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9Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΡΟΣ B’
Ο ρόλος και η συμβολή των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και  
επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην οργάνωση, διοίκηση των τουριστικών 
επιχειρήσεων και στη διαχείριση των τουριστικών προορισμών 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ



Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού (DMO) 
Σκοπός  & Στόχοι  

• Ο ρόλος του Οργανισμού ∆ιαχείρισης Προορισμού (DMO) είναι να καθοδηγεί
και να συντονίζει τις δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας συλλογικής στρατηγικής.

• Σκοπός του (DMO) δεν είναι ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των υπολοίπων
εταίρων που συμμετέχουν από κοινού στο σχήμα, αλλά η συγκέντρωση
οικονομικών πόρων, η αναζήτηση και η εφαρμογή της υπάρχουσας
τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη συνεργειών με άλλους φορείς, οργανισμούς και
οργανώσεις και πάνω από όλα η καλλιέργεια ενός πνεύματος συνεργασίας,
επαγγελματισμού και αξιοπιστίας προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα
του προορισμού στη ημεδαπή και την παγκόσμια τουριστική αγορά.



Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού (DMO) 
Τύποι DMOs

• Εθνικές Τουριστικές Αρχές (NTAS) ή Οργανισμούς (ΕΟΤ), 
υπεύθυνες για τη διαχείριση και το μάρκετινγκ του τουρισμού σε εθνικό 
επίπεδο. 
• Περιφερειακές, επαρχιακές ή κρατικές οργανώσεις DMOs ή 
(RTOs), υπεύθυνες για τη διαχείριση ή / και την εμπορία του τουρισμού 
σε μια γεωγραφική περιοχή που ορίζεται για το σκοπό αυτό, όπως μια 
διοικητική περιφέρεια ή ένας νομός, πολιτεία ή επαρχία. 
• Τοπικές οργανώσεις DMOs, υπεύθυνες για τη διαχείριση ή / και την 
προώθηση του τουρισμού που αφορούν σε μικρότερες γεωγραφικές 
περιοχές, όπως μια πόλη ή ένα χωριό.



Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού (DMO) 
Mορφές διακυβέρνησης προορισμού 

1.Τμήμα ενός ενιαίου δημόσιου φορέα

2.Συνεργασία δημόσιων φορέων, με τη συμμετοχή διάφορων εταίρων

3.Συνεργασία δημόσιων φορέων, που διοικούνται από κοινή μονάδα διαχείρισης 

4.∆ημόσιος φορέας (εις) που αναθέτει την εκτέλεση εργασιών σε ιδιωτικές 
εταιρείες

5.∆ημόσια - ιδιωτική εταιρική συνεργασία για ορισμένες λειτουργίες - συχνά με τη 
μορφή ενός μη- κερδοσκοπικού οργανισμού (Μ.Κ.Ο.) 

6.Ένωση ή εταιρεία που χρηματοδοτείται αμιγώς από τον ιδιωτικό τομέα. 



Ορισμός e-business 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) ονομάζεται το σύνολο από 
επιχειρηματικές στρατηγικές που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν και να 
μετασχηματίσουν συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη διεκπεραίωση συναλλαγών με 
ηλεκτρονικά μέσα. Είναι αναγκαίο να διαχωρίσουμε τους όρους 
"ηλεκτρονικό επιχειρείν" και "ηλεκτρονικό εμπόριο". Αυτοί οι δύο όροι 
αρκετά συχνά προκαλούν σύγχυση, λόγω της δημοσιότητας και της 
αύξησης της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση με άλλους 
τομείς οι οποίοι αποτελούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Ο όρος "ηλεκτρονικό 
επιχειρείν" συμπεριλαμβάνει όλες τις οικονομικές λειτουργίες και δράσεις 
που υποστηρίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Αντιθέτως, ο όρος 
"ηλεκτρονικό εμπόριο" αποτελεί μέρος του παραπάνω συνόλου , πρόκειται 
για μία εφαρμογή η οποία απευθύνεται σε πιο ευρύ αγοραστικό κοινό με 
σκοπό να συμβάλει στην επικοινωνία αγοραστών και επιχειρήσεων.



Αναγκαιότητα δημιουργία πλάνου e-Business για τον προορισμό

• Το σχέδιο μάρκετινγκ του DMO θα πρέπει να προσφέρει επιλογές για διαφορετικές 
πύλες ή διεπαφές για διάφορες υποκατηγορίες χρηστών, π.χ για τους καταναλωτές ή 
εμπορικά ταξίδια από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ή βάσει διαφορετικών 
γλωσσών, καθώς και για επιχειρηματικές εκδηλώσεις και meetings ή οργανώσεις 
συνεδρίων.

• Το φάσμα των πιθανών υπηρεσιών που διατίθενται στους χρήστες μέσω μιας 
πλατφόρμας είναι πολύ μεγάλο και δείχνει πώς οι ΤΠΕ και το ∆ιαδίκτυο μπορεί να 
υποστηρίξουν πολλές πτυχές της διαχείρισης και του μάρκετινγκ προορισμού. 
Πράγματι, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία πτυχή της διαχείρισης προορισμού που να 
μην μπορεί να ενισχυθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική με τον τρόπο αυτό.



Βήματα για τη ∆ιαχείριση Πληροφοριών και e-Business 



Ορισμός e-marketing

Ως e-marketing ή internet marketing ορίζεται η χρήση 
του διαδικτύου για την προβολή, τις δημόσιες σχέσεις, 
τη διαφήμιση ή την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. 



Τύποι e-marketing

1. B2B (business-to-business)
2. B2C (business-to-customers)
3. Mobile e-commerce (ηλεκτρονικό επιχειρήν με 

χρήση τηλεφώνου



Ορισμός Συστήματος ∆ιαχείρισης Σχέσων Πελατών
Customer Relationship Management (CRM)

CRM ονομάζεται ένα σύστημα κανόνων ή μια συλλογή από 
συστήματα και τεχνολογίες πληροφορικής που εστιάζονται 
στην αυτοματοποίηση και βελτίωση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών. Οι διαδικασίες αυτές σχετίζονται με την διαχείριση 
των πελατειακών σχέσεων και έχουν σχέση με τα τμήματα των 
πωλήσεων, marketing, εξυπηρέτησης και υποστήριξης 
πελατών.





Νέοι Μέθοδοι Πρόσβασης Πληροφοριών στη 
∆ιαχείριση  Προορισμών

1. Κινητό τηλέφωνο/PDA 

2. iPod τύπου τεχνολογίας/tablets 

3. Συσκευές αυτοκινήτου 

4. Σταθερά σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο στο προορισμό 



Νέοι Μέθοδοι Πρόσβασης Πληροφοριών στη 
∆ιαχείριση  Προορισμών

• Μέσο πρόσβασης σε πληροφορίες 

• Μέσο πρόσβασης σε ειδήσεις: ηλεκτρονικές εφημερίδες

και περιοδικά, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές ειδήσεις,κλπ. 

• Μέσο επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο, βίντεο mail 

conferencing, blogs, κ.λπ.



Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 

Αφορά στα μέσα αλληλεπίδρασης ομάδων ανθρώπων 
μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. Τα social media 
εμφανίζονται σε διάφορες μορφές όπως πχ. ιστολόγια, 
ιστοσελίδες όπως το Facebook, φόρουμς, κλπ.



Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 

1. Η κοινωνική δικτύωση αναπτύσσεται ραγδαία αποκτά τεράστια 
σημσία γαι το χρήστη, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται με βίντεο,
σχόλια ή πληροφορίες σε blogs.

2. Η χρήση βίντεο αποτελεί μια υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη σε 
προορισμούς και στους (DMOs) τους στην προσπάθεια τους 
να επικοινωνήσουν την ουσία και την ταυτότητα του 
προορισμού από απόσταση 



User Generated Content (UGC) 

Πρόκειται για περιεχόμενο ιστοσελίδων και ιστοτόπων που έχει 
παραχθεί και αναρτηθεί από τους ίδιους τους χρήστες 



Μορφές User Generated Content (UGC)
ιστοσελίδων για την προώθηση προορισμών

1. Εμπορικά UGC sites (όπως το TripAdvisor)  

2. Tagging, ανοικτή & ανεπίσημη μέθοδο κατηγοριοποίησης, 
όπου χρήστες συνδέουν λέξεις-κλειδιά με περιεχόμενο 
διαθέσιμο στο web (ιστοσελίδες, εικόνες, ιστολόγια κα.)   

3. Blogging: Υπάρχουν πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ 
προσωπικών, κοινωνικών και εταιρικών blogs.



Τοποθεσίες με δομημένα (UGC)-
προοπτική για προορισμούς

1. www.amazon.com

2. http://www.booking.com/

3. www.tripadvisor.com

4. http://www.eyefortravel.com/

5. http://www.travelocity.com/

6. http://www.edreams.com/



Παράδειγμα  booking



Παράδειγμα  facebook



Παράδειγμα  tripadvisor



(UGC) ευκαιρίες για DMOs

• Να ενθαρρύνουν τη δημιουργία περισσότερων UGC 

για τον προορισμό τους 

• Να κάνουν χρήση του περιεχομένουστον ιστότοπο

του οργανισμού και σε άλλους δικτυακούς τόπους



Ορισμός Mashups

Τα ‘Mash-ups’ συνδυάζουν περιεχόμενο από δύο ή 
περισσότερες διαφορετικές πηγές για να 
δημιουργήσουν ένα βελτιωμένο επίπεδο 
εξυπηρέτησης του πελάτη. Λειτουργούν όταν μια 
επιχείρηση με κάποιο έξυπνο λογισμικό ή 
περιεχόμενο θέλει να το μοιραστεί ανοιχτά. 



Παράδειγμα  Mashups



Ορισμός widgets

Τα widgets είναι στοιχεία που μπορείτε να προσθέσετε 
στην πλαϊνή πλευρά του ιστολογίου σας, δίχως να 
έχετε γνώσεις προγραμματισμού. Ο όρος widget είναι 
καθαρά όρος μάρκετινγκ και σε ελεύθερη μετάφραση 
μπορεί να αποδοθεί ως «Πρόσθετα».



Παράδειγμα  widget



Η έννοια των blogs

Ένα blog μπορεί να προσπαθήσει να πείσει, να 
προκαλέσει, να διασκεδάσει, να ενημερώσει, να είναι 
χρήσιμο ή απλά να αφορά σε μια συζήτηση μεταξύ 
φίλων.



Χρήσεις των blogs για τους DMOs

1. Να είναι ένα άμεσο κανάλι μεταξύ του προορισμού και συγκεκριμένων ομάδων-
στόχων. Ο DMO οφείλει να διατηρεί τα blogs του σε καθορισμένα θέματα και 
γεγονότα που απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό. Η ενεργοποίηση και η ανάρτηση 
του περιεχομένου του blog αποδεικνύεται πολύ πιο αποτελεσματικό μέσο από την 
επίσημη ιστοσελίδα του προορισμού, καθώς  

2. Οδηγεί σε μια πραγματική αμφίδρομη συνομιλία 
3. Βοηθά τον DMO για την εκτέλεση του διττού ρόλου του ως συντονιστή και ηγέτη του 

προορισμού 
4. Παρέχει αμεσότητα, ιδιαίτερα χρήσιμη για την γρήγορη και έγκυρη αντιμετώπιση 

ειδήσεων ή κρίσεων 
5. Παρουσιάζει ένα ανθρώπινο πρόσωπο για τον DMO διαμορφώνοντας μια ειλικρινή 

αντίληψη, κατά το δυνατό ανέγγιχτη από τα κανάλια της τουριστικής βιομηχανίας και 
τα ΜΜΕ. 

6. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του blogging και το viral marketing



Παράδειγμα  blog



Χρήση των wikis

Wiki στα Χαβανέζικα σημαίνει «γρήγορο». Τα Wikis επιτρέπουν 
στο χρήστη να δημιουργήσει ή να επεξεργαστεί το περιεχόμενο 
ιστοσελίδων με συνδέσμους και εύκολα δίνει τη δυνατότητα 
δημιουργίας νέων σελίδων και συνδέσεων μεταξύ των σελίδων 
του wiki. Επιτρέπουν, επίσης, την επεξεργασία κατηγοριών και 
τμημάτων που επιθυμεί. 



Παράδειγμα  wiki



Τρόποι χρήσεων των wikis από DMOs

1. Επιτρέπουν στους επισκέπτες και τους επίδοξους επισκέπτες 
να συγκεντρώσουν εύκολα και γρήγορα πληροφορίες για τον 
προορισμό.

2. Το προσωπικό του DMO μπορεί να συμβάλει εξίσου εύκολα 
και νόμιμα

3. Οι επισκέπτες του Παρισιού μπορούν, για παράδειγμα, να 
πάνε κατευθείαν στο http://wikitravel.org/en/Paris να κάνουν 
κλικ στο σύνδεσμο και να εγγρφούν.



∆ημιουργία προσωπικού wikitravel

Αν δεν υπάρχει wiki που να ταιριάζει στις ανάγκες του ο DMO 
μπορεί να ξεκινήσει ένα δικό του. Είναι μια ιδανική ευκαιρία για 
το προσωπικό και τους φίλους του προορισμού να εργαστούν 
σε κάτι από κοινού.



Παράδειγμα  wikitravel



Χρήση του tagging

Το Tagging είναι η προσκόλληση της αναζήτησης λέξεων-κλειδιών 
από ιδιώτες ή από ιδιοκτήτες ιστοσελίδων σε online περιεχόμενο, 
δηλαδή σε σελίδες, αντιγραφές ή εικόνες. Οι χρήστες μπορεί να 
κάνουν tag στο δικό τους περιεχόμενο, ή σε κάποιων άλλων.



Πλεονεκτήματα του tagging για προορισμούς

1. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν όσες ετικέτες μίας λέξης 
επιθυμούν, να τις καταχωρήσουν σε ένα σελιδοδείκτη, να τις 
μετονομάσουν ή να τις διαγράψουν αργότερα. ∆εν υπάρχουν 
προκαθορισμένες κατηγορίες ή φάκελοι.

2. Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν και να μοιραστούν 
τους σελιδοδείκτες τους σε μια ιστοσελίδα 

3. Οι σελιδοδείκτες μπορούν να είναι δημόσιοι (public) ή 
προσωπικοί (private) 

4. Χρήση του Geo-tagging 



Παράδειγμα  flickr 



Παράδειγμα  youtube


