας 

(Landmark) 
σε Διεθνές Επίπεδο.

Aegean Islands

Ανήκουν στην κατηγορία 
των διεθνών συµβόλων
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Στρατηγική Τοποθέτηση Μάρκας

Στόχοι σε Επίπεδο ︎Μάρκας 

Χρήση του γεωγραφικού 
προσδιορισμού 


του Νότιου Αιγαίου μέσω 

των λέξεων ¨Aegean Islands” 


Ενίσχυση branding και δημιουργία 
μοναδικής αντιληπτικής 

τοποθέτησης 

αξιοποιώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά 
και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 

νησιών του Αιγαίου (USP).

Για την τοποθέτηση της μάρκας του Νοτίου Αιγαίου σε διεθνές επίπεδο, οι παρακάτω στόχοι είναι ύψιστης σημασίας:

Branding

Ανταγωνιστικά στοιχεία

Προβολή και προώθηση

Το ︎Nότιο Αιγαίο διαθέτει 

μοντέρνα ταυτότητα 


με στοιχεία που ενώνουν τους 
προορισμούς και τουριστικά  προϊόντα.

Το στοιχείο του χρώματος (blue) αποτελεί brand 
DNA element. Υπάρχει ανάγκη εντονότερης 

ανταγωνιστικής τοποθέτησης αξιοποιώντας τα 
μοναδικά ανταγωνιστικά στοιχεία 

(USP)  
που το διαφοροποιούν από άλλους διεθνείς 

προορισμούς.

Ανάγκη ισχυροποίησης του μηνύματος 
προβολής αξιοποιώντας τις 

μοναδικές εμπειρίες 

 που προσφέρονται μόνο από τα νησιά του 
Αιγαίου.

Στρατηγικές Ανάγκες

  Αποτύπωση χαρακτήρα και αξιών  
της περιφέρειας

  Απόδοση  
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

  Σύνθεση  
ισχυρής ταυτότητας

Χαρακτήρας

Αξίες

αμόλυντος, αυθεντικά Ελληνικός, 

ήσυχος, παραδοσιακός, φιλόξενος, 

χαλαρωτικός

διαχρονικότητα, παράδοση, 

καθαρότητα, ποικιλία

Αποτελεί ψηφιδωτό 
από επιμέρους προορισμούς 

με ιδιαίτερα στοιχεία διαφοροποίησης  

Π︎ροσφέρει μοναδικές εμπειρίες Ήλιου 
και Θάλασσας 

Διαθέτει μοναδικά στοιχεία: Ελληνική 
χροιά, Αυθεντικό Χρώμα, Ήλιος και Φως, 

︎αραλίες Σπάνιας ︎μορφιάς, ︎διαίτερο 
Φυσικό Τοπίο, ︎λούσια γαστρονομία, 
︎ολιτισμός , ︎αράδοση και Φιλόξενοι 

άνθρωποι  

Δημιουργική αποτύπωση  
βασικής επικοινωνιακής αφήγησης   

Ανάπτυξη ισχυρών δεσμών και 
ενοποίησης των προορισμών 
με τα τουριστικά προϊόντα  

Αποτύπωση σε ένα κεντρικό 
μήνυμα που θα διέπει όλη 

την επικοινωνία

Διαμόρφωση μάρκας Νοτίου Αιγαίου

Στρατηγική Ανταγωνιστικής 
Τοποθέτησης και Επικοινωνίας
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Στρατηγική Τοποθέτηση Μάρκας

Ανάλυση Brand Essence

Στρατηγική Ανταγωνιστικής 
Τοποθέτησης και Επικοινωνίας

Το Ασύγκριτο Αιγαίο

Ένα σύµπλεγµα νήσων, µοναδικό στον  
κόσµο που δεν συγκρίνεται µε τίποτα  άλλο 

στο κόσµο και προσφέρει µοναδικές  
εµπειρίες και αναµνήσεις.

Παραλίες µοναδικής οµορφιάς µε άµµο, βότσαλο και κρυστάλλινα νερα, Αποχρώσεις του µπλε στη θάλασσα  
και το λαµπερό φως του ήλιου, συµπλέγµατα ποικιλόµορφων νησιών, Απαράµιλλο φυσικό τοπίο, Σπάνια  
γεωµορφολογία µε µοναδικούς χρωµατικούς σχηµατισµούς, Μοναδική αρχιτεκτονική µε χρώµα Λευκό και  

Μπλε, Παραδοσιακό Ελληνικό στοιχείο σε νησιωτικούς οικισµούς, Φιλόξενοι και ευδιάθετοι άνθρωποι, Τοπικά  
προϊόντα και απολαυστικές προτάσεις γαστρονοµίας µε έντονο το Μεσογειακό στοιχείο.

Γαλήνη, Απόλαυση, Ελευθερία, Έκφραση, Πληρότητα, Δέος, Ευζωία, Εµπειρία  ζωής, 
Ανακάλυψη, Αυθεντικότητα, Καθαρότητα, Ποικιλία, Εξερεύνηση,  Θαυµασµός, Έκπληξη 

Rational attributes/ 

reason why

Emotional benefits

Brand personality

Positioning statement

Brand Essence

Αµόλυντος, Μεγαλοπρεπής, Αυθεντικά  Ελληνικός, 
Παραδοσιακός, Φιλόξενος,  Πολυσχιδής, Ευδιάθετος, 

Χαλαρωτικός,  Απολαυστικός, Εκθαµβωτικός
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Τοποθέτηση μάρκας Νοτίου Αιγαίου

Brand Unique Value Proposition

Το ασύγκριτο Αιγαίο

Στρατηγική Ανταγωνιστικής 
Τοποθέτησης και Επικοινωνίας

AEGEAN  
ISLANDS
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2.3

Κεντρικό Όχημα 
Επικοινωνίας & Καμπάνιας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στρατηγική Ανταγωνιστικής Τοποθέτησης



CREATIVE CONCEPT

Crystalline water washing 
over alabaster-white 
stones on the beach.

Unparalleled.



CREATIVE CONCEPT

A village landscape 
of homely blues 
and pure whites.

Unrivalled.



CREATIVE CONCEPT

The taste of sea salt, 
charcoal-grilled fish 
and an effervescent 
twist of lemon.

Incomparable.



CREATIVE CONCEPT

The clang of a church bell 
and clank of ouzo glasses 
that let the meze begin.

Uniquely Cycladic.



CREATIVE CONCEPT

Flowing purple bougainvillea, 
potted red geraniums and 
an island alleyway ahead of 
an evening stroll.

No words.



CREATIVE CONCEPT

The yelps of children 
running free as their 
parents discover the 
meaning of together.

No match.



CREATIVE CONCEPT

A dimpled smile and 
dancing eyes of a 
village elder that 
welcome you back 
time and time again.

One and only.



No equal.
AEGEAN ISLANDS



CAMPAIGN PLATFORM
No equal.
AEGEAN ISLANDS



No equal.
AEGEAN ISLANDS



No equal.
AEGEAN ISLANDS

Unparalleled whitewashed sceneries, incomparable oblivious sea, unrivalled spirited hospitality. There is just no match for the Aegean islands.



No equal.
AEGEAN ISLANDS

The Aegean Islands is where the summer vacations all started. World awarded beaches, crystalline waters, village landscapes of homely blues 
and pure whites, charcoal-grilled fish, unique meze dishes, unforgettable family moments, rock-paved  strolls, impressive cultural treasures 
scattered in every island and a local culture that will welcome you back time and time again.

Unparalleled whitewashed sceneries, incomparable oblivious sea, unrivalled spirited hospitality. There is just no match for the Aegean islands.
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Aegean Islands. No Equal.

Campaign platform

ΜΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 
ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


• Digital Media 

• Social Media

• Landing Page

• Content

• PR actions & 
Εvents


• B2C activation 
(Creative Story 
Telling,Apps, 
Content) 


• B2B activation 
(Tourism 
Exhibitions) 
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Στρατηγική Δημιουργικής Οπτικοποίησης 
& Πλατφόρμα Εφαρμογής Επικοινωνίας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ3
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Στρατηγική Δημιουργικής Οπτικοποίησης

3.1

Οπτικοποίηση 

Επιπέδου Νοτίου Αιγαίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Λ Ο Γ Ο Τ Υ Π Ο Σ 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ

Στρατηγική δημιουργικής οπτικοποίησης 

Πρότυπο Οπτικοποίησης Brand ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

AEGEAN ISLANDS 

ΚΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ



No equal.
AEGEAN ISLANDS
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Στρατηγική Δημιουργικής Οπτικοποίησης

3.2

Οπτικοποίηση 

Ομάδων Δυναμικής 
Δωδεκάνησα - Κυκλάδες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Λ Ο Γ Ο Τ Υ Π Ο Σ 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ

ΚΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΙΔΕΑ

ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στρατηγική δημιουργικής οπτικοποίησης 

Πρότυπο Οπτικοποίησης Ομάδων Δυναμικής

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ



No equal.

Experiencing the rising stars of the 
Aegean in all their magnificence.

The rising stars of the Aegean will be conquering your heart and mind.
P A R O S  •  A N T I P A R O S  •  T I N O S  •  N A X O S  •  S I F N O S  •  S Y R O S  •  M I L O S  •  A M O R G O S  •  P A T M O S  •  K A R P A T H O S  •  K A L Y M N O S



No equal.

Being the first to discover the 
Aegean best-kept treasures.

Small islands scattered in the heart of the Aegean, like sparkling diamonds waiting to be discovered.

F O L E G A N D R O S  •  S I K I N O S  •  K I M O L O S  •  S E R I F O S  •  K O U F O N I S I A  •  D O N O U S A  •  S C H I N O U S A  •  I R A K L I A  •  K E R O S  •  A N A F I  •  
A S T Y P A L A I A  •  S Y M I  •  L E R O S  •  N I S I R O S  •  T I L O S  •  K A S S O S  •  L I P S I  •  H A L K I  •  A G A T H O N I S S I  •  K A S T E L O R I Z O



No equal.

Closing your eyes and discovering  
that the Aegean is just one breath away.

About an hour away from the Greek capital lies the gate to the Cyclades.
K E A  •  A N D R O S  •  K Y T H N O S



Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Νοτίου Αιγαίου / Οδικός Χάρτης 2015-2020 92

Στρατηγική Δημιουργικής Οπτικοποίησης

3.3

Οπτικοποίηση 

Eξειδικευμένων Προϊόντων 

Sun & Beach

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Λ Ο Γ Ο Τ Υ Π Ο Σ 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΙΔΕΑ

ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στρατηγική δημιουργικής οπτικοποίησης 

Πρότυπο Οπτικοποίησης Εξειδικευμένων Προϊόντων 

ΚΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ



No equal.

Giving them paradise and 
getting a splash in return.

Family summer memories are like sand castles. Make them with love and hope they will last forever.
R H O D E S  •  K O S •  N A X O S •  S Y R O S  •  T I N O S



No equal.

Indulge in the precious, sapphire waters 
under the golden rays of the sun.

Discover a superior state of mind and art experience for those who have the keen eye to appreciate it.
M Y K O N O S  •  S A N T O R I N I  •  R H O D E S



No equal.

Living the unique 
Aegean lifestyle.

Explore the unique character, the culture and the architecture of the Aegean islands lifestyle.
A N D R O S  •  P A R O S  •  S I F N O S  •  P A T M O S  •  S Y M I  •  K A S T E L L O R I Z O

AEGEAN ISLANDS



No equal.

Holding your breath 
yet never holding back.

Excitement in the Aegean islands is one breath away.
P A R O S  •  T I N O S  •  N A X O S  •  K A L Y M N O S  •  K A R P A T H O S

AEGEAN ISLANDS



No equal.

Walking on the steps 
of the wise.

Culture never rests ashore in the Aegean and neither will your quest for it.
R H O D E S  •  D E L O S  •  S A N T O R I N I  •  K O S  •  P A T M O S

AEGEAN ISLANDS



No equal.

Opening up and 
feeling welcome for 
who you really are.

Look up, look forward, look inside, look around. The welcoming Aegean islands.
M Y K O N O S  •  S A N T O R I N I

AEGEAN ISLANDS



No equal.

Listen to the 
waves whispering 
eternal vows.

In the Aegean islands, promises made are bound to last for a lifetime.
M Y K O N O S  •  S A N T O R I N I  •  K O S

AEGEAN ISLANDS



No equal.

Writing your names 
on the sand.

If love is the journey, then choose a unique destination.
F O L E G A N D R O S  •  P A R O S  •  S E R I F O S  •  T I N O S  •  N A X O S  •  S I F N O S  •  S Y R O S  •  M I L O S  •  A M O R G O S

AEGEAN ISLANDS



No equal.

Dancing to the 
Aegean tunes until 
the crack of dawn.

Nights in the Aegean don’t signify the hiding in the dark but the revelations under the stars.
M Y K O N O S  •  S A N T O R I N I  •  P A R O S  •  I O S  •  R H O D E S  •  K O S

AEGEAN ISLANDS



Your private golden Aegean beach awaits to be discovered. 
F O L E G A N D R O S  •  S I K I N O S  •  K I M O L O S  •  S E R I F O S  •  K O U F O N I S I A  •  D O N O U S A  •  S C H I N O U S A  •  I R A K L I A  •  K E R O S  •  A N A F I

AEGEAN ISLANDS

No equal.

Setting your foot on 
untouched land.



Come where every sunrise promises new beginnings and every sunset proves them true.
R H O D E S  •  K O S

AEGEAN ISLANDS

No equal.

Enjoying your golden years 
in golden islands.
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Στρατηγική Επικοινωνίας και 
Προώθησης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ4
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Στρατηγική Επικοινωνίας και Προώθησης

Στόχοι Επικοινωνίας

Χρήση νέων τεχνολογιών για περαιτέρω επέκταση του μηνύματος και 
διείσδυση στο εκάστοτε κοινό-στόχο και τμήμα αγοράς

Δημιουργία και ενίσχυση πιστότητας (Loyalty)

Αύξηση ενδιαφέροντος για το brand και επίτευξη συνεργασιών

Υποδομή για έναρξη και υποστήριξη συζητήσεων, δημιουργία κοινοτήτων, 
ενίσχυση εμπλοκής με τη μάρκα

Δημιουργία και ενίσχυση υποστηρικτών για τη μάρκα (Advocacy)

Awareness

Δημιουργία ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για αναζήτηση 
πληροφοριών

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Η επικοινωνιακή στρατηγική εστιάζει σε ένα μίγμα B2C & B2B κοινού, παραδοσιακών αγορών και συγκεκριμένων τμημάτων του πληθυσμού 
με ειδικά χαρακτηριστικά.

Στρατηγική Επικοινωνίας και Προώθησης

Στρατηγική Στόχευση

Ιδιότητα

B2C	  
Ταξιδιώτες	  
Άνθρωποι επιρροής (influencers) 	  

B2B	  
Εταιρίες	  
Φορείς τουρισμού	  

.

Αγορά

Κύριες αγορές 	  
Γερμανία/Γερμανόφωνες χώρες	  
Αγγλία	  
Γαλλία/Γαλλόφωνες χώρες	  
ΗΠΑ 	  
Ρωσία	  
Σκανδιναβία 	  
Ιταλία	  
Ολλανδία	  
Αυστρία	  

Αγορές προς αξιοποίηση: 	  
Τουρκία

Ισραήλ

Πολωνία


Aνερχόμενες αγορές	  
Αυστραλία

Κίνα

Αραβικές χώρες

Ασιατικές χώρες

Τμήματα αγοράς

Εστίαση σε ειδικά τμήματα αγορών:	  

Νεαροί 18-24	  
Ζευγάρια 25-34 	  
Οικογένειες 45-55 με ή χωρίς παιδιά

Τρίτη ηλικία 	  
LGBT κοινό

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Στρατηγική Επικοινωνίας και Προώθησης

Στόχευση Κοινού ανά Άξονα

Ταξιδιώτες & Key Influencers

Ταξιδιώτες για άμεση επικοινωνία και αύξηση τουριστικής κίνησης.	  

Άνθρωποι επιρροής (διακεκριμένοι bloggers, δημοσιογράφοι) για τη δημιουργία ενδιαφέροντος 
μέσα από κολακευτικές αναφορές στο Νότιο Αιγαίο, στα δικά τους μέσα.

Β2C

Β2B

Εταιρίες & Φορείς

Travel agents, Tour Operators, Trade Show Executives, εταιρίες και φορείς τουρισμού στο 
εξωτερικό προς επίτευξη συνεργασιών, άνοιγμα νέων προοπτικών (π.χ. υλοποίηση νέων 
συνδέσεων).


Εταιρίες και φορείς στο εσωτερικό για συνεργασία και ενίσχυση συνεργειών.

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Στρατηγική Επικοινωνίας και Προώθησης

Στόχευση Κοινού ανά Αγορά

Χρονική στιγμή επικοινωνίας

Στόχευση στις κύριες και ανερχόμενες αγορές για την 
περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου με έγκαιρο προγραμματισμό 
της επικοινωνίας, σύμφωνα με την ταξιδιωτική συμπεριφορά 
της κάθε αγοράς. Στόχος η έγκαιρη διαμόρφωση προτίμησης 
ταξιδιού και οι κρατήσεις για τη διαμονή και τα εισιτήρια. 	  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρονική στιγμή της 
προσπάθειας επίτευξης συνεργασιών καθώς η έγκαιρη 
πραγματοποίησή τους θα συμβάλει στην αύξηση της 
επισκεψιμότητας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. 

Κύριες &

Aνερχόμενες 


Αγορές

Γλώσσα επικοινωνίας

Η κύρια γλώσσα επικοινωνίας είναι τα αγγλικά και 
μεταφράζεται όπου κρίνεται απαραίτητο στα Γαλλικά, Ιταλικά 
και Γερμανικά για καλύτερη στόχευση και μεγαλύτερη 
διείσδυση στις αντίστοιχες αγορές. 

Χώρα

ΗΠΑ

Αυστραλία

Βρετανία

Χρόνος επικοινωνίας 
προς τουρίστες

Φεβρουάριος – Ιούνιος

Γερμανία

Γαλλία

Ιταλία

Φεβρουάριος – Ιούνιος

Φεβρουάριος – Ιούλιος

Φεβρουάριος – Ιούλιος

Φεβρουάριος – Ιούλιος

Απρίλιος – Αύγουστος

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Στρατηγική Επικοινωνίας και Προώθησης

Στόχευση ανά Τμήμα Αγοράς

Νέοι, Ηλικιωμένοι, Ζευγάρια, Οικογένειες

- 18-24 στα πιο δραστήρια και ανεξερεύνητα νησιά με έμφαση στη digital επικοινωνία.	  

- 25-34 σε νησιά για romance καθώς και σε ανεξερεύνητα νησιά με έμφαση στη digital επικοινωνία.	  

- 35-44 σε οργανωμένα νησιά με συνδυασμό digital, above & below επικοινωνίας.	  

- 45-55+ σε οργανωμένα και προσβάσιμα νησιά κυρίως μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένα 
πρακτορεία του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη ηλικία είναι το τμήμα αγοράς που επιλέγει 
να ταξιδέψει σε περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης (Μάιος, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος) και 
συνεπώς αποτελεί κοινό στρατηγικής σημασίας για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ηλικία

LGBT

LGBT τουρισμός 

Προορισμοί για romance, nightlife & luxury και γενικότερα προϊόντα που παρέχονται από τα νησιά 
της Μυκόνου και της Σαντορίνης με ανεπτυγμένες υποδομές και εξειδικευμένα ξενοδοχεία.	  
Έμφαση στη δημιουργία συνεργασιών με εξειδικευμένα γραφεία στον LGBT τουρισμό, όπως τα 
IGLTA, Morantis κ.ά.

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Στρατηγική Επικοινωνίας και Προώθησης

Σημεία Τομής Κοινού Στόχος και Προϊόντων

Brand Αγορές - Στόχοι

Γερμανία Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο ΗΠΑ Ιταλία Αυστραλία Σκανδιναβία Ολλανδία

Νότιο Αιγαίο

Romantic	  
Sun & Beach

Family	  
Sun & Beach

Couples	  
Sun & Beach

Luxury	  
Sun & Beach

Lifestyle	  
Sun & Beach

Cultural	  
Sun & Beach

Nightlife/Youthful

Sun & Beach

Unspoiled	  
Sun & Beach

Action

Sun & Beach

Golden Years	  
Sun & Beach

LGBT

Ζευγάρια 25-34

Οικογένειες με παιδιά 45-55

Ζευγάρια 25-34

Ζευγάρια και Οικογένειες 25-55

Ζευγάρια και Οικογένειες 25 - 55

Ζευγάρια και Οικογένειες 25 - 55

Νέοι 18-24

Νέοι 18-24

Νέοι 18-24

Τρίτη Ηλικία

Όλα τα τμήματα αγοράς

Όλα τα τμήματα αγοράς

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Επικοινωνιακό Πλάνο 3ετίας

Μεθοδολογία

Συνεργασίες & Διαφήμιση

Ένταση & διάδοση μηνύματος

Word of Mouth & Engagement 

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3

Παρουσίαση μεθοδολογίας στρατηγικής επικοινωνίας με βάθος χρόνου τριών ετών. Το πρώτο έτος ορίζονται οι επικοινωνιακοί άξονες με τη 
διαμόρφωση content plan και owned media. Τα επόμενα δύο έτη δίνεται έμφαση στη διάδοση του μηνύματος μέσα από έντονη προώθηση 
και ενίσχυση των υποστηρικτών του brand. 

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Συνεργασίες & Διαφήμιση

Ένταση & διάδοση μηνύματος

Word of Mouth & Engagement 

Έτος 1

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Επικοινωνιακό Πλάνο 3ετίας

Μεθοδολογία - Έτος 1

• Προγραμματισμός για τη δημιουργία απαραίτητου περιεχομένου και υλικών που θα υποστηρίξουν την επικοινωνία σε B2C και 
B2B επίπεδο.


• Αξιοποίηση υφιστάμενων καναλιών επικοινωνίας και άνοιγμα νέων.

• Διαφημιστικό burst με ένταση και συχνότητα, τόσο γύρω από το κεντρικό μήνυμα όσο και από τα θεματικά. 

• Ομοιογενής και branded παρουσία σε όλα τα owned media. 

• Δημιουργία κλίματος και τεχνολογίας συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

• Χτίσιμο συνεργασιών. 

• Σχεδιασμός ταξιδιών εξοικείωσης και άλλων εκδηλώσεων / συναντήσεων για την ενημέρωση του B2B κοινού.

• Διασφάλιση συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού. 

• Πρόσκληση ανθρώπων επιρροής στο Νότιο Αιγαίο προκειμένου να το γνωρίσουν.

• Ενθάρρυνση συμμετοχής στις ενέργειες για την περιφέρεια.
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Συνεργασίες & Διαφήμιση

Ένταση & διάδοση μηνύματος

Word of Mouth & Engagement 

Έτος 2

• Ομοιογενής και branded παρουσία σε όλα τα owned media.

• Έμφαση και ένταση στη διαφήμιση του κεντρικού μηνύματος και των θεματικών sub-brands.

• Διενέργεια events, διαγωνισμών και άλλων δρώμενων.

• Συνεργασίες, Χορηγίες, Εκδηλώσεις.

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Επικοινωνιακό Πλάνο 3ετίας

Μεθοδολογία - Έτος 2
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Συνεργασίες & Διαφήμιση

Ένταση & διάδοση μηνύματος

Word of Mouth & Engagement 

Έτος 3

• Ομοιογενής και branded παρουσία σε όλα τα owned media.

• Έμφαση και ένταση στη διαφήμιση του κεντρικού μηνύματος και των 
θεματικών sub-brands.


• Ένταση και ισχυροποίηση των earned media με ενίσχυση του 
διαλόγου και αύξηση του engagement.


• Διενέργεια events, διαγωνισμών και άλλων δρώμενων.

• Συνεργασίες, Χορηγίες, Εκδηλώσεις, Διατήρηση πιστότητας (loyalty) 
με ενέργειες επιβράβευσης.

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Επικοινωνιακό Πλάνο 3ετίας

Μεθοδολογία - Έτος 3
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Μίγμα μέσων

Συστατικά μεθοδολογίας

Περιεχόμενο Τακτικές Ενέργειες

Ανάλυση της προς υλοποίηση μεθοδολογίας που παρουσιάστηκε σε επίπεδο μέσων επικοινωνίας, περιεχομένου και τακτικών. Παράθεση 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων μέσα από προτεινόμενες ενέργειες.

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Επικοινωνιακό Πλάνο 3ετίας

Συστατικά μεθοδολογίας
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Για τις επικοινωνιακές ανάγκες του Νοτίου Αιγαίου και για τη στόχευση, θα χρησιμοποιηθεί μίγμα από πλατφόρμες digital και print 
επικοινωνίας καθώς επίσης Above και Below / PR πρακτικές. 

Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, οι ενέργειες θα ενταχθούν σε μια ενιαία (integrated) στρατηγική marketing. 

Μοντέλο POEM: Ανάπτυξη multi-channel στρατηγικής με συνδυασμό paid – owned – earned media. Προτείνεται η εφαρμογή 
integrated στρατηγικής επικοινωνίας με συνδυασμό όλων των διαθέσιμων μέσων (επί πληρωμή, ιδιόκτητα και όσα κερδίζονται 
στην πορεία).

Βασικές αρχές

Paid

Earned

Owned

BrandBTL

PR

Digital

ABT

PAID 
Απήχηση για την οποία πληρώνει το brand.

OWNED 
Μέσα που διατηρεί το ίδιο το brand, έχοντας τον 
πλήρη έλεγχό τους. Μέσω αυτών των καναλιών 
μεταφέρεται αυτούσιο το μήνυμα, σωστά 
τοποθετημένο και πλήρως ελεγχόμενο.  

EARNED 
Απήχηση που κερδίζεται, η οποία προέρχεται από 
διάφορους influencers ή από αναφορές τρίτων. Εδώ 
μιλάει & προτείνει κάποιος τρίτος και όχι το ίδιο το 
brand, κάτι που κατά κανόνα είναι πιο 
αποτελεσματικό καθώς θεωρείται πιο αξιόπιστο και 
επιτυγχάνει μεγαλύτερο reach.

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Μίγμα επικοινωνίας

Βασικές αρχές
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Μίγμα επικοινωνίας

Τακτικές & Μέσα

Digital

Παραδείγματα digital τακτικών: 

Social Media marketing, SEM, Digital 
διαφήμιση

BTL / PR

Παραδείγματα BTL τακτικών:

Ταξίδια, Συμμετοχή σε εκθέσεις, 
Εκδηλώσεις 

ATL

Παραδείγματα ATL τακτικών:

Έντυπες καταχωρήσεις, Υπαίθρια 
διαφήμιση 

Paid Owned Earned

Παραδείγματα paid μέσων: 

Digital, Below & ATL διαφήμιση,

Πρακτικές βελτιστοποίησης για τις 
μηχανές αναζήτησης (SEO),

Παρουσία σε εκθέσεις με περίπτερο,

Ταξίδια κ.ά. 

Παραδείγματα owned μέσων:

Website, blog, social media λογαριασμοί, 
emails, mobile apps, ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις για διεξαγωγή 
εκδηλώσεων / συναντήσεων

Παραδείγματα earned μέσων:

Περιεχόμενο τρίτων, άρθρα, press, 
φωτογραφίες, social αναρτήσεις, σχόλια, 
word of mouth, δημοσιότητα, φήμη, 
συνεργασίες 

Πλατφόρμες 
επικοινωνίας

Μέσα 
επικοινωνίας

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Μίγμα επικοινωνίας

Μέσα ανά πλατφόρμα επικοινωνίας

Paid Owned Earned

Digital

Social Media επικοινωνία & διαφήμιση
Digital διαφήμιση & Remarketing
Search Engine Marketing (οργανικό & μη)
Digital καταχωρήσεις
Email marketing
Άρθρα & Δελτία τύπου online
Webinars

Website
Blog
Social Media λογαριασμοί
Mobile App
Virtual υλικά
Intranet

Blogging
Άρθρα & Δελτία τύπου online
Social περιεχόμενο, φωτογραφίες από τρίτους 
online
Ενέργειες advocacy (likes / shares)
Commenting

BTL / PR

Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης
Τηλεφωνική επικοινωνία
Ταξίδια για συμμετοχή σε εκθέσεις
One 2 one ραντεβού για παρουσίαση
Workshops
Εκδηλώσεις
Χορηγίες

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
διεξαγωγής συναντήσεων και 
εκδηλώσεων

Συνεργασίες
Word of Mouth
Χορηγίες

ATL

Υπαίθρια Διαφήμιση
Έντυπες καταχωρήσεις
Direct mail – πρόσκληση
Έντυπες καταχωρήσεις
Άρθρα & Δελτία τύπου

Έντυπα υλικά
Ιδιόκτητα μέσα ATL (εφημερίδα / 
σταθμός / περιοδικό)

Word of Mouth

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης



Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Νοτίου Αιγαίου / Οδικός Χάρτης 2015-2020 120

Περιεχόμενο επικοινωνίας 

Μέθοδος δημιουργίας

Στάδια δημιουργίας περιεχομένου

ΔΙΑΝΟΜΗ

Κανάλια 

Paid – Owned – Earned 


Email

Print assets


Digital assets

Web


Mobile

INTRANET – WORKFLOWΠΗΓΕΣ

Contributors

3rd Party Feeds


Digital Documents

Store

Κεντρικό & 

ασφαλές σημείο 
συγκέντρωσης


Αρχεία

Δημιουργία

Copy 


Μεταφράσεις

Data maps

Templates

Media files 

Γραφήματα

Output

Brochures


Kits

Reports

Guides

Posts


Commentaries

Fact sheets


Pitches

Ανάγκη δημιουργίας στρατηγικής κεντρικού περιεχομένου (content hub) και editorial calendar, διαχωρισμένο σε περιεχόμενο ειδικού τύπου για 
B2C και για B2B επικοινωνία. Διάχυση και αξιοποίηση περιεχομένου για να αφηγηθεί η μάρκα την ιστορία της (brand storytelling). Προτείνεται 
η δημιουργία Intranet για συνεργασία μεταξύ των φορέων του εσωτερικού (περιφέρεια, δήμοι, επιμελητήρια, επιχειρήσεις). 

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Contributors

3rd Party Feeds


Digital Documents

Στάδια δημιουργίας περιεχομένου

Ανάγκη δημιουργίας στρατηγικής κεντρικού περιεχομένου (content hub) και editorial calendar, διαχωρισμένο σε περιεχόμενο ειδικού τύπου για 
B2C και για B2B επικοινωνία. Διάχυση και αξιοποίηση περιεχομένου για να αφηγηθεί η μάρκα την ιστορία της (brand storytelling). Προτείνεται 
η δημιουργία Intranet για συνεργασία μεταξύ των φορέων του εσωτερικού (περιφέρεια, δήμοι, επιμελητήρια, επιχειρήσεις). 

Store

Κεντρικό & 

ασφαλές σημείο 
συγκέντρωσης


Αρχεία

Δημιουργία

Copy 


Μεταφράσεις

Data maps

Templates

Media files 

Γραφήματα

Output

Brochures


Kits

Reports

Guides

Posts


Commentaries

Factsheets


Pitches

INTRANET – WORKFLOWΠΗΓΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗ

Κεντρική αποθήκευση περιεχομένου

Διευκόλυνση διαδικασίας μετάφρασης περιεχομένου 
στις γλώσσες που χρειάζεται

Επικοινωνία από όλους τους εμπλεκόμενους με 
σωστό και ομοιογενές μήνυμα

Πρόσβαση σε υλικά από όλα τα μέλη (με δυνατότητα 
διαχωρισμού)

Δυνατότητα συνεργασίας και παρακολούθηση 
εξέλιξης ενεργειών

Ελαχιστοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών 
επικοινωνίας

Εύκολη διαχείριση καινούργιων αναγκών 
περιεχομένου

Κοινό σημείο αναφοράς

Δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων σε όλα τα 
μέλη προκειμένου να ενισχύουν τις κεντρικές 
προσπάθειες

Εύκολη οργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων 
προς επίτευξη εσωτερικών συνεργασιών

Ενίσχυση πιστότητας

Αίσθημα ενότητας

Κανάλια 

Paid – Owned – Earned 


Email

Print assets


Digital assets

Web


Mobile

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Περιεχόμενο επικοινωνίας 
Μέθοδος δημιουργίας Intranet & Διανομής

Η διαδικασία διανομής περιεχομένου 
ξεκινάει από τα ίδια τα κανάλια που 
διατηρεί το brand (owned) και 
ακολουθούν οι earned και paid 
προσπάθειες για να ενισχύσουν το reach. 

Όποτε γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο 
του brand, γίνεται προσπάθεια να οδηγεί 
πίσω στα owned media όπου υπάρχει η 
πλήρης και original πηγή του content 
αλλά και ο τρόπος μετατροπής 
(conversion).

Paid

Earned

Owned

Brand
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Έτος 2 Έτος 3

Περιεχόμενο επικοινωνίας
Πλάνο 3ετίας 

Advocate storytelling (User generated content)

Brand Storytelling (Paid & Owned Media)

Έτος 1

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Ως περιεχόμενο ορίζεται αυτό που δημιουργεί και επικοινωνεί το ίδιο το brand αλλά και αυτό που δημιουργείται από ανθρώπους επιρροής 
και υποστηρικτές του (user generated content). Το Νότιο Αιγαίο επενδύει θέτοντας τις βάσεις περιεχομένου στην αρχή της επικοινωνίας 
δημιουργώντας και επικοινωνώντας το story του, ώστε να καρπώνεται τα μέγιστα οφέλη της επένδυσης μέσω του περιεχομένου που θα 
δημιουργηθεί από τους χρήστες, σαν αποτέλεσμα σωστής επικοινωνίας αργότερα.
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Advocate storytelling (User generated content via earned media)
Δημιουργία στρατηγικής περιεχομένου σύμφωνα με τις ανάγκες επικοινωνίας του προϊόντος του Νοτίου Αιγαίου και των 
θεματικών προϊόντων. 

Editorial calendar με διαμόρφωση του περιεχομένου ανάλογα με το κοινό στόχο, και το μέσο επικοινωνίας. 

Διαφορετικό ύφος (tone of voice) και συχνότητα, ανάλογα με το εκάστοτε κοινό αλλά και μέσο επικοινωνίας.

Κατάλληλο περιεχόμενο ανά κοινό-στόχο.

Μετάφραση περιεχομένου σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Γερμανικά.

Σύνθεση περιεχομένου για παρουσίαση του Brand story με τα ανάλογα μέσα επικοινωνίας και τα υλικά υποστήριξης. 
(φωτογραφίες / infographics / videos).

Key visuals κεντρικού μηνύματος και επιμέρους θεματικών για χρήση κατά τη διάρκεια όλης της επικοινωνίας ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του κάθε μέσου και κοινού.

Πρόβλεψη για υποενότητες υλικού συγκεκριμένης στόχευσης π.χ. για θεματικές εκδρομές πολυτελείας και γάμων προς Ρωσία 
και Κίνα.

Brand Storytelling (Paid & Owned Media)

Το περιεχόμενο που δημιουργεί και επικοινωνεί το ίδιο το brand ξεκινάει από τη δημιουργία κεντρικής στρατηγικής περιεχομένου, 
αναπτύσσεται στις πλατφόρμες που ελέγχει το brand (owned media) και προωθείται στα κοινά-στόχους μέσα από πληρωμένες ενέργειες 
(paid media) .

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Περιεχόμενο επικοινωνίας
Πλάνο 3ετίας - Brand Storytelling
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Advocate storytelling (User generated content via earned media)

Brand Storytelling (Paid & Owned Media)

Κατάλληλο περιεχόμενο στο website και στα microsites 
που θα αναπτυχθούν για υποστήριξη θεματικών 
προϊόντων

Teaser Videos για χρήση σε διαφήμιση 

Άρθρα & Δελτία τύπου

Έντυπες καταχωρήσεις

Digital banners

Social διαφήμιση

Blog posts

Φωτογραφίες, Infographics

Ενημερωτικά emails με σκοπό την επίτευξη εσωτερικών 
και εξωτερικών συνεργασιών

Εσωτερικές «κρυφές» σελίδες στο website της 
περιφέρειας (B2B landing pages)

Teaser Videos για χρήση demo σε συνέδρια εξωτερικού

E-Brochures & αντίστοιχα έντυπα προς ενημέρωση 
πιθανών συνεργατών εξωτερικού

Έντυπες καταχωρήσεις

Περιεχόμενο και δημιουργικά για Stands, Roll ups κ.ά.

Το brand story telling και κατά συνέπεια το περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί, διαφοροποιείται σε επίπεδο B2C και B2B.

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Περιεχόμενο επικοινωνίας
Πλάνο 3ετίας - Brand Storytelling

Περιεχόμενο B2C 
Επισκέπτες & Key Influencers

Περιεχόμενο B2B 
Εταιρίες & Φορείς
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Διευκόλυνση και ενθάρρυνση δημιουργίας user generated content

Social sharing & commenting δυνατότητες σε όσα περισσότερα σημεία γίνεται

Ενεργή συμμετοχή του brand στον διάλογο

Διεξαγωγή διαγωνισμών

Χρήση hashtags προς ενθάρρυνση συζήτησης

Συχνό blogging και commenting σε άλλα blogs

Διαμοιρασμός και επιβράβευση generated content από το brand

Advocate storytelling (User generated content)

Brand Storytelling (Paid & Owned Media)

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από ανθρώπους επιρροής και υποστηρικτές του brand (user generated content) είναι αποδεδειγμένα πιο 
αποτελεσματικό από την επικοινωνία του ίδιου του brand . Κατά συνέπεια γίνεται προσπάθεια δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για την 
ανάπτυξή του, καθώς και ενέργειες ενθάρρυνσης και υποστήριξης μετά τη δημιουργία του. 

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Περιεχόμενο επικοινωνίας
Πλάνο 3ετίας - Advocate Storytelling
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4.1

Τακτικές και Ενέργειες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στρατηγική Επικοινωνίας και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες

Στρατηγική μέσων

Ενέργειες Digital, Below, PR και 
Above με χρήση των διαθέσιμων 
μέσων όπως αναλύθηκε στη σχετική 
ενότητα.  
Για κάθε κοινό στόχευσης προτείνεται 
διαφορετικό μίγμα επικοινωνίας για 
μεγαλύτερη απήχηση και 
αποτελεσματικότητα.  

B2C Επισκέπτες& Influencers 
B2B Travel agents  
Tour Operators (Group & FIT Agents, 
MICE Specialists, Home Based 
Luxury Agents) 
Trade Show Executives  
Φορείς & Εταιρίες

Σημείο κατεύθυνσης (landing) της 
επικοινωνίας. Συνήθως πρόκειται για 
owned media, όπου μπορεί να 
επιτευχθεί και το επιθυμητό 
conversion: Website, Microsites, 
Blog, Social Accounts, Mobile App 
κ.ά.

Digital, BTL & ATL επικοινωνία Κοινά Landing

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες

Για κάθε κοινό

Digital (Μεγαλύτερη έμφαση για τα κοινά: Νέοι 18-30,  Ζευγάρια 20-30, LGBT) 

BTL / PR (Ιδιαίτερα για κατηγορίες κοινών) 

ATL (Για όλα τα κοινά)

Digital (Έμφαση για ανάδειξη, έναρξη συζητήσεων και δημιουργία ενδιαφέροντος) 

BTL / PR (Ενέργειες για γνωριμία και δημιουργία user generated περιεχομένου)

Digital (κυρίως υποστηρικτικά είτε για επικοινωνία, είτε για δημοσίευση συνεργασιών) 

BTL / PR (Έμφαση στις δημόσιες σχέσεις για γνωριμία και διοργάνωση συναντήσεων) 

ATL (κυρίως υποστηρικτικά για δημοσίευση συνεργασιών και δημιουργία ενδιαφέροντος)

B2C  
Επισκέπτες

B2C  
Influencers 

B2B  
Travel agents  
Tour Operators (Group & FIT Agents, MICE 
Specialists, Home Based Luxury Agents) 
Trade Show Executives  
Φορείς & Εταιρίες εσωτερικού

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης



Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Στερεάς Ελλάδας / Οδικός Χάρτης 2015-2020

Ενέργειες

B2C

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες

Ανά κανάλι επικοινωνίας

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BTL / PR  

• Events 
• Συνεργασίες

ATL  

• Υπαίθρια Διαφήμιση 
• Έντυπες καταχωρήσεις

Digital  

• Website & Social Media marketing (με 
αξιοποίηση υφιστάμενων μέσων, ιδιόκτητων και 
μη). 


• Άνοιγμα νέων microsites & Facebook pages.

• Social media διαφήμιση

• Digital διαφήμιση και Remarketing

• Search Engine Marketing (SEM)

• Blogging 

• Email marketing

• Mobile marketing

• Digital καταχωρήσεις

• Διαγωνισμοί

Digital (Μεγαλύτερη έμφαση για τα κοινά: Νέοι 18-30,  Ζευγάρια 20-30, LGBT) 

BTL / PR (Ιδιαίτερα για κατηγορίες κοινών) 

ATL (Για όλα τα κοινά)

B2C  
Επισκέπτες

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες	  B2C επισκέπτες

DIGITAL– Αξιοποίηση υφιστάμενων μέσων: Website & Youtube

Ανασχεδιασμός με απλούστερη και ευκολότερη πλοήγηση, πιο σύγχρονο και φιλικό design με ενιαίο look and feel.

H σελίδα δεν είναι φιλική για κινητά και tablets και προτείνεται ανασχεδιασμός με responsive design.

Έχει ήδη δημιουργηθεί μια πρώτη υποδομή για να δεχτεί το site ενέργειες SEO (Search Engine Optimization). Θα πρέπει να 
ξεκινήσει μελέτη και υλοποίηση των ενεργειών αυτών: βελτιστοποίηση δομής, σελίδων, περιεχομένου και υλικών ώστε να είναι 
φιλικά στις μηχανές αναζήτησης (On- site Search Engine Optimization - SEO).

Βελτιστοποίηση δομής και περιεχομένου βάση στρατηγικής στόχευσης με παράλληλη ανάπτυξη περαιτέρω περιεχομένου και 
συγκεκριμένων landing pages για μεγιστοποίηση των μετατροπών (conversions).

Ενίσχυση διαδραστικότητας με προσθήκη social sharing & commenting σε σημεία στρατηγικής σημασίας.

Άνοιγμα blog και ένταξη στο site.

Εμπλουτισμός λειτουργιών με προσθήκη Newsletter εγγραφής.

Μετάφραση ιστοσελίδας και περιεχομένου σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Γερμανικά.

Ιστοσελίδα aegeanislands.gr

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Το κανάλι YouTube περιέχει δύο videos με λίγες προβολές. Προτείνεται η προσθήκη περισσότερων.

Δημιουργία playlists (owned & videos τρίτων).

Επιμέλεια των videos με προσθήκη τίτλων, περιγραφών και λέξεων-κλειδιών για ευκολότερη ανεύρεση (YouTube search 
optimization).

Αύξηση προβολών με διαφημιστική προώθηση (prerolls) επιλεγμένων videos.

AEGEAN ISLANDS YouTube
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Τακτικές και Ενέργειες	  B2C επισκέπτες

DIGITAL – Αξιοποίηση μέσων από τρίτους

Η σελίδα άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2014, από μια ομάδα ανθρώπων που ζουν / εργάζονται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 
(Κυκλάδες και Δωδεκάνησα), όπως αναγράφεται και στην περιγραφή της. 

Προτείνεται προσπάθεια take over ή συνεργασία με σκοπό την αξιοποίηση της σελίδας:

4.201 likes (Σεπ 2015), συχνές αναρτήσεις, ωραίες ερασιτεχνικές φωτογραφίες, αλληλεπίδραση με το κοινό.

Σελίδα facebook.com/aegeanislands

Ο λογαριασμός άνοιξε τον Ιανουάριο του 2014, από την ίδια ομάδα που έχει δημιουργήσει το facebook.com/aegeanislands. 

Προτείνεται προσπάθεια take over ή συνεργασία με σκοπό την αξιοποίηση του λογαριασμού:

482 followers & 427 tweets (Σεπ 2015), κυρίως αναπαραγωγή Facebook περιεχομένου.

Εngagement 1 – 2 RTs/Favs per tweet, συχνές αναρτήσεις, χρήση hashtags και φωτογραφιών.

Λογαριασμός twitter.com/southaegeanisl 

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες	  B2C επισκέπτες

DIGITAL – Social Media

Global Facebook page με ανάπτυξη περιεχομένου σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά με συγκεκριμένες χώρες στόχευσης  
Άνοιγμα Twitter λογαριασμού

Άνοιγμα Instagram 

Άνοιγμα και διαχείριση Social Media accounts

Διαφήμιση στο Facebook με κατάλληλη στόχευση ανά χώρα, κοινό-στόχο, interests, δημογραφικά στοιχεία, συμπεριφορά. Τύποι 
διαφήμισης: Promoted posts, Facebook ads. 
Αξιοποίηση hashtags γενικού ενδιαφέροντος. 

Branding hashtags προϊόντων Νοτίου Αιγαίου.

Διαφήμιση στο YouTube με pre-rolls και companion banners. 
Ανάρτηση video assets στο Vimeo και προώθηση.

Διαγωνισμοί στο Twitter & στο Instagram με προτροπή των χρηστών να αναρτήσουν δικό τους περιεχόμενο και φωτογραφίες, 
κάνοντας χρήση hashtags.

Social Media Διαφήμιση και προώθηση

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Δημιουργία και 
προώθηση κεντρικού 
μηνύματος καμπάνιας 
μέσα από video και 
αντίστοιχη διαφήμιση στο 
YouTube.

Στρατηγική Επικοινωνίας - Ενέργειες
B2C YouTube / Vimeo

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Διαφήμιση στο Facebook των προϊόντων 
του Νοτίου Αιγαίου, με έμφαση στα προϊόντα 
και κοινά-στόχους τις νεαρές ηλικίες, όπως το 
Nightlife Sun & Beach (νέοι 18 - 24).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2C

Social Media Διαφήμιση και προώθηση

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Διεξαγωγή διαγωνισμού στο Twitter 
για προϊόντα του Νοτίου Αιγαίου όπως το 
Explore Sun & Beach.

#explore #Αegean

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2C

Διαγωνισμός Twitter

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Διεξαγωγή διαγωνισμού Instagram για ενδιαφέροντα 
προϊόντα που επιδέχονται φωτογράφιση από χρήστες. 
Προτείνεται crowd sourcing διαγωνισμός για το προϊόν 
Activities Sun & Beach, με έπαθλο ταξίδι στο Νότιο 
Αιγαίο για εξειδικευμένα σπορ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2C

Διαγωνισμός Instagram

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες	  B2C επισκέπτες

DIGITAL – διαφήμιση

Διαφήμιση στο Google Display Network με static και animated banners αλλά και videos με κατάλληλη στόχευση (managed 
placements, contextual targeting, interests, topics, δημογραφικά). 

Remarketing με στόχευση όσους έχουν επισκεφθεί τον ιστότοπο του Νοτίου Αιγαίου και δεν έχουν επανέλθει (υπενθύμιση). 

Διαφήμιση στο TripAdvisor: Αγορά διαφημιστικού χώρου στο TripAdvisor για προϊόντα στρατηγικής σημασίας. Πολλές 
δυνατότητες διαφήμισης (standard banners, one day take over, newsletter sponsorship etc.) αλλά και στόχευσης (προορισμός, 
τομέας, συμπεριφορά).  

Digital καταχωρήσεις σε ιστότοπους τουριστικού και θεματικού ενδιαφέροντος. 

Συγγραφή άρθρων και δελτίων τύπου για προώθηση μέσω Business Wire, αγορασμένες λίστες email κ.ά.

Digital διαφήμιση & Remarketing

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Διαφήμιση προϊόντων Νοτίου Αιγαίου 
στο Google Display Network με χρήση 
banner υλικών πολλών διαστάσεων. Στο 
παράδειγμα, διαφήμιση προϊόντων Family 
Sun & Beach, Luxury αλλά και Couples, 
με την αντίστοιχη στόχευση ηλικιών και 
ενδιαφερόντων, σε επιλεγμένα sites 
εξωτερικού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2C

Digital Advertising

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Αγορά διαφημιστικού χώρου στο 
TripAdvisor για προϊόντα 
στρατηγικής σημασίας που 
καλύπτουν πολλές κατηγορίες 
κοινών-στόχων, όπως το Romantic 
Sun & Beach. Προτείνεται χρήση 
διαφήμισης στο TripAdivisor με 
κατάλληλη στόχευση ανά 
προορισμό και με ταυτόχρονη 
διαφήμιση σε εβδομαδιαία emails.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2C

TripAdvisor

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες:	  B2C επισκέπτες

DIGITAL – Search Engine Marketing

Οργανικό SEM 
Search Engine Optimisation (SEO) στο website, στο blog αλλά και στις φωτογραφίες & videos. Ενέργειες on site & off site. 


Paid Search 
Διαφημίσεις στη μηχανή αναζήτησης (Google Adwords) με στόχευση φράσεων και λέξεων-κλειδιών γύρω από το κεντρικό μήνυμα.


Search Engine Remarketing με στόχευση τουριστών που έχουν επισκεφθεί τον ιστότοπο μετά από συγκεκριμένες αναζητήσεις 
και δεν έχουν επανέλθει (υπενθύμιση).

Search Engine Marketing (SEM)

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Προώθηση των προϊόντων του Νοτίου 
Αιγαίου μέσα από διαφημίσεις στις 
μηχανές αναζήτησης, που θα 
εμφανίζονται κατά την αναζήτηση 
επιθυμητών σχετικών φράσεων. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ DIGITAL Β2C

Search Engine Marketing - Adwords

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες:	  B2C επισκέπτες

DIGITAL– Blogging

Το blog αποτελεί το ενεργό & φρέσκο περιεχόμενο του brand.

Δημιουργία blogging στρατηγικής και ανάπτυξη στοχευμένων blog posts ανά κατηγορία κοινού (Family, Lifestyle, Luxury, 
Δραστηριότητες, Culture ) και ηλικιακού γκρουπ.

Χρήση πρακτικών tagging και search engine optimization για ευκολότερη ανεύρεση.

Ενθάρρυνση σχολιασμών (comments) και διαχείριση. 

Δημιουργία blog roll με σχετικά blogs ανθρώπων επιρροής και υποδομή για σύσφιξη σχέσεων.

Blogging

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες:	  B2C επισκέπτες

DIGITAL – Email Marketing

Σχεδιασμός και ανάπτυξη responsive html newsletter για τακτική και συχνή επικοινωνία. 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικών alert emails για τα νέα της περιφέρειας.

Πρόβλεψη για δυνατότητα εγγραφής σε θεματικά newsletters και ανάπτυξη αυτών.

Newsletters & Email Campaigns

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Αποστολή τακτικού Newsletter Νοτίου 
Αιγαίου σε εγγεγραμμένους χρήστες με 
ενότητες για ανακοινώσεις νέων και 
πληροφορίες προς εκπαίδευση.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ DIGITAL Β2C

Email Marketing

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες:	  B2C επισκέπτες

DIGITAL– Mobile marketing

Ανάπτυξη mobile app σε iOS και Android. 
Άμεση πρόσβαση από την οθόνη του κινητού / tablet στις πληροφορίες για την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου.

Δυνατότητα συνεργασιών και διαφήμισης εμπλεκόμενων φορέων.

Χρήση ως βοήθημα πριν την επιλογή ταξιδιού αλλά και ως οδηγός κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τακτικές app store optimization (ASO) και προώθηση μέσα από mobile διαφημιστικά δίκτυα, όπως το admob.

Δυνατότητα για push notifications και προσωποποιημένα μηνύματα κατά την άφιξη στην Ελλάδα.

Ανάπτυξη & Προώθηση Mobile εφαρμογής

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Mobile εφαρμογή Νοτίου Αιγαίου.  
Για την προώθηση προϊόντων της 
περιφέρειας πριν από το ταξίδι και 
χρήση του ως οδηγού κατά τη διάρκεια. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ DIGITAL Β2C

Mobile Marketing

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες:	  B2C επισκέπτες

BTL

Διοργάνωση και διεξαγωγή targeted events με την περιφέρεια, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τις αερογραμμές και τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες γύρω από τα τουριστικά προϊόντα του Νοτίου Αιγαίου, με συγκεκριμένα κοινά-στόχο και με σκοπό την 
προσέλκυση σε επιλεγμένους προορισμούς και την ενίσχυση των κρατήσεων στην Ελλάδα. 

Παράλληλα προτείνεται και η εύρεση χορηγών από το εξωτερικό για συνέργειες στην προώθηση.

Events

Για ορισμένες κατηγορίες κοινών όπως η τρίτη ηλικία και η ομάδα LGBT, προτείνεται η ανάπτυξη συνεργασιών με 
εξειδικευμένα πρακτορεία και εταιρίες του εξωτερικού (π.χ. IGLTA, Morantis, ΤAU / TWIZZ VIAGGI)


Συνεργασία με ενώσεις συνταξιούχων για προσέλκυση ιδιαίτερων ηλικιακών ομάδων.

Συνεργασίες

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Επιδίωξη συνεργασίας με ενώσεις 
συνταξιούχων για την προώθηση του 
προϊόντος Golden Years Sun & Beach.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ BΤL Β2C

Συνεργασίες με ενώσεις συνταξιούχων

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Επιδίωξη συνεργασίας με τουριστικά 
γραφεία εξωτερικού που ειδικεύονται 
στα LGBT κοινά.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ BΤL Β2C

Συνεργασίες με LGBT τουρισμό

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες	  B2C επισκέπτες

ATL

Αγορά διαφημιστικού χώρου σε κλαδικά περιοδικά και τον τύπο αλλά και σε έντυπα με θεματικό περιεχόμενο. 
 

Έντυπες καταχωρήσεις

Επιλογή χώρων μαζικής προσέλευσης του κοινού-στόχου και υπαίθρια διαφήμιση με στοχευμένο μήνυμα. 

Υπαίθρια διαφήμιση

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Έντυπες καταχωρήσεις σε κλαδικά περιοδικά 
όπως για παράδειγμα σε περιοδικά high end για την 
προώθηση του προϊόντος Luxury Sun & Beach.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ATL Β2C

Έντυπες καταχωρήσεις

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Χρήση υπαίθριας διαφήμισης σε σημεία 
συγκέντρωσης του κοινού-στόχου ανάλογα με το 
εκάστοτε προϊόν. Προτείνεται διαφήμιση του 
Lifestyle Sun & Beach σαν μια διαφορετική εικόνα 
μέσα στο life style του εξωτερικού σε σημεία που 
συγκεντρώνονται ζευγάρια και οικογένειες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ATL Β2C

Υπαίθρια διαφήμιση

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BTL / PR  

Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης 
Εκδηλώσεις

Digital  

Social Media marketing 
Blogging 

Digital (Έμφαση για ανάδειξη, έναρξη συζητήσεων και δημιουργία ενδιαφέροντος) 

BTL / PR (Ενέργειες για γνωριμία και δημιουργία user generated περιεχομένου)

B2C  
Influencers 

Στρατηγική B2C influencers 

Τακτικές ανά κανάλι επικοινωνίας

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες:	  B2C influencers

DIGITAL – Social Media 

Interacting & commenting μέσω του global Facebook page με άλλα pages που έχουν αναδειχθεί από έρευνα σχετική με τους 
ανθρώπους επιρροής (influencers). 
Interacting μέσω του twitter profile του Νοτίου Αιγαίου με άλλους λογαριασμούς ανθρώπων επιρροής, που έχουν αναδειχθεί 
από έρευνα. Retweeting και commenting για πρόκληση ενδιαφέροντος και δημιουργία σχέσεων. 
Συμμετοχή σε συζητήσεις σε LinkedIn groups.

Social Media ανάδειξη και επικοινωνία

Στην επικοινωνία με τους ανθρώπους επιρροής (bloggers, δημοσιογράφους κτλ.), η digital πλατφόρμα εξυπηρετεί σκοπούς ανεύρεσης και 
έναρξης διαλόγου ώστε να δημιουργηθεί αρχικό ενδιαφέρον και στην πορεία διαπροσωπικές σχέσεις. Στόχος, να δημιουργηθεί από τους 
key influencers περιεχόμενο για το brand, το οποίο θα έχει μεγαλύτερη απήχηση σε σχέση με το broadcasting της διαφήμισης.

Δημιουργία blog roll με influencer blogs, συχνό involvement & commenting, με στόχο την πρόκληση ενδιαφέροντος στους 
ανθρώπους επιρροής. 

Blogging

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες:	  B2C influencers

PR

Σε συγκεκριμένους ανθρώπους ή ομάδα ανθρώπων μεγάλης επιρροής (παράδειγμα οι διακεκριμένοι Bloggers τουρισμού από το Travel 
Αdvisor), προτείνεται η πρόσκληση στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, ώστε να γνωρίσουν από κοντά τις παροχές σε ένα πακέτο, με όλα 
τα έξοδα πληρωμένα (από την περιφέρεια και τους χορηγούς). 

Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης. Αποστολές για γνωριμία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (fam, press & info trips) και 
σύσφιξη σχέσεων. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για πρόσκληση σε διακοπές με πληρωμένο πακέτο ταξιδιού, διαμονής, διατροφής και 
συμμετοχής σε εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αναμένεται συγγραφή περιεχομένου για το Νότιο Αιγαίο και τους 
προορισμούς, ανάρτηση στα social media και δημιουργία «word of mouth» για την περιφέρεια.

Δημόσιες σχέσεις (PR)

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Ενέργειες

B2B

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Digital  

Email Marketing 
LinkedIn Marketing  
Webinars

ATL  

Έντυπες καταχωρήσεις

BTL / PR  

Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης 
Ταξίδια για συμμετοχή σε εκθέσεις 
Εκδηλώσεις 
Workshops

Digital (κυρίως υποστηρικτικά για επικοινωνία και δημοσίευση συνεργασιών) 

BTL / PR (με έμφαση στις δημόσιες σχέσεις για γνωριμία και διοργάνωση συναντήσεων) 

ATL (κυρίως υποστηρικτικά για δημοσίευση συνεργασιών και δημιουργία ενδιαφέροντος)

B2B  
Travel agents  
Tour Operators (Group & FIT Agents, MICE 
Specialists, Home Based Luxury Agents) 
Trade Show Executives  
Φορείς & Εταιρίες εσωτερικού

Στρατηγική B2B

Τακτικές ανά κανάλι επικοινωνίας

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Σχεδιασμός και ανάπτυξη responsive html newsletter με σκοπό την αποστολή πληροφοριών (eBrochures) και προσκλήσεων 
σε συνέδρια με κλείσιμο ραντεβού, αλλά και σε συναντήσεις, εκδηλώσεις και ταξίδια εξοικείωσης.  

LinkedIn επικοινωνία και προσκλήσεις με εταιρίες και φορείς.

Email & Social Marketing

H digital επικοινωνία λειτουργεί υποστηρικτικά και συνήθως σαν follow up των συναντήσεων με σκοπό την υπενθύμιση / αποστολή 
περισσότερων πληροφοριών.

Διοργάνωση webinars / online seminars.  
Προτείνεται ο προγραμματισμός webinar series με τακτικά webinar events με σκοπό την παρουσίαση όλων των θεματικών 
προϊόντων του Νοτίου Αιγαίου. Κάθε webinar event μπορεί να έχει διακεκριμένους ομιλητές και να στοχεύει σε συγκεκριμένα 
κοινά και προϊόντα.

Webinars

Τακτικές και Ενέργειες	  B2B

DIGITAL

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης



Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Νοτίου Αιγαίου / Οδικός Χάρτης 2015-2020 160

Προγραμματισμός webinar series 
με τακτικά webinar events και 
θεματικά αφιερώματα στα προϊόντα 
του Νοτίου Αιγαίου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2B

Webinars

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες	  B2B

Ταξίδια εξοικείωσης

Ανάδειξη εταιριών / φορέων εξωτερικού προς συνεργασία (Travel agents, Tour Operators, Trade Show Executives) και 
πρόσκλησή τους στην Ελλάδα, για γνωριμία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και σύσφιξη σχέσεων.  
Η περιφέρεια, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου και γενικά οι εμπλεκόμενοι φορείς, συνεργάζονται για να 
φιλοξενήσουν και να ξεναγήσουν στους προορισμούς τους τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού, με οργανωμένο και 
στοχευμένο τρόπο. Στόχος είναι η σύναψη συνεργασιών, οι διευρυμένες δυνατότητες προώθησης στην αγορά-στόχο αλλά και η 
δημιουργία και μετάδοση user generated content κατά τη διάρκεια του trip. 

Η τηλεφωνική επικοινωνία (VOIP) μπορεί να κριθεί απαραίτητη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για καλύτερη συνεννόηση και 
οργάνωση.


Ένα είδος ταξιδιών εξοικείωσης είναι και τα press trips, όπου οργανώνονται δημοσιογραφικές αποστολές, ακόμα και με 
τηλεοπτικά συνεργεία για ξεναγήσεις στο Νότιο Αιγαίο. 

Ταξίδια εξοικείωσης

Στην επικοινωνία με τα B2B κοινά - που στοχεύει κυρίως στη δημιουργία συνεργασιών - η έμφαση δίνεται στις δημόσιες σχέσεις και στις 
συναντήσεις.

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip) στην Ελλάδα: Travel agents & Tour Operators 
συμμετέχουν στην ξενάγηση ενός αριθμού νησιών της περιφέρειας, με διαμονή, εστίαση και 
ξενάγηση πληρωμένα από τοπικούς φορείς.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2B

Fam Trip

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Δημοσιογραφική αποστολή press trip από κανάλια του 
εξωτερικού για συχνές μεταδόσεις εκπομπών και αφιερώματα 
στον τύπο με θέμα τα τουριστικά προϊόντα, π.χ. Unspoiled 
Sun & Beach.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2B

Ταξίδια Εξοικείωσης PRESS TRIP

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες	  B2B

Συμμετοχή σε εκθέσεις

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού με οργανωμένη στρατηγική προώθησης σε B2C & B2B επίπεδο.  

Στις εκθέσεις, προβλέπεται η αποστολή εξοπλισμού και προσωπικού από την περιφέρεια, με σκοπό την κατάλληλη προβολή 
και παρουσίαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των προϊόντων της. 

 

Στόχος, η ενημέρωση του κοινού-στόχου για τα προϊόντα της περιφέρειας, τις παρεχόμενες ποιοτικές υπηρεσίες, τις 
δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να επιδοθούν, την ομορφιά και την ιδιαιτερότητα του τοπίου καθώς και των μοναδικών 
πολιτιστικών – πολιτισμικών γνωρισμάτων τους, ως διαφοροποιά στοιχεία. 


Απώτερος στόχος, η δημιουργία συνεργασιών με τουριστικούς φορείς στις χώρες-στόχους. 


Ακολουθεί το πλάνο συμμετοχής στις προτεινόμενες εκθέσεις του εξωτερικού.
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World Travel Market, Λονδίνο, Νοέμβριος http://www.wtmlondon.com/  
Επισκέπτες: 50,000 senior travel industry professionals, government ministers και international press.

Exhibitors: 5.000 εκθέτες


Η Αγγλία είναι χώρα στόχευσης για όλα τα προϊόντα της περιφέρειας, συνεπώς θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για παρουσίαση 
του συνόλου της προϊοντικής γκάμας σε μεγάλους φορείς τουρισμού, μέσα στα χρονικά πλαίσια της έκθεσης. 

Αγγλία – World Travel Market (WTM)

Τακτικές και Ενέργειες	  B2B

Συμμετοχή σε εκθέσεις Αγγλίας

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

http://www.wtmlondon.com/
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ΙΤΒ Berlin, Μάρτιος http://www.itb-berlin.de 
114.000 επισκέπτες

Exhibitors από 180 χώρες


Πρόβλεψη για προώθηση στο site και στο mobile app της έκθεσης σύμφωνα με το media kit.


CMT The Holiday Exhibition, Στουτγάρδη, Ιανουάριος http://www.messe-stuttgart.de/en/cmt/  
241.000 επισκέπτες

2.000 exhibitors

Έκθεση με έμφαση και στην B2C επικοινωνία, με παράλληλη προσπάθεια επίτευξης συνεργασιών.


Η Γερμανία είναι χώρα στόχευσης για όλα τα προϊόντα της περιφέρειας, συνεπώς θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για παρουσίαση 
του συνόλου της προϊοντικής γκάμας σε μεγάλους φορείς τουρισμού, μέσα στα χρονικά πλαίσια της έκθεσης. 


Εκθέσεις στη Γερμανία

Τακτικές και Ενέργειες	  B2B

Συμμετοχή σε εκθέσεις Γερμανίας

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

http://www.itb-berlin.de/
http://www.itb-berlin.de/media/itb/itb_dl_en/itb_exhibitors/marketing_sponsoring/Mobile_Guide_Media-kit-EN.pdf
http://www.messe-stuttgart.de/en/cmt/
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IFTM, Παρίσι, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος http://www.iftm.fr/  
31,763 επισκέπτες

492 εκθεσιακά stands

60 tour operators (Tour Operators Village)

Μέριμνα για συμμετοχή στο Business Travel Program 


Η Γαλλία είναι χώρα στόχευσης για όλα τα προϊόντα της περιφέρειας, συνεπώς θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για παρουσίαση 
του συνόλου της προϊοντικής γκάμας σε μεγάλους φορείς τουρισμού, μέσα στα χρονικά πλαίσια της έκθεσης. 

Γαλλία

Τακτικές και Ενέργειες	  B2B

Συμμετοχή σε εκθέσεις Γαλλίας

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

http://www.iftm.fr/
http://www.iftm.fr/?IdNode=7462&Lang=GB&KM_Session=98f47da3e5cf4c8cae0d4a76e9779992
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Vakantiebeurs, Ολλανδία, Ιανουάριος http://www.vakantiebeurs.nl/  
1.200 εκθέτες, πλήθος δραστηριοτήτων, ειδήσεων και προσφορών. 

Διοργάνωση και sponsorship δραστηριοτήτων για προώθηση του προϊόντος Nightlife. 

Έμφαση σε B2C επικοινωνία και παράλληλη προσπάθεια επίτευξης συνεργασιών.


Caravana, Ολλανδία, Ιανουάριος www.caravana.eu  
Απευθύνεται σε κοινό που ενδιαφέρεται για camping. Θα πρέπει να εξεταστεί αν υπάρχει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή, καθώς 
η έκθεση έχει μεγάλη δημοσιότητα. 

850.000 επισκέπτες

400 εκθέτες


Ferie for Alle, Δανία, Φεβρουάριος http://www.ferieforalle.dk/ 
62.855 επισκέπτες > 4.000 trade only

1.096 exhibitors


Reiselivsmessen, Νορβηγία, Ιανουάριος www.reiselivsmessen.no  

TUR, Σουηδία, Μάρτιος www.tur.se  

Η Ολλανδία και η Σκανδιναβία, είναι χώρες στόχευσης για το προϊόν Nightlife Sun & Beach και για το LGBT κοινό, άρα η 
έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση και τις συνεργασίες γύρω από αυτές τις θεματικές.

Εκθέσεις για το προϊόν Nightlife Sun & Beach και το LGBT κοινό

Τακτικές και Ενέργειες	  B2B

Συμμετοχή σε εκθέσεις ειδικού ενδιαφέροντος

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

http://www.vakantiebeurs.nl/
http://www.caravana.eu/
http://www.ferieforalle.dk/
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ILTM Luxury Travel Market, Μεξικό, Σεπτέμβριος http://www.iltm.com/en/americas/  
Έκθεση για συμμετοχή με επίσκεψη και κλείσιμο ραντεβού, στα πλαίσια δημιουργίας συνεργασιών με luxury travel industry 
φορείς στην Αμερική. Έμφαση στο προϊόν Luxury Sun & Beach. 


ΑIME, Μελβούρνη Αυστραλία, Φεβρουάριος http://www.aime.com.au/ 
4.000 επαγγελματίες 

600 εκθέτες από 37 χώρες


ΒΙΤ, Μιλάνο Ιταλία, Φεβρουάριος www.bit.fieramilano.it  
Κλείσιμο εκθεσιακού χώρου με Leisure Package.

Άλλες εκθέσεις

Τακτικές και Ενέργειες	  B2B

Συμμετοχή σε άλλες εκθέσεις

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

http://www.iltm.com/en/americas/
http://www.aime.com.au/
http://www.bit.fieramilano.it/
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Τακτικές και Ενέργειες	  B2B

Πλάνο συμμετοχής σε εκθέσεις

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

WTM Λονδίνο

ITB Βερολίνο

CMT Στουτγάρδη

IFTM Παρίσι

Vakantiebeurs Ολλανδία

Caravana Ολλανδία

Ferie for Alle Δανία

Reiselivsmessen Νορβηγία

TUR, Σουηδία

ILTM  Μεξικό

ΑIME Μελβούρνη

ΒΙΤ Ιταλία

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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Τακτικές και Ενέργειες B2B

BTL & ATL  

Στην B2B επικοινωνία, η έμφαση δίνεται στις δημόσιες σχέσεις που στοχεύουν στην επίτευξη συνεργασιών. 

H Αbove-the-Line επικοινωνία λειτουργεί υποστηρικτικά και συνήθως σαν follow up των συναντήσεων με σκοπό την υπενθύμιση/αποστολή 
περισσότερων πληροφοριών.

Διοργάνωση εκδηλώσεων στο εξωτερικό με τη συνεργασία και χορηγία φορέων για την προβολή του Νοτίου Αιγαίου. Οι 
εκδηλώσεις έχουν τη μορφή θεματικών εκθέσεων με εκθέτες εταιρίες της περιφέρειας ή τη μορφή θεματικών workshops.  

Διοργάνωση workshops στο εσωτερικό για την παρουσίαση του Νοτίου Αιγαίου σε εταιρίες του εξωτερικού, με σκοπό την 
πληροφόρηση, γνωριμίες και συνεργασίες. Οι παρευρισκόμενοι συμμετέχουν σε «διαδραστικά» παιχνίδια με στόχο να μάθουν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιφέρεια. Επίσης, μετά τις παρουσιάσεις ακολουθεί networking. 
Σε όλες τις παρουσιάσεις γίνεται χρήση των multimedia assets για demo, αλλά και των έντυπων υλικών για διαμοιρασμό.

Εκδηλώσεις – Workshops

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης

Έντυπες Καταχωρήσεις σε περιοδικά και στον κλαδικό τύπο  
Έντυπο υλικό (brochures) για την πληροφόρηση εταιριών / φορέων 

Διαφημιστικά υλικά παρουσίασης για εκθέσεις / συνέδρια κ.ά., όπως stands, roll up banners κτλ.

ATL
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Διοργάνωση εκδηλώσεων στο εξωτερικό για την 
προβολή του Νοτίου Αιγαίου. Προτείνεται η διοργάνωση 
θεματικών εκθέσεων και workshops για την προβολή του 
προϊόντος Cultural Sun & Beach.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2B

Εκδηλώσεις

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης
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4.2

Key Performance Indicators 
(KPI’s)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στρατηγική Επικοινωνίας και Προώθησης

173
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Πλάνο Επικοινωνίας

Προτεινόμενα KPIs 

Αύξηση επισκεψιμότητας

• Από τις χώρες-στόχο

• Από τις λέξεις-κλειδιά (SEO)

• Από tables & κινητά (Responsive redesign)

• Από referring sites (SEO, Social Media & digital 
καταχωρήσεις)


• Από paid search (διαφημίσεις)

Αύξηση conversions στον ιστότοπο


Υψηλότερα rankings στις μηχανές αναζήτησης για 
λέξεις / φράσεις-κλειδιά

Website

Mobile app downloads

Leads από events και συνέδρια

Καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων της περιφέρειας

Επίτευξη συνεργασιών

Other

Share of Voice

Αύξηση likes, shares & comments από τις χώρες-στόχο 

Αύξηση followers

Αύξηση RT ratio / engagement

Blog comments 

Social Media

Google Advertising

Impressions

Clicks

CTR  


Facebook & TripAdvisor

Reach

Engagement

CTR

Digital Διαφήμιση

Subscribers

Open Rate

Click Through Rate

Email Marketing

Στρατηγική Επικοινωνίας 
και Προώθησης



Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Νοτίου Αιγαίου / Οδικός Χάρτης 2015-2020 175

4.3

Χρονοδιάγραμμα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στρατηγική Επικοινωνίας και Προώθησης
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Στρατηγική επικοινωνίας


Χρονοδιάγραμμα 1ο έτος

Πηγή: πηγη πηγη 

Ενότητα

1Ο ΕΤΟΣ Q1 Q2 Q3 Q4

Περιεχόμενο 
& Υλικά

Ανάπτυξη editorial Calendar

Σχεδιασμός intranet συστήματος 
διαχείρισης περιεχομένου

Πρώτη δημιουργία περιεχομένου & Υλικών 
σύμφωνα με το calendar για το κάθε μέσο 
επικοινωνίας

Ανάπτυξη intranet συστήματος διαχείρισης 
περιεχομένου

Ανάπτυξη περιεχομένου & Υλικών 
σύμφωνα με το calendar για το κάθε μέσο 
επικοινωνίας

Παράδοση intranet συστήματος διαχείρισης 
περιεχομένου και οργάνωση εκπαιδευτικού 
workshop

Ανάπτυξη περιεχομένου & Υλικών 
σύμφωνα με το calendar για το κάθε μέσο 
επικοινωνίας

Digital – 
Website & 
SEO

Αξιολόγηση website και προτάσεις 
βελτίωσης

SEO audit

Ανασχεδιασμός και ανάπτυξη website 
σύμφωνα με εγκεκριμένες αλλαγές

Εφαρμογή τακτικών SEO on-site

Παράδοση ανασχεδιασμένου website

Έναρξη Εφαρμογή τακτικών SEO off-site 
(μηνιαίες εργασίες)

Reporting & Tracking

Ανάπτυξη υπο-ενοτήτων για τα sub-brands

Off site SEO

Reporting & Tracking

Digital – Blog Ένταξη σχεδιασμού λειτουργίας blog στον 
ανασχεδιασμό του site

Ανάπτυξη blog με προδιαγραφές για 
κατηγορίες και tagging

Παράδοση μαζί με το ανασχεδιασμένο site Έναρξη ενεργειών blogging

Digital – 
Social Media

Αξιολόγηση υφιστάμενων και δημιουργία 
στρατηγικής για αξιοποίηση και άνοιγμα 
owned social media

Αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων

Άνοιγμα νέων λογαριασμών  (corporate / 
θεματικών)

Social Media Management με συχνές 
αναρτήσεις

Social Media Monitoring, Reporting & Tracking

Social Media Management με συχνές 
αναρτήσεις

Social Media Monitoring, Reporting & Tracking

Digital & 
Social – 
Διαφήμιση

Δημιουργίας στρατηγικής digital & Social 
διαφήμισης

Δημιουργία  υλικών και πλάνων.
Στήσιμο για digital & social καμπάνιες (Google 
Adwords, GDN, Facebook, TripAdvisor)

Digital & Social διαφημίσεις on air Digital & Social διαφημίσεις on air

Digital – 
Email 
Marketing

Ένταξη σχεδιασμού Newsletter subscription 
στο site με δυνατότητα εγγραφής ανά 
τομέα ενδιαφέροντος

Στήσιμο master eMail layout (html) με βάση 
την ταυτότητα του brand

Ανάπτυξη συστήματος newsletter εγγραφής 
στο site

Στήσιμο λογαριασμού mass email για μαζικές 
αποστολές 

Άνοιγμα database εγγραφών

Αποστολές τακτικών newsletters 

Reporting & Tracking

Αποστολές τακτικών newsletters 

Reporting & Tracking

Mobile 
Marketing

Σχεδιασμός mobile app για IOS & Android Ανάπτυξη mobile app Παράδοση και submission της εφαρμογής 
στα app stores

App Store Optimization (ASO) και uninstall 
rate monitoring

Webinars Στρατηγική και πρόγραμμα webinar series
Λίστα ομιλητών

Webinar event Webinar event Webinar event

BTL & PR Στρατηγική BTL

Δημιουργία στρατηγικής δημοσίων 
σχέσεων με εταιρίες εξωτερικού, πρώτες 
επικοινωνίες και ραντεβού

Ταξίδια, συνομιλίες και έγκαιρο κλείσιμο 
συνεργασιών για την τουριστική περίοδο

Προεργασία για συμμετοχή σε εκθέσεις 
εξωτερικού 

Προετοιμασία και συνεργασίες για 
διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης

Συνεργασίες & προτάσεις για εκδηλώσεις  
και συνέργειες

Ταξίδι εξοικείωσης tour operators, travel 
agents & key influencers στο Νότιο Αιγαίο

Πραγματοποίηση εκδηλώσεων / workshops

Συμμετοχή στο World Travel Market - London 

Δελτίο Τύπου

ATL Στρατηγική ATL Έντυπες διαφημίσεις Έντυπες διαφημίσεις Έντυπες διαφημίσεις 
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Πλάνο επικοινωνίας


2ο έτος

Πηγή: πηγη πηγη 

Ενότητα

2Ο ΕΤΟΣ Q1 Q2 Q3 Q4

Περιεχόμενο 
& Υλικά

Ανάπτυξη περιεχομένου & Υλικών 
σύμφωνα με το calendar για το κάθε μέσο 
επικοινωνίας

Ανάπτυξη περιεχομένου & Υλικών 
σύμφωνα με το calendar για το κάθε μέσο 
επικοινωνίας

Ανάπτυξη περιεχομένου & Υλικών σύμφωνα 
με το calendar για το κάθε μέσο 
επικοινωνίας

Ανάπτυξη περιεχομένου & Υλικών σύμφωνα 
με το calendar για το κάθε μέσο επικοινωνίας

Digital – 
Website & 
SEO

Website Maintenance 

Εμπλουτισμός με νεότερα υλικά και 
landing pages για καμπάνιες

Off site SEO

Reporting & Tracking

Website Maintenance 

Εμπλουτισμός με νεότερα υλικά και 
απαραίτητα landing pages για καμπάνιες

Off site SEO

Reporting & Tracking

Website Maintenance 

Εμπλουτισμός με νεότερα υλικά και 
απαραίτητα landing pages για καμπάνιες

Off site SEO

Reporting & Tracking

Website Maintenance 

Εμπλουτισμός με νεότερα υλικά και 
απαραίτητα landing pages για καμπάνιες

Off site SEO

Reporting & Tracking

Digital – Blog Αναρτήσεις συχνών posts με targeted 
περιεχόμενο και κατάλληλη σήμανση.

Blog posts SEO optimization

Αναρτήσεις συχνών posts με targeted 
περιεχόμενο και κατάλληλη σήμανση.

Blog posts SEO optimization

Commenting σε άλλα blogs ανθρώπων 
επιρροής – έναρξη διαλόγου

Αναρτήσεις συχνών posts με targeted 
περιεχόμενο και κατάλληλη σήμανση.

Blog posts SEO optimization

Δημιουργία Blogroll, Commenting σε άλλα 
blogs ανθρώπων επιρροής – ενίσχυση 
διαλόγου

Αναρτήσεις συχνών posts με targeted 
περιεχόμενο και κατάλληλη σήμανση.

Blog posts SEO optimization

Δημιουργία Blogroll, Commenting σε άλλα 
blogs ανθρώπων επιρροής – ενίσχυση 
διαλόγου

Digital – 
Social Media

Social Media Management με συχνές 
αναρτήσεις

Ανάδειξη κοινοτήτων ενδιαφέροντας και 
ανθρώπων επιρροής 

Social Media Monitoring, Reporting & Tracking

Social Media Management με συχνές 
αναρτήσεις

Συμμετοχή σε συζητήσεις, Community 
building 

Social Media Monitoring, Reporting & Τracking

Social Media Management με συχνές 
αναρτήσεις

Συμμετοχή σε συζητήσεις, Community 
building 

Social Media Monitoring, Reporting & Tracking

Social Media Management με συχνές 
αναρτήσεις

Συμμετοχή σε συζητήσεις, Community 
building 

Social Media Monitoring, Reporting & Tracking

Digital & 
Social – 
Διαφήμιση

Digital & Social διαφημίσεις on air

Remarketing

Σχεδιασμός διαγωνισμών Twitter & 
Instagram

Digital & Social διαφημίσεις on air

Remarketing

Διεξαγωγή διαγωνισμών Twitter & 
Instagram

Digital & Social διαφημίσεις on air

Remarketing

Digital & Social διαφημίσεις on air

Remarketing

Digital – 
Email 
Marketing

Αποστολές τακτικών newsletters & Email 
alerts

Reporting & Tracking

Αποστολές τακτικών newsletters & Email 
alerts

Reporting & Tracking

Αποστολές τακτικών newsletters & Email 
alerts

Reporting & Tracking

Αποστολές τακτικών newsletters & Email 
alerts

Reporting & Tracking

Mobile 
Marketing

Προώθηση εφαρμογής σε mobile networks 
(Admob etc)

Reporting & Tracking

Προώθηση εφαρμογής σε mobile networks

Εμπλουτισμός με push notifications

Reporting & Tracking

Προώθηση εφαρμογής σε mobile networks

Push notifications

Reporting & Tracking

Προώθηση εφαρμογής σε mobile networks

Push notifications

Reporting & Tracking

Webinars Webinar event Webinar event Webinar event Webinar event

BTL & PR Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
Vakantiebeurs, CMT, BOOT, Germany Travel 
Show, Salon des Vacances 

Δελτία Τύπου

Ταξίδι εξοικείωσης tour operators, travel 
agents & key influencers στο Νότιο Αιγαίο

Ταξίδια, συνομιλίες και έγκαιρο κλείσιμο 
συνεργασιών για την τουριστική περίοδο

Εκδηλώσεις / Workshops Εκδηλώσεις / Workshops

ATL Έντυπες διαφημίσεις 

Υπαίθριες διαφημίσεις

Έντυπες διαφημίσεις 

Υπαίθριες διαφημίσεις

Έντυπες διαφημίσεις 

Υπαίθριες διαφημίσεις

Έντυπες διαφημίσεις 

Υπαίθριες διαφημίσεις
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Πλάνο επικοινωνίας


3ο έτος
3Ο ΕΤΟΣ Q1 Q2 Q3 Q4

Περιεχόμενο 
& Υλικά

Ανάπτυξη περιεχομένου & Υλικών σύμφωνα με 
το calendar για το κάθε μέσο επικοινωνίας

Ανάπτυξη περιεχομένου & Υλικών σύμφωνα 
με το calendar για το κάθε μέσο 
επικοινωνίας

Ανάπτυξη περιεχομένου & Υλικών 
σύμφωνα με το calendar για το κάθε 
μέσο επικοινωνίας

Ανάπτυξη περιεχομένου & Υλικών 
σύμφωνα με το calendar για το κάθε μέσο 
επικοινωνίας

Digital – 
Website & 
SEO

Website Maintenance 

Εμπλουτισμός με νεότερα υλικά και 
απαραίτητα landing pages για καμπάνιες

Off site SEO

Website Maintenance 

Εμπλουτισμός με νεότερα υλικά και 
απαραίτητα landing pages για καμπάνιες

Off site SEO

Website Maintenance 

Εμπλουτισμός με νεότερα υλικά και 
απαραίτητα landing pages για καμπάνιες

Off site SEO

Website Maintenance 

Εμπλουτισμός με νεότερα υλικά και 
απαραίτητα landing pages για καμπάνιες

Off site SEO

Digital – Blog Αναρτήσεις συχνών posts με targeted 
περιεχόμενο και κατάλληλη σήμανση.

Blog posts SEO optimization

Δημιουργία Blogroll, Commenting σε άλλα blogs 
ανθρώπων επιρροής – ενίσχυση διαλόγου

Αναρτήσεις συχνών posts με targeted 
περιεχόμενο και κατάλληλη σήμανση.

Blog posts SEO optimization

Δημιουργία Blogroll, Commenting

Αναρτήσεις συχνών posts με targeted 
περιεχόμενο και κατάλληλη σήμανση.

Blog posts SEO optimization

Blogroll, Commenting

Αναρτήσεις συχνών posts με targeted 
περιεχόμενο και κατάλληλη σήμανση.

Blog posts SEO optimization

Blogroll, Commenting

Digital – 
Social Media

Social Media Management συχνές αναρτήσεις

Συμμετοχή σε συζητήσεις, Community building 

Social Media Monitoring, Reporting & Tracking

Social Media Management συχνές 
αναρτήσεις

Συμμετοχή σε συζητήσεις, Community 
building 

Monitoring, Reporting & Tracking

Social Media Management συχνές 
αναρτήσεις

Συμμετοχή σε συζητήσεις, Community 
building 

Monitoring, Reporting & Tracking

Social Media Management συχνές 
αναρτήσεις

Συμμετοχή σε συζητήσεις, Community 
building 

Monitoring, Reporting & Tracking

Digital & 
Social – 
Διαφήμιση

Digital & Social διαφημίσεις on air

Remarketing

Σχεδιασμός διαγωνισμών Twitter & Instagram

Digital & Social διαφημίσεις on air

Remarketing

Διεξαγωγή διαγωνισμών Twitter & Instagram

Digital & Social διαφημίσεις on air

Remarketing

Digital & Social διαφημίσεις on air

Remarketing

Digital – 
Email 
Marketing

Αποστολές τακτικών newsletters & Email alerts

Reporting & Tracking

Αποστολές τακτικών newsletters & Email 
alerts

Reporting & Tracking

Αποστολές τακτικών newsletters & Email 
alerts

Reporting & Tracking

Αποστολές τακτικών newsletters & Email 
alerts

Reporting & Tracking

Mobile 
Marketing

Προώθηση σε mobile networks

Push notifications

Reporting & Tracking

Προώθηση σε mobile networks

Push notifications

Reporting & Tracking

Προώθηση σε mobile networks

Push notifications

Reporting & Tracking

Προώθηση σε mobile networks

Push notifications

Reporting & Tracking

Webinars Webinar event Webinar event Webinar event Webinar event

BTL & PR Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις Vakantiebeurs, 
CMT, BOOT, Germany Travel Show, Salon des 
Vacances 

Δελτία Τύπου

Ταξίδι εξοικείωσης tour operators, travel 
agents & key influencers στο Νότιο Αιγαίο

Ταξίδια, συνομιλίες και έγκαιρο κλείσιμο 
συνεργασιών για την τουριστική περίοδο

Εκδηλώσεις / Workshops Εκδηλώσεις / Workshops

ATL Έντυπες διαφημίσεις 

Υπαίθριες διαφημίσεις

Έντυπες διαφημίσεις 

Υπαίθριες διαφημίσεις

Έντυπες διαφημίσεις 

Υπαίθριες διαφημίσεις

Έντυπες διαφημίσεις 

Υπαίθριες διαφημίσεις


