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Το παρόν αποτελεί το Παραδοτέο Π3 «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την 
καταπολέμηση της εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης» του Έργου 
«Εξειδίκευση της ζήτησης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού –
Πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Κρήτης», το οποίο υλοποιείται από την εταιρεία 
PricewaterhouseCoopers Ltd, με βάση την από 29 Μαΐου 2015 σχετική σύμβαση που υπογράφηκε με 
το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Το Παραδοτέο Π3 περιλαμβάνει  τις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες:

I. Διαμόρφωση μίγματος προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων & υπηρεσιών, ανά 
κατηγορία προορισμού

II. Προσδιορισμός στρατηγικής διαφοροποίησης από τις κύριες ανταγωνίστριες χώρες

III. Προσδιορισμός του ρόλου του ΣΕΤΕ για την υποστήριξη της εφαρμογής της 
στρατηγικής της Περιφέρειας

Εισαγωγή
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I. Διαμόρφωση μίγματος προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων & υπηρεσιών, ανά 
κατηγορία προορισμού

Η Δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του κατάλληλου μίγματος των προσφερόμενων 
τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ανά κατηγορία προορισμού, βάσει των δυνατοτήτων της 
Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις προοπτικές των παραδοσιακών, αλλά και των αγορών με 
δυναμική, όπως επίσης και των δυνητικών αγορών στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί το υπάρχον ή 
σχεδιαζόμενο τουριστικό προϊόν και υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

Εισαγωγή

Παραδοτέο Π3 

• Ανάλυση των βασικών προκλήσεων 
• Προσδιορισμός βασικών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και 

στρατηγικών αξόνων ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος και 
υ πηρεσιών Περιφέρειας ανά κατηγορία προορισμού

• Αξιολόγηση  σκοπιμότητας και σημασίας αξιοποίησης 
συ μπληρωματικότητας και συνεργειών με γειτονικούς προορισμούς 
της Ελληνικής Επικράτειας

ΜΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
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II. Προσδιορισμός στρατηγικής διαφοροποίησης από τις κύριες ανταγωνίστριες χώρες

Εισαγωγή

Παραδοτέο Π3 
• Μελέτη αναγκών και προτιμήσεων δυ νητικών αγορών
• Επιμέρους στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι θα εξειδικευθούν σε 

άξονες παρέμβασης

Βασικός σκοπός στρατηγικής διαφοροποίησης:
Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την προσέλκυση και διατήρηση αγορών με σταθερή και 

αυ ξανόμενη προτίμηση στην Περιφέρεια Κρήτης.

• Ο σχεδιασμός των αξόνων παρέμβασης προέρχεται, κυρίως, από τα προβλήματα και τις αδυ ναμίες της 
Περιφέρειας σχετικά με τις δραστηριότητες και τις δράσεις για την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και 
την καταπολέμηση της εποχικότητας. 

• Οι άξονες παρέμβασης θα χρησιμεύσουν στην επίτευξη των προαναφερόμενων στρατηγικών στόχων και του 
οράματος της Περιφέρειας.
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III. Προσδιορισμός του ρόλου του ΣΕΤΕ για την υποστήριξη της εφαρμογής της 
στρατηγικής της Περιφέρειας

Στη Δραστηριότητα αυτή, προσδιορίζεται ο καταλληλότερος τρόπος, μέσω του οποίου θα γίνει εφικτός 
ο ουσιαστικός και αποτελεσματικός ρόλος του ΣΕΤΕ  στην υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής 
της Περιφέρειας Κρήτης. 

Για το σκοπό αυτό, διερευνάται ο ρόλος αντίστοιχων με το ΣΕΤΕ φορέων του εξωτερικού  στην 
εφαρμογή ανάλογων στρατηγικών, και προτείνονται εναλλακτικές δομές για την επιλογή από την 
Αναθέτουσα Αρχή του καταλληλότερου ολοκληρωμένου και συνεκτικού Μηχανισμού Εφαρμογής, 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της στρατηγικής που έχει διαμορφωθεί. Στο πλαίσιο 
αυτό, προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος συμμετοχής και ο ρόλος του ΣΕΤΕ στο μηχανισμό αυτό. 

Εισαγωγή
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Το παρόν Παραδοτέο, έχει αναπτυχθεί και διαμορφωθεί με ανάλογο τρόπο έτσι ώστε να συνάδει με:

• το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κρήτης 2014-2020 και τη Στρατηγική για τη Συμβολή του
Επιχειρησιακού προγράμματος στη στρατηγικής της ένωσης για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

• Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ) το
οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης και συγκεκριμένα τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες που αφορούν
το του ρισμό (Βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες 2 και 3):

Βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες

2. Ενίσχυση του αναπτυξιακού προφίλ της Περιφέρειας 

- Προώθηση καινοτομικών πρωτοβουλιών στον τομέα του του ρισμού

- Παράλληλη ανάπτυξη των δύ ο συνεργαζομένων τομέων του  τουρισμού και 
της γεωργίας

3. Ολοκλήρωση των απολύτως αναγκαίων χωρικών δράσεων

- Αλλαγή προτύπου στην ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας
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• Οι ειδικότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες αναθεωρημένου ΠΠΧΣΑΑ  στον τομέα του 
Τουρισμού όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί και στο Παραδοτέο 2, είναι οι ακόλουθες:

Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης

1. Σύνδεση παραγωγής γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων με τον ποιοτικό τουρισμό1. Σύνδεση παραγωγής γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων με τον ποιοτικό τουρισμό

•Θεσμική & οικονομική στήριξη της ανάπτυξης ενός σύγχρονου προτύπου αγροτικής οικονομίας.
•Αξιοποίηση του θεσμού ποιοτικών προϊόντων (όπως ΠΟΠ και ΠΓΕ).
•Υποστήριξη της βιολογικής γεωργοκτηνοτροφίας και της μεταποίησης των προϊόντων της.
•Ανάδειξη του αγροτοδιατροφικού κλάδου (κρητική Γαστρονομία, κρητικά καφενεία, καλλιέργεια 

της ελιάς).
•Προώθηση των κρητικών αγροτικών προϊόντων.
•Προώθηση των  αξιών του φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος.

2. Προώθηση καινοτομικών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού2. Προώθηση καινοτομικών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού

•Στήριξη πιλοτικών δράσεων μετάβασης από τον μονοθεματικό τουρισμό σε έναν ποιοτικό, 
διαφοροποιημένο, οργανωμένο & πολυθεματικό τουρισμό.

•Προώθηση της γεωγραφικής διάχυσης της τουριστικής δραστηριότητας από τον παράκτιο προς 
τον ορεινό όγκο.

•Στήριξη δράσεων διαφοροποίησης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.
•Ανάπτυξη ειδικών εναλλακτικών μορφών ποιοτικού τουρισμού.
•Δημιουργία ειδικών υποδομών – ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού.

11
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Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης

3. Υποστήριξη των τουριστικών τομέων που δεν προωθήθηκαν επαρκώς την 
προηγούμενη περίοδο
3. Υποστήριξη των τουριστικών τομέων που δεν προωθήθηκαν επαρκώς την 
προηγούμενη περίοδο

•Ποιοτική αναβάθμιση των υφισταμένων μονάδων.
•Προώθησης  της συνέργειας των ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών υποδομών του βόρειου 

άξονα με τις υποδομές φυσικού/πολιτιστικού περιβάλλοντος της ενδοχώρας και της νότιας 
ακτής.

•Ανάπτυξη ήπιου τουρισμού στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους.
•Ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας.

4. Αλλαγή προτύπου στην ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας4. Αλλαγή προτύπου στην ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας

•Ανάληψη δράσεων αποφόρτισης των υψηλών πιέσεων και αναβάθμισης του δομημένου χώρου 
στην υπεραναπτυγμένη βόρεια ακτή.

•Περιορισμός της έγκριση νέων αιτημάτων για ανάπτυξη μορφών μαζικού και μονοθεματικού
τουρισμού.

•Ανάπτυξη οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού 
Πλαισίου για τον Τουρισμό στις αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές του 
παράκτιου χώρου της Περιφέρειας.

•Διοχέτευση της ζήτησης για παραθεριστική κατοικία προς το εσωτερικό, στους πολυπληθείς 
ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς (στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό).
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Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας 
Κρήτης Παράκτ ιες ζώνες αστικών δραστηριοτήτων, οικιστικής και τουριστικής 

ανάπτ υξης και ποιοτικής / περιβαλλοντικής αναβάθμισης της βόρειας 
ακτ ής, εντός του περιγράμματος των οποίων περιλαμβάνονται κυρίως οι 
ανεπτυγμένες και μερικά οι αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, για 
δραστ ηριότητες αναβάθμισης των υφισταμένων ξενοδοχειακών/ 
τ ουριστικών μονάδων. 

Βόρεια Ακτή

Νότια Ακτή
Παράκτ ιες ζώνες ελέγχου οικιστικής / 
τ ουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής / 
περιβαλλοντικής αναβάθμισης της νότιας ακτής, 
εντ ός του περιγράμματος των οποίων 
περιλαμβάνονται οι  αναπτυσσόμενες τουριστικά 
περιοχές, για δραστηριότητες ξενοδοχειακών/ 
τ ουριστικών μονάδων. 

Δυτική Ακτή
Παράκτ ιες ζώνες ήπιας 
οικιστικής / τουριστικής 
ανάπτ υξης και προστασίας / 
ανάδειξης πολιτιστικών και 
φυσικών πόρων της  
αν ατολικής  ακτής, εντός  
τ ου περιγράμματος των 
οποίων περιλαμβάνονται και 
ζώνες με περιθώρια ανάπτυξης 
ειδικού και εναλλακτικού 
τ ουρισμού. 

Ενδοχώρα

Ζώνες οργάνωσης πολυδραστηριοτήτων / 
ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης 
πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους 
ορειν ούς και ημιορεινούς όγ κους, εντός των 
οποίων περιλαμβάνονται και ζώνες με 
περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού 
τ ουρισμού. 

Ανατολική Ακτή

Παράκτ ιες ζώνες ήπιας 
οικιστικής / τουριστικής 
ανάπτ υξης και προστασίας 
/ ανάδειξης πολιτιστικών 
και  φυσικών πόρων της 
δυτικής ακτής  εντός του 
περιγράμματος των 
οποίων περιλαμβάνονται 
και  ζώνες με περιθώρια 
ανάπτ υξης ειδικού και 
εναλλακτικού τουρισμού.

BA

ΝΑ

ΑΔ
ΔΑ

ΕΧ
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2. Διαμόρφωση μίγματος 
προσφερόμενων τουριστικών 
προϊόντων & υπηρεσιών, ανά 
κατηγορία προορισμού
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2. 1 Αποτύπωση προφίλ τουριστών
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Σύγκριση προφίλ τουρίστα Κρήτης- Κύπρου 

Υπηκοότητα

Ενδιαφέροντ
α

Ηλικία

Επαναληψιμό
-

τητα 
επισκέψεων

Δαπάνες

• Για τη διαμόρφωση του  μίγματος προσφερόμενων 
του ριστικών προϊόντων & υ πηρεσιών, ανά κατηγορία 
προορισμού της Κρήτης, κρίνεται ουσιώδες η μελέτη 
δεδομένων που  αφορού ν το προφίλ του επισκέπτη, όπως 
αυ τό έχει διαμορφωθεί από σχετικές μελέτες.

• Παράλληλα, σημείο ενδυνάμωσης αποτελεί και η 
σύ γκριση του προφίλ των τουριστών άλλων  παρόμοιων 
προορισμών που προσφέρουν παρόμοιο ανταγωνιστικό 
του ριστικό προϊόν.

• Για το σκοπό αυ τό, έχει επιλεχθεί ως σημείο αναφοράς 
(benchmarking) η Κύ προς.  Η Κύ προς, λόγω παρόμοιου 
κλίματος, μορφολογίας κλπ αναμένεται ότι σαν προορισμός 
θα ελκύει τουρίστες παρομοίων προδιαγραφών με αυ τούς 
της Κρήτης. Οπότε μπορεί να θεωρηθεί ως ένας 
συγκρίσιμος προορισμός. Επιπρόσθετα, η Κύ προς με 
βάση το Παραδοτέο Π2, φαίνεται ότι συγκαταλέγεται στις 
ανταγωνίστριες χώρες, καθιστώντας της ως ένα καλό σημείο 
αναφοράς.

• Επίσης η άντληση δεδομένων από παρόμοιους του ριστικού 
προορισμούς, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη 
μελέτη για τη Κρήτη, ιδιαίτερα στα σημεία όπου  έχει 
παρατηρηθεί έλλειψη δεδομένων. 
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Σύγκριση προφίλ τουρίστα Κρήτης- Κύπρου 

* Σκανδιναβικές χώρες

Χώρα 
π ροέλευσης

*

Κρήτη 1 6,8% 1 2,2% 8,5% 1 3,3% 1 3,2%

Κύ προς 8,3% 1 8,6% 2,7% 9,5% 21 ,8% 1 9,6%

Χώρα Προέ λευσης

• Τόσο στην Κρήτη όσο και στην Κύ προ, το του ριστικό 
προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα» ανέκαθεν αποτελούσε 
σημαντική πηγή εσόδων συνεισφέροντας το μεγαλύτερο 
ποσοστό στις τουριστικές δαπάνες του  τόπου. 

• Σκιαγραφώντας το προφίλ του επισκέπτη στην Κρήτη και 
στην Κύ προ, φαίνεται ότι η χώρα προέλευσης του 
του ρίστα της Κρήτης παρουσιάζει κοινά σημεία με τον 
του ρίστα της Κύπρου.

• Συ γκεκριμένα  τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Σκανδιναβοί 
συ γκαταλέγονται στις 4 πρώτες χώρες που 
επισκέπτονται τα δύο νησιά. Εξαίρεση αποτελούν οι 
Γερμανοί και Γάλλοι που απαντώνται σε μικρότερη 
αναλογία στη Κύ προ, όπως επίσης και η Ελλάδα που  για 
την Κύ προ θεωρείται ξεχωριστή Αγορά. 

«Α νοίγοντας το θησαυροφυλάκιο του Κυπριακού Τουρισμού»– PwC Κύπρου

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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Σύγκριση προφίλ τουρίστα Κρήτης- Κύπρου 
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Bασικά κίνητρα για επιλογή προορισμού

Κύπρος

Κρήτη 

Κίνητρα για ε πιλογή προορισμού

• Μέσα από σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Κρήτη και στη Κύπρο, είναι εμφανές ότι και στα δύ ο νησιά, 
συ μβατικό είδος του ρισμού αποτελεί το  ήλιος και θάλασσα.  Δεύτερος κατά προτίμηση τόσο στη Κρήτη όσο και 
στη Κύ προ αποτελεί ο πολιτιστικός- ιστορικός τουρισμός. Παρόμοια ποσοστά προτίμησης παρουσιάζονται στον 
θρησκευτικό, αθλητικό και του ρισμό υ γείας και ευεξίας.

• Τα είδη του ρισμού τα οποία έχου ν χρησιμοποιηθεί για την ετοιμασία του γραφήματος, είναι αυ τά που εμφανίζονταν 
κοινά και στις δύο μελέτες. Είδη του ρισμού όπως ο γαστρονομικός, αστικός τουρισμός κλπ. που  απαντώνται 
μόνο σε μία μόνο μελέτη, δεν ήταν δυνατή η σύγκριση του ς και για τα δύ ο νησιά. 

«Α νοίγοντας το θησαυροφυλάκιο του Κυπριακού Τουρισμού»– PwC Κύπρου

Α ναπτύσσοντας τη μάρκα «Ρέθυμνο» -Έρευνα και Στρατηγική
18
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Σύγκριση προφίλ τουρίστα Κύπρου

• Σε σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Κύ προ, παρατηρήθηκε ότι ενώ ο ήλιος και θάλασσα αποτελεί το 
πρωταρχικό είδος του ρισμού, εντούτοις, οι του ρίστες καταλήγουν να αποκτούν περισσότερες εμπειρίες από τη 
Κύ προ όπως πολιτιστικές εμπειρίες, θρησκευτικές κλπ. 

• Παράλληλα σε σχετική ερώτηση, οι του ρίστες (ανά κατηγορία μορφής τουρισμού) ρωτήθηκαν για τις παραμέτρους 
που  λαμβάνουν υπόψη στην επιλογή ενός τουριστικού προορισμού. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (%) *

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑ ΜΟΡΦΗ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ήλιος και 
θάλασσα 

Πολιτιστικός 
τουρισμός

Αθλητικός 
τουρισμός 

Αγροτουρισμός 
Θρησκευτικός 

τουρισμός 
Ιατρικός 
τουρισμός

Συνεδριακός 
τουρισμός-
επιχειρηματικών 
κινήτρων

Ήλιος και Θάλασσα 57,5 31,7 5,5 22,7 60,4 7,2

Πολιτιστικός τουρισμός 92,2 34,0 10,1 38,0 76,1 10,6

Αθλητικός τουρισμός 96,1 64,3 11,8 26,2 69,5 13,4

Αγροτουρισμός 79,7 90,6 56,3 53,1 7,1 10,9

Θρησκευτικός τουρισμός 90,5 94,4 34,5 14,7 86,6 7,8

Ιατρικός τουρισμός 93,3 77,3 35,4 8,3 33,6 10,2

Συνεδριακός τουρισμός-
επιχειρηματικών κινήτρων

94,4 85,9 57,7 9,9 25,4 85,9

«Α νοίγοντας το θησαυροφυλάκιο του Κυπριακού Τουρισμού»– PwC Κύπρου
0,0

50,0

100,0
* τα αποτελέσματα αφορούν τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις Σημαντικό και Πολύ Σημαντικό
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Σύγκριση προφίλ τουρίστα Κύπρου

Συμπεράσματα

«Α νοίγοντας το θησαυροφυλάκιο του Κυπριακού Τουρισμού»– PwC Κύπρου

• Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι ανεξαρτήτου μορφής τουρισμού, οι επισκέπτες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο 
ήλιος και θάλασσα κατά την επιλογή του του ριστικού τους προορισμού 

• Οι επισκέπτες του ήλιου και θάλασσας φαίνεται ότι δίνουν ιδιαίτερη σημασία και σε άλλες μορφές 
τουρισμού

• Οι επικρατέστερες μορφές τουρισμού , στις οποίες δίνεται σημασία είναι ο πολιτιστικός του ρισμός, ο 
αθλητικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο ιατρικός του ρισμός και σε λιγότερη αναλογία ο συνεδριακός 
του ρισμός και αγροτουρισμός.  
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Προφίλ All Inclusive τουριστών στην Επαρχία 
Πάφου-Κύπρος
• Το 2015 ξεκίνησε έρευνα αποτύπωσης προφίλ επισκέπτη στην Επαρχία Πάφου , ο οποίος επιλέγει πακέτο All 

Inclusive. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και πραγματοποιείται με τη  διανομή  δομημένων ερωτηματολογίων σε 
ξενοδοχεία της επαρχίας Πάφου  που προσφέρουν εξ’ ολοκλήρου πακέτα All Inclusive. Σκοπός της έρευνας πέραν 
από την αποτύ πωση του  προφίλ του επισκέπτη είναι και η αποτύπωση και αξιολόγηση της τουριστικής εμπειρίας 
που  εν τέλει αποκτά ο επισκέπτης από τον προορισμό.

• Ο του ρίστας που επιλέγει πακέτα All Inclusive, είναι αυ τός που πρωταρχικό κριτήριο του  είναι ο ήλιος και θάλασσα 
για την επιλογή του προορισμού του και δεν αναμένεται να ξοδέψει χρήματα σε επιμέρους δραστηριότητες. Παρ’ 
όλα αυ τά , μέσα από την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο του ρίστας αναζητά και άλλες εμπειρίες και ξοδεύει (με ή 
χωρίς φειδώ) σε προϊόντα και υ πηρεσίες. 
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Τα ξενοδοχεία All- inclusive στον ελληνικό 
τουρισμό (ΣΕΤΕ)
• Το Δεκέμβριο 2014, εκπονήθηκε σχετική μελέτη για τις διακοπές all –inclusive στην Ελλάδα από το ΣΕΤΕ, όπου  
διαφάνηκε ότι οι του ρίστες που  επιλέγουν all –inclusive πακέτα, όντως ξοδεύουν στην τοπική κοινωνία,
καταρρίπτοντας το μύθο ότι οι πελάτες αυτοί δε βγαίνουν από τα ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν και δε δαπανούν στα 
τοπικά καταστήματα.

• Σχετικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εν λόγω μελέτη, αφορού ν συγκεκριμένα τη Περιφέρεια Κρήτης:

0

100

200

300

Δαπάνες (€)σε Αγορές και Εστιάση στη 
Κρήτη

Αγορές (εμπορικά 
καταστήματα) 

Εστίαση 
(εστιατόρια/ μπαρς)

Με τα πιο πάνω δεδομένα, συμπεραίνεται 
ότι :

• οι δαπάνες All Inclusiveσε ότι αφορά τη στη 
κατανάλωση στα εμπορικά καταστήματα είναι η 
δεύτερη υψηλότερη μετά από αυ τή των 
πελατών ξενοδοχείων 5*

• Κατανάλωση είναι χαμηλότερη σε ότι αφορά 
στην εστίαση, όμως δεν είναι μηδενική/
ασήμαντη  (40-50% της δαπάνης των πελατών 
άλλου  τύπου καταλυμάτων )

All Inclusive τουρίστες ξοδεύουν στην τοπική κοινωνία 

«Τα ξενοδοχεία A ll Inclusive στον ελληνικό τ ουρισμό»– ΣΕΤΕ 22
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Βασική αρχή

Συμπεράσματα:

• Ο ήλιος και θάλασσα αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο κριτήριο επιλογής της Κρήτης για τουρισμό με μεγάλη 
διαφορά από τις υ πόλοιπες ειδικές μορφές τουρισμού 

• Η Κρήτη είναι ασφαλές προορισμός για του ρίστες οι οποίοι επιλέγουν το ήλιο και θάλασσα σα προϊόν, το οποίο 
αποτελεί αναλλοίωτη και διαχρονική αξία για το νησί 

• Οι του ρίστες είναι διατεθειμένοι να εξερευνήσουν και άλλα προϊόντα πέραν του  συμβατικού ήλιος και θάλασσα και 
να εμπλακούν με άλλες ειδικές μορφές του ρισμού 

Υπάρχει προοπτική αγοράς άλλων ειδικών ενδιαφερόντων  (πολιτιστικός, θρησκευτικός, φύση κ.α.)

• Υπάρχου ν πηγές αισιοδοξίας και προοπτικής στηριζόμενοι στο κύ ριο προϊόν της Κρήτης

Εστίαση: Ήλιος και Θάλασσα

Εμπλουτισμός του κλασσικού 
προϊόντος 
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2.2 Στοιχεία μίγματος τουριστικού 
προϊόντος
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Ειδικές μορφές τουρισμού για τη Κρήτη 

Οι βασικές ειδικές μορφές τουρισμού όπως αυ τές έχουν 
διαμορφωθεί από το Παραδοτέο Π2 είναι οι εξής:

1. Ήλιος και θάλασσα 

2. Πολιτιστικός- θρησκευτικός τουρισμός

3. Συ νεδριακός τουρισμός

4. Ιατρικός του ρισμός

5. Του ρισμός πόλης

6. Ναυ τικός τουρισμός

Παράλληλα, έχουν ληφθεί υπόψη και άλλες ειδικές μορφές 

του ρισμού/ καταλύτες που δρου ν υποστηρικτικά π.χ.:

1. Γαστρονομικός τουρισμός

2. Εκπαιδευ τικός τουρισμός

3. Αθλητικός τουρισμός και τουρισμός περιπέτειας

4. Αγροτου ρισμός

5. Οικοτου ρισμός

6. Του ρισμός ευεξίας

25
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Μίγμα τουριστικού προϊόντος- Πηγές 
Πληροφόρησης 
Για τη διαμόρφωση του κατάλληλου μίγματος των προσφερόμενων
του ριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ανά κατηγορία προορισμού έχουν
χρησιμοποιηθεί διαθέσιμα υποστηρικτικά στατιστικά δεδομένα που
αφορού ν τη Περιφέρεια Κρήτης. Εκεί όπου η διαθεσιμότητα των
δεδομένων ήταν περιορισμένη, έγιναν συγκεκριμένες παραδοχές και
χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από αντίστοιχο συγκρίσιμο τουριστικό
προορισμό, οι οποίες επεξηγούνται.

Παραδοτέο Π2

•Α νάλυση ειδικών 
μ ορφών τουρισμού 

Βιβλιογραφία

•Σχετ ικές μελέτες 
εποχικότητας και 
προφίλ τουρίστα στη 
Κύπρο

Πηγές πληροφόρησης 

Στον πίνακα που  ακολουθεί δίνεται μια συνοπτική εικόνα για το τι είδου ς προσέγγιση και πληροφόρηση χρησιμοποιήθηκε 
ανά κατηγορία βασικής ειδικής μορφής τουρισμού:

Βασική ειδική μορφή τουρισμού Στατιστικά δεδομένα που 
αφορούν τη Κρήτη

Παραδοχές- στατιστικά 
δεδομένα που αφορούν τη 

Κύπρο 

1 . Ήλιος και Θάλασσα √

2. Πολιτιστικός – θρησκευτικός τουρισμός √

3. Συ νεδριακός του ρισμός √

4. Ιατρικός του ρισμός √

5. Του ρισμός πόλης √

6. Ναυ τικός τουρισμός - -
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Μίγμα τουριστικού προϊόντος-Επεξηγηματικά 
σχόλια

Βασική ειδική μορφή 
τουρισμού 

Πηγή πληροφόρησης/ παραδοχές 

1. Ήλιος και Θάλασσα
• Παραδοτέο Π2, 6.1 . Ήλιος και Θάλασσα  (Δαπάνες- Διάρκεια ταξιδιού)
• Παραδοτέο Π2, 6.1 . Ήλιος και Θάλασσα  (Τι ήταν σημαντικό…)
• IPK (201 3)

2. Πολιτιστικός – θρησκευτικός 
τουρισμός

• Παραδοτέο Π2, 6.2 Ήλιος και Θάλασσα  (Δαπάνες- Διάρκεια ταξιδιού)
• Παραδοτέο Π2, 6.2. Πολιτιστικός- θρησκευτικός τουρισμός (Βασικές δραστηριότητες)
• IPK (201 3)

3. Συνεδριακός τουρισμός • Παραδοτέο Π2, 6.3. Συ ν εδριακός τουρισμός Εποχικότητα Συνεδριακού Τουρισμού
• Άν τληση δεδομένων από έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την εκπόνηση της μελέτης 

«Αν οίγοντας το θησαυροφυλάκιο του Κυ πριακού Τουρισμού»– PwC Κύπρου (Ιούλιος 2013)

4. Ιατρικός τουρισμός
• Άν τληση δεδομένων από έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την εκπόνηση της μελέτης 

«Αν οίγοντας το θησαυροφυλάκιο του Κυ πριακού Τουρισμού»– PwC Κύπρου (Ιούλιος 2013)
• IPK (201 3)

5. Τουρισμός πόλης • Παραδοτέο Π2, 6.5. Του ρισμός πόλης  (Δαπάνες- Διάρκεια ταξιδιού)
• Παραδοτέο Π2, 6.5 Του ρισμός πόλης (Τι ήταν σημαντικό…)
• IPK (201 3)

6. Ναυτικός τουρισμός
• Ελ λιπής πληροφόρηση 
• IPK (201 3)
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Μίγμα τουριστικού προϊόντος- Άξονας 

ΒΗΜΑ 1ο:

Για τ η διαγραμματική απεικόνιση των βασικών ειδικών μορφών τουρισμού, 
χρησιμοποιήθηκε σχετικό διάγραμμα - Άξονα τοποθέτησης μίγματος 
τουριστικού  π ροϊόντος,  ο οποίος περιλαμβάνει τους άξονες που αφορούν: 

• τ ο ύψος δαπάνης τουρίστα που απαντάται σε κάθε ειδική μορφή 
τ ουρισμού και 

• τ ο προφίλ του τουρίστα (μαζικά, ατομικά)

Με βάση τ ους άξονες αυτούς, τοποθετήθηκε ποιοτικά η κάθε βασική ειδική 
μ ορφή τουρισμού στον Άξονα τοποθέτησης μίγματος τουριστικού προϊόντος.

Το μ έγεθος του κύκλου που αντιπροσωπεύει την κάθε ειδική μορφή 
τ ουρισμού στο διάγραμμα, υποδεικνύει ενδεικτικά το μέγεθος αγοράς του 
εκάστ οτε προϊόντος.
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Μίγμα τουριστικού προϊόντος- Άξονας 

ΒΗΜΑ 2ο:

Για τ η κάθε βασική ειδική μορφή τουρισμού, η οποία έχει τοποθετηθεί στον 
Άξον α τοποθέτησης μίγματος τουριστικού προϊόντος, έχουν δημιουργηθεί 
σχετ ικά γραφήματα τα οποία απεικονίζουν άλλες  ειδικές μορφές τουρισμού οι  
οποίες προτιμήθηκαν από τ ους τουρίστες ,επιπρόσθετα με το κύριο προϊόν για το 
οποίο επέλεξαν τον προορισμό τους. 

Οι  κατ ηγορίες που χρησιμοποιούνται είναι οι  ακόλουθες:

• Ήλιος και θάλασσα (ΗΘ)
• Πολιτ ιστικός Τουρισμός (ΠΟΛ)
• Θρησκευτ ικός τουρισμός (ΘΡ)
• Ιατ ρικός Τουρισμός (ΙΤ)
• Συνεδριακός τουρισμός (ΣΥΝ)
• Α γροτουρισμός  (ΑΓΡ)
• Α θλητικός τουρισμός (ΑΘΛ)

Η πληροφόρηση που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από εκτενείς πηγές . Για το λόγο 
αυτ ό, κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί  κοινή κατηγοριοποίηση, έτσι ώστε να 
υπάρχει ομοιομορφία στη σύγκριση, δηλαδή απαντήσεις που παρέπεμπαν σε 
συγκεκριμένη ειδική μορφή τουρισμού, ομ αδοποιήθηκαν. Για παράδειγμα:

o χαλάρωση, ηλιοθεραπεία, κολύμβηση κατ ηγορία Ήλιος και Θάλασσα
o εμ πειρία αγνής και παρθένας φύσης, 
γνωριμία με το τ οπίο & τ η φύση,
εξερεύνηση τοπίου- φύσης κλπ κατ ηγορία Αγροτουρισμού
o σωμ ατική υγεία, γκολφ, πεζοπορία, κατ ηγορία Αθλητικού τουρισμού 
περπάτημα
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Μίγμα τουριστικού προϊόντος- Άξονας

30

ΒΗΜΑ 1ο

Το μέγεθος αγοράς του εκάστοτε προϊόντος το  οποίο υποδεικνύεται από το μέγεθος του κάθε κύκλου, 
προήλθε από έρευνα του Sete Intelligence (European Market Sizes).  Μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην 
Ελλάδα, κατέχει το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα, ενώ το μικρότερο ο Ιατρικός τουρισμός. 

Sete Intelligence

1. Ήλιος και Θάλασσα (ΗΘ)

2. Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός τουρισμός (ΠΘΤ)

3. Τουρισμός πόλης (ΤΠ)

4. Συνεδριακός τουρισμός (ΣΤ)

5. Αθλητικός/ τουρισμός ευεξίας (ΑΤΕ)

6. Ναυτικός τουρισμός (ΝΤ)

7. Ιατρικός τουρισμός (ΙΤ)
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ΒΗΜΑ 1ο

Σχετικά με το ύ ψος της δαπάνης του  τουρίστα, έχουν χρησιμοποιηθεί οι ακόλουθες πληροφορίες από τη μελέτη ΙPK
2013, οι οποίες αφορού ν την Ελλάδα. 

IPK (2013)

Προϊόν Μέση δαπάνη ανά 
ταξίδι (ευρώ)

Ήλιος και Θάλασσα (ΗΘ) 1 057

Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός 
τουρισμός  (ΠΘ)

1 106

Τουρισμός πόλης (ΤΠ) 1 225

Συνεδριακός τουρισμός (ΣΤ) 7 57

Ναυτικός τουρισμός (ΝΤ) -

Ιατρικός τουρισμός (ΙΤ) 963

Τουρίστας που ξοδεύει

Τουρίστας με συγκρατημένο προϋπολογισμό
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Μίγμα τουριστικού προϊόντος- Άξονας

Εξερευνητής –
Μ εμονωμένος 

ταξιδιώτης

Συμβατικός 
τουρίστας μαζικά 
μετακινούμενος

Τουρίστας που ξοδεύει

24%
15%

Τουρίστας με συγκρατημένο προϋπολογισμό

ΗΘ

ΣΤ

ΠΘΤ

Συνεδριακός
Τουρισμός 
(ΣΤ)

Ήλιος &
Θάλασσα
(ΗΘ)

Πολιτ ιστικός/θρησκευτικός 
Τουρισμός
(ΠΘΤ)

ΤΠ

Ιατ ρικός 
Τουρισμός
(ΙΤ)

Ναυτικός 
Τουρισμός
(ΝΤ)

Τουρισμός
Πόλης
(ΤΠ)

ΙΤ
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Μίγμα τουριστικού προϊόντος- Άξονας

Εξερευνητής –
Μ εμονωμένος 

ταξιδιώτης

Συμβατικός 
τουρίστας μαζικά 
μετακινούμενος

Τουρίστας που ξοδεύει

24%
15%

Τουρίστας με συγκρατημένο προϋπολογισμό

ΣΤ

ΠΘΤ

Συνεδριακός
Τουρισμός 
(ΣΤ)

Ήλιος &
Θάλασσα
(ΗΘ)

Πολιτ ιστικός/θρησκευτικός 
Τουρισμός
(ΠΘΤ)

ΤΠ

Ιατ ρικός 
Τουρισμός
(ΙΤ)

Ναυτικός 
Τουρισμός
(ΝΤ)

Τουρισμός
Πόλης
(ΤΠ)

ΙΤ
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Μίγμα τουριστικού προϊόντος- Άξονας
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Σχόλια

• Στην περίπτωση του Συνεδριακού αλλά και του 
Ιατρικού  του ρισμού, το ύ ψος της δαπάνης 
φαίνεται να είναι αρκετά υ ψηλό.

• Παρ’ όλα αυ τά, η δαπάνη σε αυτές τις 
περιπτώσεις αντικατοπτρίζει την ατομική 
δαπάνη του  επισκέπτη.

• Σε συ νδυασμό με το μικρό μέγεθος αγοράς που 
αποδίδεται στις εν λόγω βασικές ειδικές μορφές 
του ρισμού, η προοπτική ανάπτυξής τους 
ενδεχομένως να είναι περιορισμένη.

• Αντίθετα, οι υ πόλοιπες ειδικές μορφές 
του ρισμού, ενδεχομένως να έχουν περισσότερη 
προοπτική ανάπτυξη αφού  κινούνται πολύ 
περισσότερο σε μαζικό επίπεδο απ’ ότι ο 
Συ νεδριακός και Ιατρικός τουρισμός. 

Ένδειξη προοπτικής

Ύπαρξη προοπτικής: Ήλιος και θάλασσα, Πολιτιστικός/ θρησκευτικός 
τουρισμός, Ναυτικός τουρισμός, Τουρισμός πόλης

Περιορισμένη ύπαρξη 
προοπτικής:

Συνεδριακός τουρισμός, Ιατρικός τουρισμός
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2. 3 Προϊοντικό υπόβαθρο
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Προϊοντικό υπόβαθρο

Πρόταση δημ ιουργίας αξίας Αγ ορές π ροέλευσης 
τουριστών

Περιγ ραφή 
τμ ήματος αγοράς

Κύριο Προϊόν Δευτερεύον  προϊόν 

Σημαντικότητα ανά χωροταξικό τμήμα Κρήτης 

XT1

XT2

XT3

XT4

Επεξήγηση 

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΠΧΣΑΑ

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
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Χωροταξικό τμήμα

ΒΑ Βόρεια Ακτή

ΝΑ Νότια Ακτή

ΑΔ Αν ατολική- Δυτική Ακτή

ΕΧ Εν δοχ ώρα 

Σημαντικότητα ανά χωροταξικό τμήμα Κρήτης 

ΒΑ 1 2 3 4 5

ΝΑ 1 2 3 4 5

ΑΔ 1 2 3 4 5

ΕΧ 1 2 3 4 5

Βαθμ ός σημ αντικότητας 
ειδικής μορφής τουρισμού για 
κάθε χωροταξικό τμήμα της 
Περιφέρειας Κρήτης, με βάση 
τ ο ΠΠΧΣΑ Α

1= Καθόλου σημ αντικό
2= Λίγ ο Σημαντικό
3= Σημ αντικό
4= Πολύ Σημ αντικό
5= Εξαιρετικά σημαντικό

Επεξήγηση

Χω ροτ αξικό τμήμα 

Κριτ ήρια αξιολόγησης σημαντικότητας  ειδικής μορφής τουρισμού ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ

1 ] Βαθμ ός επίγνωσης ειδικής μορφής τουρισμού  από τους τουρίστες γενικά 1 4 2 5

2] Ρυ θμός ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 2 4 4 3

3] Μέγ εθος Αγοράς ειδικής μορφής τουρισμού 3 2 3 4

4] Προσβασιμότητα 2 3 2 2

5] Χωρι κ ή διάρθρωση τουριστικών δραστηριοτήτων με βάση το ΠΠΧΣΑΑ 2 5 2 4

6] Ετοιμότητα προϊόντος 3 5 2 3

7 ] Προοπτική συνεισφοράς ειδικήςμορφής τουρισμού 4 3 2 4

8] Αν ταγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 4 2 2 2

9] Μει ωμ ένοι ανασταλτικοί παράγοντες 2 2 2 2

ΣΥΝΟΛΟ (Μέσος όρος) 2.6 3.3 2.3 3.2

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 
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Δείκτης 
Έν δειξης
ζήτησης

Δείκτης 
Έν δειξης
π ροσφοράς
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Προϊοντικό υπόβαθρο
Επεξήγηση

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 
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Δείκτης Ένδειξης ζήτησης:

Ποιοτική εκτίμηση της ζήτησης κάθε ειδικής μορφής
του ρισμού, σε σχέση με το κάθε χωροταξικό τμήμα. Η
εκτίμηση αυτή προκύπτει μέσα από την αξιολόγηση των
κριτηρίων αξιολόγησης σημαντικότητας

Δείκτης Ένδειξης προσφοράς:

Ποιοτική εκτίμηση της προσφοράς κάθε ειδικής
μορφής του ρισμού, σε σχέση με το κάθε χωροταξικό
τμήμα. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει μέσα από την
αξιολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης σημαντικότητας
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Προϊοντικό υπόβαθρο
Επεξήγηση

Κριτήρια αξιολόγησης 
σημαντικότητας  ειδικής 
μορφής τουρισμού 

1] Βαθμός επίγνωσης ειδικής 
μορφ ής  τουρισμού  από τους 
τ ουρίστες γενικά

2] Ρυθμός  ανάπτυξης 
συγκεκριμένης ειδικής μορφής 
τ ουρισμού 

3] Μέγεθος  Αγοράς ειδικής 
μορφ ής  τουρισμού

4] Προσβασιμότητα

5] Χω ρική διάρθρωση 
τ ουριστικών δραστηριοτήτων με 
βάση τ ο ΠΠΧΣΑΑ 

6] Ετ οιμότητα προϊόντος

7] Προοπτ ική συνεισφοράς 
ειδικής μορφής τουρισμού

8] Αντ αγωνιστικότητα 
συγκεκριμένης ειδικής μορφής 
τ ουρισμού 

9] Μειω μένοι  ανασταλτικοί 
παράγοντες 

Επεξήγησηκριτηρίων αξιολόγησης 
σημαντικότητας ειδικής μορφής 
τουρισμού ανά χωροταξικό τμήμα

Επίπεδο αναγνωσιμότητας  συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού.

Τάσεις και προοπτικές τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή τουριστική 
δραστηριότητα

Πλήθος τουριστών που επιζητεί τη συγκεκριμένη ειδική μορφή 
τουρισμού  στο συγκεκριμένο προορισμό 

Δυνατότητα πρόσβασης τουριστών στη περιοχή  π.χ. αεροπορικές 
πτήσεις , δρομολόγια πλοίων κλπ 

Προτεραιότητες τουριστικών δραστηριοτήτων ανά χωροταξικό τμήμα 
με βάση το Ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης

Ύπαρξη υφιστάμενης υποδομής/ εξοπλισμού η οποία υποστηρίζει τη 
συγκεκριμένη ειδική μορφή τουρισμού 

Δυνατότητα συμμετοχής της ειδικής μορφής τουρισμού στη συνολική 
ανάπτυξη του τουριστικού   μίγματος και συνολικά του τουριστικού 
προϊόντος της περιφέρει ας Κρήτης

Μοναδικά σημεία πώλησης (unique selling points) που διαθέτει ο 
προορισμός σε σχέση με την ειδική μορφή τουρισμού 

Τεχνικά προβλήματα, πολιτικά ζητήματα κλπ που ενδεχομένως να 
δυσχεράνουν την ανάπτυξη της  συγκεκριμένης ειδικής μορφής 
τουρισμού  

Πηγές πληροφόρησης 

• Παραδοτέο Π2, Δεδομένα από benchmarking 
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

• Εμπειρογνωμοσύνη μελετητή 
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

• Παραδοτέο Π2
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

• Παραδοτέο Π2
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

• Ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
& Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης

• Παραδοτέο Π2, Ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών 
της Περιφέρειας Κρήτης

• Παραδοτέο Π2
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

• Εμπειρογνωμοσύνη μελετητή 
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

• Παραδοτέο Π2
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

• Παραδοτέο Π2
• Εμπειρογνωμοσύνη μελετητή 
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 
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Προϊοντικό υπόβαθρο

Πρόταση δημιουργίας αξίας Αγορές
προέλευσης 
τουριστών

Περιγραφή 
τμήματος 
αγοράς

Κύριο 
Προϊόν

Δευτερεύον 
προϊόν 

Ειδική μορφή τουρισμού 

1. Ήλιος και θάλασσα 
2. Πολιτιστικός- θρησκευτικός 

τουρισμός
3. Συνεδριακός τουρισμός
4. Ιατρικός  τουρισμός
5. Τουρισμός πόλης
6. Ναυτικός τουρισμός

Οι στοχευόμενες 
χώρες για τη
συγκεκριμένη 
ειδική μορφή 
τουρισμού, 
σύμφωνα με τη 
σύνδεση 
γεωγραφικών 
αγορών

Χαρακτηριστι
κά τουριστών 
π.χ. ηλικία, 
μορφωτικό 
επίπεδο, 
οικονομική 
κατάσταση, 
οικογενειακή
κατάσταση 
κλπ 

Πως 
δημιουργείται 
η εμπειρία 
στον 
επισκέπτη, 
αναγκαίες 
υποδομές  για 
τη 
συγκεκριμένη 
ειδική μορφή 
τουρισμού 

Με ποιες 
άλλες 
εμπειρίες 
μπορεί να 
συνδυαστεί η 
συγκεκριμένη 
ειδική μορφή 
τουρισμού, 
δραστηριότητε
ς, τοποθεσίες  
κλπ 

Επεξήγηση

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
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2.3.1 ‘Ηλιος και Θάλασσα
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Προϊοντικό υπόβαθρο
Ήλιος και θάλασσα

Προϊόν Αγ ορές π ροέλευσης 
τουριστών

Περιγ ραφή 
τμ ήματος αγοράς

Κύριο Προϊόν Δευτερεύον  προϊόν 

1. Ήλιος και 
θάλασσα

• Γερμανία
• Ρωσία
• Γαλλία
• Σκανδιναβικές χώρες
• Ηνωμένο Βασίλειο
• Βέλγιο

• Μέση ηλικία 
του ριστών-
43,8 έτη

• Μέσος όρος 
διαμονής-
1 0,7 ημέρες

• Μέση δαπάνη 
ανά ταξίδι -
1 057€,

• Υψηλό
εκπαιδευ τικό 
επίπεδο

• Υψηλό 
εισόδημα

• All-inclusive
του ρίστες 

Ξενοδοχειακές μονάδες, 
χαλάρωση, ηλιοθεραπεία,
κολύ μβηση, φαγητό- ποτό 
κλπ.,καθαριότητα, 
διευ κολύνσεις, ασφάλεια, 
κατάλληληδιαχείριση 
παραλιών, ποιότητα 
περιβάλλοντος χώρου 
(δομημένου και φυ σικού), 
ποιότητα υ πηρεσιών στις 
του ριστικές επιχειρήσεις,
συ γκοινωνίες

Εξερεύ νηση του  τοπίου 
και της φύ σης , 
πεζοπορία, περπάτημα, 
κοινωνική ζωή- πάρτι, 
αίσθηση φιλοξενίας , 
ειδικές μορφές τουρισμού, 
γαστρονομία

Σημαντικότητα ανά χωροταξικό τμήμα Κρήτης 

ΒΑ 1 2 3 4 5

ΝΑ 1 2 3 4 5

ΑΔ 1 2 3 4 5

ΕΧ 1 2 3 4 51
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Προϊοντικό υπόβαθρο
1. Ήλιος και θάλασσα

Χωροταξικότμήμα 

Κριτήρια αξιολόγησης σημαντικότητας  ειδικής μορφής τουρισμού ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ

1]  Βαθμός  επίγνωσης ειδικής μορφής τουρισμού  από τους τουρίστες γενικά 5 4 3 2

2] Ρυθμός  ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 4 4 4 1

3] Μέγεθος  Αγοράς ειδικής μορφής τουρισμού 5 3 3 1

4] Προσβασιμότητα 5 1 3 3

Σύνολο (Μέσος όρος) 4.8 3 3.3 1.8

5] Χω ρική διάρθρωση τουριστικών δραστηριοτήτων με βάση το ΠΠΧΣΑΑ 4 4 2 1

6] Ετ οιμότητα προϊόντος 4 3 3 2

7] Προοπτ ική συνεισφοράς ειδικής μορφής τουρισμού 5 4 2 1

8] Αντ αγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 5 4 2 2

9] Μειω μένοι  ανασταλτικοί παράγοντες 2 2 3 3

Σύνολο (Μέσος όρος) 4 3.4 2.4 1.8

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Μέσος όρος) * 4.3 3.2 2.8 1.8

43

Π
Ρ
Ο
Σ
Φ
Ο
Ρ
Α

Ζ
Η
Τ
Η
Σ
Η

* Ο μέσος όρος για όλα τα κριτήρια, υπολογίστηκε σύμφωνα με την αξιολόγηση των κριτηρίων 1-9.  
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Ποιοτική σύγκριση κριτηρίων ζήτησης- προσφοράς 
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Κριτήρια αξιολόγησης ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ ΣΥΝΟΛΟ

Ζήτηση (μέσος όρος κριτηρίων 1-4) 4.8 3 3.3 1.8 3.2

Προσφορά (μέσος όρος κριτηρίων 5-9) 4 3.4 2.4 1.8 2.9

Σχολιασμός:

• Στη Βόρεια και Ανατολική και 
Δυ τική Ακτή, η ζήτηση φαίνεται 
να είναι περισσότερη από ότι η 
προσφορά.

• Αντίθετη εικόνα παρουσιάζεται 
στη Νότια Ακτή ενώ στην 
ενδοχώρα η προσφορά 
παρου σιάζεται  ίδια με τη ζήτηση. 

• Στο σύ νολο, φαίνεται να υπάρχει 
μεγαλύτερη ζήτηση από ότι 
προσφορά για το εν λόγω προϊόν 
στη περιφέρεια Κρήτης. 

4,8

3
3,3

1,8

3,2

4

3,4

2,4

1,8

2,9

BA NA AΔ EX Σύν ολο

Ζήτηση

Προσφορά
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2.3.2 Πολιτιστικός/Θρησκευτικός 
τουρισμός 
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Πολιτιστικός/Θρησκευτικός 
τουρισμός

Προϊόν Αγ ορές π ροέλευσης 
τουριστών

Περιγ ραφή 
τμ ήματος αγοράς

Κύριο Προϊόν Δευτερεύον  προϊόν 

2.
Πολιτιστικός-
Θρησκευτικός 
τουρισμός

Θρησκε υτικός
τουρισμός:
• Σερβία
• Ρωσία
• Ρου μανία
• Κύ προς
• ομάδες χριστιανών από 

Συ ρία, Λίβανο, Αίγυπτο.  

Πολιτιστικός
τουρισμός:
• Γερμανία
• ΗΠΑ
• Αγγλία
• Ιαπωνία
• Γαλλία
• Ισπανία
• Σκανδιναβικές χώρες. 

• 45 – 60 ετών, 
20-29 έτη

• Υψηλό 
εκπαιδευ τικό 
επίπεδο

• Υψηλό ετήσιο 
εισόδημα

• Μέρες 
διαμονής- 9,7 
ημέρες

Θρησκευτικές 
δραστηριότητες, 
εορτές, 
πανηγύρεις, 
εκκλησίες , 
μοναστήρια, 
προσκυνήματα,
θρησκευτικά 
μνημεία

Γνωριμία με το τοπίο,
ποτό,  χαλάρωση,
θάλασσα και 
ηλιοθεραπεία, 
γαστρονομία 

2

Σημαντικότητα ανά χωροταξικό τμήμα 
Κρήτης 

ΒΑ 1 2 3 4 5

ΝΑ 1 2 3 4 5

ΑΔ 1 2 3 4 5

ΕΧ 1 2 3 4 5
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Προϊοντικό υπόβαθρο
2. Πολιτιστικός/Θρησκευτικός τουρισμός

Χωροταξικότμήμα 

Κριτήρια αξιολόγησης σημαντικότητας  ειδικής μορφής τουρισμού ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ

1]  Βαθμός  επίγνωσης ειδικής μορφής τουρισμού  από τους τουρίστες γενικά 3 3 2 2

2] Ρυθμός  ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 2 3 2 2

3] Μέγεθος  Αγοράς ειδικής μορφής τουρισμού 3 3 3 2

4] Προσβασιμότητα 5 1 3 2

Σύνολο (Μέσος όρος) 3.3 2.5 2.5 2

5] Χω ρική διάρθρωση τουριστικών δραστηριοτήτων με βάση το ΠΠΧΣΑΑ 3 2 4 4

6] Ετ οιμότητα προϊόντος 3 3 3 1

7] Προοπτ ική συνεισφοράς ειδικής μορφής τουρισμού 3 3 1 1

8] Αντ αγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 3 2 2 1

9] Μειω μένοι  ανασταλτικοί παράγοντες 3 3 3 2

Σύνολο (Μέσος όρος) 3 2.6 2.6 1.8

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Μέσος όρος) * 3.6 2.6 2.6 1.9
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* Ο μέσος όρος για όλα τα κριτήρια, υπολογίστηκε σύμφωνα με την αξιολόγηση των κριτηρίων 1-9.  
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Προϊοντικό υπόβαθρο
2. Πολιτιστικός/Θρησκευτικός τουρισμός
Ποιοτική σύγκριση κριτηρίων ζήτησης- προσφοράς
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Κριτήρια αξιολόγησης ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ ΣΥΝΟΛΟ

Ζήτηση (μέσος όρος κριτηρίων 1-4) 3.3 2.5 2.5 2 2.6

Προσφορά (μέσος όρος κριτηρίων 5-9) 3 2.6 2.6 1.8 2.5

Σχολιασμός:

• Στη Βόρεια Ακτή φαίνεται ότι 
υ πάρχει περισσότερη ζήτηση 
από ότι προσφορά.

• Στο σύ νολο, η προσφορά και η 
ζήτηση δε φαίνεται να 
παρου σιάζουν σημαντική 
διαφορά για το εν λόγω προϊόν 
στη περιφέρεια Κρήτης.

3,3

2,5 2,5

2

2,6
3

2,6 2,6

1,8

2,5

BA NA AΔ EX Σύν ολο

Ζήτηση

Προσφορά
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2.3.3 Συνεδριακός τουρισμός 
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Προϊοντικό υπόβαθρο
Συνεδριακός τουρισμός

Προϊόν Αγ ορές π ροέλευσης 
τουριστών

Περιγ ραφή 
τμ ήματος αγοράς

Κύριο Προϊόν Δευτερεύον   προϊόν  

5. Συνεδριακός 
τουρισμός

Δεν εφαρμόζεται λόγω 
έλλειψης διαθέσιμων 
στοιχείων.

• Υψηλό 
εκπαιδευ τικό 
επίπεδο

• Υψηλό ετήσιο 
εισόδημα

• Μέρες 
διαμονής 2- 4 
ημέρες

Συ νέδρια, 
συ ναντήσεις, 
συ νεδριακές 
υ ποδομές 
(συ νεδριακά
κέντρα, 
ξενοδοχειακές 
μονάδες με 
συ νεδριακούς 
χώρου ς , 
πανεπιστημιακοί 
χώροι κλπ.), 
εκθεσιακοί χώροι, 
εκδηλώσεις με 
εκθέματα 

Αίσθηση φιλοξενίας,
γνωριμία με τον 
πολιτισμό, το τοπίο, 
χαλάρωση, city breaks,
γαστρονομία 

3

Σημαντικότητα ανά χωροταξικό τμήμα Κρήτης 

ΒΑ 1 2 3 4 5

ΝΑ 1 2 3 4 5

ΑΔ 1 2 3 4 5

ΕΧ 1 2 3 4 5
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Προϊοντικό υπόβαθρο
3. Συνεδριακός τουρισμός

Χωροταξικότμήμα 

Κριτήρια αξιολόγησης σημαντικότητας  ειδικής μορφής τουρισμού ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ

1]  Βαθμός  επίγνωσης ειδικής μορφής τουρισμού  από τους τουρίστες γενικά 4 2 1 2

2] Ρυθμός  ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 3 3 2 2

3] Μέγεθος  Αγοράς ειδικής μορφής τουρισμού 3 3 3 2

4] Προσβασιμότητα 5 1 2 2

Σύνολο (Μέσος όρος) 3.8 2.3 2 2

5] Χω ρική διάρθρωση τουριστικών δραστηριοτήτων με βάση το ΠΠΧΣΑΑ 2 2 3 4

6] Ετ οιμότητα προϊόντος 4 2 2 1

7] Προοπτ ική συνεισφοράς ειδικής μορφής τουρισμού 4 3 1 1

8] Αντ αγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 4 2 2 1

9] Μειω μένοι  ανασταλτικοί παράγοντες 4 3 3 2

Σύνολο (Μέσος όρος) 4 2.4 2.2 1.8

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Μέσος όρος) * 3.7 2.4 2.1 1.9
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* Ο μέσος όρος για όλα τα κριτήρια, υπολογίστηκε σύμφωνα με την αξιολόγηση των κριτηρίων 1-9.  
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Προϊοντικό υπόβαθρο
3. Συνεδριακός τουρισμός
Ποιοτική σύγκριση κριτηρίων ζήτησης- προσφοράς
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Κριτήρια αξιολόγησης ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ ΣΥΝΟΛΟ

Ζήτηση (μέσος όρος κριτηρίων 1-4) 3.8 2.3 2 2 2.5

Προσφορά (μέσος όρος κριτηρίων 5-9) 4 2.4 2.2 1.8 2.6

Σχολιασμός:

• Σε όλα τα χωροταξικά τμήματα, 
δε παρου σιάζεται ιδιαίτερη 
διαφορά μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης.

• Στο σύ νολο, η προσφορά και η 
ζήτηση δε φαίνεται να 
παρου σιάζουν σημαντική 
διαφορά για το εν λόγω προϊόν 
στη περιφέρεια Κρήτης.

3,8

2,3
2 2

2,5

3,8

2,6 2,6

1,8

2,6

BA NA AΔ EX Σύν ολο

Ζήτηση

Προσφορά
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2.3.4 Ιατρικός τουρισμός 
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Προϊοντικό υπόβαθρο
Ιατρικός τουρισμός

Προϊόν Αγ ορές π ροέλευσης 
τουριστών

Περιγ ραφή 
τμ ήματος αγοράς

Κύριο Προϊόν Δευτερεύον   προϊόν  

4. Ιατρικός
τουρισμός

Δεν εφαρμόζεται λόγω 
έλλειψης διαθέσιμων 
στοιχείων.

Δεν εφαρμόζεται 
λόγω έλλειψης 
διαθέσιμων 
στοιχείων.

Ιαματικά νερά, 
πρόληψη, 
διατήρηση ή και
αποκατάσταση 
ψυ χικής ή 
σωματικής υ γείας 
και ευ εξίας 
ανθρώπου  , 
ιατρικές 
εγκαταστάσεις, 
νοσοκομεία, 
νοσηλευτήρια, 
κέντρα 
αποκατάστασης 

Αίσθηση φιλοξενίας, 
γαστρονομία, γνωριμία με 
τον πολιτισμό, το τοπίο, 
χαλάρωση, θάλασσα και 
ηλιοθεραπεία 

4

Σημαντικότητα ανά χωροταξικό τμήμα Κρήτης 

ΒΑ 1 2 3 4 5

ΝΑ 1 2 3 4 5

ΑΔ 1 2 3 4 5

ΕΧ 1 2 3 4 5
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Προϊοντικό υπόβαθρο
4. Ιατρικός τουρισμός

Χωροταξικότμήμα 

Κριτήρια αξιολόγησης σημαντικότητας  ειδικής μορφής τουρισμού ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ

1]  Βαθμός  επίγνωσης ειδικής μορφής τουρισμού  από τους τουρίστες γενικά 2 1 2 2

2] Ρυθμός  ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 2 1 2 2

3] Μέγεθος  Αγοράς ειδικής μορφής τουρισμού 1 1 1 1

4] Προσβασιμότητα 5 1 2 2

Σύνολο (Μέσος όρος) 2.5 1 1.8 1.8

5] Χω ρική διάρθρωση τουριστικών δραστηριοτήτων με βάση το ΠΠΧΣΑΑ 3 1 3 2

6] Ετ οιμότητα προϊόντος 2 1 1 1

7] Προοπτ ική συνεισφοράς ειδικής μορφής τουρισμού 2 1 2 3

8] Αντ αγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 1 1 1 1

9] Μειω μένοι  ανασταλτικοί παράγοντες 3 2 2 1

Σύνολο (Μέσος όρος) 2.2 1.2 1.8 1.6

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Μέσος όρος) * 2.3 1.1 1.8 1.7
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* Ο μέσος όρος για όλα τα κριτήρια, υπολογίστηκε σύμφωνα με την αξιολόγηση των κριτηρίων 1-9.  
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4. Ιατρικός τουρισμός
Ποιοτική σύγκριση κριτηρίων ζήτησης- προσφοράς

56

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Κριτήρια αξιολόγησης ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ ΣΥΝΟΛΟ

Ζήτηση (μέσος όρος κριτηρίων 1-4) 2.5 1 1.8 1.8 1.8

Προσφορά (μέσος όρος κριτηρίων 5-9) 2.2 1.2 1.8 1.6 1.7

2,5

1

1,8 1,8 1,8

2,2

1,2

1,8
1,6 1,7

BA NA AΔ EX ΣΥΝΟΛΟ

Ζήτηση

Προσφορά

Σχολιασμός:

• Σε όλα τα χωροταξικά 
τμήματα φαίνεται ότι η 
προσφορά δεν έχει ιδιαίτερη 
διαφορά από τη ζήτηση, εκτός 
από τη Βόρεια Ακτή. 

• Στο σύ νολο, η προσφορά και η 
ζήτηση δε φαίνεται να 
διαφέρου ν. 
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2.3.5 Τουρισμός πόλης 
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Προϊοντικό υπόβαθρο
Τουρισμός πόλης

Προϊόν Αγ ορές π ροέλευσης 
τουριστών

Περιγ ραφή τμήματος 
αγ οράς

Κύριο Προϊόν Δευτερεύον   προϊόν  

8. Τουρισμός 
πόλης 

• Γερμανία
• Ρωσία
• Του ρκία
• Γαλλία
• Ιταλία
• Ηνωμένο Βασίλειο  

• Μέση δαπάνη ανά 
ταξίδι για του ς 
του ρίστες -1.225 €

• Μέση διάρκεια 
διαμονής- 8,7 
ημέρες

• Μέση ηλικία- 45,2 
έτη

• Υψηλό
εκπαιδευ τικό 
επίπεδο 

Αρχαιολογικά
μνημεία, 
αξιοθέατα, 
μου σεία, 
πινακοθήκες, 
εμπορικά κέντρα, 
μπαρ, θέατρα, 
συ ναυλίες, 
φεστιβάλ κλπ

Αίσθηση φιλοξενίας, 
γαστρονομία, γνωριμία με 
τον πολιτισμό, το τοπίο, 
χαλάρωση.

5

Σημαντικότητα ανά χωροταξικό τμήμα Κρήτης 

ΒΑ 1 2 3 4 5

ΝΑ 1 2 3 4 5

ΑΔ 1 2 3 4 5

ΕΧ 1 2 3 4 5
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Προϊοντικό υπόβαθρο
5. Τουρισμός πόλης 

Χωροταξικότμήμα 

Κριτήρια αξιολόγησης σημαντικότητας  ειδικής μορφής τουρισμού ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ

1]  Βαθμός  επίγνωσης ειδικής μορφής τουρισμού  από τους τουρίστες γενικά 4 1 1 1

2] Ρυθμός  ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 4 1 1 1

3] Μέγεθος  Αγοράς ειδικής μορφής τουρισμού 3 1 1 1

4] Προσβασιμότητα 5 1 3 3

Σύνολο (Μέσος όρος) 4 1 1.5 1.5

5] Χω ρική διάρθρωση τουριστικών δραστηριοτήτων με βάση το ΠΠΧΣΑΑ 3 2 2 2

6] Ετ οιμότητα προϊόντος 4 1 2 2

7] Προοπτ ική συνεισφοράς ειδικής μορφής τουρισμού 4 1 2 2

8] Αντ αγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 4 1 1 1

9] Μειω μένοι  ανασταλτικοί παράγοντες 3 1 1 1

Σύνολο (Μέσος όρος) 3.6 1.2 1.6 1.6

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Μέσος όρος) * 3.8 1.1 1.6 1.6
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* Ο μέσος όρος για όλα τα κριτήρια, υπολογίστηκε σύμφωνα με την αξιολόγηση των κριτηρίων 1-9.  
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Κριτήρια αξιολόγησης ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ ΣΥΝΟΛΟ

Ζήτηση (μέσος όρος κριτηρίων 1-4) 4 1 1.5 1.5 2

Προσφορά (μέσος όρος κριτηρίων 5-9) 3.6 1.2 1.6 1.6 2

4

1

1,5 1,5

2,0

3,6

1,2

1,6 1,6

2,0

BA NA AΔ EX Σύνολο

Ζήτηση

Προσφορά

Σχολιασμός:

• Στη Βόρεια Ακτή, φαίνεται ότι η 
ζήτηση είναι περισσότερη της 
προσφοράς. Στα υ πόλοιπα 
χωροταξικά τμήμα, δε 
παρου σιάζεται ιδιαίτερη διαφορά 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης

• Στο σύ νολο, η προσφορά και η 
ζήτηση δε φαίνεται να 
παρου σιάζουν σημαντική διαφορά 
για το εν λόγω προϊόν.
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2.3.6 Ναυτικός τουρισμός 
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Προϊοντικό υπόβαθρο
Ναυτικός τουρισμός

Προϊόν Αγ ορές π ροέλευσης 
τουριστών

Περιγ ραφή 
τμ ήματος αγοράς

Κύριο Προϊόν Δευτερεύον   προϊόν  

7. Ναυτικός
τουρισμός

• Καναδάς
• Γερμανία
• Ηνωμένο Βασίλειο
• Ιρλανδία
• Ιταλία
• Γαλλία
• Ισπανία

Δεν εφαρμόζεται 
λόγω έλλειψης 
διαθέσιμων 
στοιχείων.

Κρου αζιερόπλοια, 
λιμάνια, ιδιωτική 
θαλάσσια 
περιήγηση (σκάφη 
αναψυ χής), 
παράκτια 
ναυ σιπλοΐα με 
θαλαμηγούς, 
του ριστικά σκάφη 
κλπ , προσβάσιμες
ακτές, ήπιο κλίμα, 
υ ψηλά ποσοστά 
ηλιοφάνειας 

Αίσθηση φιλοξενίας, 
φαγητό, γνωριμία με τον 
πολιτισμό, το τοπίο, 
χαλάρωση, θάλασσα και 
ηλιοθεραπεία 

6

Σημαντικότητα ανά χωροταξικό τμήμα Κρήτης 

ΒΑ 1 2 3 4 5

ΝΑ 1 2 3 4 5

ΑΔ 1 2 3 4 5

ΕΧ 1 2 3 4 5
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Προϊοντικό υπόβαθρο
6. Ναυτικός τουρισμός

Χωροταξικότμήμα 

Κριτήρια αξιολόγησης σημαντικότητας  ειδικής μορφής τουρισμού ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ

1]  Βαθμός  επίγνωσης ειδικής μορφής τουρισμού  από τους τουρίστες γενικά 3 3 2 1

2] Ρυθμός  ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 4 3 2 1

3] Μέγεθος  Αγοράς ειδικής μορφής τουρισμού 3 2 2 1

4] Προσβασιμότητα 5 2 3 1

Σύνολο (Μέσος όρος) 3.8 2.5 2.3 1

5] Χω ρική διάρθρωση τουριστικών δραστηριοτήτων με βάση το ΠΠΧΣΑΑ 2 2 4 1

6] Ετ οιμότητα προϊόντος 4 2 2 1

7] Προοπτ ική συνεισφοράς ειδικής μορφής τουρισμού 3 2 1 1

8] Αντ αγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 3 2 1 1

9] Μειω μένοι  ανασταλτικοί παράγοντες 4 3 1 1

Σύνολο (Μέσος όρος) 3.2 2.2 1.8 1

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Μέσος όρος) * 3.4 2.3 2 1
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* Ο μέσος όρος για όλα τα κριτήρια, υπολογίστηκε σύμφωνα με την αξιολόγηση των κριτηρίων 1-9.  
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Προϊοντικό υπόβαθρο
6. Ναυτικός τουρισμός
Ποιοτική σύγκριση κριτηρίων ζήτησης- προσφοράς
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ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Κριτήρια αξιολόγησης ΒΑ ΝΑ ΑΔ ΕΧ ΣΥΝΟΛΟ

Ζήτηση (μέσος όρος κριτηρίων 1-4) 3.8 2.5 2.3 1 2.4

Προσφορά (μέσος όρος κριτηρίων 5-9) 3.2 2.2 1.8 1 2.1

3,8

2,5
2,3

1

2,4

3,2

2,2

1,8

1

2,1

BA NA AΔ EX ΣΥΝΟΛΟ

Ζήτηση

Προσφορά

Σχολιασμός:

• Σε όλα τα χωροταξικά 
τμήματα, εκτός της 
Ενδοχώρας, η ζήτηση φαίνεται 
να είναι μεγαλύτερη της 
προσφοράς. 

• Στο σύ νολο, η ζήτηση φαίνεται 
να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη 
από τη προσφορά για το εν 
λόγω προϊόν στη περιφέρεια 
Κρήτης.
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2.4 Αποτελέσματα ανάλυσης 
προϊοντικού υπόβαθρου 
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Προϊοντικό υπόβαθρο
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Χωροταξικό 
τμήμα 

Ήλιος και 
Θάλασσα

Πολιτιστικός-
Θρησκευτικός 
τουρισμός

Συνεδριακός
τουρισμός

Ιατρικός 
τουρισμός

Τουρισμός
πόλης

Ναυτικός
τουρισμός 

ΒΑ √ √ √ √ √

ΝΑ √

ΑΔ √ √

ΕΧ

• Με βάση την ανάλυση που προήλθε από την ποιοτική σύγκριση των κριτηρίων ζήτησης και προσφοράς για την κάθε 
ειδική μορφή του ρισμού, φαίνεται ότι υ πάρχουν διαφοροποιήσεις στη σχέση ζήτησης- προσφοράς σε κάθε ένα από τα 
τέσσερα χωροταξικά τμήματα.

• Συ νοπτικά, εκεί όπου  παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ζήτηση από ότι προσφορά, σημειώνεται στον παρακάτω 
πίνακα:

• Σημειώνεται ότι ο παραπάνω πίνακας δίνει μια γενική εικόνα της ποιοτικής σύγκρισης σε κάθε χωροταξικό τμήμα. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα στα κριτήρια σημαντικότητας που αξιολογήθηκαν για να δημιουργηθεί ο πίνακας αυτός, 
είναι και η ετοιμότητα προϊόντος, πρόσβαση στο κάθε χωροταξικό τμήμα κλπ., που ενδεχομένως κάποια τμήματα να 
υ στερούν. Για το λόγο αυ τό, στο παρόν στάδιο,  η σχετική ανάλυση δεν αποκλείει άλλα χωροταξικά τμήμα όπως π.χ. 
η Ενδοχώρα. 

• Για παράδειγμα, η Ενδοχώρα, μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο για την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου  στη Βόρεια Ακτή. Η Ενδοχώρα έχει πολλά σημαντικά προϊόντα και δραστηριότητες που ο του ρίστας μπορεί να 
εμπλακεί και να αποκτήσει μοναδικές εμπειρίες (π.χ. αγροτουρισμός, αγροτικές δραστηριότητες, οικοτουρισμός, 
γαστρονομία κλπ). Οπότε το εν λόγω χωροταξικό τμήμα, ενδεχομένως να μπορεί να συνδυαστεί με τη Βόρεια Ακτή ή και 
να τύ χει περισσότερης ενίσχυση σε κάποιους τομείς έτσι ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό.   
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Προϊοντικό υπόβαθρο
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Χωροταξικό 
τμήμα 

Ήλιος και 
Θάλασσα

Πολιτιστικός-
Θρησκευτικός 
τουρισμός

Συνεδριακός
τουρισμός

Ιατρικός 
τουρισμός

Τουρισμός
πόλης

Ναυτικός
τουρισμός 

ΒΑ

ΝΑ √

ΑΔ

ΕΧ

• Εν συ νεχεία της  ανάλυση που προήλθε από την ποιοτική σύγκριση των κριτηρίων ζήτησης και προσφοράς για την 
κάθε ειδική μορφή του ρισμού,  εκεί όπου  παρατηρήθηκε μεγαλύτερη προσφορά από ότι ζήτηση, σημειώνεται 
στον παρακάτω πίνακα:

• Και σε αυ τή την περίπτωση, σημειώνεται ότι ο παραπάνω πίνακας δίνει μια γενική εικόνα της ποιοτικής σύγκρισης της 
κάθε ειδικής μορφής τουρισμού που μελετείται σε σχέση με το κάθε χωροταξικό τμήμα. Για το λόγο αυ τό, στο παρόν 
στάδιο, δε μπορού ν να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα. 
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2.5 Ανάλυση μίγματος τουριστικού 
προϊόντος 
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Μίγμα προϊόντος 
Υπόβαθρο δεδομένων 

• Το μίγμα προσφερόμενων του ριστικών προϊόντων & υ πηρεσιών, ανά κατηγορία προορισμού, προκύπτει από το 
συ νδυασμό διαθέσιμων στοιχείων που αφορού ν το προφίλ του τουρίστα της Περιφέρειας Κρήτης και της Κύ πρου, η 
οποία θεωρείται σημείο αναφοράς (benchmarking):

• Οι έρευ νες που έχουν χρησιμοποιηθεί, προκύπτουν με βάση το βασικό κίνητρο των τουριστών με το οποίο έχου ν 
επιλέξει τη Κρήτη ή τη Κύ προ ως του ριστικό προορισμό (π.χ. ήλιος και θάλασσα, αθλητικός τουρισμός κλπ.) 

• Παράλληλα, εκεί όπου υ πήρχε έλλειψη δεδομένων π.χ. για το ναυτικό του ρισμό, το μίγμα προϊόντος αξιολογήθηκε   
χρησιμοποιώντας  τη γνώση της ομάδας του  έργου και την εμπειρογνωμοσύνη, βάση της τεχνογνωσίας και 
εμπειρίας  τους σε θέματα του ρισμού. Επίσης η κριτική άποψη των συμβούλων διαμορφώθηκε και από την 
αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων που αφορού σαν τις προτιμήσεις των τουριστών της Κρήτης και 
Κύ πρου  στις ειδικές μορφές τουρισμού για τις οποίες είχαν ερωτηθεί. 

Περιφέρεια Κρήτης:

Τα αποτ ελέσματα των ερευνών  τεκμηριώνονται στο 

Παραδοτ έο 2 και  παρουσιάζονται και στο σχετικό 

διάγραμ μα -Άξονας τοποθέτησης μίγματος 

τουριστικού προϊόντος, στο εν λόγω παραδοτέο. 

Κύπ ρος:

Τα αποτ ελέσματα των ερευνών που έχουν 
πραγματοποιηθεί στη Κύπρο, παρουσιάζονται στο εν 

λόγω παραδοτέο στ ο σημείο «Σύγκριση προφίλ 
τουρίστα Κύπρου» και στο σχετικό διάγραμμα -Άξονας 
τοπ οθέτησης μίγματος τουριστικού προϊόντος. Τα 

αποτ ελέσματα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί εκεί όπου 
δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τη Κρήτη.
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Μίγμα προϊόντος
Μεθοδολογία ανάπτυξης μίγματος προϊόντων

Το μίγμα προσφερόμενων του ριστικών προϊόντων & υ πηρεσιών, ανά κατηγορία προορισμού, έχει διαμορφωθεί  
χρησιμοποιώντας διαγραμματικό πίνακα (matrix)

Πρωτεύον κίνητρο

Στις κάθετες στήλες έχουν τοποθετηθεί οι
έξι βασικές ειδικές μορφές του ρισμού, οι
οποίες αποτελούν το πρωτεύ ον/βασικό
κίνητρο του επισκέπτη με το οποίο επιλέγει τη
Κρήτη ή την Κύ προ ως του ριστικό προορισμό.

Δευτερεύον κίνητρο

Στις οριζόντιες στήλες έχουν τοποθετηθεί οι έξι
βασικές ειδικές μορφές του ρισμού, οι οποίες αποτελούν
το δευτερεύ ον κίνητρο του επισκέπτη. Για κάθε ειδική
μορφή του ρισμού που αποτελεί βασικό κίνητρο, έχουν
σημειωθεί ποιες άλλες ειδικές μορφές τουρισμού
θεωρούνται σημαντικές από τον επισκέπτη ή επιθυμούν
να αποκτήσουν εμπειρίες.
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Μίγμα προϊόντος
Μεθοδολογία ανάπτυξης μίγματος προϊόντος

Παράδε ιγμα 1:

Στην ειδική μορφή «Πολιτιστικός- Θρησκευτικός 
τουρισμός» ως πρωτεύον βασικό κίνητρο , η 
πλειοψηφία των του ριστών της Κρήτης, θεώρησαν ως 
σημαντικό στοιχείο των διακοπών τους την επίσκεψη σε 
σημεία ενδιαφέροντος και στα αστικά κέντρα καθώς και τη 
γνωριμία με το τοπίο & τη φύ ση ενώ λιγότερο σημαντικά 
στοιχεία των διακοπών του ς ήταν η περιπέτεια, η θάλασσα 
& ηλιοθεραπεία. Με βάση τα στοιχεία, αυ τά ο 
διαγραμματικός πίνακας διαμορφώθηκε ως εξής:

√

ΗΘ= Ήλιος και θάλασσα
ΤΠ=Τουρισμ ός πόλης
ΑΓΡ=Α γροτουρισμός
ΑΘΛ=Α θλητικός τουρισμός

√*

*σημειώνεται ότι ο «ήλιος και θάλασσα» αποτελεί και αυτό  συνδυασμό , διότι με βάση τις παραδοχές που έχουν επεξηγηθεί  στη διαφάνεια  26,  απαντήσεις που 
παρέπεμπαν σε συγκεκριμένη ειδική μορφή τουρισμού, ομαδοποιήθηκαν π.χ. στη προκειμένη περίπτωση η χαλάρωση και τα θάλασσα και ηλιοθεραπεία που δόθηκαν 
ως απαντήσεις και συμπλήρωσαν το 46%, έχουν ομαδοποιηθεί στη κατηγορία «ήλιος και θάλασσα» 71
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Μίγμα προϊόντος
Μεθοδολογία ανάπτυξης μίγματος προϊόντος

Εικονοσύμβολο Επεξήγηση

√
• Μίγμα προϊόντος, για το οποίο υ πήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για την Κρήτη δηλαδή:

- Ήλιος και θάλασσα
- Πολιτιστικός- θρησκευτικός τουρισμός και
- Του ρισμός πόλης

Για αυ τές τις ειδικές μορφές τουρισμού, επιλέχθηκαν οι απαντήσεις που ξεπέρασαν το 
30%.

√
• Μίγμα προϊόντος, για το οποίο υ πήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για την Κύ προ, δηλαδή:

- Αθλητικός τουρισμός
- Ιατρικός του ρισμός
- Συ νεδριακός τουρισμός

Για αυ τές τις ειδικές μορφές τουρισμού, επιλέχθηκαν οι απαντήσεις που ξεπέρασαν το 
58%.

√
• Μίγμα προϊόντος, το οποίο κρίθηκε σημαντικό από του ς μελετητές με βάση την 

εμπειρογνωμοσύνη τους, ανεξαρτήτου εάν δεν υπήρχαν υποστηρικτικά δεδομένα.
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Μίγμα προϊόντος
Διαγραμματικός πίνακας (matrix) μίγματος προϊόντος
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ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΚΙΝΗΤΡΟ

Ήλιος και 
θάλασσα 

Πολιτιστικός-
Θρησκευτικός 

τουρισμ ός

Συν εδριακός 
τουρισμ ός

Ιατρικός 
τουρισμ ός

Τουρισμ ός 
π όλης 

Ναυτικός
τουρισμ ός 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ε
Υ

Ο
Ν

Κ
ΙΝ

Η
Τ

Ρ
Ο Ήλιος και Θάλασσα √ √

Πολιτιστικός- θρησκευτικός
τουρισμ ός √ √

Συν εδριακός τουρισμός √ √ √ √
Ιατρικός τουρισμός √ √
Τουρισμ ός πόλης √ √ √
Ναυτικός τουρισμός √ √
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Μίγμα προϊόντων
Διαγραμματικός πίνακας (matrix) μίγματος προϊόντος

• Οι του ρίστες που επιλέγουν ως πρωτεύον κίνητρο το «ήλιος και θάλασσα», 
είναι οι του ρίστες που  εμπίπτουν κυρίως στη ζώνη Α (peak season) της Καμπύλης 
τουριστικής περιόδου. 

• Οι του ρίστες που έχουν ως πρωτεύον κίνητρο άλλη ειδική μορφή 
τουρισμού, ανήκουν κατά κύριο λόγο στη ζώνη Α, λόγω του  προβλήματος της 
εποχικότητας. Αυτή η μερίδα του ριστών, θα μπορού σε κάλλιστα να  επεκταθεί 
στη ζώνη Β (shoulder months), δεδομένου ότι προσφέρεται ένα ελκυστικό μίγμα 
του ριστικού προϊόντος. 

• Το προτεινόμενο μίγμα των προϊόντων σκοπό έχει να απευθυνθεί στους 
του ρίστες της ζώνης Α (captive market), επεκτείνοντας τη περίοδο 
επισκεψιμότητας στη ζώνη Β (shoulder months) καθώς επίσης και να 
ενδυ ναμώσει τη ζώνη Β, ελκύοντας περισσότερους τουρίστες (new market). 

Α

Β Β
Καμπύλη τουριστικής περιόδου 

Α

Β
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Προτεινόμενο μίγμα προϊόντος - Σύνοψη

Ήλιος και Θάλασσα Πολιτιστικός-
θρησκευτικός
τουρισμός 

Συνεδριακός τουρισμός Ιατρικός τουρισμός

1.1. Πολιτιστικός-
θρησκευτικός τουρισμός 

2.1  Ήλιος και θάλασσα 3.1  Ήλιος και θάλασσα 4.1 Ήλιος και θάλασσα

1.2 Τουρισμ ός πόλης 2.2 Τουρισμ ός πόλης 3.2 Πολιτιστικός-
θρησκευτικός τουρισμός 

4.2 Πολιτιστικός-
θρησκευτικός τουρισμός 

3.3 Ιατρικός τουρισμός

3.4 Τουρισμ ός πόλης

Τουρισμός πόλης Ναυτικός τουρισμός 

5.1  Ήλιος και θάλασσα 6.1 Ήλιος και θάλασσα

5.2 Πολιτιστικός-
θρησκευτικός τουρισμός 

5.3 Ναυτικός τουρισμός 

1 2 3 4

5 6
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2.5.1 Αξιολόγηση μίγματος τουριστικού 
προϊόντος ανά ειδική μορφή 
τουρισμού 
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος
Κρίσιμοι παράγοντες μείωσης εποχικότητας

Κρίσιμοι παράγοντες μείωσης 

εποχικότητας

Τα κριτήρια αυτά αφορούν το δευτερεύων κίνητρο σε συν δυασμό μ ε την πρωτεύ0ν/ βασική 

ειδική μ ορφή τουρισμού που αξιολογείται  

1] Εν διαφέρον  tour operators/ 

ζήτηση τουριστών 

Ύ παρξη Tour operators και τουριστικών πρακτόρων, οι  οποίοι διοργανώνουν εκδρομικά πακέτα για τη 

συγκεκριμένη δευτερεύουσα ειδική μορφή τουρισμού π.χ. προσκυνήματα, αθλητικό τ ουρισμό κλπ

2] Δαπ άνες τουριστών στη 

τοπ ική κοινωνία

Δ υνατότητα ειδικής μορφής τουρισμού ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας μέσω της αύξησης των δαπανών 

τ ων τουριστών 

3] Επ αν αληψιμότητα

επ ισκέψεων

Δ υνατότητα προσφοράς διαφορετικών εμπειριών ανά χρονική περίοδο 

4] Υπ οστηρικτικές υποδομ ές Βαθμ ός ύπαρξης υποστηριχτικών υποδομ ών και βαθμός απαίτησης ανάπτυξης νέων (ιατρεία, φαρμακεία , 

κατ αστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, φάρμες, συνεδριακοί  χώροι κλπ) 

5] Θεμ ατικά φεστιβάλ/ 

εκδηλώσεις

Ύ παρξη σχετικών θεματικών εκδηλώσεων π.χ. φεστιβάλ αμυγδάλου, σύνθλιψη ελαιόκαρπου, παραδοσιακό 

ρακοκάζανο, μ εσογειακή Γαστρονομία κλπ. 

6] Βαθμ ός αποδοχ ής από 

τοπ ική κοινωνία

Συμ μ ετοχή και υποστήριξη της ειδικής μορφής τουρισμού από τ ον τοπικό πληθυσμό και ιδιαίτερα όχι από 

τ ους άμ εσα εμπλεκόμενους στην τουριστική βιομηχανία

7] Καιρικές συνθήκες Βαθμ ός εύνοιας του  καιρού της Κρήτης  (ιδίως τα shoulder months) για την  ειδική μορφή τουρισμού από 

(π.χ. κλιματολογικές συνθήκες, θερμοκρασία, βροχόπτωση, υγρασία κλπ. )

8] Ετοιμ ότητα ξεν οδοχ ειακής 

υπ οδομ ής 

Ύ παρξη κατάλληλων υποδομ ών στα τουριστικά καταλύματα  που να υποστηρίζουν την ειδική μορφή 

τ ουρισμού και να ενισχύουν τη θετική εμπειρία του τουρίστα 

ΣΥ ΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Όσα περισσότερα τεταρτημόρια του κάθε κύκλου είναι σκιασμένα, τόσο περισσότερο ικανοποιείται ο 

κρίσιμος παράγοντας μείωσης εποχικότητας 

0 ¼ 2/4 ¾ 4/4

Βαθμολογία
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος
Κρίσιμοι παράγοντες μείωσης εποχικότητας
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Δείκτης Ένδειξης ζήτησης:

Ποιοτική εκτίμηση της ζήτησης κάθε
μίγματος τουριστικού προϊόντος. Η εκτίμηση
αυτή προκύπτει μέσα από την αξιολόγηση
των κρίσιμων παραγόντων μείωσης
εποχικότητας

Δείκτης Ένδειξης προσφοράς:

Ποιοτική εκτίμηση της προσφοράς κάθε
κάθε μίγματος του ριστικού προϊόντος. Η
εκτίμηση αυτή προκύπτει μέσα από την
αξιολόγηση των κριτηρίων παραγόντων
μείωσης εποχικότητας
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 

Ειδική μορφή τουρισμού Συν

Κρίσιμοι παράγοντες 

μείω σης εποχικότητας 

Ειδική 

μορφή 

τουρισμού Α

Ειδική 

μορφή 

τουρισμού Β

1] Ενδιαφέρον tour

operators/ ζήτηση 

τουριστών 

0,75 0,25

2] Δαπάνες τουριστών στη 

τοπική κοινωνία
0,5 0,5

3] Επαναληψιμότητα

επισκέψεων
0,75 0,25

4] Υποστηρικτικές 

υποδομές
0,75 0,5

5] Θεματικά φεστιβάλ/ 

εκδηλώσεις
0,75 0,75

6] Βαθμός αποδοχής από 

τοπική κοινωνία
1 0,75

7] Καιρικές συνθήκες 0,5 0,25

8] Ετοιμότητα

ξενοδοχειακής υποδομής 
0,75 0,25

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(Μέσος όρος)
5,75/8 0,72 3,5/8 0,44

Παράδειγμα

Συνολική

αξιολόγηση Επεξήγηση

0,61 – 1 Μίγμ α τ ουριστικού προϊόντ ος τ ο

οποίο θα μπορούσε να δοθεί άμ εση

προτεραιότητ α. Το μίγμ α αυτό

ενδεχομ ένως να διαθέτει ήδη

επαρκή υποδομές αλλά να απαιτεί

περαιτέρω ενίσχυση. Επιπλέον, τ ο

μίγμ α αυτ ό θα μπορούσε να

αξιοποιηθεί κατ ά τ ους shoulder

months και να συνεισφέρει στη

μείωση της εποχικότητ ας στη

Περιφέρεια της Κρήτης.

0 - 0,6 Μίγμ α τ ουριστικού προϊόντ ος τ ο

οποίο μπορεί να αποτ ελεί

μελλοντική επιλογή για ανάπτυξη.

Το μίγμ α αυτ ό ενδεχομ ένως να

προϋποθέτει περαιτ έρω ανάπτυξη

π.χ. σε υποδομ ές, στρατηγική

προϊόντ ος και αγορών, προώθησης

κλπ. Επίσης τ ο μίγμ α αυτ ό θα

μπορούσε να αξιοποιηθεί ολόχρονα

για τ η Περιφέρεια της Κρήτης.

Κατηγοριοποίηση 
μίγματος τουριστικού 
προϊόντος 
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 

Ήλιος και θάλασσα Συν1
Κρίσιμ οι π αράγοντες μείωσης 

επ οχ ικότητας 

1.1

Πολιτιστικός- θρησκευτικός 

τουρισμ ός

1.2

Τουρισμ ός πόλης

1] Εν διαφέρον  tour operators/ ζήτηση 

τουριστών 

2] Δαπ άνες τουριστών στη τοπική κοινωνία

3] Επ αν αληψιμότητα επ ισκέψεων

4] Υπ οστηρικτικές υποδομ ές

5] Θεμ ατικά φεστιβάλ/ εκδηλώσεις

6] Βαθμ ός αποδοχ ής από τοπική κοινωνία

7] Καιρικές συνθήκες 

8] Ετοιμ ότητα ξεν οδοχ ειακής υποδομ ής 

ΣΥ ΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(Μέσος  όρος ) 0,78 0,5
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 
1. Ήλιος και θάλασσα Συν
Ποιοτική σύγκριση κρίσιμων παραγόντων ζήτησης- προσφοράς 
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Μίγμα προϊόντος 

Κριτήρια αξιολόγησης 1.1

Πολιτιστικός/Θρησκευτικός τουρισμός

1.2

Τουρισμ ός πόλης

Ζήτηση (μέσος όρος) 0.83 0.58

Προσφορά (μέσος όρος) 0.75 0.45

Σχολιασμός:

• Με βάση την παραπάνω 
ανάλυ ση, φαίνεται ότι στη 
περίπτωση όπου  το προϊόν 
Ήλιος και Θάλασσα συνδυάζεται 
με το προϊόν 1 .1,  η ζήτηση είναι 
μεγαλύτερη από την προσφορά.   

0,83

0,58

0,75

0,45

1.1 1.2

Ζήτηση

Προσφορά
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 

Κρίσιμ οι π αράγοντες μείωσης εποχικότητας 2.1  
‘Ήλιος και Θάλασσα

2. 2
Τουρισμ ός πόλης 

1] Εν διαφέρον  tour operators/ ζήτηση τουριστών 

2] Δαπ άνες τουριστών στη τοπική κοινωνία

3] Επ αν αληψιμότητα επ ισκέψεων

4] Υπ οστηρικτικές υποδομ ές

5] Θεμ ατικά φεστιβάλ/ εκδηλώσεις

6] Βαθμ ός αποδοχ ής από τοπική κοινωνία

7] Καιρικές συνθήκες 

8] Ετοιμ ότητα ξενοδοχ ειακής υποδομ ής 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 0,69 0,63

Πολιτιστικός/Θρησκευτικός τουρισμός Συν2
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 
2. Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός τουρισμός Συν
Ποιοτική σύγκριση κρίσιμων παραγόντων ζήτησης- προσφοράς 
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Μίγμα προϊόντος 

Κριτήρια αξιολόγησης 2.1
‘Ήλιος και Θάλασσα

2. 2
Τουρισμ ός πόλης 

Ζήτηση (μέσος όρος) 0.75 0.67

Προσφορά (μέσος όρος) 0.65 0.6

Σχολιασμός:

• Με βάση την παραπάνω 
ανάλυ ση, φαίνεται ότι και στις 
δύ ο περιπτώσεις στις οποίες το 
προϊόν Πολιτιστικός/ 
Θρησκευτικός τουρισμός, 
συ νδυάζεται με τα προϊόντα 2.1 
και 2 .2,  η ζήτηση είναι 
μεγαλύτερη από την προσφορά

0,75

0,670,65
0,6

2.1 2.2

Ζήτηση

Προσφορά
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 

Κρίσιμ οι π αράγοντες μείωσης

επ οχ ικότητας 

3.1
Ήλιος και θάλασσα

3.2
Πολιτιστικός/
Θρησκευτικός 

τουρισμ ός 

3.3
Ιατρικός 

τουρισμ ός

3.4
Τουρισμ ός 

π όλης 

1] Εν διαφέρον  tour operators/ ζήτηση 

τουριστών 

2] Δαπ άνες τουριστών στη τοπική 

κοιν ωνία

3] Επ αν αληψιμότητα επ ισκέψεων

4] Υπ οστηρικτικές υποδομ ές

5] Θεμ ατικά φεστιβάλ/ εκδηλώσεις

6] Βαθμ ός αποδοχ ής από τοπική 

κοιν ωνία

7] Καιρικές συνθήκες 

8] Ετοιμ ότητα ξενοδοχ ειακής υποδομ ής 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(Μέσος όρος)
0,5 0,47 0,34 0,5

Συνεδριακός τουρισμός Συν3
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 
3. Συνεδριακός τουρισμός Συν
Ποιοτική σύγκριση κρίσιμων παραγόντων ζήτησης- προσφοράς 
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Μίγμα προϊόντος 

Κριτήρια 
αξιολόγησης

3.1
Ήλιος και θάλασσα

3.2
Πολιτιστικός-

/Θρησκευτικός τουρισμός 

3.3
Ιατρικός τουρισμός

3.4
Τουρισμ ός 

π όλης 

Ζήτηση (μέσος όρος) 0.42 0.5 0.33 0.5

Προσφορά (μέσος
όρος)

0.55 0.45 0.35 0.5

Σχολιασμός:

• Με βάση την παραπάνω ανάλυση, 
το μόνο μίγμα προϊόντος το οποίο 
φαίνεται να έχει μεγαλύτερη 
ζήτηση από ότι προσφορά είναι 
αυ τό του  Συ νεδριακού του ρισμού 
με το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα. 

0,42

0,5

0,33

0,5
0,55

0,45

0,35

0,5

3.1 3.2 3.3 3.4

Ζήτηση

Προσφορά
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 

Κρίσιμ οι π αράγοντες μείωσης εποχικότητας 4.1
Ήλιος και θάλασσα

4.2
Πολιτιστικός/

Θρησκευτικός τουρισμός 

1] Εν διαφέρον  tour operators/ ζήτηση τουριστών 

2] Δαπ άνες τουριστών στη τοπική κοινωνία

3] Επ αν αληψιμότητα επ ισκέψεων

4] Υπ οστηρικτικές υποδομ ές

5] Θεμ ατικά φεστιβάλ/ εκδηλώσεις

6] Βαθμ ός αποδοχ ής από τοπική κοινωνία

7] Καιρικές συνθήκες 

8] Ετοιμ ότητα ξενοδοχ ειακής υποδομ ής 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(Μέσος όρος)
0,56 0,44

Ιατρικός τουρισμός Συν4
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 
4. Ιατρικός τουρισμός Συν
Ποιοτική σύγκριση κρίσιμων παραγόντων ζήτησης- προσφοράς 
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Μίγμα προϊόντος 

Κριτήρια αξιολόγησης 4.1
Ήλιος και θάλασσα

4.2
Πολιτιστικός/Θρησκευτικός τουρισμός 

Ζήτηση (μέσος όρος) 0.58 0.42

Προσφορά (μέσος όρος) 0.55 0.45

Σχολιασμός:

• Με βάση την παραπάνω ανάλυση, 
φαίνεται ότι και για τα δύ ο μίγματα 
προϊόντος, δεν υπάρχει ιδιαίτερη 
διαφορά μεταξύ προσφοράς-
ζήτησης.

0,58

0,42

0,55

0,45

4.1 4.2

Ζήτηση

Προσφορά
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 

Κρίσιμ οι π αράγοντες μείωσης εποχικότητας 5.1  
Ήλιος και θάλασσα 

5.2
Πολιτιστικός/
Θρησκευτικός 

τουρισμ ός 

5.3
Ναυτικός τουρισμός 

1] Εν διαφέρον  tour operators/ ζήτηση 

τουριστών 

2] Δαπ άνες τουριστών στη τοπική κοινωνία

3] Επ αν αληψιμότητα επ ισκέψεων

4] Υπ οστηρικτικές υποδομ ές

5] Θεμ ατικά φεστιβάλ/ εκδηλώσεις

6] Βαθμ ός αποδοχ ής από τοπική κοινωνία

7] Καιρικές συνθήκες 

8] Ετοιμ ότητα ξενοδοχ ειακής υποδομ ής 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 0,53 0,53 0,47
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 
5. Τουρισμός πόλης Συν
Ποιοτική σύγκριση κρίσιμων παραγόντων ζήτησης- προσφοράς 
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Μίγμα προϊόντος 

Κριτήρια 
αξιολόγησης

5.1
Ήλιος και θάλασσα 

5.2
Πολιτιστικός/

Θρησκευτικός τουρισμός 

5.3
Ναυτικός τουρισμός 

Ζήτηση (μέσος όρος) 0.58 0.5 0.42

Προσφορά (μέσος
όρος)

0.5 0.55 0.5

Σχολιασμός:

• Με βάση την παραπάνω ανάλυση, 
το μόνο μίγμα προϊόντος το οποίο 
φαίνεται να έχει μεγαλύτερη 
ζήτηση από ότι προσφορά είναι 
αυ τό του  Του ρισμού πόλης με το 
προϊόν ‘Ήλιος και Θάλασσα.

0,58

0,5

0,42

0,5
0,55

0,5

5.1 5.2 5.3

Ζήτηση

Προσφορά
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 

Κρίσιμ οι π αράγοντες μείωσης εποχικότητας 7.1  
‘Ήλιος και θάλασσα 

1] Εν διαφέρον  tour operators/ ζήτηση τουριστών 

2] Δαπ άνες τουριστών στη τοπική κοινωνία

3] Επ αν αληψιμότητα επ ισκέψεων

4] Υπ οστηρικτικές υποδομ ές

5] Θεμ ατικά φεστιβάλ/ εκδηλώσεις

6] Βαθμ ός αποδοχ ής από τοπική κοινωνία

7] Καιρικές συνθήκες 

8] Ετοιμ ότητα ξενοδοχ ειακής υποδομ ής 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(Μέσος όρος)

0,63

Ναυτικός τουρισμός Συν 6

90

Π
Ρ
Ο
Σ
Φ
Ο
Ρ
Α

Ζ
Η
Τ
Η
Σ
Η



PwC

Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος 
6. Ναυτικός τουρισμός Συν
Ποιοτική σύγκριση κρίσιμων παραγόντων ζήτησης- προσφοράς 
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Μίγμα προϊόντος 

Κριτήρια αξιολόγησης 6.1
Ήλιος και θάλασσα

Ζήτηση (μέσος όρος) 0.67

Προσφορά (μέσος όρος) 0.6

Σχολιασμός:

• Με βάση την παραπάνω ανάλυση 
, φαίνεται ότι η ζήτηση είναι 
μεγαλύτερη της προσφοράς για 
το μίγμα προϊόντος Ναυτικός 
Του ρισμός με το Ήλιος και 
Θάλασσα. 

0,67
0,6

6.1

Ζήτηση

Προσφορά
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Μίγμα προϊόντος
Σύγκριση κριτηρίων προσφοράς- ζήτησης
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ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΚΙΝΗΤΡΟ

Ήλιος και 
θάλασσα 

Πολιτιστικός-
Θρησκευτικός 

τουρισμ ός

Συν εδριακός 
τουρισμ ός

Ιατρικός 
τουρισμ ός

Τουρισμ ός 
π όλης 

Ναυτικός
τουρισμ ός 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ε
Υ

Ο
Ν

Κ
ΙΝ

Η
Τ

Ρ
Ο

Ήλιος και Θάλασσα √ √
Πολιτιστικός- θρησκευτικός
τουρισμ ός √ √
Συν εδριακός τουρισμός √
Ιατρικός τουρισμός

Τουρισμ ός πόλης √
Ναυτικός τουρισμός √

• Με βάση την ανάλυση που προήλθε από τη σύγκριση των κριτηρίων προσφοράς και ζήτησης για το κάθε προτεινόμενο 
μίγμα προϊόντος,  φαίνεται ότι υ πάρχουν διαφοροποιήσεις στη σχέση προσφοράς-ζήτησης

• Συ νοπτικά, εκεί όπου  παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ζήτηση από ότι προσφορά, σημειώνεται στον παρακάτω 
πίνακα:
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Μίγμα προϊόντος
Σύγκριση κριτηρίων προσφοράς- ζήτησης
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ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΚΙΝΗΤΡΟ

Ήλιος και 
θάλασσα 

Πολιτιστικός-
Θρησκευτικός 

τουρισμ ός

Συν εδριακός 
τουρισμ ός

Ιατρικός 
τουρισμ ός

Τουρισμ ός 
π όλης 

Ναυτικός
τουρισμ ός 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ε
Υ

Ο
Ν

Κ
ΙΝ

Η
Τ

Ρ
Ο

Ήλιος και Θάλασσα

Πολιτιστικός- θρησκευτικός
τουρισμ ός

Συν εδριακός τουρισμός √
Ιατρικός τουρισμός

Τουρισμ ός πόλης √ √
Ναυτικός τουρισμός 

• Σε συ νέχεια της  ανάλυση που προήλθε από τη σύγκριση των κριτηρίων προσφοράς και ζήτησης για το κάθε 
προτεινόμενο μίγμα προϊόντος,  εκεί όπου  παρατηρήθηκε μεγαλύτερη προσφορά από ότι ζήτηση, σημειώνεται 
στον παρακάτω πίνακα:
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2.5.2 Προτεινόμενο μίγμα προϊόντος
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Αξιολόγηση μίγματος προϊόντος
Επικρατέστερα μίγματα προϊόντων

Α/Α Μίγμα προϊόντος Συνολική
αξιολόγηση 

(μέσος όρος)

Χωροταξική 
τοποθέτηση 
(ΠΠΧΣΑΑ)

Αριθμ ός
μ ίγ ματος
π ροϊόν τος

1 Ήλιος και θάλασσα Συ ν- Πολιτιστικός/Θρησκευτικός 

του ρισμός  (1.1)
0,78 Βόρεια Ακτή Ι

2 Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός τουρισμός – Ήλιος και 

Θάλασσα (2.1)
0,69 Βόρεια Ακτή ΙΙ

3 Πολιτιστικός/Θρησκευτικός τουρισμός– Τουρισμός πόλης 

(2.3)
0,63 Βόρεια Ακτή ΙII

4 Ναυ τικός τουρισμός- Ήλιος και θάλασσα (7.1) 0,63 Βόρεια Ακτή ΙV
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Προτεινόμενο μίγμα προϊόντος- Σύνοψη

Ήλιος και Θάλασσα Συν Μίγμα προϊόντος I
1.1. Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός 

Αγ ορές π ροέλευσης 
τουριστών

Περιγ ραφή τμήματος αγοράς Περιγ ραφή/ χ αρακτηριστικά προϊόντος – διασύνδεση προϊόν τος  (mix)

• Γερμανία
• Ρωσία
• Α γ γλία
• Γαλ λία
• Σκαν διναβικές 

χ ώρες 

• Ηλ ικίες 40-60 ετών 
• Συν ταξιούχοι
• Ζευγάρια χωρίς τη 

συν οδεία παιδιών 
• Εκπ αιδευτικά ιδρύματα 

(γ ια πιο μικρές ηλικίες)
• Υψηλό εκπαιδευτικό 

επ ίπεδο
• Υψηλό ετήσιο εισόδημα
• *Ημ έρες διαμονής- 10,2

ημ έρες
• A ll-inclusive τουρίστες

Επ ισκέπτης ο οπ οίος πρωταρχικά επιζητεί να ανακαλύψει τον ζεστό ήλιο και τη 
γ αλ άζια θάλασσα της Κρήτης, στοιχεία τα οποία δεν έχει τη δυνατότητα να 
βιώσει στη χώρα του. Παράλληλα όμως επιζητεί (ίσως σε λιγότερο βαθμό από το 
κλ ίμα και τη θάλασσα), και συμμετοχή σε π ολιτιστικές και εκπαιδευτικές 
εμ πειρίες ή εμπειρίες π ου αναφέρονται στην πολιτιστική κληρονομιά της 

Κρήτης.

Στην κατηγορία αυτού του μίγματος προϊόντος ,  ο επισκέπτης θέλει να 
κατανοήσει και να εκτιμήσει τον βασικό χ αρακτήρα της Κρήτης και τον 
π ολ ιτισμό της ως σύνολο, συνδυάζοντας και τις συμβατικές εμπειρίες του ήλιος 

και θάλ ασσα (χαλάρωση, ηλιοθεραπεία κτλ0. Εμπειρίες που θα ήθελε κάλλιστα 
ν α βιώσει είναι:
- ιστορία και αρχαιολογία 
- τον  λαό και τον τρόπο ζωής του 
- την  πολιτιστική εξέλιξη 

- τις  τέχνες και την αρχιτεκτονική 
- το φαγ ητό, το κρασί και την τοπική παραγωγή 
- την  κοινωνική, οικονομική και π ολιτική δομή 
- τη μ ορφολογία της περιοχής 
- τα διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις 

Τουριστικά καταλύματα επισκεπτών: Ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα 
δωμ άτια και διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις .
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Προτεινόμενο μίγμα προϊόντος- Σύνοψη

Αγ ορές π ροέλευσης 
τουριστών

Περιγ ραφή τμήματος 
αγ οράς

Περιγ ραφή/ χ αρακτηριστικά προϊόντος – διασύνδεση προϊόν τος  
(mi x)

• Γερμανία
• Ρωσία
• Γαλλία 
• Ηνωμένο Βασίλειο

• Ηλικίες 40-60 ετών 
• συ νταξιούχοι
• Ζευ γάρια χωρίς τη 

συ νοδεία παιδιών 
• Υψηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο
• Υψηλό ετήσιο εισόδημα
• *Ημέρες διαμονής- 10,2

ημέρες

Επισκέπτης ο οποίος έχει απώτερο κίνητρο την παρακολούθηση 
πολιτιστικών δρωμένων, όπως επισκέψεις σε μουσεία, μνημεία, 
αρχαιολογικούς χώρους, φεστιβάλ, μοναστήρια, εκκλησίες κλπ. 
Επίσης αναζητεί το ιερό ή το θείο, η οποία αποτελεί μια 
ψυ χολογική ανάγκη για τον επισκέπτη. 

Παράλληλα όμως ο επισκέπτης θέλει να βιώσει και το καλό κλίμα 
της Κρήτης και να εξερευνήσει τις παραλίες της, δίνοντας μία 
νότα χαλάρωσης στις διακοπές του. Δεδομένου ότι θα έχει 
αναλώσει ενέργεια στη περιοδεία του  να επισκεφθεί 
αρχαιολογικούς, θρησκευτικούς χώρου ς κλπ  που ενδεχομένως 
να ήταν και σε απόσταση από το σημείο διαμονής του, ο 
επισκέπτης θέλει επίσης να ξεκουραστεί. 

Του ριστικά καταλύματα επισκεπτών: Ξενοδοχειακά 
καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα

Πολιτιστικός /Θρησκευτικός Τουρισμός Μίγμα προϊόντος II
2.1. Ήλιος και Θάλασσα 
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Προτεινόμενο μίγμα προϊόντος- Σύνοψη

Αγ ορές π ροέλευσης 
τουριστών

Περιγ ραφή τμήματος αγοράς Περιγ ραφή/ χ αρακτηριστικά προϊόντος – διασύνδεση προϊόν τος  
(mi x)

• Γερμανία
• Ρωσία
• Γαλλία 
• Ηνωμένο Βασίλειο 

• Ηλικίες 40-60 ετών 
• Συ νταξιούχοι
• Ζευ γάρια χωρίς τη συνοδεία 

παιδιών 
• Φοιτητές  αρχαιολογικής/ 

ιστορικής / θρησκευτικής 
κατεύ θυνσης 

• Υψηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο

• Υψηλό ετήσιο εισόδημα

• *Ημέρες διαμονής- 9,2 
ημέρες

Επισκέπτης ο οποίος έχει απώτερο κίνητρο την 
παρακολού θηση πολιτιστικών δρωμένων, όπως επισκέψεις σε 
μου σεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρου ς, φεστιβάλ, 
μοναστήρια, εκκλησίες κλπ. Επίσης αναζητεί το ιερό ή το θείο, 
η οποία αποτελεί μια ψυχολογική ανάγκη για τον επισκέπτη. 

Παράλληλα, ο επισκέπτης αυ τός θέλει να αποκτήσει μια 
βαθύ τερη γνωριμία με τον πολιτισμό, την πραγματική ζωή, τον 
ρυ θμό και τον αληθινό χαρακτήρα της πόλης. Μέσα στη πόλη 
θα επιζητήσει κέντρα μαζικής εστίασης όπως εστιατόρια, 
καφέ, μπαράκια, ρακάδικα, τσιπουράδικα κλπ καθώς επίσης 
και καταστήματα λιανικής πώλησης, σουβενίρς κλπ.  Η 
μακραίωνη ιστορία των πόλεων της Κρήτης και  οι τοπικές 
παραδόσεις δημιουργούν έναν πλούσιο αστικό πολιτισμό και 
ιδανικό προορισμό για αυτό το μίγμα προϊόντος. 

Του ριστικά καταλύματα επισκεπτών: Ξενοδοχειακά 
καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα

Πολιτιστικός /Θρησκευτικός Τουρισμός Μίγμα προϊόντος III
2.3. Τουρισμός Πόλης 
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Προτεινόμενο μίγμα προϊόντος- Σύνοψη

Αγ ορές π ροέλευσης 
τουριστών

Περιγ ραφή τμήματος 
αγ οράς

Περιγ ραφή/ χ αρακτηριστικά προϊόντος – διασύνδεση προϊόν τος  (mix)

• Γερμανία
• Ρωσία
• Γαλλία
• Ηνωμένο Βασίλειο
• Βέλγιο

• Ηλικίες 30-50  ετών
• Μέλη σε ναυτικούς 

ομίλου ς 
• Σύ νδεσμοι 

αθλημάτων
• Υψηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο
• Υψηλό εισόδημα
• *Ημέρες διαμονής-

1 0,7 ημέρες,

Επ ισκέπτης ο οπ οίος  του αρέσει το υγρό στοιχείο και απολαμβάνει 
δραστηριότητες όπως κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια καθώς και οι 
θαλ άσσιες περιηγήσεις με σκάφη αναψυχής (ιστιοπλοϊκά, μηχανοκίνητα 
σκάφη, θαλαμηγοί κλπ).  Ο επισκέπτης αυτός ενδεχομένως να εμπλέκεται
και μ ε μεγάλο εύρος άλλων δραστηριοτήτων, όπως θαλάσσιες αθλητικές 

δραστηριότητες, το υποβρύχιο ψάρεμα και οι καταδύσεις. 

Παράλληλα όμως ο επισκέπτης θέλει να βιώσει και το καλό κλίμα της 
Κρήτης και να εξερευνήσει τις π αραλίες της, δίνοντας μία ν ότα χαλάρωσης 
στις διακοπές του. Δεδομένου ότι θα έχει αναλώσει αρκετό χρόνο  μέσα σε 

έν α κρουαζιερόπλοιο ,  ιστιοπλοϊκό ,  σκάφος κλπ  όπ ου  ενδεχομένως να 
έχ ει επιδοθεί και σε κάποιες θαλάσσιες δραστηριότητες π.χ.  καταδύσεις 
κτλ,  ο επισκέπτης θέλει και τη ξεκούραση του. Σε αυτό θα συμβάλουν οι 
καλ ές ξενοδοχειακές μονάδες, οι δραστηριότητες εντός της ξενοδοχειακής 
μ ον άδας, η ηλιοθεραπεία κλπ. 

Τουριστικά καταλύματα επισκεπτών: Ξενοδοχειακά καταλύματα, 
εν οικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα πλοία, κλίνες σε 
κρουαζιερόπλοια 

Ναυτικός Τουρισμός Συν Μίγμα προϊόντος IV
3.1 Ήλιος και Θάλασσα 
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*Λόγω  έλλειψης στοιχείων για το μέσο όρο διαμονής τουριστών Ναυτικού Τουρισμού, χρησιμοποιείται ο μέσος όρος διαμονής των τουριστών Ήλιου  και Θάλασσας, όπως 
αυ τός καθορίζεται στο Παραδοτέο Π2.
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3. Προσδιορισμός στρατηγικής 
διαφοροποίησης από τις κύριες 
ανταγωνίστριες χώρες
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Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφέρειας 2014-2020 

Όραμα για «Δυναμική & Βιώσιμη Κρήτη»

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΠΠΧΣΑΑ), το όραμα τουριστικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Κρήτης περιγράφεται στα ακόλουθα
δύο σημεία:

• Δυναμική: ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από την κρίση, με
επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των
«Δυναμικών Τομέων: αγροδιατροφικός, πολιτισμό-τουρισμός, περιβάλλον, οικονομία της
γνώσης».

• Βιώσιμη σε όρους, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς: διατηρήσιμη
ανάπτυξη που στηρίζεται σε χαρακτηριστικά της περιφέρειας σταθερής διαχρονικής
αξίας «πολιτισμός – Κρητική Γαστρονομία», με ισχυρό υπόβαθρο για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας / περιβαλλοντική ανάπτυξη με την
προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων / ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς με παράλληλη αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και ενίσχυση των
ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.
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Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφέρειας Κρήτης 

Το τμήμα «Ήλιος και Θάλασσα» αποτελεί διαχρονικά για τη Κρήτη τον κύριο πόλο έλξης 
τουριστών.  Το τμήμα αυτό θα πρέπει να παραμείνει ο κύριος στόχος του Στρατηγικού 
και Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη Περιφέρεια Κρήτης. Η στρατηγική θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των τουριστών του τμήματος αυτού που είναι 
η αναζήτηση ολοένα και περισσοτέρων εμπειριών  και να προσαρμοστεί ανάλογα. 

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι 
δυνατότητες της περιοχής για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Το 
προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και 
μονοδιάστατα. Αντιθέτως, η επιτυχία της στρατηγικής έγκειται στην απόδοση ενός 
πολύμορφου και πολυδιάστατου προϊόντος το οποίο, μεταξύ άλλων, θα συνάδει με την 
πολιτιστική ιστορία της περιοχής, θα είναι εναρμονισμένο με το περιβάλλον που το 
«φιλοξενεί» και γενικότερα θα αναδεικνύει και θα αναβαθμίζει την ταυτότητα και την 
αυθεντικότητα του νησιού.

Ως εκ τούτων, η προτεινόμενη στρατηγική έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς το τμήμα 
«Ήλιος και Θάλασσα». Επιπρόσθετα η στρατηγική θα πρέπει να στοχεύει στην 
ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Αυτές οι ειδικές μορφές θα βοηθήσουν τόσο στον 
εμπλουτισμό του «Ήλιος και Θάλασσα»  όσο και στην επίτευξη των στόχων (άμβλυνση 
της εποχικότητας και διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό) καθώς επίσης και στην 
ενδυνάμωση της ελκυστικότητας συνολικά του τουριστικού προορισμού. 
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Η επιτυχία αυτής της στρατηγικής εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμό των απαραίτητων δομικών συστατικών (καταλύτες/ enablers), που 
αποτελούν το σύνολο του τουριστικού προϊόντος όπως η διαμονή, η Γαστρονομία, οι 
υποδομές, το περιβάλλον, η ασφάλεια, το εμπόριο και τα κέντρα πληροφόρησης. Τα 
δομικά αυτά συστατικά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη τόσο του Τμήματος «Ήλιος 
και Θάλασσα» όσο και των ειδικών μορφών τουρισμού. 

Επίσης καταλυτική σημασία έχουν και τα συναφή ειδικά Προϊόντα (όπως διαδρομές, 
εκδηλώσεις, χώροι συνεδρίων, αθλητικοί χώροι, πεζόδρομοι, μονοπάτια, μουσεία, 
εκκλησίες, Spa) που το κάθε ένα μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες ειδικές μορφές 
τουρισμού. 

Συνεπώς, η προτεινόμενη στρατηγική έχει ως κεντρικό σημείο το «Ήλιος και Θάλασσα» 
το οποίο θα εμπλουτιστεί με την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού 
(Πολιτιστικός-Θρησκευτικός Τουρισμός, Ναυτικός τουρισμός, Συνεδριακός Τουρισμός, 
Ιατρικός Τουρισμός και Τουρισμός πόλης). Η ανάπτυξη των ειδικών αυτών μορφών 
τουρισμού θα ενδυναμώσει την πολυμορφία του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας 
Κρήτης. 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφέρειας Κρήτης 
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• Η καταπολέμηση της εποχικότητας στόχο έχει να ωθήσει προς την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου αλλά και στην αναβάθμιση και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας της 
Κρήτης.  Η προτεινόμενη λοιπόν στρατηγική, θα επικεντρωθεί στην άμβλυνση της εποχικότητας 
μέσω της προέκτασης των μηνών αρχής- τέλους (shoulder months season), της περιόδους αιχμής 
(peak season), εκμεταλλευόμενη την δυναμική η οποία ήδη υπάρχει κατά την περίοδο αυτή. 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφέρειας Κρήτης  
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Στόχος στρατηγικού σχεδιασμού περιφέρειας Κρήτης

Επέκταση τουριστικής περιόδου:

• Απρίλη- Μάιο
• Οκτώβρη- Νοέμβρη

Μείωση εποχικότητας και επέκταση του ριστικής περιόδου  μέσω της δημιουργία ενός πολυσύνθετου προϊόντος με 
την παράλληλη ανάδειξη της Περιφέρειας Κρήτης ως ένα προορισμό που  μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
αγοράς του  ήλιου και θάλασσας αλλά και άλλων αγορών με επιπρόσθετα ή/και διαφορετικά κίνητρα επίσκεψης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα και τις προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης του τμήματος αυ τού, οι 
στρατηγικές ενέργειες που θα πρέπει να διεξαχθούν αφορού ν τόσο τα δομικά συστατικά (καταλύτες/ enablers) του 
του ριστικού προϊόντος (διαμονή, Γαστρονομία, υ ποδομές,  εμπόριο, ασφάλεια, περιβάλλον, κέντρα πληροφόρησης) 
όσο και τις ενέργειες για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού
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Για την επιτυχή μείωση της εποχικότητας αλλά και για την απόδοση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος στον προορισμό, απαιτείται η υιοθέτηση σταδιακής προσέγγισης. Όπως 
προαναφέρθηκε, το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η επέκταση των shoulder 
months, η οποία με την αξιοποίηση των κατάλληλων συνεργειών, θα οδηγήσει στη 
δημιουργία ενός ολόχρονου προορισμού. 

Βασιζόμενοι και στις διεθνείς πρακτικές και αντλώντας σχετικά παραδείγματα, ο 
εμπλουτισμός αυτός επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των ειδικών μορφών τουρισμού. 
Αυτό όμως στην περίπτωση της Κρήτης όσο και η επέκταση στους shoulder months,
πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη το κεντρικό προϊόν το οποίο είναι το Ήλιος και 
Θάλασσα. Παράλληλα η γεωμορφολογική κατάσταση της περιφέρειας, είναι ακόμη ένας 
παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη. 

Η πορεία για την επιτυχή μείωση της εποχικότητας απαιτεί μικρά και σταθερά βήματα. Ο 
στόχος δεν είναι η Περιφέρεια Κρήτης να καταστεί προορισμός  ο οποίος θα φιλοξενεί 
επισκέπτες και τους δώδεκα μήνες του χρόνου, αλλά χρησιμοποιώντας ως βάση το κύριο 
προϊόν της που είναι το Ήλιος και Θάλασσα, να γίνει προσπάθεια επέκτασης της 
τουριστικής περιόδου από αρχές Απριλίου μέχρι τέλος Νοεμβρίου (shoulder 
months).

Πλαίσιο/ υπόβαθρο Στρατηγικής 
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3.1 Υπόβαθρο στρατηγικής
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Στρατηγική Περιφέρειας Κρήτης

Για την διαμόρφωση της Στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης,  
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

Υποστηρικτικές ειδικές μορφές 
τουρισμού/ Καταλύτες (enablers)

Βασικές ειδικές μορφές 
τουρισμού/ μίγμα προϊόντος

Άξονες παρέμβασης
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Διαγραμματική απεικόνιση προτεινόμενης στρατηγικής
1. Αν αβάθμιση
και 
εμ π λουτισμός 
π ροϊόν τος

2. Προώθηση
και επ ικοινωνία 
(Marketi ng)

3. Οργ άν ωση
και Διαχείριση 
π ροορισμ ού 
(Desti nation
Management)

Ήλιος 
και 

Θάλασσα 
Συν 

Τουρισμός 
πόλης

Ιατρικός 
τουρισμός

Συνεδριακός 
τουρισμός 

Ναυτικός 
τουρισμός 

Πολιτιστικός-
θρησκευτικός 

τουρισμός 
Μίγμα 

προϊόντος 
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Γαστρονομία

Διαμονή

Ασφάλεια

Μεταφορές

Εκδηλώσεις

Διαδρομές 

Υποδομές

Τουρισμός 
ευεξίας

Αθλητικός 
τουρισμός& 
τουρισμός 
περιπέτειας

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Εκπαιδευτικός 
τουρισμός
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Στρατηγική Περιφέρειας Κρήτης - Καταλύτες

Για τη Στρατηγική, όπως προαναφέρθηκε και στην εισαγωγή της ενότητας,  λαμβάνονται υπόψη οι 
παρακάτω παράμετροι οι οποίοι αποτελούν τις υποστηρικτικές ειδικές μορφές τουρισμού/καταλύτες 
(enablers) και επηρεάζουν/αφορούν «οριζόντια» όλο το φάσμα του μίγματος προϊόντος που έχει 
καθοριστεί. Οι καταλύτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

Όπως φαίνεται και από τη στρατηγική λαμβάνεται υπόψη και ο «Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 
2021» του ΣΕΤΕ
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•Διαμονή 

•Γαστρονομία

•Ασφάλεια

•Μεταφορές

•Εκδηλώσεις

•Διαδρομές

•Υποδομές 

•Τουρισμός ευεξίας

•Αθλητικός τουρισμός 
&τουρισμός περιπέτειας

•Αγροτουρισμός

•Οικοτουρισμός

•Εκπαιδευτικός 
τουρισμός 
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Στρατηγική Περιφέρειας Κρήτης – Ειδικές μορφές
τουρισμού/ μίγμα προϊόντος

Οι βασικές ειδικές μορφές τουρισμού όπως αυτές έχουν 
διαμορφωθεί από το Παραδοτέο Π2 είναι οι εξής:

1. Ήλιος και θάλασσα 

2. Πολιτιστικός- θρησκευτικός τουρισμός

3. Συνεδριακός τουρισμός 

4. Ιατρικός τουρισμός

5. Τουρισμός πόλης

6. Ναυτικός τουρισμός

Μίγμα προϊόντος 
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Στρατηγική Περιφέρειας – Άξονες παρέμβασης

1. Αναβάθμιση 
και εμπλουτισμός 
προϊόντος

2. Προώθηση και 
επικοινωνία 
(Marketing)

3. Οργάνωση και 
Διαχείριση 
προορισμού 
(Destination
Management)

Α
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Ο
Ν

Ε
Σ

 Π
Α

Ρ
Ε

Μ
Β

Α
Σ

Η
Σ

Αφορά τον εκσυγχρονισμό και τις ενέργειες που θα αναδείξουν τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά του  τουριστικού προϊόντος. Δεδομένων των αλλαγών στις τάσεις 
της αγοράς και στα εναλλασσόμενα προφίλ του ριστών, ένα προσφερόμενο 
του ριστικό προϊόν θα πρέπει συνεχώς να αξιολογείται τόσο για τα υ φιστάμενα 
στοιχεία του όσο και για αυ τά που έχουν τη δυ νατότητα και την προοπτική να 
αναπτυχθούν περισσότερο στο μέλλον. 

Αφορά τις ενέργειες προώθησης και προβολής οι οποίες αποτελούν μέρος της 
Στρατηγικής Μάρκετινγκ. Οι ενέργειες αυτές αντλούνται από τα χαρακτηριστικά 
του  προϊόντος, στόχο έχουν να δημιουργήσουν την κατάλληλη/ επιθυμητή εικόνα 
στον υ ποψήφιο επισκέπτη- στη συγκεκριμένη δηλαδή περίπτωση ενός προορισμού 
με σημαντικές δυ νατότητες και εκτός του peak season.

Αφορά όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες οι οποίες αφορού ν την γενική διοικητική 
εποπτεία του  τουριστικού προϊόντος αλλά και των ειδικών μορφών του ρισμού. 
Σημαντικός παράγοντας της παραμέτρου αυ τής είναι ο κατάλληλος συντονισμός 
και η αποτελεσματική λειτουργία όλων των εμπλεκόμενων συναρμόδιων φορέων 
(Κράτος, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ιδιωτικός Τομέας). Οι στρατηγικές ενέργειες 
για την οργάνωση και διαχείριση αποτελούν μέρος τόσο της Στρατηγικής 
Μάρκετινγκ, όσο και της Στρατηγικής Προϊόντος και της Στρατηγικής Ποιότητας 
και Πρόσθετης Αξίας.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
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3.2 Στρατηγικές ενέργειες 
διαφοροποίησης ανά άξονα 
παρέμβασης
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό ΣΕΤΕ

1. Αναβάθμιση 
και 
εμπλουτισμός 
προϊόντος

1 .1  Λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων εστίασης 
και αν αψυχής κατά τη διάρκεια των shoulder months με 
π αράλληλη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών 
τους την περίοδο εκτός σεζόν κοντά σε αστικά κέντρα και σε 
σημ εία πολιτιστικού- θρησκευτικού ενδιαφέροντος 

Καθορισμός και π ροτεραιοποίηση υπό-
π ροϊόντων που απευθύνονται σε κατηγορίες 
επ ισκεπτών υψηλότερης κλάσης/ποιότητας 
και δαπ άνης 

Στρατηγικές π αρεμβάσεις στον τομέα των 
υπ οδομών (δυναμικό και υπηρεσίες 
αεροδρομίων, θαλάσσιες μεταφορές) 

Δ ημιουργία συστήματος 

κατηγοριοποίησης και π ροώθησης 3 
επ ιπέδων: 
•Α ν αθεωρημένη π ιστοποίηση π οιότητας 
(αστέρια, κλειδιά)
•Ορισμός και διαπίστευση με βάση ιδιαίτερα 

χ αρακτηριστικά 
•Δ ημιουργία και προώθηση «Θεματικών 
εν οτήτων»(Themes)

(συνέχεια…)

1 .2  Ανάπτυξη π οικίλων ειδικών θεματικών εκδηλώσεων για 
π ολ ιτιστικά- θρησκευτικά θέματα σε περιοχές 
εν διαφέροντος τουριστών Ήλιου και Θάλασσας  (παράκτιες 
π εριοχές)

1 .3 Δημιουργία δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς τα οποία 
θα διασυνδέου σημεία π ολιτιστικού- θρησκευτικού 
εν διαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών 
Ή λ ιου και Θάλασσα

1 .4 Ανάπτυξη τουριστικών πακέτων τα οποία θα 
π εριλαμβάνουν υπηρεσίες ξενάγησης/γνωριμίας σε 
αρχ αιολογικούς, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους  
κον τά σε σημεία π ου διαμένουν τουρίστες του Ήλιος και 
Θάλ ασσα, σε συνδυασμό με επισκέψεις σε παραλιακά χωριά  

Ι
Ήλιος και Θάλασσα Συν

Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός 

Σχε τικοί 
καταλύτε ς:
• Εκδηλώσεις
• Μεταφορές
• Διαμονή
• Γαστρονομία
• Διαδρομές 
• Ασφάλεια 
• Υποδομές
• Αγροτουρισμός
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό ΣΕΤΕ

1. Αναβάθμιση 
και 
εμπλουτισμός 
προϊόντος

1 .5  Αναβάθμιση  υ φιστάμενων τουριστικών 
καταλυμάτων σε παράκτιες περιοχές όπου  διαμένουν 
του ρίστες του  Ήλιος και Θάλασσα και βρίσκονται 
κοντά σε σημεία πολιτιστικού- θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος και ανάπτυξη νέων 

(…συνέχεια)

Επανεξέταση κινήτρων για την 
ανάπτυξη ξενοδοχειακού δυναμικού με 
στόχο την διευ κόλυνση της αλλαγής του  
μίγματος ποιότητας, την αναβάθμιση 
καταλυμάτων και την ισορροπημένη 
ανάπτυξη. 

1 .6 Αναθεώρηση κατηγοριοποίησης τουριστικών 
καταλυμάτων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα κριτήρια 
και πιστοποίηση καταλυμάτων 

1 .7 Ανάπτυξη δράσεων που θα οδηγήσουν στην  
κατηγοριοποίηση αγροτουριστικών καταλυμάτων 
χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα κριτήρια και 
πιστοποίηση του ς (π.χ. σε σχέση με την ποιότητα, 
ασφάλεια κλπ). 

1 .8 Ύπαρξη τακτικών θαλάσσιων μεταφορών και 
αερομεταφορών κατά τη διάρκεια των shoulder months 
δημιου ργώντας διαύ λους επικοινωνίας με τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και  οργανωτές ταξιδιών 
στου ς οποίους θα παρουσιαστεί το καινούργιο προϊόν  

Ι
Ήλιος και Θάλασσα Συν

Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός 
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό ΣΕΤΕ

2. Προώθηση και 
επικοινωνία 
(Marketing)

2.1 Ενδυνάμωση της συνεργασίας με εξειδικευμένους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και οργανωτές ταξιδιών με 
στόχο την συμπερίληψη στα πακέτα του ς 
πολιτιστικούς/θρησκευτικούς προορισμούς σε συνδυασμό 
με  σημεία ενδιαφέροντος των του ριστών ‘Ήλιου και 
Θάλασσας 

Στρατηγική προτεραιοποίηση
αγορών με βάση το ύ ψος της μέσης 
δαπάνης, την απόσταση ως προς τους 
ανταγωνιστές και τις μελλοντικές 
προοπτικές 

Διαμόρφωση προϊόντων και 
προσπαθειών προώθησης πάνω σε 
άξονες: Προορισμός, Επισκέπτες, 
Θεματικές Ενότητες 

2.2  Προώθηση του πολιτιστικού/θρησκευτικού προϊόντος 
σε συ νδυασμό με το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα σε μέσα 
μαζικής επικοινωνίας παγκοσμίου βεληνεκούς (γενικού 
και ειδικού ενδιαφέροντος) με σκοπό την παρουσίαση και 
προβολή πολιτιστικών- θρησκευτικών  προορισμών και 
σημείων ενδιαφέροντος των τουριστών Ήλιου και 
Θάλασσας 

2.3  Αξιολόγηση του υ φιστάμενου προωθητικού υλικού για 
αναθεώρηση και βελτίωση με στόχο την αποφυγή 
αλληλοκαλύψεων και άσκοπων δαπανών. 

Ι
Ήλιος και Θάλασσα Συν

Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός 
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με 
Τουριστικό Στρατηγικό 
Σχεδιασμό ΣΕΤΕ

2. Προώθηση και 
επικοινωνία 
(Marketing)

2 .4 Έκδοση όπου κρίνεται αναγκαίο νέου εξειδικευμένου και 
π ροσαρμοσμένου έντυπου υλικού το οποίο θα π εριγράφει τους 
διάφορους τομείς του πολιτιστικού- θρησκευτικού προϊόντος σε 
συν δυασμό με τους τομείς του προϊόντος Ήλιου και Θάλασσας (π.χ. 
.π ολιτιστικές διαδρομές, εκδηλώσεις, διαδρομές των μέσων μαζικής 

μ εταφοράς σε π ολιτιστικούς- θρησκευτικούς προορισμούς και σε σημεία 
εν διαφέροντος των τουριστών Ήλιου και Θάλασσας κλπ).

(…συνέχεια)

2 .5  Προβολή του πολιτιστικού/θρησκευτικού προϊόντος σε συνδυασμό 
μ ε το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα στις επίσημες ιστοσελίδες που 
π ροωθούν την Κρήτη ως τουριστικό προορισμό.

2 .6 Παρουσία του πολιτιστικού/θρησκευτικού π ροϊόντος σε συνδυασμό 
μ ε το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις 
τουρισμού και ιδιαίτερα σε χώρες με π ολιτιστική/ πολιτισμική/ 
θρησκευτική «εγγύτητα», με αυτή της Ελλάδας

2 .7  Ενίσχυση δράσεων ενημέρωσης από αρμόδιους φορείς προς τους 
επ αγγελματίες π .χ.  ξενοδόχους, εστιάτορες  κλπ σε σχέση με τις 
π ολ ιτιστικές διαδρομές  και εκδηλώσεις στα αστικά κέντρα της Κρήτης 

Ι
Ήλιος και Θάλασσα Συν

Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός 
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με 
Τουριστικό 
Στρατηγικό 
Σχεδιασμό ΣΕΤΕ

3. Οργάνωση και 
Διαχείριση 
προορισμού 
(Destination
Management)

3 .1  Σύσταση και ενεργοποίηση σχετικής επιτροπής υπό την εποπτεία του 
αν τίστοιχου Περιφερειακού Γραφείου για το εν λόγω μίγμα προϊόντος (βλ. 
Εν ότητα 3- Προσδιορισμός του ρόλου του ΣΕΤΕ για την υποστήριξη της 
εφαρμογής της στρατηγικής της Περιφέρειας)

-

3 .2 Ανάπτυξη εσωτερικού δικτύου αρμόδιων φορέων (π.χ. ΕΟΤ, Ξενοδόχοι, 
Δ ιοργανωτές ταξιδιών κλπ.) για αποτελεσματικό συντονισμό των 
απ αιτούμενων δράσεων π ροώθησης του Ήλιος και Θάλασσα σε συνδυασμό με 
τον  π ολιτιστικό-θρησκευτικό τουρισμό αλλά και για την επιδίωξη ανάπτυξης 
και αξιοποίησης συνεργειών

3 .3 Δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική π αροχή έγκυρων  και 
έγ καιρων πληροφοριών στους διοργανωτές ταξιδιών που ειδικεύονται στο 
Ή λ ιος και Θάλασσα σε συνδυασμό με τον π ολιτιστικό-θρησκευτικό τουρισμό

3 .4  Σύσταση συντονιστικού οργάνου/ μηχανισμού για διασπορά θεματικών 
εκδηλώσεων πολιτιστικού- θρησκευτικού ενδιαφέροντος, εντός και εκτός της 
π εριόδου αιχμής κοντά σε  π αράκτιες π εριοχές όπου διαμένουν τουρίστες του  
Ή λ ιος και Θάλασσα, χωρίς χρονικές επικαλύψεις 

Ι
Ήλιος και Θάλασσα Συν

Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός 
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό 
ΣΕΤΕ

1. Αναβάθμιση 
και 
εμπλουτισμός 
προϊόντος

1 .1  Εστίαση ενεργειών ανάδειξης, αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού σε 
υπ αίθριους αρχαιολογικούς χ ώρους και χώρους πολιτιστικής 
κλ ηρονομίας 

Έμ φαση στην αξιοποίηση του 
Πολ ιτιστικού Τουρισμού ως 
επ ιπρόσθετου στοιχείου

Α ξιοποίηση πολιτιστικού τουρισμού 

ως αυτόνομου προϊόντος κυρίως για 
π ροορισμούς χ ωρίς ισχυρή πρόταση 
αξίας στο «Sun & Beach», για την 
εν ίσχυση της περιφερειακής 
σημ ασίας των προϊόντων τουρισμού 

Προτεραιοποίηση και αναβάθμιση 
κορυφαίων αρχαιολογικών χώρων 
και χ ώρων π ολιτιστικής κληρονομιάς 
μ ε στόχο να προσφέρονται 

π αγ κόσμιας κλάσης υποδομές 

(συνέχεια…)

1 .2 Ανάπτυξη ποικίλων υπαίθριων ειδικών θεματικών εκδηλώσεων 
και δραστηριοτήτων γ ια πολιτιστικά/θρησκευτικά θέματα

1 .3 Ανάπτυξη τουριστικών π ακέτων τα οποία θα περιλαμβάνουν 
υπ ηρεσίες ξενάγησης/γνωριμίας σε υπαίθριους αρχαιολογικούς, 
ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους

1 .4  Ευαισθητοποίηση και συντονισμός για ανάληψη συλλογικής 
π ροσπάθειας εκ μέρους των  ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων 
εστίασης και αναψυχής αλλά και άλλων επαγγελματιών (π.χ. 
τουριστικά είδη, εμπορία ρούχων) στα αστικά κέντρα της Κρήτης 
γ ια επέκταση του χρόνου λειτουργίας τους π έραν των shoulder 

m onths με παράλληλη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών 
τους την περίοδο εκτός σεζόν. Ως σημείο εκκίνησης της 
π ρωτοβουλίας αυτής, μπορούν να επιλεγούν περιοχές οι οποίες είναι 
κον τά σε αστικά κέντρα τα οποία έχουν σαφώς μικρότερο αντίκτυπο 
απ ό το π ρόβλημα της εποχικότητας.  

ΙΙ
Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός Συν

Ήλιος και Θάλασσα

Σχε τικοί 
καταλύτε ς:
• Εκδηλώσεις
• Μεταφορές
• Διαμονή
• Γαστρονομία
• Διαδρομές
• Ασφάλεια 

• Αγροτουρισμός
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό 
ΣΕΤΕ

1. Αναβάθμιση 
και 
εμπλουτισμός 
προϊόντος

1 .5 Ανάπτυξη δράσεων που θα οδηγήσουν στην
κατηγοριοποίηση τουριστικών καταλυμάτων 
χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα κριτήρια πιστοποίησης 
του ς (π.χ. σε σχέση με την ποιότητα, ασφάλεια κλπ). 

(…συνέχεια)

Αναβάθμιση των μεγαλύτερων 
μου σείων, μέσα από στοχευμένες
παρεμβάσεις 

Αναβάθμιση μεγάλων 
εκδηλώσεων και φεστιβάλ για την 
ενίσχυση της ελκυστικότητας τους 
στο διεθνές κοινό 

1 .6 Βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών  καταλυμάτων  
με την εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων και πιστοποίηση με 
παράλληλη σύναψη συμφώνων ποιότητας σε τοπικό 
επίπεδο, με σκοπό την απόδοση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος 

1 .7 Δημιουργία και αξιοποίηση διαύλων ενημέρωσης και 
προώθησης  του ριστικών πολιτιστικών-θρησκευτικών 
προορισμών π.χ. μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών σε 
συ νδυασμό με δραστηριότητες που ωθού ν την εξερεύνηση 
των παράκτιων περιοχών όπου  διαμένουν οι του ρίστες του 
προϊόντος Ήλιος και Θάλασσα 

ΙΙ
Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός Συν

Ήλιος και Θάλασσα
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό 
ΣΕΤΕ

1. Αναβάθμιση 
και 
εμπλουτισμός 
προϊόντος

1 .8 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υ πευθύνων των 
μου σειακών χώρων, για διεξαγωγή αριθμού θεματικών 
εκθέσεων /εκδηλώσεων ιδιαίτερα την περίοδο των shoulder 
months με εναλλασσόμενες θεματικές ενότητες 

(…συνέχεια)

Αναβάθμιση των μεγαλύτερων 
μου σείων, μέσα από στοχευμένες
παρεμβάσεις 

Αναβάθμιση μεγάλων 
εκδηλώσεων και φεστιβάλ για την 
ενίσχυση της ελκυστικότητας τους 
στο διεθνές κοινό 

1 .9 Ύπαρξη τακτικών θαλάσσιων μεταφορών και 
αερομεταφορών κατά τη διάρκεια των shoulder months 
δημιου ργώντας διαύ λους επικοινωνίας με τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και  οργανωτές ταξιδιών στους 
οποίου ς θα παρου σιαστεί το καινούργιο προϊόν 

1 .10 Κατάρτιση και εκπαίδευση επαγγελματιών (π.χ. 
ξενοδοχοϋ πάλληλοι), ως προς τα σημεία πολιτιστικού, 
πολιτισμικού, θρησκευτικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται 
σε εγγύτητα στις επιχειρήσεις τους/ σημεία ενδιαφέροντος 
των του ριστών του  Ήλιος και Θάλασσα 

ΙΙ
Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός Συν

Ήλιος και Θάλασσα
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό ΣΕΤΕ

2. Προώθηση και 
επικοινωνία 
(Marketing)

2.1 Κατηγοριοποίηση και πιστοποίηση συγκεκριμένων, 
προεπιλεγμένων περιοχών με βάση  εξειδικευμένα 
κριτήρια αειφορίας (π.χ. Eco sustainable tourism areas 
κλπ)

 Χρήση της τεχνολογίας για τη 
βελτίωση του πολιτιστικού υπό-
προϊόντος 

2.2Προώθηση του πολιτιστικού- θρησκευτικού
του ρισμού σε συνδυασμό με το προϊόν Ήλιος και 
Θάλασσα σε μέσα μαζικής επικοινωνίας παγκοσμίου 
βεληνεκούς (γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος) με 
σκοπό την παρου σίαση και προβολή πολιτιστικών-
θρησκευτικών προορισμών και σημείων ενδιαφέροντος 
των του ριστών προϊόντος Ήλιου και Θάλασσας 

2.3  Προβολή του πολιτιστικού- θρησκευτικού προϊόντος 
σε συ νδυασμό με το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα στις 
επίσημες ιστοσελίδες που προωθούν την Κρήτη ως 
του ριστικό προορισμό. 

ΙΙ
Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός Συν

Ήλιος και Θάλασσα
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό ΣΕΤΕ

2. Προώθηση και 
επικοινωνία 
(Marketing)

2.4 Αξιολόγηση του υ φιστάμενου προωθητικού υ λικού 
για αναθεώρηση και βελτίωση. Έκδοση όπου  είναι 
αναγκαίο νέου εξειδικευμένου έντυπου υλικού το οποίο 
θα περιγράφει του ς διάφορου ς τομείς του πολιτιστικού-
θρησκευτικού (π.χ. πολιτιστικές διαδρομές, εκδηλώσεις , 
μοναστήρια, ναούς κλπ).

(…συ νέχεια)

2.5 Παρου σία πολιτιστικού- θρησκευτικού προϊόντος σε 
συ νδυασμό με το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα σε διεθνείς 
εμπορικές εκθέσεις τουρισμού και ιδιαίτερα σε χώρες με 
πολιτιστική/ πολιτισμική/ θρησκευτική «εγγύτητα» με 
αυ τή της Ελλάδας 

2.6 Ενδυνάμωση της συνεργασίας με εξειδικευμένους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και οργανωτές ταξιδιών με 
στόχο την συμπερίληψη στα πακέτα του ς πολιτιστικούς-
θρησκευτικούς προορισμούς στη Κρήτη με έμφαση την 
παροχή του ς την περίοδο των shoulder months

ΙΙ
Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός Συν

Ήλιος και Θάλασσα
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό ΣΕΤΕ

3. Οργάνωση και 
Διαχείριση 
προορισμού 
(Destination
Management)

3 .1  Σύσταση και ενεργοποίηση σχετικής επιτροπής υπό την 
επ οπτεία του αντίστοιχου Περιφερειακού Γραφείου για το εν 
λ όγ ω μίγμα προϊόντος (βλ. Ενότητα 3- Προσδιορισμός του 
ρόλου του ΣΕΤΕ για την υποστήριξη της εφαρμογής της 
στρατηγικής της Περιφέρειας)

-

3 .2 Ανάπτυξη εσωτερικού δικτύου αρμόδιων φορέων (π.χ. 
ΕΟΤ, Ξενοδόχοι, Διοργανωτές ταξιδιών, πολιτιστικές –
θρησκευτικές οργανώσεις κτλ.) για αποτελεσματικό 
συν τονισμό των απαιτούμενων δράσεων για προώθηση του 
π ολ ιτιστικού- θρησκευτικού τουρισμού σε συνδυασμό με το 

π ροϊόν Ήλιος και Θάλασσα αλλά και για την επιδίωξη 
αν άπτυξης και αξιοποίησης συνεργειών

3 .3 Δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική π αροχή 
έγ κυρων πληροφοριών στους διοργανωτές ταξιδιών που 
ειδικεύονται στο  πολιτιστικό- θρησκευτικό τουρισμό σε 
συν δυασμό με το π ροϊόν  Ήλιος και Θάλασσα  κλπ.

3 .4 Σύσταση συντονιστικού οργάνου/ μηχανισμού γ ια 
διασπ ορά ελκυστικών υπαίθριων  θεματικών εκδηλώσεων 
εν τός και εκτός της περιόδου αιχμής

ΙΙ
Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός Συν

Ήλιος και Θάλασσα
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό 
ΣΕΤΕ

1. Αναβάθμιση 
και 
εμπλουτισμός 
προϊόντος

1 .1  Αναβάθμιση/ συντήρηση/ εκσυγχρονισμός υποδομών 
αρχ αιολογικών χώρων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς 

Έμ φαση στην αξιοποίηση του 
Πολ ιτιστικού Τουρισμού ως 
επ ιπρόσθετου στοιχείου

Α ξιοποίηση πολιτιστικού τουρισμού 

σε συνδυασμού με τον τουρισμό 
π όλ ης ως αυτόνομου προϊόντος 

Προτεραιοποίηση και αναβάθμιση 
κορυφαίων αρχαιολογικών χώρων 

και χ ώρων π ολιτιστικής κληρονομιάς 
μ ε στόχο να προσφέρονται 
π αγ κόσμιας κλάσης υποδομές 

Α ν αβάθμιση των μεγαλύτερων 

μ ουσείων, μέσα από στοχευμένες
π αρεμβάσεις 

(συνέχεια…)

1 .2 Ανάπτυξη ειδικών θεματικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
γ ια π ολιτιστικά/θρησκευτικά θέματα στα αστικά κέντρα της Κρήτης  
συμπεριλαμβανομένου και της ιδιαίτερης γαστρονομικής 
ταυτότητας του νησιού 

1 .3 Ανάπτυξη τουριστικών π ακέτων τα οποία θα περιλαμβάνουν 
υπ ηρεσίες ξενάγησης/γνωριμίας σε αρχαιολογικούς, ιστορικούς και 
θρησκευτικούς χώρους  στα αστικά κέντρα της Κρήτης

1 .4 Ευαισθητοποίηση και συντονισμός γ ια ανάληψη συλλογικής 
π ροσπάθειας εκ μέρους των  ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων 
εστίασης και αναψυχής αλλά και άλλων επαγγελματιών (π.χ. 
τουριστικά είδη, εμπορία ρούχων) στα αστικά κέντρα της Κρήτης 
γ ια επέκταση του χρόνου λειτουργίας τους π έραν των shoulder 

m onths με παράλληλη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών 
τους την περίοδο εκτός σεζόν. Ως σημείο εκκίνησης της 
π ρωτοβουλίας αυτής, μπορούν να επιλεγούν περιοχές οι οποίες είναι 
κον τά σε αστικά κέντρα τα οποία έχουν σαφώς μικρότερο αντίκτυπο 
απ ό το π ρόβλημα της εποχικότητας.  

ΙΙΙ
Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός Συν

Τουρισμός Πόλης 

Σχε τικοί 
καταλύτε ς:
• Υποδομές
• Εκδηλώσεις
• Μεταφορές
• Διαμονή
• Γαστρονομία
• Διαδρομές
• Αγροτουρισμός
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό 
ΣΕΤΕ

1. Αναβάθμιση 
και 
εμπλουτισμός 
προϊόντος

1 .5  Δημιουργία και αξιοποίηση διαύ λων ενημέρωσης και 
προώθησης  του ριστικών/θρησκευτικών προορισμών π.χ. . 
μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών σε συνδυασμό με 
δραστηριότητες που ωθού ν την εξερεύνηση της πόλης 

(…συνέχεια)

Αναβάθμιση μεγάλων εκδηλώσεων 
και φεστιβάλ για την ενίσχυση της 
ελκυστικότητας τους στο διεθνές 
κοινό 

Χρήση της τεχνολογίας για τη 
βελτίωση του πολιτιστικού υπο-
προϊόντος 

1 .6  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπευθύνων των 
μου σειακών χώρων, για διεξαγωγή αριθμού θεματικών 
εκθέσεων /εκδηλώσεων ιδιαίτερα την περίοδο των 
shoulder months με εναλλασσόμενες θεματικές ενότητες 

1 .7 Ύπαρξη τακτικών θαλάσσιων μεταφορών και 
αερομεταφορών κατά τη διάρκεια των shoulder months 
δημιου ργώντας διαύ λους επικοινωνίας με τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και  οργανωτές ταξιδιών στους 
οποίου ς θα παρου σιαστεί το καινούργιο προϊόν 

ΙΙΙ
Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός Συν

Τουρισμός Πόλης 
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό 
ΣΕΤΕ

2. Προώθηση και 
επικοινωνία 
(Marketing)

2 .1 Ενίσχυση δράσεων ενημέρωσης από αρμόδιους φορείς προς 
τους επαγγελματίες π.χ.  ξενοδόχους, εστιάτορες  κλπ σε σχέση 
μ ε τις π ολιτιστικές διαδρομές  και εκδηλώσεις στα αστικά κέντρα 
της Κρήτης 

-

2 .2 Εν δυνάμωση της συνεργασίας με εξειδικευμένους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και οργανωτές ταξιδιών με στόχο την 
συμπερίληψη στα πακέτα τους πολιτιστικούς/θρησκευτικούς
π ροορισμούς  στα αστικά κέντρα της Κρήτης  μ ε έμφαση την 
π αροχή τους την περίοδο των shoulder months

2 .3 Προώθηση του πολιτιστικού/θρησκευτικού προϊόντος σε 
συν δυασμό με το π ροϊόν τουρισμός πόλης σε μέσα μαζικής 
επ ικοινωνίας παγκοσμίου βεληνεκούς (γενικού και ειδικού 
εν διαφέροντος) με σκοπό την παρουσίαση και προβολή 
π ολ ιτιστικών- θρησκευτικών  π ροορισμών και σημείων 

εν διαφέροντος των τουριστών πόλης

2 .4 Αξιολόγηση του υφιστάμενου προωθητικού υλικού γ ια 
αν αθεώρηση και βελτίωση με στόχο την αποφυγή 
αλ ληλοκαλύψεων και άσκοπων δαπανών. 

ΙΙΙ
Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός Συν

Τουρισμός Πόλης 
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό 
ΣΕΤΕ

2. Προώθηση και 
επικοινωνία 
(Marketing)

2.5 Προβολή του  πολιτιστικού-θρησκευτικού προϊόντος σε 
συ νδυασμό με το προϊόν του ρισμού  πόλης  στις επίσημες 
ιστοσελίδες που προωθούν την Κρήτη ως του ριστικό 
προορισμό.

-

2.6 Παρουσία του πολιτιστικού-θρησκευτικού προϊόντος σε 
συ νδυασμό με το προϊόν του ρισμός πόλης σε διεθνείς 
εμπορικές εκθέσεις τουρισμού και ιδιαίτερα σε χώρες με 
πολιτιστική/ πολιτισμική/ θρησκευτική «εγγύτητα», με αυ τή 
της Ελλάδας

2.7  Έκδοση όπου κρίνεται αναγκαίο νέου εξειδικευμένου και 
προσαρμοσμένου έντυπου υλικού το οποίο θα περιγράφει τους 
διάφορου ς τομείς του  πολιτιστικού-θρησκευτικού προϊόντος 
σε συ νδυασμό με τους τομείς του προϊόντος  του ρισμός πόλης 
(π.χ. πολιτιστικές διαδρομές, εκδηλώσεις, κλπ στα αστικά 
κέντρα της Κρήτης).

ΙΙΙ
Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός Συν

Τουρισμός Πόλης 
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό 
ΣΕΤΕ

3. Οργάνωση και 
Διαχείριση 
προορισμού 
(Destination
Management)

3 .1  Σύσταση και ενεργοποίηση σχετικής επιτροπής υπό την εποπτεία 
του αν τίστοιχου Περιφερειακού Γραφείου για το εν λόγω μίγμα 
π ροϊόντος (βλ. Εν ότητα 3- Προσδιορισμός του ρόλου του ΣΕΤΕ για 
την  υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής της Περιφέρειας)

-

3 .2 Ανάπτυξη εσωτερικού δικτύου αρμόδιων φορέων (π.χ. ΕΟΤ, 
Ξεν οδόχοι, Διοργανωτές ταξιδιών, π ολιτιστικές- θρησκευτικές 
οργ ανώσεις κλπ.) για αποτελεσματικό συντονισμό των απαιτούμενων 
δράσεων π ροώθησης του πολιτιστικού- θρησκευτικού τουρισμού σε 
συν δυασμό με τον τουρισμό π όλης αλλά και για την επιδίωξη 

αν άπτυξης και αξιοποίησης συνεργειών

3 .3 Δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική π αροχή 
έγ κυρων και έγκαιρων πληροφοριών στους διοργανωτές ταξιδιών που 
ειδικεύονται στο ν αθλητικό τουρισμό σε συνδυασμό με τον τουρισμό 
π όλ ης  κλπ.

3 .4 Σύσταση συντονιστικού οργάνου/ μηχανισμού γ ια διασπορά 
ελ κυστικών θεματικών εκδηλώσεων εντός και εκτός της περιόδου 
αιχ μής  στα αστικά κέντρα της Κρήτης  χ ωρίς χρονικές επικαλύψεις

ΙΙΙ
Πολιτιστικός/Θρησκευτικός Τουρισμός Συν

Τουρισμός Πόλης 
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με 
Τουριστικό Στρατηγικό 
Σχεδιασμό ΣΕΤΕ

1. Αναβάθμιση 
και 
εμπλουτισμός 
προϊόντος

1 .1  Εμπλουτισμός και αναβάθμιση προγραμμάτων εκδρομών και 
οργ άνωση ειδικών εκδηλώσεων υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στο 
λ ιμάνι ή σε κατάλληλο χ ώρο στην πόλη

 Επ ικέντρωση των
π ροσπαθειών στην 
π ροσέλκυση επισκεπτών με 
λ ιμάνι επιβίβασης στην 
Ελ λ άδα και ενίσχυση απλών 

επ ισκέψεων από πλοία που 
ξεκινούν από τρίτες χώρες. 
Επ ιπλέον, συγκεκριμένη 
στόχ ευση στην επέκταση και 
μ εταφορά επιβιβάσεων των 

Ca rnival και Roy al Caribbean 
(π ερίπου 70% της αγοράς)          
στην Ελλάδα 

 Εν δυνάμωση της κρουαζιέρας

μ ε π ρόσθετες π αρεχόμενες 
υπ ηρεσίες, κυρίως με 
εκδρομές σε π αράκτιους 
π ροορισμούς όπως π.χ. οι 
αστικές περιοχές κοντά στα 

λ ιμάνια εκκίνησης 

(συνέχεια…)

1 .2 Εμπλουτισμός και ενδυνάμωση ενεργειών για περίληψη της 
Κρήτης σε προγράμματα κρουαζιέρων. Αξιολόγηση δυνατότητας 
π αροχής κινήτρων σε εταιρίες διοργάνωσης κρουαζιέρων ώστε να 
συμπεριλαμβάνεται η Κρήτη στο πρόγραμμά τους ως προορισμός 
κυρίως ως βάσης/ επιβίβασης και δευτερευόντως ως ενδιάμεσος 

σταθμός 

1 .3 Αξιολόγηση παροχής κινήτρων σε εταιρείες π ου 
δραστηριοποιούνται στο τομέα του ναυτικού τουρισμού (εκτός του 
τουρισμού κρουαζιέρας)  για αναβάθμιση και ενίσχυση της 
π ροσφοράς των διακοπών με σκάφος αναψυχής/ ιστιοπλοϊκό στο 
ν ησί

1 .4 Εκσυγχρονισμός  και αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων και 
εγ καταστάσεων των λιμένων, για αύξηση δυνατότητας φιλοξενίας 
κρουαζιερόπλοιων.  

1 .5  Αναβάθμιση και αξιοποίηση μαρίνων, για προσέλκυση 
π ερισσότερων γιοτ/σκαφών αναψυχής μέσω προσέλκυσης ιδιωτών 
επ ενδυτών καθώς επίσης και  εύρεση καινοτόμων πρακτικών που θα 
μ π ορούσαν να βοηθήσουν τις μαρίνες και την ανάπτυξή τους.

ΙV
Ναυτικός Τουρισμός Συν 

Ήλιος και Θάλασσα 

Σχε τικοί 
καταλύτε ς:
• Μεταφορές
• Διαδρομές
• Διαμονή
• Γαστρονομία
• Υποδομές
• Αγροτουρισμός
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό 
ΣΕΤΕ

1. Αναβάθμιση 
και 
εμπλουτισμός 
προϊόντος

1 .6 Βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιών με τη Κρήτη και 
δημ ιουργία στρατηγικών π ροσαρμοσμένων στις ανάγκες τους 
λ αμβάνοντας υπόψη και ν έες προοπτικές που δημιουργούνται στο 
τομ έα των μεταφορών (π.χ. μεταφορές με υδροπλάνα)

(….συνέχεια)

 Δ ημιουργία νέων και ενίσχυση 
υφιστάμενων δρομολογίων στην 
Α ν ατολική Μεσόγειο και το 

Α ιγαίο

 Α ν άπτυξη και άλλων προορισμών 
ως λ ιμανιών επιβίβασης για 
κρουαζιερόπλοια  π .χ. Ηράκλειο 

(Α νατολική Μεσόγειος και 
Α ιγαίο) και τη Θεσσαλονίκη 
(θεμ ατικός, θρησκευτικός και 
τουρισμός πόλης)

 Α ν αβάθμιση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης τόσο γ ια τα κύρια 
όσο και γ ια τα δευτερεύοντα 
λ ιμάνια (λιμάνια επιβίβασης και 
λ ιμάνια διέλευσης) 

1 .7 Ύπαρξη τακτικών θαλάσσιων μεταφορών κατά τη διάρκεια 
των  shoulder months δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας με 
τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και  οργανωτές ταξιδιών στους 
οπ οίους θα π αρουσιαστεί το καινούργιο προϊόν 

1 .8  Ευαισθητοποίηση και συντονισμός γ ια ανάληψη συλλογικής 
π ροσπάθειας εκ μέρους των  ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων 
εστίασης και αναψυχής αλλά και άλλων επαγγελματιών (π.χ. 
τουριστικά είδη, εμπορία ρούχων) στα αστικά κέντρα της Κρήτης 
γ ια επέκταση του χρόνου λειτουργίας τους π έραν των shoulder 

m onths με παράλληλη αναβάθμιση των προσφερόμενων 
υπ ηρεσιών τους την περίοδο εκτός σεζόν. Ως σημείο εκκίνησης 
της πρωτοβουλίας αυτής, μπορούν να επιλεγούν περιοχές οι 
οπ οίες είναι κοντά σε αστικά κέντρα τα οποία έχουν σαφώς 
μ ικρότερο αντίκτυπο από το π ρόβλημα της εποχικότητας.  

ΙV
Ναυτικός Τουρισμός Συν 

Ήλιος και Θάλασσα 
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό 
ΣΕΤΕ

2. Προώθηση και 
επικοινωνία 
(Marketing)

2 .1  Προώθηση διαλόγου σε π ανευρωπαϊκό επίπεδο με εταιρείες 
κρουαζιερόπλοιων, λιμενικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους

-

2 .2 Εν δυνάμωση της συνεργασίας με εξειδικευμένους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και οργανωτές ταξιδιών με ειδίκευση 
στο ν αυτικό τουρισμό, με στόχο την συμπερίληψη της Κρήτης 
στα π ακέτα τους ως ναυτικός προορισμός σε συνδυασμό με 
σημ εία ενδιαφέροντος των τουριστών Ήλιου και θάλασσας. 

2 .3 Προώθηση του ναυτικού προϊόντος σε συνδυασμό με το 
π ροϊόν Ήλιος και Θάλασσα σε μέσα μαζικής επικοινωνίας 
π αγ κοσμίου βεληνεκούς (γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος) με 
σκοπ ό την παρουσίαση και προβολή του π ροορισμού και σημείων 
εν διαφέροντος των τουριστών Ήλιου και Θάλασσας 

2 .4 Αξιολόγηση του υφιστάμενου προωθητικού υλικού γ ια 
αν αθεώρηση και βελτίωση. Έκδοση όπου κρίνεται αναγκαίο νέου 
εξειδικευμένου και προσαρμοσμένου έντυπου υλικού το οποίο θα 
π εριγράφει τις δυνατότητες του προορισμού σε συνδυασμό με 
τους τομείς του π ροϊόντος Ήλιου και Θάλασσας

ΙV
Ναυτικός Τουρισμός Συν 

Ήλιος και Θάλασσα 
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Στρατηγικές ενέργειες ανά άξονα παρέμβασης

Άξονας 
παρέμβασης

Στρατηγική ενέργεια/ στόχος Συσχέτιση με Τουριστικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό ΣΕΤΕ

3. Οργάνωση και 
Διαχείριση 
προορισμού 
(Destination
Management)

3.1 Σύ σταση και ενεργοποίηση σχετικής επιτροπής υ πό 
την εποπτεία του  αντίστοιχου Περιφερειακού Γραφείου 
για το εν λόγω μίγμα προϊόντος (βλ. Ενότητα 3-
Προσδιορισμός του ρόλου του ΣΕΤΕ για την υποστήριξη 
της εφαρμογής της στρατηγικής της Περιφέρειας)

-

3.2 Ανάπτυξη εσωτερικού δικτύου συναρμόδιων 
φορέων (π.χ. ΕΟΤ, Ξενοδόχοι, Διοργανωτές ταξιδιών/
κρου αζιερών) για αποτελεσματικό συντονισμό των 
απαιτού μενων δράσεων για προώθηση του ναυτικού
του ρισμού αλλά και για την επιδίωξη ανάπτυξης και 
αξιοποίησης συνεργειών

3.3 Δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική 
παροχή έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών στους 
διοργανωτές ταξιδιών που ειδικεύονται στο ναυτικό 
του ρισμό για μαρίνες (ιδιωτικές, κρατικές), λιμένες, 
εγκαταστάσεις κλπ.

ΙV
Ναυτικός Τουρισμός Συν 

Ήλιος και Θάλασσα 
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προϊοντική πρόταση
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•Ορισμός: Η προϊοντική πρόταση αφορά πρακτικές εισηγήσεις συγκεκριμένου τουριστικού 
προϊόντος, οι οποίες απευθύνονται στους φορείς/συμμέτοχους  που επηρεάζουν την τουριστική 
ζήτηση.

•Η προϊοντική πρόταση προκύπτει από τον συνδυασμό των στοιχείων του μίγματος προϊόντος, της 
στρατηγικής αλλά και των στρατηγικών ενεργειών που αφορούν τους άξονες προτεραιότητας 
όπως έχουν προαναφερθεί στις προηγούμενες ενότητες. 

•Στόχος: Είναι η πρακτική διασύνδεση της παραμέτρου της προσφοράς (προϊοντικό μίγμα) με 
αυτό της ζήτησης.
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4. Προϊοντική πρόταση μείωσης 
εποχικότητας Περιφέρειας Κρήτης
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Μετάβαση από το προϊοντικό μίγμα στην 
προϊοντική πρόταση (συνέχεια)
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• Υπόβαθρο ανάπτυξης προϊοντικής πρότασης:

Για την ανάπτυξη της προϊοντικής πρότασης, η ομάδα έργου αξιοποίησε επιπρόσθετα τις εμπειρίες
εξειδικευμένου επαγγελματία/εμπειρογνώμονα σε θέματα τουρισμού και μείωσης της εποχικότητας
σε άλλους προορισμούς. Οι επιτυχημένες αυτές πρωτοβουλίες προσέφεραν σημαντική
εμπειρογνωμοσύνη στην ομάδα, η οποία παραμετροποιήθηκε κατάλληλα για τους σκοπούς του
παρόντος έργου.

Παράδειγμα: 

Στην περίπτωση της προϊοντικής πρότασης Β, στη κατηγορία «Ειδικές μορφές
τουρισμού ή/και καταλύτες (enablers) που δύναται να λειτουργήσουν
υποστηρικτικά», επιλέγεται η ειδική μορφή «Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός
Τουρισμός». Εντούτοις, για σκοπούς εξειδίκευσης και δημιουργίας μιας προϊοντικής
πρότασης η οποία θα είναι ελκυστική και παρουσιάσιμη/marketable, έχει επιλεγεί
να δοθεί έμφαση ιδιαίτερη στον Θρησκευτικό τουρισμό. Στην επιλογή αυτή, η
ομάδα έργου κατέληξε έπειτα από αξιοποίηση εισηγήσεων εξειδικευμένου
επαγγελματία/εμπειρογνώμονα σε θέματα τουρισμού και την παράθεση
εμπεριστατωμένων παραδειγμάτων και δεδομένων. Η καταλληλότητα επίσης του
Θρησκευτικού τουρισμού προέκυψε/επιβεβαιώθηκε και από τις συναντήσεις που
είχε η ομάδα έργου με παράγοντες της Αγοράς και ιδιαίτερα με οργανωτές ταξιδιών
με σκοπό την αξιολόγηση των απόψεών τους ως προς το ποια χαρακτηριστικά θα
έκαναν την προϊοντική πρόταση ελκυστική τόσο σε αυτούς όσο και στους πελάτες
τους (τουρίστες).
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• Στόχος της αξιοποίησης και παραμετροποίησης, ήταν η αποκόμιση στοχευμένων εισηγήσεων οι
οποίες θα επικεντρώνονται στην παράμετρο ικανοποίηση των τάσεων που προκύπτουν από τη
ζήτηση ειδικών μορφών τουρισμού που παρουσιάζονται σεμεγάλες αγορές- στόχους.

• Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τρεις προϊοντικές προτάσεις στις οποίες έχει καταλήξει η
ομάδα έργου. Οι προτάσεις αυτές είναι ισάξιας σημαντικότητας και, όπως προαναφέρθηκε, στόχο
έχουν να απευθυνθούν σε προεπιλεγμένους φορείς της ζήτησης (π.χ. tour operators) στα πλαίσια της
πιλοτικής εφαρμογής του υφιστάμενου έργου.
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4.1 Υπόβαθρο προϊοντικής πρότασης
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Υπόβαθρο ανάλυσης δημιουργίας προϊοντικών
προτάσεων
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• Η μεθοδολογία που  χρησιμοποιείται στο παρόν στάδιο, στόχο έχει την εξειδίκευση των ευρημάτων στο μέγιστο 
δυ νατό βαθμό παρου σιάζοντας συγκεκριμένες προϊοντικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν όλα εκείνα 
τα χαρακτηριστικά των βασικών ειδικών μορφών τουρισμού αλλά και των υποστηρικτικών ειδικών μορφών του ρισμού/ 
καταλύτες (enablers). 

• Με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης και συγκεκριμένα:

Τον Άξονα τοποθέτησης μίγματος τουριστικού προϊόντος

Την ποιοτική σύγκριση κριτηρίων ζήτησης- προσφοράς (σημαντικότητας) για κάθε ειδική μορφή 
του ρισμού

Την ποιοτική σύγκριση κρίσιμων παραγόντων ζήτησης- προσφοράς (μείωση εποχικότητας) για το μίγμα 
προϊόντος 

προκύ πτει  ο συ νδυασμός των ειδικών μορφών του ρισμού, ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στη μείωση 
της εποχικότητας στη Περιφέρεια Κρήτης (όπως διαγραμματικά απεικονίζεται στην επόμενη διαφάνεια).

• Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ειδικές μορφές του ρισμού και στο μίγμα προϊόντος, όπου η ζήτηση είναι 
μεγαλύτερη της προσφοράς. Στα σημεία όπου  καταγράφεται η ζήτηση να είναι μεγαλύτερη της προσφοράς, αυτό 
αποτελεί θετική ένδειξη ύπαρξης ευκαιριών δραστηριοποίησης με στόχο τη μείωση της εποχικότητας. Βεβαίως, 
η ιδιαίτερα υ ψηλή ζήτηση η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από την προσφορά, μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα 
«συ μφόρησης» (bottleneck), δηλαδή, ζήτηση η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από την υ φιστάμενη προσφορά. Το 
φαινόμενο αυ τό όμως, καταδεικνύει την ανάγκη έγκαιρης ανάπτυξης της προσφοράς (π.χ. δημιουργία, ανάπτυξη, 
εκσυγχρονισμός χαρακτηριστικών προϊόντος) καθώς η μη ικανοποίησή της, μπορεί να μετατραπεί σε απειλή αντί για 
ευ καιρία. 

1

2

3
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1. Ήλιος και Θάλασσα 

2. Πολιτιστικός/ 
Θρησκευτικός τουρισμός 

3. Τουρισμός πόλης 

4. Συ νεδριακός τουρισμός 

5. Ναυτικός τουρισμός 

6. Ιατρικός του ρισμός

Άξονας τοποθέτησης 
μίγματος τουριστικού 

προϊόντος  (κατά σειρά 
μείωσης μεγέθους αγοράς)

Σύγκριση κριτηρίων 
ζήτησης-προσφοράς 

για κάθε ειδική μορφή 
τουρισμού

1. Ήλιος και Θάλασσα

2. Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός 
τουρισμός

3. Ιατρικός του ρισμός

4. Τουρισμός πόλης

5. Ναυτικός τουρισμός 

Σύγκριση 
κριτηρίων ζήτησης-

προσφοράς για μίγμα 
τουριστικού προϊόντος 

1. Ήλιος και Θάλασσα+ 
Πολιτ ιστικός/θρησκευτικός 
τ ου ρισμός

2. Ήλιος και Θάλασσα+ 
Τ ου ρισμός Πόλης

3. Πολιτ ιστικός/θρησκευτικός 
τ ου ρισμός+ Τουρισμός πόλης

4. Ναυ τικός τουρισμός+ Ήλιος 
και  Θάλασσα

Όπως προκύ πτει από τα παραπάνω, ο Συ νεδριακός και Ιατρικός Τουρισμός, δεν εμφανίζονται και  στα τρία είδη 
Ανάλυσης, και ως εκ τού του στο παρόν στάδιο δεν θα αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης. 

1 2 3

2 31
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Έχοντας απομονώσει τις βασικές ειδικές μορφές τουρισμού οι οποίες παρουσιάζονται και στα τρία είδη ανάλυσης,
προκύπτει η εικόνα/ κατεύ θυνση ως προς το ποιες μπορούν να συνδυ αστούν και να αντλήσουν στοιχεία η μία από την
άλλη:

• Ήλιος και Θάλασσα

• Πολιτιστικός/θρησκευτικός τουρισμός

• Του ρισμός πόλης

• Ναυ τικός τουρισμός

Παράλληλα, μαζί με τις βασικές ειδικές μορφές του ρισμού , λαμβάνονται υπόψη και οι υποστηρικτικές ειδικές
μορφές τουρισμού/ καταλύτες (enablers), οι οποίες δρου ν ενισχυτικά στην προϊοντική πρόταση :

1. Γαστρονομικός τουρισμός

2. Εκπαιδευ τικός τουρισμός

3. Αθλητικός τουρισμός και τουρισμός περιπέτειας

4. Αγροτου ρισμός

5. Οικοτου ρισμός

6. Του ρισμός ευεξίας

Τα σχετικά χωροταξικά 
τμήματα που επηρεάζονται 
είναι η

• Βόρεια Ακτή
• Νότια Ακτή
• Ανατολική- Δυτική Ακτή 

Με επικρατέστερο 
χωροταξικό τμήμα:

• Βόρεια 
Ακτή
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I. Βασικές ειδικές μορφές τουρισμού

II. Περιοχή επιρροής (με βάση τη σύγκριση κριτηρίων)

III. Επιπρόσθετη περιοχή επιρροής 

IV. Ειδικές μορφές τουρισμού ή/και καταλύτες (enablers) που δύναται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά

V. Ταξίδι/ Εμπειρία 
- Πρόσβαση
- Ήλιος/ Παραλίες 
- Δραστηριότητες εξωτερικών χώρων 
- Δραστηριότητες εσωτερικών χώρων 

VI. Αλυσίδα προστιθέμενης τουριστικής αξίας 

VII.Μοναδικά σημεία πώλησης  (Unique selling points)
- Unique selling points
- Υποστηρικτικές υποδομές 

VIII.Χρονική τοποθέτηση

IX. Περιγραφή τμήματος αγοράς 
- Αγορές- στόχοι (χώρα προέλευσης)
- Χαρακτηριστικά στοχευόμενης αγοράς

X. Διαμονή επισκέπτη

- Χρονική διάρκεια
- Τύ πος καταλύματος
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V. «Ταξίδι/ Εμ π ειρία» (συνέχεια…)

Πρόσβαση

Ο του ρίστας θα καταφθάσει στο αεροδρόμιοΧανίων/ Ηρακλείου από τη χώρα προέλευσης του. Εκεί θα αναμένει να 
υ πάρχει διαθεσιμότητα μέσων μεταφοράς τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μεταβεί στη ξενοδοχειακή 
μονάδα όπου  και θα διαμένει.  Η ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία θα διαμένει πρέπει να είναι σε κοντινή απόσταση 
από την τοποθεσία του  αεροδρόμιου ενώ παράλληλα να μην υ πάρχει ηχορύπανση λόγω του  αεροδρομίου. Ως 
ακολού θως, θα επιβιβαστεί χωρίς καθυστέρηση  π.χ. σε ναυλωμένα- οργανωμένα λεωφορεία/ μίνι λεωφορεία που  η 
χωρητικότητα τους θα εξαρτάται από τον αριθμό άφιξης των του ριστών. Για παράδειγμα, οι ξενοδοχειακές μονάδες είτε 
ατομικά ή σε συνέργεια, θα μπορούσαν να οργανώσουν τα δρομολόγια αυτά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 
μετάβασης των τουριστών.  

I. Βασικές ειδικές μορφές τουρισμού Ήλιος και Θάλασσα

II. Περιοχή επιρροής (με βάση τη σύγκριση 
κριτηρίων 

Βόρεια Ακτή (Ηράκλειο, Χανιά)

III. Επιπρόσθετη περιοχή επιρροής -

ΙV. Ειδικές μορφές τουρισμού ή/και καταλύτες 
(enablers) που δύναται να λειτουργήσουν 
υποστηρικτικά

Γαστρονομικός τουρισμός, Πολιτιστικός τουρισμός 
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V. «Ταξίδι/ Εμ π ειρία» (…συνέχεια…)

Ήλιος/ Παραλίες

Η Κρήτη αποτελεί ιδανικό προορισμό και προσφέρεται για φθινοπωρινές διακοπές, αφού  ως και τον Οκτώβριο 
επικρατεί μέτρια ζέστη και πολύ λίγες βροχές. Κατά μέσο όρο η θερμοκρασία είναι πάνω από 20 βαθμούς, ενώ δεν είναι 
παράξενο να σημειωθεί πολύ ζέστη. Επίσης, τον Οκτώβριο η θάλασσα είναι ακόμα πιο ήρεμη, η θερμοκρασία κυμαίνεται 
στου ς 25 βαθμούς περίπου κι οι μέρες είναι ακόμα πιο μικρές, με ελαφριά και σποραδική βροχόπτωση. Ο Νοέμβριος 
είναι ο πιο φθινοπωρινός μήνας στην Κρήτη με αρκετές βροχές και τις πρώτες κρύες μέρες. Παρ’ όλα αυ τά υπάρχουν 
αρκετές ηλιόλουστες και γαλήνιες μέρες με θερμοκρασία που φτάνει τους 20-22 βαθμούς στα παράλια. 

Θέλοντας να εκμεταλλευτεί τον ήλιο και γενικά το ήπιο μεσογειακό κλίμα της περιοχής, ο του ρίστας θα διαθέσει 
μεγάλο μέρος από τις διακοπές του  εντός της ξενοδοχειακής μονάδας, εκμεταλλευόμενος τις εντός ξενοδοχείου 
εγκαταστάσεις π.χ. εξωτερική πισινά, ηλιοθεραπεία στους κήπους του ξενοδοχείου κλπ. Ακόμη και αν η θερμοκρασία 
είναι χαμηλή, ο του ρίστας μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει το μεσογειακό ήλιο είτε σε κάποιο κατάλληλα 
διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο του  ξενοδοχείου (π.χ. που θα διαθέτει ξαπλώστρες)  ή και εξωτερικά (π.χ. κήπο), με τη 
βοήθεια ενός μέσου που θα του  δοθεί από το ξενοδοχείο (π.χ. κουβέρτα).

Παράλληλα, ο του ρίστας που είναι λάτρης του  θαλάσσιου στοιχείου, θα έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί και την 
ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου του ή τις κοντινές παραλίες στις οποίες μπορεί να μεταβεί με τα πόδια. 
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V. «Ταξίδι/ Εμ π ειρία» (…συνέχεια…)

Δραστηριότητες εξωτερικών χώρων 

Ο του ρίστας, ο οποίος παράλληλα με τη ξεκούραση και τη χαλάρωση του, επιζητεί και τη γνωριμία με τον πολιτισμό και 
τη κου λτούρα της Κρήτης, θα πρέπει να του  δίνεται η επιλογή αυτή. Μπορεί π.χ. να αξιοποιήσει οργανωμένα λεωφορεία 
με προγραμματισμένα δρομολόγια, για να μεταβεί σε σημεία κύριου ενδιαφέροντος αλλά και για να επιστρέψει στη 
βάση του . 

Τα λεωφορεία αυ τά θα μπορού ν κάλλιστα να εξυπηρετούν μια ευρύτερη περιοχή ξενοδοχειακών μονάδων για να 
εξυ πηρετούνται όσοι του ρίστες επιθυμούν να μεταβούν σε πολιτιστικά/ ιστορικά σημεία του  νησιού. Σημαντικό στοιχείο 
είναι τα δρομολόγια να είναι καθορισμένα και προγραμματισμένα.  
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V. «Ταξίδι/ Εμ π ειρία» (…συνέχεια…)

Δραστηριότητες εσωτερικών χώρων 

Στις περιπτώσεις όπου  δεν θα είναι δυ νατές οι εξωτερικές δραστηριότητες λόγω καιρικών συνθηκών, ο του ρίστας θα 
μπορεί να εκμεταλλευτεί το ιδιαίτερο και ζεστό περιβάλλον του ξενοδοχείου έτσι ώστε να αισθανθεί την άνεση, ζεστασιά 
και θαλπωρή που  έχει να του προσφέρει. 

Ο του ρίστας μπορεί να εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου όπως π.χ. την εσωτερική πισίνα, 
θερμαινόμενη πισίνα, spa, διάφορες δραστηριότητες που οργανώνονται από το ξενοδοχείο, ήσυχες γωνιές για 
διάβασμα, ξεκούραση στο κεντρικό σαλόνι δίπλα από το τζάκι κλπ. 

Ο του ρίστας μπορεί να εμπλακεί σε διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει το ξενοδοχείο π.χ. παιχνίδια για κάθε 
ηλικία, επιλογή για συμμετοχή σε ενημερωτικές συναντήσεις όπου θα επεξηγείται η ιστορία, ήθη και έθιμα, ο 
πολιτισμός της Κρήτης, μεσογειακή διατροφή, έτσι ώστε ο του ρίστας να αποκτήσει μια αυθεντική εμπειρία και να 
γνωρίσει τη τοπική κουλτούρα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο του ρίστας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει παραδοσιακά κρητικά γεύματα και 
προϊόντα που  θα προσφέρονται μέσα στα πλαίσια σίτισης του  (πρόγευμα, μεσημεριανό, βραδινό) εντός ξενοδοχείου. 
Συ νταγές εποχής, φτιαγμένες με εξαιρετικές πρώτες ύλες από φυ σιολογικές-βιολογικές καλλιέργειες, κρέας, λάδι, κρασί 
τοπικής παραγωγής 

Κάλλιστα, ο του ρίστας θα μπορούσε να επισκεφθεί σε κάποια από τα γεύματα του και τοπικές παραδοσιακές ταβέρνες, 
οι οποίες θα υ ποδειχθούν από τη ξενοδοχειακή μονάδα που  θα διαμένει (δεδομένου ότι θα αναπτυχθεί κάποια μορφής 
συ νεργασία μεταξύ της ξενοδοχειακής μονάδας και της τοπικής κοινωνίας). 
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Άφιξη

Μεταφορά

Διαμονή

‘Ήλιος/ 
Παραλίες

Εξωτερικές 
δραστηριότητες

Μεταφορά

Αεροδρόμιο

Οργανωμένα λεωφορεία

Ξενοδοχειακές μονάδες

Εκπαίδευ ση, πολιτιστικός τουρισμός

Αεροδρόμιο Βασικές προϋποθέσεις 

Αναχώρηση

Οργανωμένα λεωφορεία

Βασικές προϋποθέσεις 
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Κύ ριο προϊόνΒασικές 
προϋποθέσεις 

Πολιτιστικός του ρισμός

Εσωτερικές 
δραστηριότητες
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VII. Μοναδικά σημεία πώλησης  (Unique selling points)

Unique selling points

• Ήπιο μεσογειακό κλίμα με φυσιολογικές θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
• Πλήθος παγκόσμιων βραβευμένων παραλιών 
• Φυσική ομορφιά περιοχής, γραφικές, παρθένες παραλίες
• Σημαντικό ιστορικό υπόβαθρο και πολιτιστική κληρονομιά/ παράδοση
• Αυθεντική παραδοσιακή κουζίνα, πλούσια επιλογή σε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα/ εδέσματα

Υποστηρικτικές υποδομές 

• Μεγάλη επιλογή άρτιων/ αναπτυγμένων τουριστικών υποδομών (ξενοδοχειακές μονάδες) 
• Εύκολη πρόσβαση (Αερολιμένας Ηρακλείου, Αερολιμένας Χανίων)
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VIII. Χρονική  τοποθέτηση 

Οκτώβριος- Νοέμβριος

Υπ οστηρικτικά στοιχεία- Επ εξήγηση επιλογής:

• Οι ελάχιστες μηνιαίες θερμοκρασίες, μέσες μ ηνιαίες θερμοκρασίες και μέγιστες 
μ ηνιαίες θερμοκρασίες είναι υψηλότερες τους μήνες Οκτώβριο- Νοέμβριο από 
ότ ι  Μάρτ ιο- Απρίλιο.

• Τα νερά στις παραλίες τους μήνες Οκτώβριο- Νοέμβριο,  είναι ακόμη ζεστά. Η 
θερμ οκρασία της θάλασσας τον Μάιο είναι 20oC, ανεβαίνει σταδιακά μέχρι 
τ ους 26-27 oC τον Ιούλιο και σιγά-σιγά πέφτει στους 20 oC τον Νοέμβριο.

• Η μ έση μ ηνιαία ένταση ανέμων τους μήνες Οκτώβριο- Ν οέμβριο είναι 
χαμ ηλότερη από ότι τους μήνες Μάρτιο – Α πρίλιο. 

• Η μ έση μ ηνιαία βροχόπτωση τους μήνες Οκτώβριο- Νοέμβριο είναι  
χαμ ηλότερη από ότ ι τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο. 

Χρον ική τοποθέτηση προϊον τικής πρότασης Α:

• Με βάση τ α παραπάνω,  π ιο ευνοϊκή περίοδος για ανάπτυξη της πρότασης 
αυτ ής, κρίνεται η π ερίοδος μεταξύ των μ ηνών Οκτωβρίου- Νοεμ βρίου 

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
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IX. Περιγραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Αγορές-στόχοι (χώρα προέλευσης)

Κύριες αγορές Δευτερεύουσες αγορές

Ηράκλειο

• Κεντρική, Δυτική και 
Νότια Γερμανία 
• Ολλανδία
• Ελβετία

Χανιά

• Φιλανδία 
• Δανία
• Σου ηδία

Ηράκλειο

• Ισραήλ 

Χανιά

• Κύ προς

Υπ οστηρικτικά στοιχεία-Επεξήγηση επιλογής:

• Για την επιλογή της στοχευόμενης αγοράς, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλου θοι παράγοντες:

o Παράγοντας Α: Δυνατότητα μεταφοράς επιβατών στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου  (airlift capacity)
o Παράγοντας B: Καιρικές συνθήκες στις στοχευόμενες χώρες κατά την επιθυμητή περίοδο 
o Παράγοντας Γ: Χαρακτηριστικά στοχευόμενης αγοράς (εισόδημα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κλπ)

• Οι παράγοντες αυτοί αναλύονται περαιτέρω στις επόμενες διαφάνειες

• Σημειώνεται  ότι οι παράγοντες αυτοί, αναλύονται μόνο για την επιλεγμένη περίοδο που  αφορά τους μήνες 
Οκτώβριο- Νοέμβριο.
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IX.  Περιγραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Παράγοντας Α: Airlift capacity

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Συ νολικές διαθέσιμες θέσεις: 248.766

Μέσος όρος πληρότητας (occupancy): 59%

Συ νολικές διαθέσιμες θέσεις: 96.444

Μέσος όρος πληρότητας (occupancy): 63%
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IX. Περιγραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Παράγοντας Α: Airlift capacity

Συμπ εράσματα:

• Το Αεροδρόμιο Ηρακλείου φαίνεται να έχει περισσότερες διαθέσιμες θέσεις για 
του ς μήνες Οκτώβριο- Νοέμβριο (38% περισσότερες σε αριθμό από ότι το 
αεροδρόμιο Χανίων).

• Ο μέσος όρος πληρότητας των θέσεων στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου (59%) είναι 
μικρότερος από ότι στο Αεροδρόμιο Χανίων (63%). Παρ’ όλα αυ τά, υπάρχει 
έδαφος βελτίωσης της πληρότητας και στις δύ ο πόλεις. 

• Κατά σειρά προτεραιότητας φαίνεται ότι το προϊόν θα μπορούσε χωροταξικά να 
τοποθετηθεί πρώτα στο Ηράκλειο και έπειτα στα Χανιά. 

• Ηράκλειο:

Οι επικρατέστερες εισερχόμενες πτήσεις για το 2014, 
προέρχονται από:

- Δυτικό Ισραήλ (Αεροδρόμιο Lod)
- Κεντρική, Δυτική και Νότια Γερμανία (Αεροδρόμια 

Munich, Frankfurt, Stuttgart Düsseldorf, Hamburg,
Hannover)

- Ολλανδία (Αεροδρόμιο Haarlemmermeer)
- Ελβετία (Αεροδρόμιο Zürich) 

• Χανιά:

Οι επικρατέστερες εισερχόμενες πτήσεις για το 2014, 
προέρχονται από:

- Φιλανδία (Αεροδρόμιο Helsinki)
- Κεντρική και Ανατολική Δανία (Billund,

Copenhagen)
- Νοτιοανατολική Σουηδία (Stockholm, Gothenburg)
- Κύπρος (Πάφος)
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IX. Περιγραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Παράγοντας Β: Καιρικές συνθήκες στις στοχευόμενες χώρες κατά την επιθυμητή περίοδο 

Ισραήλ Γερμανία Ολλανδία Ελβετία Ισραήλ Γερμανία Ολλανδία Ελβετία

Οκτώβριος Νοέμβριος 

Μέση θερμοκρασία
(oC)

22,2 8,7 10,5 7,2 17,5 3,7 5,9 1,8

Μέση μέγιστη 
θερμοκρασία (oC)

28 12,3 13,3 11,7 22,6 6,3 8,5 5,4

Μέση χαμηλή 
θερμοκρασία (oC)

16,9 5,3 7,4 2,9 12,5 1,4 3,8 -1,4

Μέση βροχόπτωση
(mm) (oC)

15,7 55,3 68,2 92,6 57,8 53,7 63,8 97,1

Φιλανδία Δανία Σουηδία Κύπρος Φιλανδία Δανία Σουηδία Κύπρος

Οκτώβριος Νοέμβριος 

Μέση θερμοκρασία
(oC)

3,2 8,6 5 21,4 -1,5 4,6 0,3 17,1

Μέση μέγιστη 
θερμοκρασία (oC)

5,8 11,1 7,7 26,5 0,6 6,6 2,4 21,9

Μέση χαμηλή 
θερμοκρασία (oC)

1,2 6,4 2,1 16 -3 2,7 -1,9 12,1

Μέση βροχόπτωση
(mm) (oC)

53,6 60,2 52,7 22,6 48,6 53,9 46,9 43,9

Κρήτη

Οκτ . Ν οεμ.

20 16,6

23,4 20

16,5 13,4

64,9 59

Η
Ρ
Α
Κ
Λ
Ε
Ι
Ο

Χ
Α
Ν
Ι
Α

Συμπ εράσματα:

Ηράκλειο: Το Ισραήλ, έχοντας περίπου ίδιες θερμοκρασίες, ενδεχομένως να μην αποτελεί πρωτεύων αγορά. 

Χανιά: H Κύ προς, έχοντας περίπου ίδιες θερμοκρασίες, ενδεχομένως να μην αποτελεί πρωτεύων αγορά. 
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IX. Περιγραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Παράγοντας Γ: Χαρακτηριστικά στοχευόμενης αγοράς (εισόδημα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κλπ)

• Συ νταξιούχοι
• Ζευ γάρια χωρίς τη συνοδεία παιδιών 
• Οικογένειες με παιδιά 

• Υψηλή σύνταξη
• Υψηλό ετήσιο εισόδημα
• Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο

Υπ οστηρικτικά στοιχεία- Επ εξήγηση επιλογής:

Εισόδημ α

• Το πακέτ ο διακοπών που περιγράφεται , ενδεχομ ένως να είναι δεύτερης προτ εραιότητ ας για ένα επισκέπτη (να μ ην αποτελεί δηλαδή τις
πρωταρχικές τ ου διακοπές λόγω της χρονικής τ ου τ οποθέτησης). Για τ ο λόγο αυτ ό, στ οχευόμ ενες αγορές θα μπορούσαν να είναι άτ ομ α
από χώρες μ ε υψηλά ετήσια εισοδήμ ατα, τ α οποία έχουν τ ην δυνατότ ητα/ ευχέρεια για διακοπές και κατ άτ η διάρκειατων shoulder
months.

• Ο νομ οθετ ημένος μικτ ός κατώτατ ος μισθός σε χώρες όπως η Γερμανία, Ολλαν δία και Δανία είναι από τ ους υψηλότερους σε όλη την
Ευρώπη.

• Η Δαν ία, Σουηδία, Φιλανδία, Ολλαν δίακαι Γερμ ανία είναι στις πρώτες δέκα ευρωπαϊκές χώρες με το υψηλότερο ετήσιο εισόδημα.

Ηλικία- οικογ ενειακή κατάσταση

• Οι συνταξιούχ οι, μ ε υψηλή σύνταξη, μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή στ οχευόμενη αγορά λόγω τ ης διαθεσιμ ότ ητας ελεύθερου
χρόνου που ενδεχομένως να τους χαρακτηρίζει

• Ζευγ άρια χωρίς την συνοδεία παιδιών, υψηλού ετήσιου εισοδήματος, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι μια καλή αγορά.
• Οικογ έν ειες μ ε π αιδία, μ ε υψηλό ετήσιο εισόδημ α είναι ακόμ η μια πιθανή αγορά. Σε κάποιες χώρες υπάρχει ο θεσμ ός τ ου autumn

break (που ισχύει έως και στη τ ριτοβάθμια εκπαίδευση), τ ο οποίο επί τ ο πλείστ ο τ οποθετ είται χρονικά το μήν α Οκτώβριο
(συγκεκριμένα από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Νοεμβρίου).

Για παράδειγμα:
- Στ ην Ολλανδία και Γερμανία το autumn break διαρκεί 2 εβδομάδες (διαφορετική χρονική περίοδος ανά διοικητική περιοχή)
- Στ ην Φιλανδία, Δανία και Σουηδία το autumn break διαρκεί 1 εβδομάδα (διαφορετική χρονική περίοδος ανά διοικητική περιοχή)
• Στ ην Κύπρο και Ελλάδα δεν υπάρχει αυτός ο θεσμός.
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X. Διαμονή επισκέπτη

Χρονική διάρκεια Τύπος καταλύματος

• Μία εβδομάδα • Ξενοδοχειακά καταλύματα 4*- 5*
• Διαμονή με πρόγευμα (BB), ημιδιατροφή (ΗΒ), πλήρη διατροφή (FB)
• Πλήρης κάλυψη διαμονής και διατροφής (all-inclusive)

Υπ οστηρικτικά στοιχεία-Επεξήγηση επιλογής:

• Δεδομένου ότι ο τουρίστας ταξιδεύει σε εκτός σεζόν εποχή, θα θέλει να έχει διασφαλίσει εκ των προτέρων την εύκολη
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες π.χ. σίτιση κλπ. Το προφίλ του του ρίστα που θα επέλεγε αυτό το πακέτο, αναζητεί
επίσης τη χαλάρωση, άνεση και ξεκού ραση. Επομένως καταλύματα όπως ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, του ριστικές
επαύλεις στις οποίες θα κληθεί π.χ. να φροντίσει για το φαγητό του, την καθαριότητα του κλπ, ίσως να μην είναι τόσο
ελκυστικά σε αυ τή την περίπτωση.

• Ο του ρίστας ενδεχομένως να προτιμήσει ένα κατάλυμα που να μπορεί να του παρέχει βασικές υπηρεσίες όπως
πρόγευμα (BB), ημιδιατροφή (ΗΒ), πλήρη διατροφή (FB) ή ακόμη και πακέτο πλήρης κάλυψης διαμονής και
διατροφής (all-inclusive).

• Δεδομένου ότι το πακέτο διακοπών που περιγράφεται, ενδεχομένως να είναι δεύτερης προτεραιότητας για ένα
επισκέπτη με υψηλό ετήσιο εισόδημα, θα προτιμήσει να διαμείνει σε του ριστικά καταλύματα της τάξης των 4 ή 5
αστέρων.
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I. Βασικές ειδικές μορφές τουρισμού

II. Περιοχή επιρροής (με βάση τη σύγκριση κριτηρίων)

III. Επιπρόσθετη περιοχή επιρροής 

IV. Ειδικές μορφές τουρισμού ή/και καταλύτες (enablers) που δύναται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά

V. Ταξίδι/ Εμπειρία 
- Πρόσβαση
- Ήλιος/ Παραλίες 
--Δραστηριότητες εσωτερικών χώρων 
-Θρησκευτικά προσκυνήματα

VI. Αλυσίδα προστιθέμενης τουριστικής αξίας 

VII.Μοναδικά σημεία πώλησης  (Unique selling points)
- Unique selling points
- Υποστηρικτικές υποδομές 

VIII.Χρονική τοποθέτηση

IX. Περιγραφή τμήματος αγοράς 
- Αγορές- στόχοι (χώρα προέλευσης)
- Χαρακτηριστικά στοχευόμενης αγοράς

X. Διαμονή επισκέπτη

- Χρονική διάρκεια
- Τύ πος καταλύματος
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V. «Ταξίδι/ Εμ π ειρία» (συνέχεια…)

Πρόσβαση

Ο του ρίστας θα καταφθάσει στο αεροδρόμιοΗρακλείου από τη χώρα προέλευσης του . Εκεί θα αναμένει να υ πάρχει 
διαθεσιμότητα μέσων μεταφοράς τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μεταβεί στη ξενοδοχειακή μονάδα 
όπου  και θα διαμένει.  Η ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία θα διαμένει πρέπει να είναι σε κοντινή απόσταση από την 
τοποθεσία του  αεροδρόμιου ενώ παράλληλα να μην υ πάρχει ηχορύπανση λόγω του  αεροδρομίου. Ως ακολούθως, θα 
επιβιβαστεί χωρίς καθυστέρηση  π.χ. σε ναυλωμένα- οργανωμένα λεωφορεία/ μίνι λεωφορεία που η χωρητικότητα 
του ς θα εξαρτάται από τον αριθμό άφιξης των τουριστών. Για παράδειγμα, οι ξενοδοχειακές μονάδες είτε ατομικά ή 
σε συ νέργεια, θα μπορούσαν να οργανώσουν τα δρομολόγια αυ τά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μετάβασης των 
του ριστών.  

I. Βασικές ειδικές μορφές 
τουρισμού 

Ήλιος και Θάλασσα

II. Περιοχή επιρροής (με βάση τη 
σύγκριση κριτηρίων 

Βόρεια Ακτή (Ηράκλειο)

III. Επιπρόσθετη περιοχή 
επιρροής 

Ενδοχώρα

IV. Ειδικές μορφές τουρισμού 
ή/και καταλύτες (enablers) που 
δύναται να λειτουργήσουν 
υποστηρικτικά

Πολιτιστικός-θρησκευτικό του ρισμός, Γαστρονομικός τουρισμός
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V. «Ταξίδι/ Εμ π ειρία» (…συνέχεια…)

Ήλιος/ Παραλίες

Η Κρήτη αποτελεί ιδανικό προορισμό και προσφέρεται για φθινοπωρινές διακοπές, αφού  ως και τον Οκτώβριο 
επικρατεί μέτρια ζέστη και πολύ λίγες βροχές. Κατά μέσο όρο η θερμοκρασία είναι πάνω από 20 βαθμούς, ενώ δεν είναι 
παράξενο να σημειωθεί πολύ ζέστη. Επίσης, τον Οκτώβριο η θάλασσα είναι ακόμα πιο ήρεμη, η θερμοκρασία κυμαίνεται 
στου ς 25 βαθμούς περίπου κι οι μέρες είναι ακόμα πιο μικρές, με ελαφριά και σποραδική βροχόπτωση. Ο Νοέμβριος 
είναι ο πιο φθινοπωρινός μήνας στην Κρήτη με αρκετές βροχές και τις πρώτες κρύες μέρες. Παρ’ όλα αυ τά υπάρχουν 
αρκετές ηλιόλουστες και γαλήνιες μέρες με θερμοκρασία που φτάνει τους 20-22 βαθμούς στα παράλια. 

Θέλοντας να εκμεταλλευτεί τον ήλιο και γενικά το ήπιο μεσογειακό κλίμα της περιοχής, ο του ρίστας θα διαθέσει 
μεγάλο μέρος από τις διακοπές του  εντός της ξενοδοχειακής μονάδας, εκμεταλλευόμενος της εντός ξενοδοχείου 
εγκαταστάσεις π.χ. εξωτερική πισινά, ηλιοθεραπεία στους κήπους του ξενοδοχείου κλπ. Ακόμη και αν η θερμοκρασία 
είναι χαμηλή, ο του ρίστας μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει το μεσογειακό ήλιο είτε σε κάποιο κατάλληλα 
διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο του  ξενοδοχείου (π.χ. που θα διαθέτει ξαπλώστρες)  ή και εξωτερικά (π.χ. κήπο), με τη 
βοήθεια ενός μέσου που θα του  δοθεί από το ξενοδοχείο (π.χ. κουβέρτα).

Παράλληλα, ο του ρίστας που είναι λάτρης του  θαλάσσιου στοιχείου, θα έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί και την 
ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου του ή τις κοντινές παραλίες στις οποίες μπορεί να μεταβεί με τα πόδια. 
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Δραστηριότητες εσωτερικών χώρων 

Στις περιπτώσεις όπου  δεν θα είναι δυ νατές οι εξωτερικές δραστηριότητες λόγω καιρικών συνθηκών, ο του ρίστας θα 
μπορεί να εκμεταλλευτεί το ιδιαίτερο και ζεστό περιβάλλον του ξενοδοχείου έτσι ώστε να αισθανθεί την άνεση, ζεστασιά 
και θαλπωρή που  έχει να του προσφέρει. 

Ο του ρίστας μπορεί να εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου όπως π.χ. την εσωτερική πισίνα, 
θερμαινόμενη πισίνα, spa, διάφορες δραστηριότητες που οργανώνονται από το ξενοδοχείο, ήσυχες γωνιές για 
διάβασμα, ξεκούραση στο κεντρικό σαλόνι δίπλα από το τζάκι κλπ. 

Ο του ρίστας μπορεί να εμπλακεί σε διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει το ξενοδοχείο π.χ. παιχνίδια για κάθε 
ηλικία, επιλογή για συμμετοχή σε ενημερωτικές συναντήσεις όπου θα επεξηγείται η ιστορία, ήθη και έθιμα, ο 
πολιτισμός της Κρήτης, μεσογειακή διατροφή, έτσι ώστε ο του ρίστας να αποκτήσει μια αυθεντική εμπειρία και να 
γνωρίσει τη τοπική κουλτούρα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο του ρίστας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει παραδοσιακά κρητικά γεύματα και 
προϊόντα που  θα προσφέρονται μέσα στα πλαίσια σίτισης του  (πρόγευμα, μεσημεριανό, βραδινό) εντός ξενοδοχείου. 
Συ νταγές εποχής, φτιαγμένες με εξαιρετικές πρώτες ύλες από φυ σιολογικές-βιολογικές καλλιέργειες, κρέας, λάδι, κρασί 
τοπικής παραγωγής 

Κάλλιστα, ο του ρίστας θα μπορούσε να επισκεφθεί σε κάποια από τα γεύματα του και τοπικές παραδοσιακές ταβέρνες, 
οι οποίες θα υ ποδειχθούν από τη ξενοδοχειακή μονάδα που  θα διαμένει (δεδομένου ότι θα αναπτυχθεί κάποια μορφής 
συ νεργασία μεταξύ της ξενοδοχειακής μονάδας και της τοπικής κοινωνίας). 

162



PwC

Προϊοντική πρόταση Β
V. «Ταξίδι/ Εμ π ειρία» (…συνέχεια…)

Θρησκευτικά προσκυνήματα

Η Κρήτη, έχει πνευματική παράδοση αιώνων, που αποτυπώνεται στα ιστορικά της μνημεία, στους ναούς, στα 
μοναστήρια και στα ξωκκλήσια της. Ο του ρίστας  αναζητώντας τις αυθεντικές παραδοσιακές αξίες, θα νιώσει έντονα 
την πνευματικότητα και θρησκευτικότητα της μέσα από τις επισκέψεις του  στους πολυάριθμους τόπους λατρείας που  
είναι διάσπαρτοι στο νησί. Παράλληλα θα απολαύσει το συγκλονιστικού φυσικό περιβάλλον όπου  είναι κτισμένα. Τα 
μνημεία έχουν έντονη παρουσία στην πολιτιστική παράδοση του  νησιού.

Προγραμματισμένες και οργανωμένες διαδρομές με ναυλωμένα λεωφορεία, θα είναι διαθέσιμες καθημερινά για τη 
μετάβαση του τουρίστα σε διάφορα σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος (επαναλαμβανόμενα κάθε εβδομάδα αλλά 
διαφορετικά για κάθε ημέρα της εβδομάδας). Οι διαδρομές αυτές θα δίνουν τη δυ νατότητα στο του ρίστα να 
παραμείνει για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί σε ένα σημείο χωρίς να είναι υ ποχρεωμένος να επισκεφθεί όλα τα 
σημεία της διαδρομής. Αυτό μπορεί να γίνει με τακτικά δρομολόγια από και προς τα σημεία αυτά καθημερινά,  έτσι 
ώστε ο του ρίστας να μπορεί να επιλέξει. Τα λεωφορεία αυ τά θα μπορούν κάλλιστα να εξυπηρετούν μια ευρύτερη 
περιοχή ξενοδοχειακών μονάδων για να εξυπηρετούνται όσοι τουρίστες επιθυμούν να μεταβούν σε αυ τά τα σημεία. 
Σημαντικό στοιχείο είναι τα δρομολόγια να είναι καθορισμένα και προγραμματισμένα.  

Παράλληλα, ο του ρίστας θα μπορεί να προμηθευτεί το πακέτο σίτισης του  από το ξενοδοχείο πριν την αναχώρηση 
του , το οποίο θα μπορεί να πάρει μαζί του στην εξόρμηση και το οποίο θα περιλαμβάνει τοπικά προϊόντα. Το πακέτο 
σίτισης θα μπορούσε να διανεμηθεί είτε δωρεάν ή με επιβάρυνση ανάλογα με το είδος πακέτου διαμονής που θα 
προτιμηθεί (π.χ. BB, HB, FB, all-inclusive).

Όπου  είναι εφικτό, η περιήγηση θα μπορούσε να συνδυαστεί με επίσκεψη σε ένα γραφικό παραδοσιακό χωριό (που 
ενδεχομένως να εμπίπτει στην διαδρομή), όπου  ο του ρίστας θα μπορεί να γνωρίσει τη τοπική κουλτούρα (π.χ. να 
καθίσει σε ένα καφενείο για ξεκούραση). 
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Άφιξη

Μεταφορά

Διαμονή

‘Ήλιος/ 
Παραλίες

Εσωτερικές 
δραστηριότητες

Θρησκευτικά 
προσκυνήματα

Μεταφορά

Αεροδρόμιο

Οργανωμένα λεωφορεία

Ξενοδοχειακές μονάδες

Εκπαίδευ ση, πολιτιστικός τουρισμός

Αεροδρόμιο Βασικές προϋποθέσεις 

Αναχώρηση

Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός τουρισμός

Οργανωμένα λεωφορεία

Βασικές προϋποθέσεις 

Γ

α

σ

τ

ρ

ο

ν

ο

μ

ί

α

Κύ ριο προϊόν
Βασικές 
προϋποθέσεις 
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VII. Μοναδικά σημεία πώλησης  (Unique selling points)

Unique selling points

• Ήπιο μεσογειακό κλίμα με φυσιολογικές θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
• Πλήθος παγκόσμιων βραβευμένων παραλιών 
• Φυσική ομορφιά περιοχής, γραφικές, παρθένες παραλίες
• Σημαντικό ιστορικό υπόβαθρο και πολιτιστική κληρονομιά/ παράδοση
• Αυθεντική παραδοσιακή κουζίνα, πλούσια επιλογή σε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα/ εδέσματα
• 20 μοναστήρια διασκορπισμένα στο Νομό Ηρακλείου καθώς και πολλές εκκλησίες και παρεκκλήσια 

τα οποία φιλοξενούν σπάνιες και πολύτιμες εικόνες και τοιχογραφίες.

Υποστηρικτικές υποδομές 

• Μεγάλη επιλογή άρτιων/ αναπτυγμένων τουριστικών υποδομών (ξενοδοχειακές μονάδες) 
• Εύκολη πρόσβαση (Αερολιμένας  Ηρακλείου)
• Μοναστήρια, εκκλησίες 
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VIII. Χρονική  τοποθέτηση 

Οκτώβριος- Νοέμβριος
Περίοδος Χριστιανικού Πάσχα 

Υπ οστηρικτικά στοιχεία- Επ εξήγηση επιλογής:

• Οι ελάχιστες μηνιαίες θερμοκρασίες, μέσες μ ηνιαίες θερμοκρασίες και μέγιστες 
μ ηνιαίες θερμοκρασίες είναι υψηλότερες τους μήνες Οκτώβριο- Νοέμβριο από 
ότ ι  Μάρτ ιο- Απρίλιο.

• Τα νερά στις παραλίες τους μήνες Οκτώβριο- Νοέμβριο,  είναι ακόμη ζεστά. Η 
θερμ οκρασία της θάλασσας τον Μάιο είναι 20oC, ανεβαίνει σταδιακά μέχρι τους 
26-27 oC τ ον Ιούλιο και σιγά-σιγά πέφτει στους 20 oC τ ον Νοέμβριο.

• Βάση κλιματολογικών συνθηκών, οι  μήνες Οκτώβριος- Νοέμβριος 
προσφέρονται για την πρόταση αυτή.

• Ωστ όσο , λόγω του ότι ο πρόταση στηρίζεται στο θρησκευτικό τουρισμό, ακόμη 
μ ια ενδεχόμενη χρονική τοποθέτηση, μπορεί να είναι και η περίοδος που 
εμ πίπτει το Χριστιανικό Πάσχα (Μεγάλη Εβδομάδα) τόσο για τους Χριστιανούς 
Ορθόδοξους  όσο και  για τους Καθολικούς Ορθόδοξους  επισκέπτες .

• Η πρότ αση αυτή μπορεί να είναι ελκυστική τόσο στους Καθολικούς όσο και 
στ ους Χριστιανούς Ορθόδοξους επισκέπτες.  

• Το Χριστιανικό και Καθολικό Πάσχα σε αρκετές περιπτώσεις δεν συμπίπτουν 
χρονικά. Μ ε αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία π.χ. στους Καθολικούς 
Ορθόδοξους να γιορτάσουν  τ ο Πάσχα οικογενειακά στη χώρα τους αλλά να 
ζήσουν και  από κοντά τους εορτασμούς και σε μία Χριστιανική Ορθόδοξη χώρα. 

Χρον ική τοποθέτηση προϊον τικής πρότασης Β:

• Με βάση τ α παραπάνω,  πιο ευνοϊκή περίοδος για ανάπτυξη της πρότασης  
αυτ ής, κρίνεται η περίοδος μ εταξύ των μηνών Οκτωβρίου-Νοεμ βρίου και 
τ ην περίοδο του Χριστιανικού Πάσχα.

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
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IX. Περιγραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Αγορές-στόχοι (χώρα προέλευσης)

Κύριες αγορές Δευτερεύουσες αγορές

Ηράκλειο

• Κεντρική, Δυτική και Νότια Γερμανία 
• Ρωσία
• Ηνωμένο Βασίλειο 

Ηράκλειο

• Κύ προς

Υπ οστηρικτικά στοιχεία-Επεξήγηση επιλογής:

• Για την επιλογή της στοχευόμενης αγοράς, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλου θοι παράγοντες:

o Παράγοντας Α: Δυνατότητα μεταφοράς επιβατών στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου  (airlift capacity)
o Παράγοντας B: Καιρικές συνθήκες στις στοχευόμενες χώρες κατά την επιθυμητή περίοδο 
o Παράγοντας Γ: Χαρακτηριστικά στοχευόμενης αγοράς (εισόδημα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κλπ)

• Οι παράγοντες αυτοί αναλύονται περαιτέρω στις επόμενες διαφάνειες

• Σημειώνεται  ότι οι παράγοντες αυτοί, αναλύονται μόνο για την επιλεγμένη περίοδο που  αφορά τους μήνες 
Οκτώβριο- Νοέμβριο και τους μήνες Απρίλιο- Μάιο όπου  τοποθετείται χρονικά το Χριστιανικό Ορθόδοξο 
Πάσχα. 
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IX. Περιγραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Παράγοντας Α: Airlift capacity

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οκτώβριος- Νοέμβριος 2014

Συνολικές διαθέσιμες θέσεις: 248.766
Μέσος όρος πληρότητας (occupancy): 59%

Απρίλιος- Μάιος 2014

Συνολικές διαθέσιμες θέσεις: 436.424
Μέσος όρος πληρότητας (occupancy): 84%
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IX. Περιγραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Παράγοντας Α: Airlift capacity

• Οι επικρατέστερες εισερχόμ ενες πτήσεις για το 2014 για τις δύο περιόδους υπό μ ελέτη, προέρχονται από:

• Το Ισραήλ ,αν και διαθέτει μεγάλο αριθμό θέσεων, ίσως να μη μπορεί να θεωρηθεί στοχευόμενη αγορά λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος 
τ ο οποίο στ ηρίζεται και στο θρησκευτικό τουρισμό. Ενδεχομένως το ίδιο να ισχύει και για την Ολλανδία και Ελβετία. Η Γερμ ανία από την 
άλλη, μπορεί να θεωρηθεί ως στοχευόμενη αγορά , αφού με βάση το Παραδοτ έο Π2, κατατάσσεται ως πρώτη χώρα που επισκέπτεται την 
Κρήτ η για πολιτιστικό & θρησκευτικό τουρισμό. 

• Μεγάλος αριθμός θέσεων διατίθεται και από τη Ρωσία (συνολικά 15.463 θέσεις από όλα τα αεροδρόμια που εκτελούν πτήσεις στο Ηράκλειο). 
Επίσης, η αρκετά χαμηλή  μέση πληρότητα των πτήσεων (33%), δίνει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, καθιστώντας τη χώρα ενδεχόμενη αγορά.

• Μεγάλος αριθμός θέσεων διατίθεται και από τη Γαλλία (πέραν των 42. 592 θέσεων από όλα τα αεροδρόμ ια που εκτελούν πτήσεις στο 
Ηράκλειο). Παρ’ όλα αυτά  η υψηλή πληρότητα των πτήσεων (86%), τα περιθώρια βελτίωσης είναι περιορισμένα. Φαίνεται ότ ι είναι ώριμη η 
αγορά.

• Μεγάλος αριθμός θέσεων διατίθεται και από το Ην ωμένο Βασίλειο (συνολικά 24.912  θέσεις από όλα τα αεροδρόμια που εκτελούν πτήσεις 
στ ο Ηράκλειο).  Και σε αυτή την περίπτωση,  η μ έση πληρότητα των πτήσεων (62%), χρήζει βελτίωσης, καθιστώντας τη χώρα ακόμ η μία 
ενδεχόμ ενη αγορά.

Απ ρίλιο- Μάιο (2014)

- Ολλανδία (Αεροδρόμιο Haarlemmermeer)
- Γαλλία (Αεροδρόμιο Charles και Orly, Παρίσι)
- Κεντ ρική, Δυτική και Νότια Γερμανία (Αεροδρόμια Munich,

Frankfurt, Stuttgart Düsseldorf)
- Δ υτ ικό Ισραήλ (Αεροδρόμιο Tel  Aviv)
- Βέλγιο (Αεροδρόμιο  Βρυξελλών) 

Οκτώβριο- Νοέμ βριο (2014)

- Δ υτ ικό Ισραήλ (Αεροδρόμιο Lod)
- Κεντ ρική, Δυτική και Νότια Γερμανία (Αεροδρόμια Munich, Frankfurt, 

Stu ttgart Düsseldorf, Hamburg, Hannover)
- Ολλανδία (Αεροδρόμιο Haarlemmermeer)
- Ελβετία (Αεροδρόμ ιο Zürich) 
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Παράγοντας Β: Καιρικές συνθήκες στις στοχευόμενες χώρες κατά την επιθυμητή περίοδο 

Γερμανία Ρωσία Ην. 
Βασίλειο 

Γερμανία Ρωσία Ην. 
Βασίλειο 

Οκτώβριος Νοέμβριος 

Μέση θερμοκρασία (oC) 8,7 0,4 10,1 3,7 -9,2 6,7

Μέση μέγιστη θερμοκρασία (oC) 12,3 4,4 13,4 6,3 -5,4 9,6

Μέση χαμηλή θερμοκρασία (oC) 5,3 -2,9 7 1,4 -12,3 4

Μέση βροχόπτωση (mm) (oC) 55,3 45 74,8 53,7 37,1 74,2

Κρήτη

Οκτ . Ν οεμ.

20 16,6

23,4 20

16,5 13,4

64,9 59

Η
Ρ
Α
Κ
Λ
Ε
Ι
Ο

Συμπ εράσματα:

• Οι χώρες οι οποίες έχου ν αναγνωριστεί με βάση το Παράγοντα Α (Airlift Capacity), έχουν χαμηλότερες 
θερμοκρασίες τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο από την Κρήτη.

• Η ίδια εικόνα παρου σιάζεται και για τους μήνες Απρίλιο- Μάιο. Σε αυ τή την περίοδο, εκτός από τις καιρικές 
συ νθήκες, γιορτάζεται και το Χριστιανικό Ορθόδοξο Πάσχα, το οποίο ως εορτή, αποτελεί από μονό του  ένα 
επιπρόσθετο λόγο για τον τουρίστα να επισκεφθεί τη Κρήτη. 

• Με βάση τα παραπάνω, ενδεχομένως οι καιρικές συνθήκες να αποτελούν επιπρόσθετο κίνητρο για τους 
του ρίστες να επισκεφθούν τη Κρήτη το διάστημα αυ τό. 
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Παράγοντας Γ: Χαρακτηριστικά στοχευόμενης αγοράς (εισόδημα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κλπ)

• Συντ αξιούχοι • Υ ψηλή σύνταξη

Υπ οστηρικτικά στοιχεία- Επ εξήγηση επιλογής:

Εισόδημ α

• Το πακέτ ο διακοπών που περιγράφεται , ενδεχομ ένως να είναι δεύτερης προτ εραιότητ ας για ένα επισκέπτη (να μ ην αποτελεί δηλαδή τις
πρωταρχικές τ ου διακοπές λόγω της χρονικής τ ου τ οποθέτησης). Για τ ο λόγο αυτ ό, στ οχευόμ ενες αγορές θα μπορούσαν να είναι άτ ομ α
από χώρες μ ε υψηλά ετήσια εισοδήμ ατα, τ α οποία έχουν τ ην δυνατότ ητα/ ευχέρεια για διακοπές και κατ άτ η διάρκειατων shoulder
months.

• Ο νομ οθετημένος μικτός κατώτατος μισθός σε χώρες όπως η Γερμ ανία είναι από τους υψηλότερους σε όλη την Ευρώπη.
• Η Γερμ ανία και το Ηνωμ έν ο Βασίλειο είναι στις πρώτες οκτώ ευρωπαϊκές χώρες μ ε τ ο υψηλότερο ετήσιο εισόδημ α, με βάση τ ο

Eu rostat (2014)
• Α ρκετά υψηλό ετήσιο εισόδημα έχει και η Ρωσία

Ηλικία- οικογ ενειακή κατάσταση

• Οι συνταξιούχ οι, μ ε υψηλή σύνταξη, μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή στ οχευόμενη αγορά λόγω τ ης διαθεσιμ ότ ητας ελεύθερου
χρόνου που ενδεχομένως να τ ους χαρακτηρίζει καθώς επίσης και τ ης ενισχυμ ένης πνευματικότ ητας και θρησκευτικότ ητας που τ ους
διακατ έχει.

• Η Κύπ ρος, θα μπορούσε να θεωρηθεί δευτερεύουσα στ οχευόμ ενη χώρα. Η Κρήτ η γενικά προτιμ είται απότ ους Κύπριους σαν τ ουριστικός
προορισμ ός π.χ. λόγω της κοντινής απόστ ασης, των ίδιων κλιμ ατ ολογικών συνθηκών που επικρατ ούν στα δύο νησιά αλλά και τις
πολιτιστικής/ πολιτισμικής εγγύτητας. Επίσης, η Κύπρος κατατάσσεται ως 14η ευρωπαϊκή χώρα με το υψηλότερο ετήσιο εισόδημ α.
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X. Διαμονή επισκέπτη

Χρονική διάρκεια Τύπος καταλύματος

• Μία εβδομάδα • Ξενοδοχειακά καταλύματα 4*- 5*
• Διαμονή με πρόγευμα (BB), ημιδιατροφή (ΗΒ), πλήρη διατροφή (FB)
• Πλήρης κάλυψη διαμονής και διατροφής (all-inclusive)

Υπ οστηρικτικά στοιχεία-Επεξήγηση επιλογής:

• Δεδομένου ότι ο τουρίστας ταξιδεύει σε εκτός σεζόν εποχή, θα θέλει να έχει διασφαλίσει εκ των προτέρων την εύκολη
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες π.χ. σίτιση κλπ. Το προφίλ του του ρίστα που θα επέλεγε αυτό το πακέτο, αναζητεί
επίσης τη χαλάρωση, άνεση και ξεκού ραση. Επομένως καταλύματα όπως ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, του ριστικές
επαύλεις στις οποίες θα κληθεί π.χ. να φροντίσει για το φαγητό του, την καθαριότητα του κλπ, ίσως να μην είναι τόσο
ελκυστικά σε αυ τή την περίπτωση.

• Ο του ρίστας ενδεχομένως να προτιμήσει ένα κατάλυμα που να μπορεί να του παρέχει βασικές υπηρεσίες όπως
πρόγευμα (BB), ημιδιατροφή (ΗΒ), πλήρη διατροφή (FB) ή ακόμη και πακέτο πλήρης κάλυψης διαμονής και
διατροφής (all-inclusive).

• Δεδομένου ότι το πακέτο διακοπών που περιγράφεται, ενδεχομένως να είναι δεύτερης προτεραιότητας για ένα
επισκέπτη με υψηλό ετήσιο εισόδημα, θα προτιμήσει να διαμείνει σε του ριστικά καταλύματα της τάξης των 4 ή 5
αστέρων.
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I. Βασικές ειδικές μορφές τουρισμού

II. Περιοχή επιρροής (με βάση τη σύγκριση κριτηρίων)

III. Επιπρόσθετη περιοχή επιρροής 

IV. Ειδικές μορφές τουρισμού ή/και καταλύτες (enablers) που δύναται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά

V. Ταξίδι/ Εμπειρία 
- Πρόσβαση
- Ήλιος/ Παραλίες 
- Δραστηριότητες εσωτερικών χώρων 
-Πεζοπορία/ trekking 

VI. Αλυσίδα προστιθέμενης τουριστικής αξίας 

VII.Μοναδικά σημεία πώλησης  (Unique selling points)
- Unique selling points
- Υποστηρικτικές υποδομές 

VIII.Χρονική τοποθέτηση

IX. Περιγραφή τμήματος αγοράς 
- Αγορές- στόχοι (χώρα προέλευσης)
- Χαρακτηριστικά στοχευόμενης αγοράς

X. Διαμονή επισκέπτη

- Χρονική διάρκεια
- Τύ πος καταλύματος
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V. «Ταξίδι/ Εμ π ειρία» (συνέχεια…)

Πρόσβαση

Ο του ρίστας θα καταφθάσει στο αεροδρόμιοΗρακλείου από τη χώρα προέλευσης του . Εκεί θα αναμένει να υ πάρχει 
διαθεσιμότητα μέσων μεταφοράς τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μεταβεί στη ξενοδοχειακή μονάδα 
όπου  και θα διαμένει.  Η ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία θα διαμένει πρέπει να είναι σε κοντινή απόσταση από την 
τοποθεσία του  αεροδρόμιου ενώ παράλληλα να μην υ πάρχει ηχορύπανση λόγω του  αεροδρομίου. Ως ακολούθως, θα 
επιβιβαστεί χωρίς καθυστέρηση  π.χ. σε ναυλωμένα- οργανωμένα λεωφορεία/ μίνι λεωφορεία που η χωρητικότητα 
του ς θα εξαρτάται από τον αριθμό άφιξης των τουριστών. Για παράδειγμα, οι ξενοδοχειακές μονάδες είτε ατομικά ή 
σε συ νέργεια, θα μπορούσαν να οργανώσουν τα δρομολόγια αυ τά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μετάβασης των 
του ριστών.  

I. Βασικές ειδικές μορφές 
τουρισμού 

Ήλιος και Θάλασσα

II. Περιοχή επιρροής (με βάση τη 
σύγκριση κριτηρίων 

Βόρεια Ακτή (Ηράκλειο)

III. Επιπρόσθετη περιοχή 
επιρροής 

Ενδοχώρα

IV. Ειδικές μορφές τουρισμού 
ή/και καταλύτες (enablers) που 
δύναται να λειτουργήσουν 
υποστηρικτικά

Γαστρονομικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός- του ρισμός περιπέτειας, 
πολιτιστικός τουρισμός
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V. «Ταξίδι/ Εμ π ειρία» (…συνέχεια…)

Ήλιος/ Παραλίες

Η Κρήτη αποτελεί ιδανικό προορισμό και προσφέρεται για φθινοπωρινές διακοπές, αφού  ως και τον Οκτώβριο 
επικρατεί μέτρια ζέστη και πολύ λίγες βροχές. Κατά μέσο όρο η θερμοκρασία είναι πάνω από 20 βαθμούς, ενώ δεν είναι 
παράξενο να σημειωθεί πολύ ζέστη. Επίσης, τον Οκτώβριο η θάλασσα είναι ακόμα πιο ήρεμη, η θερμοκρασία κυμαίνεται 
στου ς 25 βαθμούς περίπου κι οι μέρες είναι ακόμα πιο μικρές, με ελαφριά και σποραδική βροχόπτωση. Ο Νοέμβριος 
είναι ο πιο φθινοπωρινός μήνας στην Κρήτη με αρκετές βροχές και τις πρώτες κρύες μέρες. Παρ’ όλα αυ τά υπάρχουν 
αρκετές ηλιόλουστες και γαλήνιες μέρες με θερμοκρασία που φτάνει τους 20-22 βαθμούς στα παράλια. 

Θέλοντας να εκμεταλλευτεί τον ήλιο και γενικά το ήπιο μεσογειακό κλίμα της περιοχής, ο του ρίστας θα διαθέσει 
μεγάλο μέρος από τις διακοπές του  εντός της ξενοδοχειακής μονάδας, εκμεταλλευόμενος της εντός ξενοδοχείου 
εγκαταστάσεις π.χ. εξωτερική πισινά, ηλιοθεραπεία στους κήπους του ξενοδοχείου κλπ. Ακόμη και αν η θερμοκρασία 
είναι χαμηλή, ο του ρίστας μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει το μεσογειακό ήλιο είτε σε κάποιο κατάλληλα 
διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο του  ξενοδοχείου (π.χ. που θα διαθέτει ξαπλώστρες)  ή και εξωτερικά (π.χ. κήπο), με τη 
βοήθεια ενός μέσου που θα του  δοθεί από το ξενοδοχείο (π.χ. κουβέρτα).

Παράλληλα, ο του ρίστας που είναι λάτρης του  θαλάσσιου στοιχείου, θα έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί και την 
ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου του ή τις κοντινές παραλίες στις οποίες μπορεί να μεταβεί με τα πόδια. 
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V. «Ταξίδι/ Εμ π ειρία» (…συνέχεια…)

Δραστηριότητες εσωτερικών χώρων 

Στις περιπτώσεις όπου  δεν θα είναι δυ νατές οι εξωτερικές δραστηριότητες λόγω καιρικών συνθηκών, ο του ρίστας θα 
μπορεί να εκμεταλλευτεί το ιδιαίτερο και ζεστό περιβάλλον του ξενοδοχείου έτσι ώστε να αισθανθεί την άνεση, ζεστασιά 
και θαλπωρή που  έχει να του προσφέρει. 

Ο του ρίστας μπορεί να εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου όπως π.χ. την εσωτερική πισίνα, 
θερμαινόμενη πισίνα, spa, διάφορες δραστηριότητες που οργανώνονται από το ξενοδοχείο, ήσυχες γωνιές για 
διάβασμα, ξεκούραση στο κεντρικό σαλόνι δίπλα από το τζάκι κλπ. 

Ο του ρίστας μπορεί να εμπλακεί σε διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει το ξενοδοχείο π.χ. παιχνίδια για κάθε 
ηλικία, επιλογή για συμμετοχή σε ενημερωτικές συναντήσεις όπου θα επεξηγείται η ιστορία, ήθη και έθιμα, ο 
πολιτισμός της Κρήτης, μεσογειακή διατροφή, έτσι ώστε ο του ρίστας να αποκτήσει μια αυθεντική εμπειρία και να 
γνωρίσει τη τοπική κουλτούρα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο του ρίστας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει παραδοσιακά κρητικά γεύματα και 
προϊόντα που  θα προσφέρονται μέσα στα πλαίσια σίτισης του  (πρόγευμα, μεσημεριανό, βραδινό) εντός ξενοδοχείου. 
Συ νταγές εποχής, φτιαγμένες με εξαιρετικές πρώτες ύλες από φυ σιολογικές-βιολογικές καλλιέργειες, κρέας, λάδι, κρασί 
τοπικής παραγωγής 

Κάλλιστα, ο του ρίστας θα μπορούσε να επισκεφθεί σε κάποια από τα γεύματα του και τοπικές παραδοσιακές ταβέρνες, 
οι οποίες θα υ ποδειχθούν από τη ξενοδοχειακή μονάδα που  θα διαμένει (δεδομένου ότι θα αναπτυχθεί κάποια μορφής 
συ νεργασία μεταξύ της ξενοδοχειακής μονάδας και της τοπικής κοινωνίας). 
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V. «Ταξίδι/ Εμ π ειρία» (…συνέχεια…)

Πεζοπορία/ trekking

Ο ιδανικότερος τρόπος να εξερευνηθεί η καρδιά της Κρήτης είναι μέσω πεζοπορικών περιηγήσεων. Τα φυ σικά της 
τοπία δεν περιορίζονται στις θαυμάσιες παραλίες της. Η άγρια δύ ση της Κρήτης διαθέτει τα καλύτερα μονοπάτια που  
υ πάρχουν στο νησί και συγκρίνονται με τα καλύτερα της Ευρώπης. Ο του ρίστας-περιηγητής, μπορεί να αποκτήσει 
μοναδικές εμπειρίες μέσω αυ τής της φυσικής δραστηριότητας, εξερευνώντας την παρθένα φύ ση που χαρίζει 
απλόχερα αρώματα και μοναδικές εικόνες. 

Ο του ρίστας, συνδυάζοντας ξεκούραση και φυσική δραστηριότητα, θα εμπλακεί με χαμηλού βαθμού δυ σκολίας 
πεζοπορικές διαδρομές (π.χ. 2-3 ώρες πεζοπορία σε χωματόδρομου ς ή καλοδιατηρημένα μονοπάτια), έτσι ώστε να 
είναι προσιτές για τον καθέναν που έχει μια βασική φυσική κατάσταση (με ή χωρίς εμπειρία πεζοπορίας). 

Προγραμματισμένες και οργανωμένες διαδρομές με ναυλωμένα λεωφορεία κατάλληλα (π.χ. με αποθηκευτικούς 
χώρου ς για τοποθέτηση απαραίτητου εξοπλισμού πεζοπορίας) για το σκοπό αυ τό, θα είναι διαθέσιμες καθημερινά για 
τη μετάβαση του τουρίστα στο σημείο πεζοπορίας (επαναλαμβανόμενα κάθε εβδομάδα αλλά διαφορετικά για κάθε 
ημέρα της εβδομάδας). Παράλληλα, ο του ρίστας θα μπορεί να προμηθευτεί το πακέτο σίτισης του  από το 
ξενοδοχείο πριν την αναχώρηση του, το οποίο θα μπορεί να πάρει μαζί του στην εξόρμηση και το οποίο θα 
περιλαμβάνει τοπικά προϊόντα. Το πακέτο σίτισης θα μπορούσε να διανεμηθεί είτε δωρεάν ή με επιβάρυνση ανάλογα 
με το είδος πακέτου διαμονής που θα προτιμηθεί (π.χ. BB, HB, FB, all-inclusive).

Όπου  είναι εφικτό, η περιήγηση θα μπορούσε να συνδυαστεί με επίσκεψη σε ένα γραφικό παραδοσιακό χωριό (που 
ενδεχομένως να εμπίπτει στην διαδρομή), όπου  ο του ρίστας θα μπορεί να γνωρίσει τη τοπική κουλτούρα (π.χ. να 
καθίσει σε ένα καφενείο για ξεκούραση). 

Κατά την επιστροφή του  στο ξενοδοχείο, θα έχει την ευκαιρία να αποθηκεύσει τον εξοπλισμό του  σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο, για σκοπούς υγιεινής και καθαριότητας. Το ξενοδοχείο θα μπορού σε να προσφέρει υ πηρεσίες 
καθαριότητας του εξοπλισμού αυ τού. 

178



PwC

Προϊοντική πρόταση Γ
VI. Αλυσίδα προστιθέμενης τουριστικής αξίας
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Άφιξη

Μεταφορά

Διαμονή

‘Ήλιος/ 
Παραλίες

Εσωτερικές 
δραστηριότητες

Πεζοπορία/ 
trekking

Μεταφορά

Αεροδρόμιο

Οργανωμένα λεωφορεία

Ξενοδοχειακές μονάδες

Εκπαίδευ ση, πολιτιστικός τουρισμός

Αεροδρόμιο Βασικές προϋποθέσεις 

Αναχώρηση

Αθλητικός τουρισμός- του ρισμός 
περιπέτειας 

Οργανωμένα λεωφορεία

Βασικές προϋποθέσεις 

Γ

α

σ

τ

ρ

ο

ν

ο

μ

ί

α

Κύ ριο προϊόν
Βασικές 
προϋποθέσεις 
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Προϊοντική πρόταση Γ

VII. Μοναδικά σημεία πώλησης  (Unique selling points)

Unique selling points

• Ήπιο μεσογειακό κλίμα με φυσιολογικές θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
• Πλήθος παγκόσμιων βραβευμένων παραλιών 
• Φυσική ομορφιά περιοχής, γραφικές, παρθένες παραλίες
• Σημαντικό ιστορικό υπόβαθρο και πολιτιστική κληρονομιά/ παράδοση
• Αυθεντική παραδοσιακή κουζίνα, πλούσια επιλογή σε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα/ εδέσματα
• Τα βουνά της Κρήτης αποτελούν τμήμα του μεγάλου ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4

Υποστηρικτικές υποδομές 

• Μεγάλη επιλογή άρτιων/ αναπτυγμένων τουριστικών υποδομών (ξενοδοχειακές μονάδες) 
• Εύκολη πρόσβαση (Αερολιμένας Χανίων, Αερολιμένας Ηρακλείου)
• Μοναδικά μονοπάτια
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VIII. Χρονική  τοποθέτηση 

Οκτώβριος- Νοέμβριος

Υπ οστηρικτικά στοιχεία- Επ εξήγηση επιλογής:

• Οι ελάχιστες μηνιαίες θερμοκρασίες, μέσες μ ηνιαίες θερμοκρασίες και 
μ έγιστες μηνιαίες θερμοκρασίες είναι υψηλότερες τους μήνες Οκτώβριο-
Ν οέμ βριο από ότ ι Μάρτιο- Απρίλιο.

• Τα νερά στις παραλίες τους μήνες Οκτώβριο- Νοέμβριο,  είναι ακόμη ζεστά. 
Η θερμ οκρασία της θάλασσας τον Μάιο είναι 20oC, ανεβαίνει σταδιακά μέχρι 
τ ους 26-27 oC τον Ιούλιο και σιγά-σιγά πέφτει στους 20 oC τ ον Νοέμβριο.

• Η μ έση μ ηνιαία ένταση ανέμων τους μήνες Οκτώβριο- Ν οέμβριο είναι 
χαμ ηλότερη από ότι τους μήνες Μάρτιο – Α πρίλιο. 

• Η μ έση μ ηνιαία βροχόπτωση τους μήνες Οκτώβριο- Νοέμβριο είναι  
χαμ ηλότερη από ότι τους μήνες Μάρτιο- Α πρίλιο. 

Χρον ική τοποθέτηση προϊον τικής πρότασης Γ:

• Με βάση τ α παραπάνω,  πιο ευνοϊκή περίοδος για ανάπτυξη της πρότασης  
αυτ ής, κρίνεται η περίοδος μ εταξύ των μηνών Οκτωβρίου- Νοεμ βρίου 

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
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IX. Περιγραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Αγορές-στόχοι (χώρα προέλευσης)

Κύριες αγορές Δευτερεύουσες αγορές

Ηράκλειο

• Κεντρική, Δυτική και Νότια Γερμανία 
• Ολλανδία

Ηράκλειο

• Ελβετία

Υπ οστηρικτικά στοιχεία-Επεξήγηση επιλογής:

• Για την επιλογή της στοχευόμενης αγοράς, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλου θοι παράγοντες:

o Παράγοντας Α: Δυνατότητα μεταφοράς επιβατών στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου  (airlift capacity)
o Παράγοντας B: Καιρικές συνθήκες στις στοχευόμενες χώρες κατά την επιθυμητή περίοδο 
o Παράγοντας Γ: Χαρακτηριστικά στοχευόμενης αγοράς (εισόδημα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κλπ)

• Οι παράγοντες αυτοί αναλύονται περαιτέρω στις επόμενες διαφάνειες

• Σημειώνεται  ότι οι παράγοντες αυτοί, αναλύονται μόνο για την επιλεγμένη περίοδο που  αφορά τους μήνες 
Οκτώβριο- Νοέμβριο. 
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IX. Περιγραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Παράγοντας Α: Airlift capacity

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συ νολικές διαθέσιμες θέσεις: 248.766

Μέσος όρος πληρότητας (occupancy): 59%

Οι επικρατέστερες εισερχόμενες πτήσεις προέρχονται από:

- Δυτικό Ισραήλ (Αεροδρόμιο Lod)
- Κεντρική, Δυτική και Νότια Γερμανία (Αεροδρόμια Munich, Frankfurt, Stuttgart Düsseldorf, Hamburg, 

Hannover)
- Ολλανδία (Αεροδρόμιο Haarlemmermeer)
- Ελβετία (Αεροδρόμιο Zürich) 
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IX. Περιγραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Παράγοντας Β: Καιρικές συνθήκες στις στοχευόμενες χώρες κατά την επιθυμητή περίοδο 

Ισραήλ Γερμανία Ολλανδία Ελβετία Ισραήλ Γερμανία Ολλανδία Ελβετία

Οκτώβριος Νοέμβριος 

Μέση θερμοκρασία
(oC)

22,2 8,7 10,5 7,2 17,5 3,7 5,9 1,8

Μέση μέγιστη 
θερμοκρασία (oC)

28 12,3 13,3 11,7 22,6 6,3 8,5 5,4

Μέση χαμηλή 
θερμοκρασία (oC)

16,9 5,3 7,4 2,9 12,5 1,4 3,8 -1,4

Μέση βροχόπτωση
(mm) (oC)

15,7 55,3 68,2 92,6 57,8 53,7 63,8 97,1

Κρήτη

Οκτ . Ν οεμ.

20 16,6

23,4 20

16,5 13,4

64,9 59

Η
Ρ
Α
Κ
Λ
Ε
Ι
Ο

Συμπ εράσματα:

Ηράκλειο: Το Ισραήλ, έχοντας περίπου ίδιες θερμοκρασίες με την Κρήτη, ενδεχομένως να μην αποτελεί πρωτεύων 
αγορά. 
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IX. Περιγραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Παράγοντας Γ: Χαρακτηριστικά στοχευόμενης αγοράς (εισόδημα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κλπ)

• Συντ αξιούχοι
• Ζευγάρια χωρίς τη συνοδεία παιδιών 
• Οικογένειες με παιδιά

• Υ ψηλή σύνταξη
• Υ ψηλό ετήσιο εισόδημα
• Υ ψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο

Υπ οστηρικτικά στοιχεία- Επ εξήγηση επιλογής:

Εισόδημ α

• Το πακέτ ο διακοπών που περιγράφεται , ενδεχομ ένως να είναι δεύτερης προτ εραιότητ ας για ένα επισκέπτη (να μ ην αποτελεί δηλαδή τις
πρωταρχικές τ ου διακοπές λόγω της χρονικής τ ου τ οποθέτησης). Για τ ο λόγο αυτ ό, στ οχευόμ ενες αγορές θα μπορούσαν να είναι άτ ομ α
από χώρες μ ε υψηλά ετήσια εισοδήμ ατα, τ α οποία έχουν τ ην δυνατότ ητα/ ευχέρεια για διακοπές και κατ άτ η διάρκειατων shoulder
months.

• Ο νομ οθετ ημένος μικτ ός κατώτατ ος μισθός σε χώρες όπως η Γερμανία, Ολλαν δία και Δανία είναι από τ ους υψηλότερους σε όλη την
Ευρώπη.

• Η Δαν ία, Σουηδία, Φιλανδία, Ολλαν δίακαι Γερμ ανία είναι στις πρώτες δέκα ευρωπαϊκές χώρες με το υψηλότερο ετήσιο εισόδημα.

Ηλικία- οικογ ενειακή κατάσταση

• Οι συνταξιούχ οι, μ ε υψηλή σύνταξη, μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή στ οχευόμενη αγορά λόγω τ ης διαθεσιμ ότ ητας ελεύθερου
χρόνου που ενδεχομένως να τους χαρακτηρίζει

• Ζευγ άρια χωρίς την συνοδεία παιδιών, υψηλού ετήσιου εισοδήματος, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι μια καλή αγορά.
• Οικογ έν ειες μ ε π αιδία, μ ε υψηλό ετήσιο εισόδημ α είναι ακόμ η μια πιθανή αγορά. Σε κάποιες χώρες υπάρχει ο θεσμ ός τ ου autumn

break (που ισχύει έως και στη τ ριτοβάθμια εκπαίδευση), τ ο οποίο επί τ ο πλείστ ο τ οποθετ είται χρονικά το μήν α Οκτώβριο
(συγκεκριμένα από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Νοεμβρίου).

Για παράδειγμα:
- Στ ην Ολλανδία και Γερμανία το autumn break διαρκεί 2 εβδομάδες (διαφορετική χρονική περίοδος ανά διοικητική περιοχή)
- Στ ην Φιλανδία, Δανία και Σουηδία το autumn break διαρκεί 1 εβδομάδα (διαφορετική χρονική περίοδος ανά διοικητική περιοχή)
• Στ ην Κύπρο και Ελλάδα δεν υπάρχει αυτός ο θεσμός.

• Η πεζοπορία έχει γίνει πολύ διάσημη τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, απαριθμώντας περίπου 3,2 εκατομμύρια ενεργούς πεζοπόρους.
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Παράγοντας Γ: Χαρακτηριστικά στοχευόμενης αγοράς (εισόδημα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κλπ)

• Συντ αξιούχοι
• Ζευγάρια χωρίς τη συνοδεία παιδιών 
• Οικογένειες με παιδιά

• Υ ψηλή σύνταξη
• Υ ψηλό ετήσιο εισόδημα
• Υ ψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο

Υπ οστηρικτικά στοιχεία- Επ εξήγηση επιλογής:

Εισόδημ α

• Το πακέτ ο διακοπών που περιγράφετ αι, ενδεχομένως να είναι τ ο δεύτερο ή τ ο τρίτ ο στ η σειρά για ένα επισκέπτη (ναμ ην αποτελεί δηλαδή
τ ις πρωταρχικές του διακοπές). Για το λόγο αυτό, στοχευόμενες αγορές θα μπορούσαν να είναι χώρες μ ε υψηλά ετήσια εισοδήματα.

• Ο νομ οθετ ημένος μικτ ός κατώτατ ος μισθός σε χώρες όπως η Γερμανία, Ολλαν δία και Δανία είναι από τ ους υψηλότερους σε όλη την
Ευρώπη.

• Η Δαν ία, Σουηδία, Φιλανδία, Ολλαν δίακαι Γερμ ανία είναι στις πρώτες δέκα χώρες με το υψηλότερο ετήσιο εισόδημα.

Ηλικία- οικογ ενειακή κατάσταση

• Οι συνταξιούχ οι, μ ε υψηλή σύνταξη, είναι μια καλή στ οχευόμ ενη αγορά λόγω τ ης πολυτέλειας χρόνου που ενδεχομένως να τ ους
χαρακτ ηρίζει

• Ζευγ άρια χωρίς την συνοδεία παιδιών, υψηλού ετήσιου εισοδήματος, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι μια καλή αγορά.
• Οικογ έν ειες μ ε π αιδία, μ ε υψηλό ετήσιο εισόδημ α είναι ακόμ η μια πιθανή αγορά. Σε κάποιες χώρες υπάρχει ο θερμ ός τ ου autumn

break (που ισχύει έως και στη τ ριτοβάθμια εκπαίδευση), τ ο οποίο επί τ ο πλείστ ο τ οποθετ είται χρονικά το μήν α Οκτώβριο
(συγκεκριμένα από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Νοεμβρίου).

Για παράδειγμα:
- Στ ην Ολλανδία και Γερμανία το autumn break διαρκεί 2 εβδομάδες (διαφορετική χρονική περίοδος ανά διοικητική περιοχή)
- Στ ην Φιλανδία, Δανία και Σουηδία το autumn break διαρκεί 1 εβδομάδα (διαφορετική χρονική περίοδος ανά διοικητική περιοχή)
• Στ ην Κύπρο και Ελλάδα δεν υπάρχει αυτός ο θεσμός.

• Η πεζοπορία έχει γίνει πολύ διάσημη τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, απαριθμώντας περίπου 3,2 εκατομμύρια ενεργούς πεζοπόρους.
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X. Διαμονή επισκέπτη

Χρονική διάρκεια Τύπος καταλύματος

• Μία εβδομάδα • Ξενοδοχειακά καταλύματα 4*- 5*
• Διαμονή με πρόγευμα (BB), ημιδιατροφή (ΗΒ), πλήρη διατροφή (FB)
• Πλήρης κάλυψη διαμονής και διατροφής (all-inclusive)

Υπ οστηρικτικά στοιχεία-Επεξήγηση επιλογής:

• Δεδομένου ότι ο τουρίστας ταξιδεύει σε εκτός σεζόν εποχή, θα θέλει να έχει διασφαλίσει εκ των προτέρων την εύκολη
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες π.χ. σίτιση κλπ. Το προφίλ του του ρίστα που θα επέλεγε αυτό το πακέτο, αναζητεί
επίσης τη χαλάρωση, άνεση και ξεκού ραση. Επομένως καταλύματα όπως ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, του ριστικές
επαύλεις στις οποίες θα κληθεί π.χ. να φροντίσει για το φαγητό του, την καθαριότητα του κλπ, ίσως να μην είναι τόσο
ελκυστικά σε αυ τή την περίπτωση.

• Ο του ρίστας ενδεχομένως να προτιμήσει ένα κατάλυμα που να μπορεί να του παρέχει βασικές υπηρεσίες όπως
πρόγευμα (BB), ημιδιατροφή (ΗΒ), πλήρη διατροφή (FB) ή ακόμη και πακέτο πλήρης κάλυψης διαμονής και
διατροφής (all-inclusive).

• Δεδομένου ότι το πακέτο διακοπών που περιγράφεται, ενδεχομένως να είναι δεύτερης προτεραιότητας για ένα
επισκέπτη με υψηλό ετήσιο εισόδημα, θα προτιμήσει να διαμείνει σε του ριστικά καταλύματα της τάξης των 4 ή 5
αστέρων.
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Χρον ική  τοποθέτηση (και για τις τρεις προϊοντικές προτάσεις)

Προϊον τική Πρόταση Α Προϊον τική Πρόταση Β Προϊον τική Πρόταση Β

Οκτ ώβριος- Νοέμβριος Οκτ ώβριος- Νοέμβριος 
Περίοδος Χριστιανικού Πάσχα

Οκτ ώβριος- Νοέμβριος 

Διαμ ονή επισκέπτη (και για τις τρεις προϊοντικές προτάσεις)

Χρον ική διάρκεια Τύπ ος καταλύματος

• Μία εβδομ άδα • Ξενοδοχειακά καταλύματα 4*- 5*
• Δ ιαμονή με πρόγευμα (BB), ημιδιατροφή (ΗΒ), πλήρη διατροφή (FB)
• Πλήρης κάλυψη διαμονής και διατροφής (all-inclusive)

Περιγ ραφή στοχευόμενου τμήματος  αγοράς

Αγ ορές-στόχοι (χ ώρα προέλευσης)

Προϊον τική Πρόταση Α Προϊον τική Πρόταση Β Προϊον τική Πρόταση Γ

Κύριες αγ ορές Κύριες αγ ορές Κύριες αγ ορές 

Ηράκλειο
• Γερμ ανία
• Ολλανδία
• Ελβετία

Χαν ιά
• Φιλανδία 
• Δ ανία
• Σουηδία

Ηράκλειο
• Γερμ ανία
• Ηνωμ ένο Βασίλειο 
• Ρωσία

Ηράκλειο
• Γερμ ανία
• Ολλανδία

Δευτερεύουσες αγορές Δευτερεύουσες αγορές Δευτερεύουσες αγορές

• Ισραήλ • Κύπρος • Κύπρος • Ελβετία

Χαρακτηριστικά στοχευόμενης αγοράς (και για τις τρεις προϊοντικές προτάσεις)

• Συντ αξιούχοι
• Ζευγάρια χωρίς τη 

συνοδεία παιδιών 
• Οικογένειες με 

παιδιά 

• Υ ψηλή σύνταξη
• Υ ψηλό ετήσιο 

εισόδημ α
• Υ ψηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο

• Συντ αξιούχοι • Υ ψηλή
σύντ αξη

• Συντ αξιούχοι
• Ζευγάρια χωρίς 

τ η συνοδεία 
παιδιών 

• Οικογένειες με 
παιδιά 

• Υ ψηλή σύνταξη
• Υ ψηλό ετήσιο 

εισόδημ α
• Υ ψηλό 

εκπαιδευτικό 
επίπεδο
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5. Προσδιορισμός του ρόλου του ΣΕΤΕ 
για την υποστήριξη της εφαρμογής της 
στρατηγικής της Περιφέρειας
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• Ο ΣΕΤΕ ως Κοινωνικός Εταίρος, έχει αυξημένες υποχρεώσεις και δικαιώματα, έναντι της 
υλοποίησης της στρατηγικής της Περιφέρειας Κρήτης. Οι υποχρεώσεις του όμως δεν έγκεινται 
στην καθεαυτό υλοποίηση της στρατηγικής αποκλειστικά. 

• Ο ρόλος του ΣΕΤΕ, μπορεί να έχει συντονιστικό αλλά και εποπτικό χαρακτήρα, στα πλαίσια 
της αποτελεσματικής διαχείρισης του προορισμού. Ο ρόλος αυτός θα επιτρέπει την 
παρακολούθηση της υλοποίησης  της στρατηγικής καθώς επίσης και τη διασφάλιση της ποιότητας 
(quality assurance) των υλοποιημένων στρατηγικών ενεργειών. Εκτός δηλαδή από την 
εμπειρογνωμοσύνη που ο ΣΕΤΕ είναι εκ φύσεως σε θέση να παρέχει, θα μπορεί έγκαιρα να 
εντοπίζει και να καταδεικνύει αποκλίσεις ή μη συμβατές διαφοροποιήσεις στα αρμόδια θεσμικά 
όργανα (oversight body).

Ρόλος ΣΕΤΕ 
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Ρόλος ΣΕΤΕ 

• O ΣΕΤΕ θα μπορεί να αναλάβει δράσεις για την ευαισθητοποίηση των αρμόδιων και άμεσα 
εμπλεκόμενων φορέων όπως για παράδειγμα:

• Μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία βασικών συνεργειών , οι οποίες 
θα επιτρέψουν την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής.

Κυβέρνηση (εθνική, περιφέρειες)

Υπηρεσίες Οικονομικής 
Ανάπτυξης

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μεταφορές

Πολιτισμικές, αθλητικές 
οργανώσεις

Ξενοδοχειακός τομέας

Τομέας εστίασης/ ψυχαγωγίας

Ενδιάμεσοι (π.χ. Tour 
Operators)

Συνεργασίες τοπικών 
παραγόντων

Οργανισμοί υποστήριξης 
επιχειρηματικότητας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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6. Πηγές 
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• Επεξεργασία στοιχείων αεροδρομίων- ΣΕΤΕ, 2015
• Επεξεργασία στοιχείων αεροδρομίων- 2014
• «Περιφερειακά Γραφεία Συ νδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων- Στρατηγικοί Άξονες Δράσεις και 

Λειτου ργία»-ΣΕΤΕ, Δεκέμβριος 2014 
• «Απολογισμός/ Annual Report 2014»- ΣΕΤΕ
• «Του ριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021- Οδικός χάρτης υλοποίησης»- ΣΕΤΕ 
• «Τα ξενοδοχεία All Inclusive στον ελληνικό του ρισμό» - ΣΕΤΕ,Δεκέμβριος 2014
• «Improv ing seasonality» - Inov a Hospitallity Management, 2014
• «Ανοίγοντας το θησαυροφυλάκιο του  Κυ πριακού Τουρισμού»– PwC Κύπρου, Ιού λιος 2013
• «Εποχικότητα & χειμερινός τουρισμός: το Κυ πριακό προϊόν μέσα από τα μάτια των τουριστών-PwC Κύ πρου, 

Φθινόπωρο 2014
• Αναπτύσσοντας τη μάρκα «Ρέθυμνο»- Έρευνα και Στρατηγική- Blueburry Marketing 
• Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (Tourism Destination Management)- ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Του ριστικών 

Επιχειρήσεων, 2011
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης- Στρατηγικός Σχεδιασμός, Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρειας 

Κρήτης 2012-2014,  Νοέμβριος 2011
• Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2012-2014, Περιφέρεια Κρήτης Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, 

Ιού λιος 2014
• «Για μια δυ ναμική και βιώσιμη Κρήτη»- Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020, Νοέμβριος 2013
• Παραδοτέο Π2- Εξειδίκευση της ζήτησης των τουριστικών προϊόντων και υ πηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού –

Πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Κρήτης– Διαγνωστική ανάλυση του του ριστικού κλάδου  στην Περιφέρεια 
Κρήτης  - PwC, Ιού λιος 2015

• IPK (2013)
• Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (http://www.hnms.gr)
• Weather base (http://www.weatherbase.com)
• School holiday Europe (http://www.schoolholidayseurope.eu)
• European Salary Survey 2014 -Deloitte
• Goethe Institute- Meet the Germans (http://www.goethe.de)
• Incredible Crete(http://www.incrediblecrete.gr )

Πηγές  
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Το παρόν είναι παραδοτέο του έργου «Εξειδίκευση της Ζήτησης των Τουριστικών Προϊόντων 
κ αι  Υπηρεσιών ανά Κατηγορία Προορισμού – Πιλοτική Εφαρμογή στην Περιφέρεια Κρήτης» 
στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ» του Ε.Π. 
«Αν άπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Έν ωσης (Ευ ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικών πόρων. 


