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Συνεδρίαση 13η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 138/2016 

Σήµερα 14/04/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 68772/08-04-2016 πρόσκλησης
του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 08-04-2016 στην 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από 
τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 2ο Η.∆. 

Έγκριση του αναλυτικού Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης για την τουριστική Προβολή της 
Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 2016-2020. 

 

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ενενήντα ένα (91) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση 
του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή  
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης 
Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
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(Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου 
Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου 
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης 
Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, 
Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά 
Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, 
Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης 
Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, 
Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, 
Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς 
Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά 
Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,  Πάντζας Σπυρίδων, 
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Πελέκης Ζαχαρίας,  Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά 
Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης,  Σταυροπούλου Καλλιόπη, 
Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος 
Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, 
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Γιάµαλη Αναστασία, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), 
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Κουκά Μαρίνα, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, Ροκοφύλλου Άννα,  Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Ράικου Ζωή αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέµατος. 
 
 

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής 
Σκληβανίτη Ελένη και Παπαδηµητρίου Ευτυχία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο  κ. Ε. ∆ηµοπούλου, η οποία 
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την από 14-04-2016 σε ορθή επανάληψη 
εισήγησή της, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής: 

       

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (αρ.163). 

2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. 44403/4-11-2011 απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011) «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ



 3 

(ΦΕΚ 42 / Α / 22.2.2005) και του Π.∆. 118/2007 περί Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου 
(ΦΕΚ 150 / Α / 10.7.2007). 

5. Την µε αρ. 514876/24.10.2015 (Α∆Α: ΒΛΛΤ469ΗΙΖ-Ω∆Β) µε θέµα «Έγκριση της 
Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού για την 
επόµενη 3τία (2014-2015-2016)». 

6. Την µε αρ. 51466/24.12.2014 εγκύκλιο του ΕΟΤ (Α∆Α: ΩΥ09469ΗΙΖ-Ε08) µε 
θέµα «∆ιαδικασία αρµοδιότητας παροχής σύµφωνης γνώµης σε προγράµµατα και 
ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των ∆ήµων, 

7. Τον Προϋπολογισµό του 2016 της Περιφέρειας Αττικής µε σχετικά θέµατα. 
8. Το γεγονός ότι το έργο: «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής της 

Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2010-2015»  έληξε στις 30/11/2015, 
9. Τις αποφάσεις υπ. Αρ.363/2015 και υπ. Αρ. 29/2016 του Περ.Συµβουλίου της 

Περιφέρειας Αττικής  µε θέµα Έγκριση σκοπιµότητας και δαπανών για την υλοποίηση 
δράσεων Τουριστικής  προβολής της Περιφέρειας Αττικής  για το Α εξάµηνο του 2016 που 
ήδη υλοποιούνται.  

10. Την από 29.05.2015/178/2015 σύµβαση που έχει υπογραφεί µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Πανεπιστηµίου Πατρών – Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας και 
το Παραδοτέο 3/Π3, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση.     

11. Την έγκριση προϋπολογισµού ποσού 20.000 ευρώ κάτω από τον κωδικό αριθµό 
εξόδου 989101004 και τίτλο «∆ράσεις ∆ηµοσιότητας για την διαχείριση της φήµης στο 
διεθνές κοινό» και την ανάγκη άµεσης υλοποίησης µε τίτλο «Προσαρµογή της εταιρικής 
ταυτότητας της Περ.Αττικής (destination brand-σχετική δαπάνη µε βάση τον πίνακα 
δαπανών *2.α),σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο για τη τουριστική προβολή της 
Περιφέρειας Αττικής για την πενταετία 2016-2020.  

12. Την ανάγκη εφαρµογής των δράσεων Τουριστικής Προβολής για το β΄ εξάµηνο 
του 2016, σύµφωνα µε τον εισηγούµενο προς έγκριση «Αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο 
∆ράσης για τη χρονική περίοδο 2016-2020» και ειδικότερα σύµφωνα µε τις ενδεικτικές 
κατηγορίες δαπανών, όπως αποτυπώνονται στον συνηµµένο ενδεικτικό πίνακα 
προϋπολογισµού.  

13. Τις ανάγκες Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για τα επόµενα έτη 
και συγκεκριµένα για το χρονικό διάστηµα από το β’ εξάµηνο του 2016-2020, και σύµφωνα 
µε τα δεδοµένα που προέκυψαν από την µελέτη του Πανεπιστηµίου Πατρών, καθώς και 
την διαβούλευση του Αναλυτικού Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της από 29.05.2015/178/2015 σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Πανεπιστηµίου Πατρών–Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 
(ΕΛΚΕ),εκπονήθηκε και παραδόθηκε από τον ανάδοχο αναλυτικό Τεύχος Στρατηγικού 
Σχεδίου ∆ράσης για τη τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής για την πενταετία 
2016-2020 (Παραδοτέο Π3), το οποίο και επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση.    

- Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος για τη νέα τουριστική καµπάνια της Περιφέρειας 
Αττικής για το β’ εξάµηνο του 2016 έως και το 2020, είναι να αναδειχθεί µε 
ολοκληρωµένο τρόπο όλος ο τουριστικός πλούτος της Αττικής, µέσα από µια 
πλήρη γκάµα ελκυστικών, ανταγωνιστικών και ώριµων τουριστικών προϊόντων 
για τα οποία υπάρχει µια αντίστοιχη ώριµη διεθνής τουριστική αγορά. Η 
Περιφέρεια Αττικής αποµακρύνεται πλέον από την µονοδιάστατη ταύτιση της 
Αττικής µε τον τουρισµό του Σαββατοκύριακου και του  συνεδριακού τουρισµού 
(city breaks,Μ.Ι.C.E) στοχεύοντας στην επίτευξη επιπρόσθετων στόχων, καθώς 
κάθε επιµέρους προϊόν που θα αναδειχθεί έχει διαφορετικό εποχιακό κύκλο και 
εντοπίζεται σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής.  
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Ειδικότερα, τα βασικά σηµεία της κεντρικής στρατηγικής προσέγγισης του 
εισηγούµενου προς έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης για τη τουριστική προβολή της 
Περιφέρειας Αττικής για το β’ εξάµηνο του 2016 έως και το 2020 µπορούν να 
συνοψιστούν στα ακόλουθα σηµεία:  

• Να αναδειχθούν στην Αττική δυο διακριτά χαρτοφυλάκια ταξιδιωτικών εµπειριών, το 
γεωγραφικό και το θεµατικό που θα αποτελούν υποσύνολα προορισµών και  
τουριστικών προϊόντων. Κρίνεται αναγκαία η προσαρµογή της εικόνας της 
Αττικής(umbrella branding) στα παραπάνω επικοινωνιακά δεδοµένα.  
• Να εστιαστούν οι πεπερασµένοι πόροι της Περιφέρειας Αττικής στις πιο ελκυστικές 
και ώριµες τουριστικές αγορές. 
• Να βελτιωθούν οι τουριστικές επιδόσεις της Αττικής, ιδίως ως προς την εποχικότητα 
και τη µέση παραµονή των επισκεπτών της.   
• Να επωφεληθούν όλες οι περιοχές της Αττικής από τις προτεινόµενες ενέργειες 
τουριστικής προβολής. 
 
Πίνακας ενδεικτικού προϋπολογισµού ανάλογα µε τις ανάγκες και τις δράσεις της 

Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής, µε αναφορά σε ενδεικτικές κατηγορίες 
δράσεων τουριστικής προβολής για το χρονικό διάστηµα από το β’ εξάµηνο του 2016 
έως και το 2020. 

  
 

 
Β’ εξάµηνο 
2016 2017 2018 2019 2020 

1.α Αναβάθµιση 
τουριστικής 
ιστοσελίδας 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

1.β Παραγωγή 
φωτογραφιών 25.000  5.000 5.000 5.000 5.000 

1.γ Παραγωγή 
χαρτών 30.000 0 0 30.000 0 

1.δ Παραγωγή 
βίντεο 0 50.000 50.000 50.000 50.000 
1.ε Συγγραφή 
κειµένων, 
διαχείριση 
περιεχοµένου 
ιστοσελίδας και 
κοινωνικών 
δικτύων και 
διασπορά 
περιεχοµένου 
(content seeding) 60.000 36.000 36.000 36.000 36.000 

1.στ Ενέργειες 
Search Engine 
Marketing (SEM) 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
1.ζ Παραγωγή 
και διανοµή 
eNewsletter 0 0 0 0 0 

1.η ∆ιαβούλευση 
για τρόπο 
γραφής 
τοπωνυµίων στη 
λατινική 
αλφάβητο 0 0 0 0 0 

2.α Προσαρµογή 
του destination 
brand  * 0 0 0 0 

2.β Σύνταξη και 0 0 0 0 0 
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διανοµή δελτίων 
τύπου 

2.γ Φιλοξενία 
δηµοσιογράφων 
και διοργάνωση 
press trips 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

2.δ Λοιπές 
επαφές µε ΜΜΕ 0 20.000 20.000 20.000 20.000 

2.ε ∆ιαφηµιστικές 
ενέργειες 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
2.στ Παραγωγή 
φυλλαδίων και 
λοιπού 
προωθητικού 
υλικού 20.000 50.000 20.000 50.000 20.000 

3.α Συµµετοχή 
σε εκθέσεις  65.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

3.β Φιλοξενία 
τουριστικών 
επαγγελµατιών 
και διοργάνωση 
fam trips 40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

3.γ Λοιπές 
επαφές µε τα 
κανάλια διανοµής 0 40.000 40.000 40.000 40.000 
3.δ Πρόγραµµα 
συνεργασίας 
«Γραµµή-
Γραµµή» µε 
αεροπορικές 
εταιρίες 0 0 0 0 0 

4.α Σύσταση των 
Products Clubs 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
4.β Αναβάθµιση 
αφηγηµατικής 
προσέγγισης 
στον τουρισµό 
της Αττικής 35.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

4.γ Θέσπιση 
Βραβείων 
Τουρισµού 
Αττικής 0 30.000 30.000 30.000 30.000 
4.δ 
Επιµορφωτικές 
δράσεις 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

5.α Συµβούλιο 
Τουρισµού 
Αττικής 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
5.β Πρόσκληση 
ένταξης ∆ήµων 
στην τουριστική 
καµπάνια της 
Αττικής 0 0 0 0 0 

5.γ Πρόγραµµα 
«Ανακαλύψτε την 
Αττική» 0 0 0 0 0 
6.α ∆ιενέργεια 
έρευνας 
ικανοποίησης 
επισκεπτών 55.000 0 55.000  55.000 

6.β Έρευνες στο 
εξωτερικό 100.000 50.000 50.000 0 0 
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6.γ 
Παρατηρητήριο 
Τουρισµού 
Περιφέρειας 
Αττικής 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

7 Λοιπές 
δαπάνες 50.000 29.000 4.000 49.000 54.000 

Σύνολο 
                                                                                                                                                    
880.000,00 

 
1.000.000,00 

   
1.000.000,00 

 
1.000.000,00 

     
1.000.000,00 

 

* Η δαπάνη της «Προσαρµογής της εταιρικής ταυτότητας(του destination brand», 2.α 
θα καλυφθεί από το ήδη εγκεκριµένο ποσό των 20.000 ευρώ ποσό µε κωδικό αριθµό 
εξόδου 989101004.  

Στο πλαίσιο αυτό το εισηγούµενο προς έγκριση Στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης για την 
τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστηµα από το β’ εξάµηνο 
του 2016 έως και το 2020 εστιάζει στα παρακάτω: 

Μετά τα παραπάνω, εισηγούµαστε 

1. Την έγκριση και την υλοποίηση του παρόντος Αναλυτικού Στρατηγικού Σχεδίου 
∆ράσης για τη τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστηµα από 
το β΄ εξάµηνο του 2016 έως και το 2020, το οποίο και θα αποτελέσει ένα βασικό 
αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας Αττικής, καθώς αποβλέπει στην τόνωση της 
τοπικής οικονοµίας και την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής. Η 
ενέργεια αυτή θα ενισχύσει την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής στο 
εσωτερικό και κυρίως στο διεθνές περιβάλλον, θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των 
ενεργειών µάρκετινγκ µέσω της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των κονδυλίων που θα 
διατεθούν για την ισόρροπη προβολή όλων των σηµαντικών επιµέρους  προορισµών.  

2. Την έγκριση σκοπιµότητας των δαπανών που θα καλύψουν τις δράσεις Τουριστικής 
Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστηµα από το β΄εξάµηνο του 2016 
έως και το 2020, ως εξής: 

α) Κάτω από τον κωδικό αριθµό εξόδου 9891 έγκριση υλοποίησης του Στρατηγικού 
Σχεδίου ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής περιόδου 2017-2020, συνολικού 
προϋπολογισµού τεσσάρων εκατοµµυρίων ευρώ (4.000.000,00€) για την διενέργεια 
δηµοσίου διεθνούς διαγωνισµού που θα επιτρέψει την υλοποίηση των δράσεων που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του Αναλυτικού Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης για την 
τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2017-2020. 

β) Κάτω από τον κωδικό αριθµό εξόδου 9891 έγκριση σκοπιµότητας δαπάνης 
συνολικού προϋπολογισµού εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (880.000,00€) για την 
υλοποίηση δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το Β’ εξάµηνο 
του 2016, που προβλέπονται στο πλαίσιο του Αναλυτικού Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης 
για την τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής. 

γ) Κάτω από τον κωδικό αριθµό εξόδου 9891 έγκριση σκοπιµότητας δαπάνης 
συνολικού προϋπολογισµού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ευρώ )για τις Επείγουσες 
παρεµβάσεις τουριστικής προβολής της Π.Α για το Β΄εξάµηνο 2016.   

δ)  Κάτω από τον κωδικό αριθµό εξόδου 989101004 για το ήδη εγκεκριµένο ποσό των 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ευρώ), θα υλοποιηθεί η δαπάνη της «Προσαρµογής της 
εταιρικής ταυτότητας της Περ.Αττικής» (destination brand) σύµφωνα µε το Στρατηγικό 
Σχέδιο για τη τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής για την πενταετία 2016-2020.    
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

                                          αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
 

Α. Εγκρίνει το αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης για την τουριστική Προβολή της 
Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 2016-2020 σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
πενταετές Στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης και το οποίο θα αποτελέσει ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας 
Αττικής, καθώς αποβλέπει στην τόνωση της τοπικής οικονοµίας και την ενίσχυση των 
τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής. Η ενέργεια αυτή θα ενισχύσει την τουριστική 
προβολή της Περιφέρειας Αττικής στο εσωτερικό και κυρίως στο διεθνές περιβάλλον, θα 
αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών µάρκετινγκ µέσω της καλύτερης δυνατής 
αξιοποίησης των κονδυλίων που θα διατεθούν για την ισόρροπη προβολή όλων των 
σηµαντικών επιµέρους  προορισµών.  

Β. Εγκρίνει τη σκοπιµότητα των δαπανών που θα καλύψουν τις δράσεις Τουριστικής 
Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστηµα από το β΄εξάµηνο του 2016 
έως και το 2020, ως εξής: 

α) Κάτω από τον κωδικό αριθµό εξόδου 9891 έγκριση υλοποίησης του Στρατηγικού 
Σχεδίου ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής περιόδου 2017-2020, συνολικού 
προϋπολογισµού τεσσάρων εκατοµµυρίων ευρώ (4.000.000,00€) για την διενέργεια 
δηµοσίου διεθνούς διαγωνισµού που θα επιτρέψει την υλοποίηση των δράσεων που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του Αναλυτικού Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης για την 
τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2017-2020. 
β) Κάτω από τον κωδικό αριθµό εξόδου 9891 έγκριση σκοπιµότητας δαπάνης 

συνολικού προϋπολογισµού εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (880.000,00€) για την 
υλοποίηση δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το Β’ εξάµηνο 
του 2016, που προβλέπονται στο πλαίσιο του Αναλυτικού Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης 
για την τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής. 
γ) Κάτω από τον κωδικό αριθµό εξόδου 9891 έγκριση σκοπιµότητας δαπάνης 

συνολικού προϋπολογισµού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ευρώ ) για τις 
Επείγουσες παρεµβάσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το 
Β΄εξάµηνο 2016.   
δ)  Κάτω από τον κωδικό αριθµό εξόδου 989101004 για το ήδη εγκεκριµένο ποσό 

των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ευρώ), θα υλοποιηθεί η δαπάνη της «Προσαρµογής 
της εταιρικής ταυτότητας της Περιφέρειας Αττικής» (destination brand) σύµφωνα µε το 
Στρατηγικό Σχέδιο για τη τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής για την πενταετία 
2016-2020.    

 
 

 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Σγουρός Ιωάννης, 
∆ήµου Σταυρούλα, Καµάρας Παύλος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος,  
Καστρινάκης Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, 
Σµέρος Ιωάννης, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Κοροµάντζος Βασίλειος, Βλάχος Γεώργιος, Βρύνα 
Φωτεινή, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Καλογεράκος Κυριάκος, Κωστόπουλος 
Νικόλαος,  Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Παναγιώταρος Ηλίας, Μεγάλης Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης, 
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Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Βασιλάκη Άννα, Μαντάς 
Ασηµάκης (Μάκης), Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα). 
 
 
 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                         Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 
 
           ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΣΧΙΝΑΣ                     ΦΩΤΕΙΝΗ  ΒΡΥΝΑ 
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       Πανεπιστήµιο Πατρών                     Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής  

Αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης  
για την Τουριστική Προβολή  
της Περιφέρειας Αττικής  
την Πενταετία 2016-2020 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Νοέµβριος 2015 
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Περιφέρεια Αττικής 

Παροχή συµβουλευτικών και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών για την τουριστική προβολή της 
Περιφέρειας Αττικής κατά την περίοδο 2015-2020 

Παραδοτέο 2: Αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης 
για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής 
την Πενταετία 2016-2020 

Δρ. Δηµήτρης Κούτουλας 
Επίκουρος Καθηγητής Τουριστικού Μάνατζµεντ και Μάρκετινγκ  
Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών 
Email: koutoulas@upatras.gr 

Εντολέας Έργου  

Τίτλος Έργου  

Τίτλος Παραδοτέου 

Συντάκτης 
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Περιεχόµενα 

Εισαγωγή 4 

Κεφάλαιο 1: Σκεπτικό Παρούσας Εισήγησης 10 

Κεφάλαιο 2: Προτεινόµενη Στρατηγική Μάρκετινγκ για τον Τουρισµό της           
Περιφέρειας Αττικής 27 

Κεφάλαιο 3: Προτεινόµενο Σχέδιο Δράσης για την Τουριστική Προβολή της     
Περιφέρειας Αττικής 54 

Κεφάλαιο 4: Προτεινόµενη Κατανοµή Προϋπολογισµού 139 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 
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Εισαγωγή 
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Προλεγόµενα 

Το παρόν κείµενο περιλαµβάνει την εισήγηση του Πανεπιστηµίου Πατρών προς την 
Περιφέρεια Αττικής σχετικά µε το στρατηγικό σχέδιο δράσης για την τουριστική προβολή 
της Αττικής. Το εδώ προτεινόµενο σχέδιο µάρκετινγκ καλύπτει την πενταετία 2016-2020. 

Το σχέδιο µάρκετινγκ αποτελεί ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας 
Αττικής, καθώς µε την υλοποίησή του η Περιφέρεια αποβλέπει στην τόνωση της τοπικής 
οικονοµίας και την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής. Δεδοµένης 
της πρόθεσης Περιφέρειας να ενισχύσει περαιτέρω την τουριστική προβολή της Αττικής, 
το παρόν έργο έρχεται να βοηθήσει: 

•  στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών µάρκετινγκ που υλοποιεί η 
Περιφέρεια Αττικής 

•  στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κονδυλίων που θα διαθέσει η Περιφέρεια 
Αττικής για την τουριστική της προβολή. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ



       Πανεπιστήµιο Πατρών                     Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 6 

Προλεγόµενα 

Συγκεκριµένα, µέσω του παρόντος έργου προωθείται η επίτευξη των ακόλουθων 
επιδιώξεων: 

•  Να υπάρχει ένα ξεκάθαρο µήνυµα προς την αγορά για το τι πρεσβεύει η Αττική ως 
χαρτοφυλάκιο τουριστικών προορισµών και γιατί αξίζει να την επισκεφτεί κανείς 

•  Να εστιαστούν οι πεπερασµένοι πόροι της Περιφέρειας στις πιο ελκυστικές αγορές 

•  Να βελτιωθούν οι τουριστικές επιδόσεις της Αττικής ιδίως ως προς την εποχικότητα 
και τη µέση παραµονή 

•  Να επωφεληθούν όλες οι περιοχές της Αττικής από τις προτεινόµενες ενέργειες 
τουριστικής προβολής 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 
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Δοµή 

Το παρόν κείµενο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια: 

•  Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το σκεπτικό βάσει του οποίου προσεγγίζεται από το 
Πανεπιστήµιο Πατρών ο στρατηγικός σχεδιασµός για τον τουρισµό της Αττικής. 

•  Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει την προτεινόµενη στρατηγική, βάσει της οποίας 
θα διαµορφωθεί το σχέδιο δράσης της περιόδου 2016-2020. 

•  Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το λεπτοµερές σχέδιο δράσης για την τουριστική 
προβολή της Περιφέρειας Αττικής κατά την περίοδο 2016-2020. 

•  Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται ο συγκεντρωτικός προϋπολογισµός για όλες τις 
προτεινόµενες δράσεις της περιόδου 2016-2020. 

Το παρόν κείµενο συµπληρώνεται από το Παραδοτέο 2 που έχει ήδη ολοκληρωθεί, στο 
οποίο προδιαγράφεται ο µηχανισµός υλοποίησης του εδώ προτεινόµενου σχεδίου 
δράσης στη λογική ενός DMO (destination marketing organization). Στο εν λόγω 
παραδοτέο δίνονται αναλυτικές προδιαγραφές και παρουσιάζονται εναλλακτικές 
επιλογές για να αποκτήσει η Περιφέρεια έναν αποτελεσµατικό DMO. 
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Δοµή 

Εκτός από το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και ένα στατιστικό παράρτηµα µε στοιχεία 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ σχετικά µε την τουριστική κίνηση της Αττικής. Τα εν λόγω στοιχεία 
καλύπτουν µέχρι και το έτος 2014. 
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Ευχαριστίες 

Ο συντάκτης του παρόντος θέλει να εκφράσει τις θερµές ευχαριστίες του προς όλες και 
όλους που συνεισέφεραν στην ολοκλήρωση της παρούσας εισήγησης. 

Ιδίως θέλει να ευχαριστήσει την Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλο Τουριστικής 
Προβολής κυρία Ελένη Δηµοπούλου, κάθε ένα από τα στελέχη της Διεύθυνσης 
Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής καθώς και τα µέλη της αρµόδιας ΕΠΠΕ. 

Ευχαριστίες εκφράζει επίσης προς όλους τους εκπροσώπους των Δήµων και φορέων 
της Αττικής που µετείχαν στη σχετική διαβούλευση καθώς και σε όλη την οµάδα της 
McCann. 

Ιδιαίτερα ευχαριστεί τη συνάδελφο Ελένη Νικολάου για την πολύτιµη συνεισφορά της. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 
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Κεφάλαιο 1 

Σκεπτικό Παρούσας Εισήγησης 
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1.1 Αποτίµηση της µέχρι σήµερα τουριστικής προβολής 

Το 2015 ολοκληρώνεται η τρίτη κατά σειρά τουριστική καµπάνια της Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία χαρακτηρίστηκε από υψηλό προϋπολογισµό και ανάµεικτα 
αποτελέσµατα. Η πρώτη καµπάνια υλοποιήθηκε την περίοδο 1999-2001, η δεύτερη την 
περίοδο 2005-2007 και η τρίτη την περίοδο 2012-2015.  

Παρότι οι τρεις αυτές καµπάνιες είχαν προφανώς κάποια πολύ θετικά 
χαρακτηριστικά, θα εστιάσουµε στη συνέχεια στις αδυναµίες που διεφάνησαν και που 
θα πρέπει να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο σχεδιασµού της νέας καµπάνιας για την 
περίοδο 2016-2020 προκειµένου να µην επαναληφθούν. 
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1.1 Αποτίµηση της µέχρι σήµερα τουριστικής προβολής 

•  Αστοχία στην κύρια στρατηγική: Η κύρια επικοινωνιακή στρατηγική – λιγότερο 
στην πρώτη καµπάνια και περισσότερο στις δύο επόµενες – ήθελε την Περιφέρεια να 
επιζητά να προβληθεί ως ενιαίος προορισµός αγνοώντας το προφανές, ότι δηλ. δεν 
υφίσταται ο ταξιδιωτικός προορισµός «Αττική». Την τουριστική αγορά δεν την 
ενδιαφέρει η διοικητική διαίρεση µιας χώρας αλλά εστιάζει στους αναγνωρίσµους και 
διακριτούς προορισµούς όπως είναι τα νησιά, τα θέρετρα και οι πόλεις. Έτσι 
δαπανήθηκαν πολλά χρήµατα για να εδραιωθεί ένας προορισµός που αντικειµενικά 
δεν µπορεί να τον αντιληφθεί ως τέτοιον ούτε η ελληνική ούτε η διεθνής τουριστική 
αγορά. Η Αττική δεν αποτελεί προορισµό· αποτελεί ένα διοικητικό διαµέρισµα της 
Ελλάδας που περιλαµβάνει µια σειρά από διακριτούς και εξόχως συναρπαστικούς 
προορισµούς όπως η Αθήνα, ο Μαραθώνας, η Ελευσίνα, η Ύδρα και τα Κύθηρα. 
Παρά τη µεγάλη δαπάνη απεδείχθη µάταια η προσπάθεια εδραίωσης της Αττικής. 
Κανείς Έλληνας ή ξένος ταξιδιώτης δεν θα πει «Θα πάω διακοπές στην Αττική» ή 
«Θα κάνω ένα ταξίδι στην Αττική», καθώς δεν υφίσταται ο τουριστικός προορισµός 
«Αττική». Αυτό φαίνεται πολύ εύγλωττα και από το µικρό αριθµό αναζητήσεων στην 
Google για ταξίδια στην Αττική συγκριτικά λ.χ. µε την Αθήνα ή τα επιµέρους νησιά της 
Αττικής. 
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1.1 Αποτίµηση της µέχρι σήµερα τουριστικής προβολής 

•  Μονοδιάστατη εστίαση στα city breaks: Απόρροια της προηγούµενης 
επισήµανσης είναι η δυσανάλογα µεγάλη έµφαση της καµπάνιας στην προβολή της 
Αθήνας ως προορισµού για city breaks χωρίς να γίνεται αντίστοιχης εµβέλειας 
προβολή των άλλων προορισµών και ταξιδιωτικών εµπειριών της Αττικής. Πολύ 
σωστά προβάλλεται η Αθήνα ως προορισµός για city breaks, αλλά: 

!  δεν προβάλλονται άλλες επίσης σηµαντικές πτυχές της Αθήνας (συνέδρια, 
κρουαζιέρες κοκ.) 

!  δεν προβάλλονται οι παραθεριστικές περιοχές της Αττικής είτε ως προορισµοί για 
short breaks (βλ. παραδείγµατα επόµενης σελίδας) είτε ως προορισµοί για το 
κύριο ταξίδι διακοπών 

!  δεν προβάλλεται συνολικά η Αττική ως προορισµός για θεµατικά ταξίδια µε µεγάλη 
ζήτηση στην αγορά όπως είναι οι διακοπές πεζοπορίας ή οι γαστρονοµικές 
εξερευνήσεις. 

Αυτές οι παραλείψεις στέρησαν από την καµπάνια την ισορροπία µε αποτέλεσµα να 
χαθεί η δυνατότητα να προβληθούν πιο αποτελεσµατικά όλες οι περιοχές της Αττικής. 
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1.1 Αποτίµηση της µέχρι σήµερα τουριστικής προβολής 

•  Μονοδιάστατη εικόνα της Αθήνας: Παρότι γίνονται τα τελεταία χρόνια προσπάθειες 
όχι µόνο από την Περιφέρεια αλλά και από άλλους φορείς να αποκτήσει µεγαλύτερο 
«βάθος» η εικόνα της Αθήνας – ότι δηλ. πλην Ακρόπολης και αρχαιοτήτων υπάρχει 
και η σύγχρονη µεγαλούπολη µε πολλές επιλογές για πολιτισµό, γαστρονοµία, 
νυχτερινή ζωή και αγορές – ακόµη πολύ απέχει η εδραιωθείσα εικόνα από την 
επιθυµητή. Η µικρή µέση παραµονή των τουριστών που δεν λέει να ξεπεράσει τις 2,2 
διανυκτερεύσεις (στοιχεία 2014) δείχνει ότι για πολλούς η Αθήνα παραµένει ένας 
προορισµός που περιορίζεται στην Ακρόπολη, 1-2 µουσεία, µία βόλτα στην Πλάκα 
και µια ηµερήσια κρουαζιέρα στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Αυτή η αδυναµία γίνεται 
ιδιαίτερα εµφανής εάν συγκριθεί η Αθήνα µε άλλες ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις που 
έχουν γίνει γνωστές για µια πολύ ευρύτερη γκάµα δραστηριοτήτων για επισκέπτες 
των city breaks.  
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1.1 Αποτίµηση της µέχρι σήµερα τουριστικής προβολής 

•  Μονοδιάστατη εικόνα της Αθήνας: Χαρακτηριστική είναι η αντιπαραβολή στην 
επόµενη σελίδα της Αθήνας µε την Κωνσταντινούπολη, όπως παρουσιάζονται οι δύο 
πόλεις στο κατάλογο των City Breaks του γερµανικού tour operator DERTOUR, του 
µεγαλύτερου city break specialist της Ευρώπης.  

Όµως και για τους µεµονωµένους επισκέπτες των city breaks είναι πιο περιορισµένες 
οι επιλογές σε δραστηριότητες (191 στην Αθήνα, 334 στην Κωνσταντινούπολη 
σύµφωνα µε το TripAdvisor). Είναι πάντως αξιοπρόσεκτη η ραγδαία αύξηση των 
activity providers στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια.  
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1.1 Αποτίµηση της µέχρι σήµερα τουριστικής προβολής 

•  Μονοδιάστατη εικόνα της Αθήνας (συνέχεια): Από τη σύγκριση της Αθήνας και της 
Κωνσταντινούπολης στον κατάλογο της γερµανικής Dertour για τα city breaks 
προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:  

!  Η Κωνσταντινούπολη εµφανίζεται ως πολύ πιο ώριµος αστικός προορισµός από 
την Αθήνα µε µεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων και περισσότερες επιλογές σε 
ξενοδοχεία. 

!  Η DERTOUR αφιερώνει 11 σελίδες στην Πόλη έναντι δύο της Αθήνας. 

!  Στην Αθήνα διατίθεται προς πώληση µόνο µία δραστηριότητα (ξενάγηση στο 
κέντρο είτε µε είτε χωρίς το Μουσείο Ακρόπολης), στην Πόλη επτά. 

!  Τα προτεινόµενα µέρη στην Αθήνα είναι τα ίδια εδώ και 20-30 χρόνια. 

!  Στην Αθήνα προσφέρονται οκτώ επιλογές ξενοδοχείων, στην Πόλη 28. 

!  Ακόµη µεγαλύτερο είναι το χάσµα της Αθήνας µε άλλες µεσογειακές πόλεις όπως 
η Βαρκελώνη, η Λισαβόνα και η Ρώµη. 
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1.1 Αποτίµηση της µέχρι σήµερα τουριστικής προβολής 

•  Μονοδιάστατη εικόνα της Αθήνας (συνέχεια): Παρότι έγινε συστηµατική 
προσπάθεια από διάφορους φορείς να εδραιωθεί η Αθήνα µεταξύ των 
δηµοφιλέστερων ευρωπαϊκών προορισµών για city breaks και παρά το γεγονός ότι η 
Αθήνα είχε την τρίτη στη σειρά ανοδική τουριστική χρονιά, παραµένει µεγάλο το 
χάσµα µε τους ανταγωνιστικούς αστικούς προορισµούς της Νότιας Ευρώπης. Για να 
µικρύνει αυτό το χάσµα θα απαιτηθεί:  

!  αφενός µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα εις το να αναπτυχθεί µια πιο 
πολυεπίπεδη αφηγηµατική προσέγγιση που θα «σπάσει» τη βαθιά εδραιωµένη 
ταύτιση της Αθήνας µε την Ακρόπολη και θα αναδείξει και τις ιδιαίτερα 
συναρπαστικές πτυχές της σύγχρονης µεγαλούπολης 

!  αφετέρου µια συστηµατική προσπάθεια στην ανάδειξη νέων προϊόντων και 
εµπειριών που είτε δεν έχουν τον επιθυµητό βαθµό ωρίµανσης και ποιότητας είτε 
δεν έχουν προβληθεί σωστά. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια θέλγητρα ενός προορισµού 
city break, τα οποία θα πρέπει και στην περίπτωση της Αθήνας να αναδειχθούν 
ισόρροπα και µε ολοκληρωµένο τρόπο. 
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1.1 Αποτίµηση της µέχρι σήµερα τουριστικής προβολής 
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1.1 Αποτίµηση της µέχρι σήµερα τουριστικής προβολής 

•  Μοντέλο υλοποίησης της καµπάνιας: Και στις τρεις καµπάνιες της Περιφέρειας 
Αττικής από το 1999 µέχρι σήµερα – όπως και σε αντίστοιχες καµπάνιες ορισµένων 
άλλων Περιφερειών – προτιµήθηκε το µοντέλο ανάθεσης όλης της καµπάνιας ύψους 
µερικών εκατοµµυρίων Ευρώ σε έναν ανάδοχο. Αυτό το µοντέλο έχει ένα µεγάλο 
πλεονέκτηµα ως προς την οικονοµική διαχείριση µιας µεγάλης διεθνούς καµπάνιας, 
ωστόσο µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα της αγοράς και τις σύγχρονες απαιτήσεις του 
µάρκετινγκ στερεί από την Περιφέρεια τη δυνατότητα να συνεργαστεί µε 
διαφορετικούς αναδόχους που ο καθένας τους είναι κορυφαίος στον τοµέα του (π.χ. 
διαδικτυακή προβολή, φωτογράφηση, δηµόσιες σχέσεις µε το διεθνή τύπο). Μία 
διαφηµιστική εταιρία δεν µπορεί εκ των πραγµάτων να είναι εξίσου αποτελεσµατική 
σε τόσο διαφορετικά πεδία, ενώ αυξάνεται υπερβολικά το κόστος από τη χρήση 
υπεργολάβων. Βάσει αυτής της διαπίστωσης προτείνεται η συνεργασία της 
Περιφέρειας µε περισσότερους του ενός αναδόχους, προκειµένου (1) να βελτιωθεί 
ραγδαία η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µάρκετινγκ και (2) να αποκτηθούν 
αυτές οι βελτιωµένες υπηρεσίες σε πολύ χαµηλότερο κόστος από πριν. 
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1.1 Αποτίµηση της µέχρι σήµερα τουριστικής προβολής 

•  Ασυνέχεια στην τουριστική προβολή: Υπάρχουν δύο επίπεδα ασυνέχειας που 
πρέπει να αντιµετωπιστούν. Το πρώτο έχει να κάνει µε το µεγάλο κενό που 
παραδοσιακά υπάρχει ανάµεσα στις τουριστικής καµπάνιες της Περιφέρειας την 
τελευταία δεκαπενταετία. Αργεί δηλ. τόσο πολύ να εκκινήσει η επόµενη καµπάνια 
µετά την ολοκλήρωση της προηγούµενης, που έχουν πλέον ξεχαστεί όλες οι 
ενέργειες προβολής που υλοποιήθηκαν. Το δεύτερο επίπεδο ασυνέχειας οφείλεται 
στην απουσία συστηµατικού follow-up κατά της επαφές της Περιφέρειας µε την 
αγορά. Έτσι, µε τον τρόπο που είναι οργανωµένη η καµπάνια δεν έχει δοµηθεί 
κάποια σχέση σταθερής συνεργασίας µε τους τουριστικούς επαγγελµατίες και τους 
δηµοσιογράφους που έχουν κατά καιρούς φιλοξενηθεί ή εξυπηρετηθεί, δεν χτίζεται µε 
συνέπεια και συνεχή επανάληψη ένα ξεκάθαρο µήνυµα για το τι πρεσβεύει η Αττική 
και οι επιµέρους περιοχές της κοκ. 
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1.1 Αποτίµηση της µέχρι σήµερα τουριστικής προβολής 

•  Χρησιµοποιούµενο content: Το πάσης µορφής περιεχόµενο (content) που 
χρησιµοποιήθηκε στην τρέχουσα καµπάνια – όπως λ.χ. κείµενα, φωτογραφίες, βίντεο 
και χάρτες – υπήρξε άνισο, καθώς στην πρόσφατη καµπάνια συνυπήρχε υλικό πολύ 
υψηλής ποιότητας µε υλικό διόλου ικανοποιητικής ποιότητας. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι από τις πρώτες δύο καµπάνιες ουσιαστικά δεν έµεινε κάνενα αξιοποιήσιµο 
περιεχόµενο. Υπάρχουν µεγάλα κενά – τόσο ως προς το εύρος της θεµατολογίας όσο 
και ως προς την ποιότητα – τα οποία θα πρέπει να καλύψει η νέα καµπάνια π.χ. µε 
τη διενέργεια µιας συστηµατικής φωτογράφησης και τη δηµιουργία ενός 
ολοκληρωµένου image bank. 

•  Ενσωµάτωση των Δήµων και τοπικών φορέων: Από τη διαβούλευση µε τους 
Δήµους και φορείς της Αττικής διεφάνη ότι δεν υπήρξε µια συστηµατική συνεργασία 
τους µε την Περιφέρεια κατά την εξέλιξη της καµπάνιας, µε αποτέλεσµα να µην 
αξιοποιηθούν προφανείς ευκαιρίες για ολοκληρωµένη και ισόρροπη προβολή όλης 
της επικράτειας της Αττικής. 
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1.2 Προσέγγιση της νέας τουριστικής καµπάνιας 

Η δουλειά ενός DMO (Destination Marketing Organization), είτε λειτουργεί σε 
περιφερειακό είτε σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, συνοψίζεται ως εξής: 

product / market match 

δηλ. το ταίριασµα των τουριστικών προϊόντων ενός προορισµού µε τις αντίστοιχες 
τουριστικές αγορές. Αυτή είναι η πεµπτουσία της εδώ προτεινόµενης καµπάνιας, καθώς 
θα προταθούν τρόποι για το πώς η Περιφέρεια θα φέρει όσο το δυνατόν περισσότερους 
επισκέπτες µε τα δεδοµένα θέλγητρά της και µε ένα πεπερασµένο κονδύλι προβολής. 

Στο παρόν έργο ο συντάκτης ακολουθεί µιαν ιδιαίτερα πρακτική προσέγγιση, καθώς 
επιδιώκεται η εκπόνηση ενός χρηστικού εγχειριδίου, το οποίο θα βοηθήσει τα στελέχη 
της Περιφέρειας να υλοποιήσουν µε αποτελεσµατικό τρόπο ένα πρόγραµµα τουριστικής 
προβολής για την περιοχή της Αττικής. 

Διευκρινίζεται ότι το παρόν έργο εστιάζει αποκλειστικά στα ζητήµατα του µάρκετινγκ. 
Άλλες σηµαντικές πτυχές του τουρισµού, όπως λ.χ. οι υποδοµές και οι συγκοινωνιακές 
συνδέσεις, αποτελούν αντικείµενο µιας άλλης συζήτησης που είναι πολύ σηµαντικό να 
γίνει παράλληλα µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση της τουριστικής προβολής. 
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1.2 Προσέγγιση της νέας τουριστικής καµπάνιας 

Η παρούσα εισήγηση για την τουριστική προβολή της Αττικής γίνεται µε βάση τη γνώση 
και την εµπειρία που έχει πλέον συσσωρευτεί εν έτει 2015 γύρω από τα επιµέρους 
εργαλεία προβολής και το βαθµό που αυτά είναι ή δεν είναι αποτελεσµατικά στην 
προώθηση των στόχων της Περιφέρειας (βλ. τις σχετικές έρευνες των οργανισµών 
τουρισµού όπως λ.χ. στο https://www.visitbritain.org/markets/).  

Είναι πλέον σαφές ότι το παραδοσιακό µοντέλο τουριστικής προβολής που 
ακολουθήθηκε για πολλά χρόνια από τους φορείς της τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης – εν µέρει ακόµη ακολουθείται – και εστιάζει στη διάθεση πολλών πόρων 
για συµµετοχή σε τουριστικές εκθέσεις δεν είναι αποτελεσµατικό. Επίσης δεν είναι 
αποτελεσµατική η τουριστική διαφήµιση όπως συνήθως υλοποιείται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς οι προϋπολογισµοί δεν επαρκούν για µια αρκούντως 
µεγάλη καµπάνια στις αγορές-στόχους και έτσι περιορίζεται η προβολή σε κάποιες 
καταχωρήσεις µιρκής εµβέλειας, οι οποίες ωστόσο βαραίνουν πολύ στο συνολικό 
προϋπολογισµό χωρίς να έχουν κάποιον αξιόλογο αντίκτυπο στην αγορά. 

Αντιθέτως, χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις στο διαδικτυακό τουριστικό µάρκετινγκ, έχουν 
ανακύψει σηµαντικές ευκαιρίες προβολής ενός τουριστικού προορισµού ακόµη και µε 
ένα περιορισµένο κονδύλι. 
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1.2 Προσέγγιση της νέας τουριστικής καµπάνιας 

Εστιάζοντας, λοιπόν, στις ενέργειες µάρκετινγκ που είναι ή δεν είναι αποτελεσµατικές, 
τίθενται στην παρούσα εισήγηση κάποιες ξεκάθαρες προτεραιότητες για τη διάθεση 
του πεπερασµένου κονδυλίου τουριστικής προβολής της Περιφέρειας: 

•  Προβλέπεται περιορισµένη χρήση των εργαλείων του µάρκετινγκ που είναι 
δαπανηρά και έχουν περιορισµένη αποτελεσµατικότητα στις σύγχρονες συνθήκες της 
τουριστικής αγοράς, στα οποία και προτείνεται η εφαρµογή ενός πλαφόν: 

! Συµµετοχή σε τουριστικές εκθέσεις 

! Διαφήµιση 

•  Προβλέπεται αυξηµένη χρήση των εργαλείων του µάρκετινγκ, τα οποία στις 
σηµερινές συνθήκες εξασφαλίζουν τη µέγιστη δυνατή προβολή της Αττικής ακόµη και 
µε ένα περιορισµένο κονδύλι: 

! Παραγωγή και διάχυση περιεχοµένου (content) υψηλής ποιότητας 

! Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

! Φιλοξενία πολλαπλασιαστών, δηλ. δηµοσιογράφων και τουριστικών επαγγελµατιών 
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1.2 Προσέγγιση της νέας τουριστικής καµπάνιας 

Στο πλαίσιο της κλασικής αντίληψης του µάρκετινγκ καλείται µία επιχείρηση ή ένας 
φορεάς να αποφασίσει για το µείγµα µάρκετινγκ, δηλ. για εκείνο το συνδυασµό 
εργαλείων του µάρκετινγκ που θα προωθήσει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και µε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιµου 
κονδυλίου. Οι τέσσερις κύριες κατηγορίες εργαλείων – τα λεγόµενα «4 Ps του Marketing 
Mix» περιλαµβάνουν: 

•  την πολιτική προϊόντων (products) 

•  την τιµολογιακή πολιτική (pricing) 

•  την προώθηση και προβολή (promotion) 

•  τη διανοµή (place ή distribution) 

Ένας φορέας όπως η Περιφέρεια Αττικής αδυνατεί να υλοποιήσει τιµολογιακή πολιτική 
για τα τουριστικά προϊόντα της περιοχής, πράγµα που αφορά µόνο τις άµεσα 
εµπλεκόµενες επιχειρήσεις. Ωστόσο, πέραν της παραδοσιακής εµπλοκής των τοπικών 
και περιφερειακών φορέων στην προβολή και τη συνεργασία µε τα κανάλια διανοµής, 
κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη η ενασχόληση µε την ανάδειξη τουριστικών προϊόντων. 
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1.2 Προσέγγιση της νέας τουριστικής καµπάνιας 

Η Αττική διαθέτει πληθώρα τουριστικών πόρων, οι οποίοι όµως σε µεγάλο βαθµό δεν 
έχουν αναδειχθεί σωστά και δεν αξιοποιούνται στο βαθµό που το πράττουν 
ανταγωνιστικοί προορισµοί. Υπάρχει δηλ. ένα έλλειµµα ανάδειξης τουριστικών 
προϊόντων, µε την αντιµετώπιση του οποίου δεν ασχολούνται συστηµατικά άλλοι 
φορείς (π.χ. ο ΕΟΤ ή οι κατά τόπους Δήµοι). Η συστηµατική ενασχόληση της 
Περιφέρειας Αττικής θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιµη, γι’ αυτό και δίνεται µεγάλη 
έµφαση σε αυτήν την πτυχή στο παρόν σχέδιο µάρκετινγκ, όπως λ.χ. µε την καλύτερη 
ανάδειξη ευκαιριών αναψυχής (διαδροµές πεζοπορίας, σύγχρονη πολιτιστική 
δηµιουργία κοκ.) και την ενθάρρυνση δηµιουργίας product clubs, δηλ. θεµατικών 
δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων, καθώς αυτό θα φέρει νέα τουριστική πελατεία. 

Μια άλλη πολύ σηµαντική πτυχή του παρόντος σχεδίου µάρκετινγκ είναι η µεγάλη 
έµφαση που δίνεται στη συνεργασία. Από τη διαβούλευση µε Δήµους και φορείς της 
Αττικής διεφάνη ότι δεν λειτούργησε καλά η συνεργασία στο πλαίσιο της προηγηθείσας 
τουριστικής καµπάνιας. Έτσι, δεν επωφελήθηκαν στον επιθυµητό βαθµό ούτε οι φορείς 
αλλά ούτε και οι κατά τόπους τουριστικές επιχειρήσεις της Αττικής. Η νέα τουριστική 
καµπάνια αντιµετωπίζεται, συνεπώς, ως µια µεγάλη πλατφόρµα συνεργασίας ανοικτή 
για κάθε ενδιαφερόµενο φορέα. 
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Κεφάλαιο 2 

Προτεινόµενη Στρατηγική Μάρκετινγκ για τον 
Τουρισµό της Περιφέρειας Αττικής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ



       Πανεπιστήµιο Πατρών                     Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 28 

2.1 Κεντρική στρατηγική προσέγγιση 

Η Περιφέρεια Αττικής είναι από τουριστικής άποψης ένας ταξιδιωτικός τόπος ιδιαίτερα 
πολύµορφος, µια περιοχή αποτελούµενη από επιµέρους τουριστικούς προορισµούς, οι 
οποίοι: 

•  προσφέρουν διαφορετικές ταξιδιωτικές εµπειρίες 

•  απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες ταξιδιωτών 

•  διαφέρουν ως προς το βαθµό τουριστικής ανάπτυξης. 

Η διαχείριση µιας τουριστικά τόσο πολύµορφης περιοχής κάνει αναγκαία την υιοθέτηση 
µιας ξεκάθαρης στρατηγικής, η οποία θα είναι κατανοητή σε όλον τον τουριστικό κόσµο 
στην περιοχή της Αττικής και θα καθοδηγεί τη δουλειά της Περιφέρειας στα θέµατα του 
µάρκετινγκ. 

Η προτεινόµενη στρατηγική µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 
Αττικής εστιάζει στη διαχείριση χαρτοφυλακίου προϊόντων (product portfolio 
management), αντιµετωπίζει δηλ. την Αττική όχι ως έναν ενιαίο προορισµό αλλά ως ένα 
χαρτοφυλάκιο προορισµών και τουριστικών προϊόντων. 
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2.1 Κεντρική στρατηγική προσέγγιση 

Ουσιαστικά η Περιφέρεια Αττικής δεν πρεσβεύει ένα τουριστικό προϊόν, αντιθέτως 
καλείται να αναδείξει δύο ξεχωριστά χαρτοφυλάκια τουριστικών προϊόντων, 
προκειµένου να επιτύχει το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα προς όφελος όλων των 
περιοχών της Αττικής: 

•  ένα γεωγραφικό χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων που περιλαµβάνει όλους 
τους διακριτούς τουριστικούς προορισµούς της Αττικής: την Αθήνα ως µητροπολιτική 
περιοχή, τις επιµέρους παραθεριστικές περιοχές στη χερσόνησο της Αττικής, τα νησιά 
κοκ. 

•  ένα θεµατικό χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων, όπου κάθε διακριτή ταξιδιωτική 
εµπειρία ή µορφή τουρισµού, η οποία προσελκύει συγκεκριµένη κατηγορία τουριστών 
και αποτελεί ξεχωριστή αγορά, συνθέτει ένα ξεχωριστό προϊόν. Π.χ. τα συνέδρια και οι 
διακοπές πεζοπορίας πρεσβεύουν δύο εντελώς διαφορετικές αγορές, ωστόσο η 
Περιφέρεια έχει κάθε λόγο να επιδιώξει την ανάπτυξη αµφότερων, κάνοντας τις 
ενδεδειγµένες για κάθε περίπτωση κινήσεις. Άλλα παραδείγµατα θεµατικών 
προϊόντων περιλαµβάνουν τα city breaks, διακοπές και short breaks τύπου sea ‘n’ 
sun, γάµους, γαστρονοµικές εξερευνήσεις, yachting και ιστιοπλοΐα, κρουαζιέρες, 
ταξίδια για ΑΜΕΑ, για άτοµα τρίτης ηλικίας, για νεανικό κοινό, για gay & lesbian κοινό 
κοκ. 
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2.1 Κεντρική στρατηγική προσέγγιση 

Αυτή η στρατηγική αποτελεί µια νέα προσέγγιση από πλευράς της Περιφέρειας και θα 
καταστήσει απείρως πιο αποτελεσµατική την παρουσία της στις επιµέρους αγορές, 
αφού θα µπορέσει να προσεγγίσει κάθε γεωγραφική και προϊόντική αγορά µε 
στοχευµένο και σωστό τρόπο ακόµη και µε ένα περιορισµένο κονδύλι. 

Εκτιµάται ότι η ανάδειξη του γεωγραφικού χαρτοφυλακίου αποτελεί αυτονόητη 
υποχρέωση κάθε Περιφέρειας. Θα πρέπει να ζητηθεί η συνεργασία των κατά τόπους 
Δήµων στην τουριστική προβολή της περιοχής τους, αυτή όµως η συνεργασία δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για να κάνει η Περιφέρεια τις ενδεδειγµένες ενέργειες προβολής 
όλης της της επικράτειας. Η Περιφέρεια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προβάλει µε 
ολοκληρωµένο τρόπο κάθε νησί και κάθε ηπειρωτικό της προορισµό. 
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2.1 Κεντρική στρατηγική προσέγγιση 

Αντιθέτως, για την προβολή του θεµατικού χαρτοφυλακίου η Περιφέρεια έχει κάθε 
λόγο να απαιτήσει την ενεργό συµµετοχή των άµεσα ωφελούµενων επιχειρήσεων στην 
υλοποίηση της καµπάνιας. Εάν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς των 
επιχειρήσεων να συµµετάσχουν στις ενέργειες προβολής για ένα επιµέρους προϊόν, 
τότε δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για την Περιφέρεια να ασχοληθεί µε αυτό. Έτσι, για 
την ενεργοποίηση του θεµατικού χαρτοφυλακίου προτείνεται να γίνει σε πρώτο χρόνο 
ένας κύκλος ενηµέρωσης και πρόσκλησης των επιχειρήσεων να µετάσχουν σε µια 
συλλογική προσπάθεια θεµατικής προβολής της Αττικής, όπως ήδη γίνεται λ.χ. στην 
περίπτωση του Athens Convention Bureau µε τη συνεδριακή αγορά. Η προβολή 
εκάστοτε θεµατικού προϊόντος θα ξεκινήσει µόνο εάν υπάρξει ικανοποιητική συµµετοχή 
από τις ίδιες τις ωφελούµενες επιχειρήσεις. 

Το µοντέλο οργάνωσης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του θεµατικού χαρτοφυλακίου 
είναι αυτό των λεγόµενων product clubs, όπου κάθε product club αποτελεί ένα δίκτυο 
συνεργασίας επιχειρήσεων που στοχεύουν στην ίδια θεµατική αγορά. Η Περιφέρεια 
Αττικής θα παράσχει υποστήριξη, τεχνογνωσία και καθοδήγηση στις ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις να συστήσουν ένα τέτοιο δίκτυο συνεργασίας, προκειµένου να έχει ως 
συνοµιλητή και συνεργάτη µια συλλογικότητα που θα εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις. 
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2.1 Κεντρική στρατηγική προσέγγιση 

Ενδεικτικά θεµατικά πεδία, για τα οποία υπάρχει µεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό και στα 
οποία η Αττική έχει να προσφέρει ελκυστικές ταξιδιωτικές εµπειρίες, είναι τα εξής: 

•  Luxury travel 

•  Spa holidays 

•  Food & wine-related travel 

•  Sea ‘n’ sun holidays 

•  City breaks 

Διευκρινίζεται ότι όπου έχουν ήδη σχηµατιστεί product clubs ή όπου υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για να σχηµατιστούν άµεσα – χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
ΕΑΤΑ του Δήµου Αθηναίων που έχει συστήσει το Athens Convention Bureau και 
σκοπεύει να το επεκτείνει σε επιχειρήσεις που στοχεύουν σε ταξίδια αναψυχής – η 
Περιφέρεια θα έλθει να επικουρήσει το ήδη υφιστάµενο δίκτυο και να συνεργαστεί µαζί 
του.  
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•  Hiking 

•  Sailing 

•  Yachting 

•  Cruises 

•  Weddings 

•  MICE 

•  Cultural heritage tours 

•  Family holidays 

•  Gay & Lesbian travel  

•  κοκ. 
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2.1 Κεντρική στρατηγική προσέγγιση 

Η προσέγγιση της αγοράς µέσω της στρατηγικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων 
κάνει αναγκαία την εξέλιξη και προσαρµογή του τουριστικού branding της Αττικής στα 
νέα δεδοµένα. Στη λογική του umbrella branding θα πρέπει να επικοινωνηθεί στην 
αγορά ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν αποτελεί το προϊόν· η Περιφέρεια Αττικής 
αποτελεί το θεσµό που προωθεί µια δέσµη ελκυστικών και συναρπαστικών 
ταξιδιωτικών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά καθώς 
εκπροσωπεί µια από τις πιο προικισµένες από πλευράς φυσικού και 
πολιτισµικού πλούτου περιοχές της Μεσογείου. 

Η νέα αυτή έµφαση θα πρέπει να απεικονιστεί κατάλληλα µέσα από την ενδεδειγµένη 
λογοτύπηση και τις άλλες απαραίτητες εφαρµογές του branding. Στο πλαίσιο της νέας 
καµπάνιας θα χρειαστεί δηλ. να εξελιχθεί το τουριστικό brand της Περιφέρειας σε ένα 
umbrella brand. Στην επόµενη σελίδα παρατίθενται αντίστοιχα παραδείγµατα από άλλες 
τουριστικές περιφέρειες της Ευρώπης. 

Κοντολογίς, η προβολή του γεωγραφικού χαρτοφυλακίου µπορεί να ξεκινήσει άµεσα, η 
δε ανάδειξη του θεµατικού χαρτοφυλακίου σε δεύτερο χρόνο αφού προηγηθεί ένας 
κύκλος διαβούλευσης µε ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και φορείς.  
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2.1 Κεντρική στρατηγική προσέγγιση 

Παραδείγµατα umbrella branding 
από την Περιφέρεια Κανάριων 
Νήσων (Ισπανία) και το Κρατίδιο 
της Βαυαρίας (Γερµανία)	  
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2.1 Κεντρική στρατηγική προσέγγιση 

Ενδεικτική απεικόνιση της νέας λογικής του umbrella branding: 
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The Region of Attica proudly presents… 

ATHENS	  

The Region of Attica proudly presents… 

HYDRA	  

ATHENS	  

HYDRA	  
A fascinating story of Attica 

A fascinating story of Attica 
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2.1 Κεντρική στρατηγική προσέγγιση 

Πέραν της διάστασης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου υπάρχουν τέσσερις ακόµη 
κεντρικές διαστάσεις στην προτεινόµενη στρατηγική: 

• Έµφαση στη συνεργασία: Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει ίδιον όφελος από την 
τουριστική ανάπτυξη. Η ενασχόλησή της µε την τουριστική προβολή γίνεται στο 
πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος της τοπικής οικονοµίας και των 
Δήµων που απαρτίζουν την Αττική. Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό να υπάρχει στενή 
συνεργασία µε τους άµεσα ωφελούµενους και ενδιαφερόµενους να επιτύχει η νέα 
τουριστική καµπάνια. Η όλη καµπάνια προσεγγίζεται ουσιαστικά ως µια πλατφόρµα 
συνεργασίας της Περιφέρειας µε κάθε ενδιαφερόµενο φορέα και επιχείρηση. 

Αυτή η συνεργασία δεν γίνεται από µηδενική βάση αλλά υλοποιείται βάσει 
συγκεκριµένης ατζέντας, παίρνει δηλ. τη µορφή ενεργειών που έχουν προβλεφθεί στο 
παρόν σχέδιο δράσης όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 3. 

Η συνεργασία γίνεται, εξάλλου, στο πλαίσιο µιας κατανοµής ρόλων. Δεν πρέπει όλοι 
να ασχολούνται µε όλα (π.χ. µε τα city breaks). Είναι σηµαντικό να υπάρχει µια 
κατανοµή ρόλων µεταξύ Περιφέρειας, Δήµων και συλλογικών φορέων, ώστε να 
αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις και η αναποτελεσµατική χρήση των κονδυλίων.  
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2.1 Κεντρική στρατηγική προσέγγιση 

Πέραν της διάστασης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου υπάρχουν τέσσερις ακόµη 
κεντρικές διαστάσεις στην προτεινόµενη στρατηγική: 

• Έµφαση στη συνεργασία (συνέχεια): Δεν είναι ρόλος της Περιφέρειας να 
χρηµατοδοτεί ενέργειες άλλων φορέων. Η Περιφέρεια έχει το δικό της 
προγραµµατισµό και αξιοποιεί ανάλογα το διαθέσιµο κονδύλι τουριστικής προβολής. 
Η όποια χρηµατοδότηση ενεργειών άλλων φορέων θα γίνεται εφόσον αυτές 
συνδέονται άµεσα µε τις εδώ προβλεπόµενες επιδιώξεις και δράσεις και συµφωνηθεί 
το κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας. 

• Έµφαση στη διαβούλευση: Η διαβούλευση αποτελεί βασικό στοιχείο του παρόντος 
Σχεδίου Δράσης και απορρέει από το προηγούµενο σηµείο. Είναι σηµαντικό η 
Περιφέρεια να συνδιαλέγεται για τα θέµατα τουρισµού µε τους Δήµους και τους 
συλλογικούς τουριστικούς φορείς και να βασίζει τις αποφάσεις της στις θέσεις, 
προτάσεις και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Σε αυτήν τη λογική προτείνεται η 
σύσταση του Συµβουλίου Τουρισµού Αττικής στο Κεφάλαιο 3. 
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2.1 Κεντρική στρατηγική προσέγγιση 

• Έµφαση σε µια αναβαθµισµένη αφηγηµατική προσέγγιση (storytelling): Η 
Αττική αποτελεί έναν από τους πιο ευλογηµένους τόπους παγκοσµίως ως προς το 
διαθέσιµο αφηγηµατικό απόθεµα. Κάθε σπιθαµή της αττικής γης σχετίζεται µε ιστορικά 
γεγονότα οικουµενικής εµβέλειας και πασίγνωστους µύθους που αποτελούν εξαιρετικά 
στοιχεία προσέλκυσης επισκεπτών. Η Αττική παραµένει, εντούτοις, εγκλωβισµένη σε 
έναν τρόπο αφήγησης του παρελθόντος της που είναι σε µεγάλο βαθµό 
ξεπερασµένος και αναντίστοιχος µε τις συνήθειες και προτιµήσεις του σύγχρονου 
τουρίστα. Διεθνώς έχει εξελιχθεί µε ραγδαίο τρόπο το storytelling γύρω από τους 
τουριστικούς προορισµούς, εξέλιξη που οφείλει να ακολουθήσει και η Περιφέρεια 
Αττικής – όπως επίσης οι λοιποί φορείς που χειρίζονται την τουριστική προβολή της 
περιοχής – προκειµένου: 

•  να κεφαλαιοποιηθεί πιο αποτελεσµατικά η µοναδική πολιτιστική κληρονοµιά της 
Αττικής  

•  να ξεφύγει η Αθήνα και οι άλλες περιοχές της Αττικής από τη µονοδιάστατη εικόνα 
που έχει εν πολλοίς επικρατήσει στην τουριστική αγορά και να αποκτήσουν 
µεγαλύτερο βάθος ως πολυδιάστατοι και συναρπαστικοί προορισµοί.  
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2.1 Κεντρική στρατηγική προσέγγιση 

• Έµφαση στο υψηλής ποιότητας περιεχόµενο (content): Η αποτελεσµατικότητα 
κάθε καµπάνιας εξαρτάται από την ποιότητα του πάσης µορφής περιεχοµένου που 
χρησιµοποιείται σε αυτήν όπως λ.χ. το φωτογραφικό υλικό, τα κείµενα, τα βίντεο και οι 
χάρτες. Στο πλαίσιο της νέας καµπάνιας δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην αναβάθµιση 
της ποιότητας του εν λόγω υλικού, καθώς σε αυτόν τον τοµέα παρατηρήθηκαν 
σηµαντικές ελλείψεις και αστοχίες στις προηγούµενες καµπάνιες. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ



       Πανεπιστήµιο Πατρών                     Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 40 

2.2 Στρατηγικοί στόχοι 

Βάσει της παραπάνω στρατηγικής προσέγγισης µπορεί να διατυπωθεί ο ακόλουθος 
κεντρικός στρατηγικός στόχος για τη νέα τουριστική καµπάνια 2016-2020 της 
Περιφέρειας Αττικής:  

•  Να αναδειχθεί µε ολοκληρωµένο τρόπο όλος ο τουριστικός πλούτος της Αττικής µέσα 
από µια γκάµα ελκυστικών, ανταγωνιστικών και ώριµων τουριστικών προϊόντων, όπου 
το καθένα από αυτά τα προϊόντα θα αντιστοιχεί σε µια ώριµη τουριστική αγορά 

Αποµακρυνόµενη η Περιφέρεια Αττικής από µια µονοδιάστατη ταύτιση της Αττικής µε τα 
city breaks, προάγει την επίτευξη των εξής επιπρόσθετων στόχων, καθώς κάθε 
επιµέρους προϊόν που θα αναδειχθεί έχει διαφορετικό εποχιακό κύκλο και εντοπίζεται σε 
διαφορετικές περιοχές της Αττικής: 

•  Οµαλότερη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής κίνησης – και των οικονοµικών 
οφελών που απορρέουν από αυτήν – σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής 

•  Αύξηση της µέσης παραµονής σε όλη την επικράτεια της Αττικής 

•  Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου ιδίως στις εκτός Αθήνας περιοχές της Αττικής 
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2.3 Αγορές προτεραιότητας 

Η Αττική τόσο ως προορισµός για city breaks όσο και ως προορισµός για 
παραθαλάσσια short breaks καθώς επίσης για ταξίδια άλλης µορφής απευθύνεται σε 
ένα ευρύ φάσµα τουριστών µε ποικίλα δηµογραφικά και ψυχογραφικά 
χαρακτηριστικά. Με εξαίρεση τα θεµατικά προϊόντα που θα αναδειχθούν στο πλαίσιο 
των product clubs, δεν είναι απλή – και ενδεχοµένως να µην είναι και σκόπιµη – η στενή 
στόχευση σε επιµέρους τµήµατα της αγοράς. 

Μία διεθνής τάση που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθεί υπόψιν είναι η 
αυξανόµενη κυριαρχία ενός πιο νεανικού κοινού – των λεγόµενων millennials – στη 
διαµόρφωση των ταξιδιωτικών προτιµήσεων και τάσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται 
στα διαδικτυακά fora και ιδίως στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή η εξέλιξη κάνει αναγκαία την 
υιοθέτηση ενός πιο νεανικού και λιγότερο ακαδηµαϊκού ύφους στη νέα καµπάνια µε 
έµφαση στη βιωµατική διάσταση µιας επίσκεψης στους ταξιδιωτικούς προορισµούς 
της Αττικής. 
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2.3 Αγορές προτεραιότητας 

Λόγω της γεωγραφικής αποµόνωσης της Αττικής δεν υπάρχει αξιόλογη επισκεψιµότητα 
από ξένους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή µε το ΙΧ τους, όπως συµβαίνει 
λ.χ. στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Οι αγορές της Αττικής οριοθετούνται δηλ. 
από τις υφιστάµενες αεροπορικές συνδέσεις. 

Στις επόµενες σελίδες απεικονίζονται οι πόλεις που συνδέονται µε απευθείας πτήσεις µε 
την Αθήνα και αποτελούν την κύρια δεξαµενή άντλησης επισκεπτών. Στις εικονιζόµενες 
πτήσεις προστίθενται επίσης οι πτήσεις τσάρτερ που πραγµατοποιούνται τη θερινή 
περίοδο. 

Οι απευθείας πτήσεις παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, 
καθώς οι προερχόµενοι από άλλες ηπείρους τουρίστες είναι πρόθυµοι να πετάξουν 
µέσω ενδιάµεσου σταθµού για να έλθουν στην Ελλάδα. Στα εντός Ευρώπης ταξίδια µε 
τον εντονότατο ανταγωνισµό µεταξύ των αστικών και παραθεριστικών προορισµών 
βαραίνει ιδιαίτερα τόσο ο χρόνος όσο και το κόστος του ταξιδιού, γι’ αυτό και η Αττική 
είναι λιγότερο ανταγωνιστική στις περιοχές της Ευρώπης χωρίς απευθείας πτήσεις προς 
την Αθήνα.  
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2.3 Αγορές προτεραιότητας 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 
Απευθείας αεροπορικές συνδέσεις ευρωπαϊκών πόλεων µε την Αθήνα βάσει του θερινού προγράµµατος 
δροµολογίων του 2015 (πηγή: ΔΑΑ)	  
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2.3 Αγορές προτεραιότητας 

Λόγω της γεωγραφικής αποµόνωσης της Αττικής δεν υπάρχει αξιόλογη επισκεψιµότητα 
από ξένους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή µε το ΙΧ τους, όπως συµβαίνει 
λ.χ. στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Οι αγορές της Αττικής οριοθετούνται δηλ. 
από τις υφιστάµενες αεροπορικές συνδέσεις. 

Στην επόµενη σελίδα απεικονίζονται οι πόλεις που συνδέονται αεροπορικά µε την 
Αθήνα. 
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Απευθείας αεροπορικές συνδέσεις πόλεων εκτός Ευρώπης µε την Αθήνα βάσει του θερινού 
προγράµµατος δροµολογίων του 2015 (πηγή: ΔΑΑ)	  

Διευκρινίζεται ότι οι αεροπορικές συνδέσεις διαρκώς αλλάζουν, καθώς 
υφιστάµενες αεροπορικές συνδέσεις µπορεί να καταργηθούν ή να 
µεταβάλλονται εποχιακά, ενώ συνεχώς προκύπτουν νέες συνδέσεις. 
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2.3 Αγορές προτεραιότητας 

Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, οι περιοχές που συνδέονται µε 
απευθείας πτήση µε την Αθήνα αποτελούν τη δεξαµενή άντλησης τουριστών. Επειδή 
πρόκειται για δεκάδες χώρες µε διαφορετικές συνήθειες, προτιµήσεις αλλά και γλώσσες, 
είναι σκόπιµο να τεθούν κάποιες προτεραιότητες στην προσέγγισή τους. 

Ένα κριτήριο ιεράρχησης των αγορών προκύπτει από το συνδυασµό πληθυσµιακής 
βάσης και αγοραστικής δύναµης, βάσει του οποίου ξεχωρίζουν η Γερµανία, η 
Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Σύµφωνα µε τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για το 
2012, αυτές οι τέσσερις χώρες εισέφεραν αθροιστικά το 17% των συνολικών 
διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Αττικής. Το µερίδιό τους παρουσίασε όµως µια 
σταθερά πτωτική τάση, καθώς µερικά χρόνια πριν – το 1999 – έφτανε στο 25%. 
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2.3 Αγορές προτεραιότητας 

Ειδική µνεία θα πρέπει να γίνει στη Γερµανία και τις άλλες γερµανόφωνες χώρες. 
Παρότι η Ελλάδα αποτελεί ιδιαίτερα δηµοφιλή και οικείο προορισµό για αυτούς τους 
λαούς, η Αττική αποσπά ένα δυσανάλογα µικρό µερίδιο από τις αγορές της Γερµανίας, 
της Αυστρίας και της Ελβετίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Γερµανοί συνεισφέρουν το 
16% των ξενοδοχειακών διανυκτερεύσεων πανελλαδικά αλλά µόλις το 3% των 
διανυκτερεύσεων στην Αττική, έχοντας µάλιστα πτωτική τάση. Έτσι µένει αναξιοποίητη η 
εξαιρετική αεροπορική σύνδεση µε αυτές τις χώρες, η οποία έχει µάλιστα βελτιωθεί 
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Εντούτοις, οι γερµανόφωνες χώρες πρεσβεύουν τη µεγαλύτερη πανευρωπαϊκά ζήτηση 
για city breaks και short breaks. Το χαµηλό µερίδιο της Αττικής φανερώνει την 
αναποτελεσµατικότητα προσέγγισης του γερµανόφωνου κοινού, αλλά από την άλλη 
σηµατοδοτεί και τη µεγάλη ευκαιρία που παρουσιάζει αυτή η αγορά για την Αττική. 

Συνεπώς, ως προς τις ευρωπαϊκές χώρες τίθεται προτεραιότητα στην προσέγγιση της 
Γερµανίας και των λοιπών γερµανόφωνων χωρών, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της 
Ιταλίας, χωρίς να αγνοείται η δυναµική που υπάρχει σε αρκετές άλλες χώρες της Δυτικής 
και Ανατολικής Ευρώπης. 
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2.3 Αγορές προτεραιότητας 

Από τις υπερπόντιες αγορές παρατηρείται µια πολύ ικανοποιητική εξέλιξη στις αφίξεις 
τουριστών παρά τη άλλον δυσχερή αεροπορική σύνδεση της Αθήνας. Πέραν των ΗΠΑ 
που αποτελούν τη µεγαλύτερη τουριστική πελατεία της Αττικής από το εξωτερικό, 
σηµαντικό µερίδιο κατέχουν οι επισκέπτες από την Αυστραλία και τον Καναδά. 
Αξιοσηµείωτη είναι η πτωτική τάση στους επισκέπτες από την Ιαπωνία µε παράλληλη 
αύξηση των Κινέζων τουριστών. Αξιόλογη δυναµική παρατηρείται συνολικά στους 
επισκέπτες από τις χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής. 

Μεταξύ των ανωτέρω αγορών θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αγορά της 
Βόρειας Αµερικής (ΗΠΑ, Καναδάς) όπως επίσης στην Κίνα, η οποία έχει µεγάλο 
δυναµικό περαιτέρω αύξησης επισκεπτών. 
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2.3 Αγορές προτεραιότητας 

Μια άλλη πολύ σηµαντική αγορά προτεραιότητας είναι η εγχώρια. Παρά την οικονοµική 
κρίση, οι Έλληνες αποτελούν τη σηµαντικότερη τουριστική πελατείας της Αττικής. 
Μπορεί το µερίδιο των Ελλήνων στην τουριστική κίνηση της Αττικής να έχει υποχωρήσει 
σηµαντικά – από το 46% των συνολικών διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Αττικής 
το 1999 σε µόλις 30% το 2014 – αλλά ακόµη και έτσι είναι τριπλάσιο του µεριδίου της 
αµέσως επόµενης εθνικότητας που είναι οι κάτοικοι των ΗΠΑ. Στα νησιά της Αττικής οι 
Έλληνες – και ιδίως οι κάτοικοι της Αθήνας – συνεισφέρουν άνω του 50% των 
συνολικών διανυκτερεύσεων. 

Η παραγωγή προωθητικού περιεχοµένου για την ελληνική αγορά θα φανεί χρήσιµη και 
για την προβολή της Αττικής στην Κύπρο, µία επίσης σταθερή πηγή τουριστών που θα 
πρέπει να καλύπτεται σε µόνιµη βάση από τις ενέργειες µάρκετινγκ της νέας τουριστικής 
καµπάνιας της Αττικής. 
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2.3 Αγορές προτεραιότητας 

Τέλος, στο παρόν σχέδιο δράσης προτείνεται η προσέγγιση τόσο της αγοράς του 
οργανωµένου τουρισµού – δηλ. των τουριστών διακινούνται µέσω των tour operators 
– όσο και των µεµονωµένων τουριστών. Καθώς και τα δύο αυτά τµήµατα της αγοράς 
αντιπροσωπεύουν για την Αττική µια σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητη ευκαιρία, θα 
επιχειρηθεί η προσέγγιση αµφότερων µε τους όρους και το ύφος που απαιτείται σε 
εκάστοτε περίπτωση.  
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2.4 Αποδέκτες της καµπάνιας και ενδεδειγµένα εργαλεία 

Η Περιφέρεια Αττικής καλείται µέσω της νέας καµπάνιας να προσεγγίσει εξίσου 
αποτελεσµατικά πέντε διακριτά ακροατήρια, διαθέτοντας τα περιορισµένα κονδύλια 
προβολής µε τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Το πρώτο από αυτά τα ακροατήρια 
σίγουρα αποτελεί το µεγαλύτερο και πιο απαιτητικό, ωστόσο δεν θα πρέπει να 
παραµεληθούν και τα υπόλοιπα που θα δώσουν σηµαντική ώθηση στην καµπάνια και 
ιδίως το δεύτερο και τρίτο ακροατήριο που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές: 

2.4.α Ταξιδιωτικό-καταναλωτικό κοινό, δηλ. οι δυνητικοί τουρίστες-επισκέπτες της 
Αττικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

2.4.β Οι λειτουργοί των µέσων ενηµέρωσης (ΜΜΕ) όπως λ.χ. οι δηµοσιογράφοι, 
τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί παραγωγοί, οι bloggers κοκ. 

2.4.γ Το λεγόµενο travel trade, δηλ. οι τουριστικοί επαγγελµατίες στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό που οργανώνουν και πωλούν ταξίδια όπως λ.χ. οι tour operators, 
τουριστικοί πράκτορες, εταιρίες κρουαζιέρων, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων ή 
γάµων κοκ. 

2.4.δ Οι κάτοικοι της Αττικής 

2.4.ε Οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι συλλογικοί τους φορείς και οι Δήµοι της Αττικής 
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2.4 Αποδέκτες της καµπάνιας και ενδεδειγµένα εργαλεία 

Πιο αναλυτικά: 

2.4.α Ταξιδιωτικό-καταναλωτικό κοινό, δηλ. οι δυνητικοί τουρίστες-επισκέπτες της 
Αττικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

!  Ενδεδειγµένος και αποδοτικότερος τρόπος προσέγγισης: 

o  µέσω διαδικτυακής προβολής και ιδίως: 
"  µέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα 
"  µέσω της αποστολής e-newsletter 

2.4.β Λειτουργοί µέσων ενηµέρωσης (ΜΜΕ) όπως λ.χ. δηµοσιογράφοι, τηλεοπτικοί 
και ραδιοφωνικοί παραγωγοί, bloggers κοκ. 

!  Ενδεδειγµένος και αποδοτικότερος τρόπος προσέγγισης: 

o  µέσω ενεργειών δηµοσιότητας / press relations όπως λ.χ. φιλοξενίες και press 
trips και αποστολή δελτίων τύπου 
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2.4 Αποδέκτες της καµπάνιας και ενδεδειγµένα εργαλεία 

2.4.γ Travel trade, δηλ. τουριστικοί επαγγελµατίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό που 
οργανώνουν και πωλούν ταξίδια όπως λ.χ. tour operators, τουριστικοί πράκτορες, 
εταιρίες κρουαζιέρων, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων ή γάµων κοκ. 

!  Ενδεδειγµένος και αποδοτικότερος τρόπος προσέγγισης: 

o  µέσω φιλοξενίας και fam trips 

o  µέσω προωθητικών επαφών (π.χ. συναντήσεις και παρουσιάσεις σε 
τουριστικές εκθέσεις) 

2.4.δ Κάτοικοι της Αττικής µε σκοπό την αξιοποίησή τους ως τουριστικούς πρεσβευτές 

!  Ενδεδειγµένος και αποδοτικότερος τρόπος προσέγγισης: 

o  µέσω διαδικτυακής προβολής και ιδίως: 
"  µέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα 
"  µέσω της αποστολής e-newsletter 
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2.4 Αποδέκτες της καµπάνιας και ενδεδειγµένα εργαλεία 

2.4.ε Τουριστικές επιχειρήσεις, οι συλλογικοί τους φορείς και οι Δήµοι της Αττικής 
µε σκοπό την αµφίδροµη ενηµέρωση και συνεργασία και τη µεγιστοποίηση των 
ωφελειών που θα αποκοµίσουν οι τοπικές επιχειρήσεις από τις δράσεις της 
Περιφέρειας 

!  Ενδεδειγµένος και αποδοτικότερος τρόπος προσέγγισης: 

o  µέσω συναντήσεων της Περιφέρειας µε επιχειρήσεις, φορείς και Δήµους 

o  µέσω σεµιναρίων και συνεδρίων για τουριστικούς επαγγελµατίες 

o  µέσω της θεσµοθέτησης βραβείων τουρισµού 

Η παραπάνω οριοθέτηση ακροατηρίων και ενδεδειγµένων εργαλείων µάρκετινγκ 
αποσκοπεί στην αποδοτικότερη δυνατή διάθεση ενός πεπερασµένου κονδυλίου 
προβολής. Έτσι τονίζεται ότι η συµµετοχή στις εκθέσεις δεν αποτελεί τον κατάλληλο 
τρόπο για να προσεγγίσει κανείς τον ταξιδιωτικό κοινό, ούτε ότι η διαφήµιση αποτελεί 
ενέργεια πρώτης προτεραιότητας στο πλαίσιο της παρούσας καµπάνιας. Πρώτα θα 
πρέπει να εφαρµοστούν τα πολύ πιο αποτελεσµατικά εργαλεία της διαδικτυακής 
προβολής προτού καταφύγει κανείς σε πιο ακριβά µέσα µάρκετινγκ. 
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Κεφάλαιο 3 

Προτεινόµενο Σχέδιο Δράσης για την Τουριστική 
Προβολή της Περιφέρειας Αττικής 
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Βάσει της παραπάνω στρατηγικής προσέγγισης προτείνεται η υλοποίηση της 
ακόλουθης δέσµης ενεργειών, προκειµένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι και να 
υπάρξει χειροπιαστό όφελος για την τοπική οικονοµία – µέσω αύξησης εσόδων και 
απασχόλησης στις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις και άµβλυνσης της εποχικότητας – 
µέσα από τις τουριστικές δράσεις της Περιφέρειας Αττικής:  

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές εταιρίες 

3.4 Ανάδειξη προϊόντων 

3.5 Συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

3.6 Αξιολόγηση τουριστικής προβολής 

Κάθε δέσµη ενεργειών αναλύεται σε επιµέρους δράσεις, οι οποίες παρουσιάζονται 
λεπτοµερώς στη συνέχεια. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.0 Προλεγόµενα για το Σχέδιο Δράσης 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ



       Πανεπιστήµιο Πατρών                     Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 56 

Όπου στη συνέχεια αναφέρεται ο «DMO Περιφέρειας» ως φορέας υλοποίησης 
κάποιων ενεργειών, εννοείται η εναλλακτική επιλογή που θα προκριθεί από πλευράς της 
Περιφέρειας για την εσωτερική οργάνωση του µηχανισµού τουριστικής προβολής µε 
βάση την ανάλυση του Παραδοτέου 2 του παρόντος έργου, π.χ. µε τη στελέχωση 
της Διεύθυνσης Τουρισµού και την πλαισίωσή της µε εξωτερικούς συνεργάτες ή µε τη 
σύσταση της αναπτυξιακής εταιρίας. 

Για τον καλύτερο προγραµµατισµό της υλοποίησης του σχεδίου δράσης µπορούν 
κάποιες οµοειδείς δράσεις να οµαδοποιηθούν. Συγκεκριµένα, παραπλήσια 
χαρακτηριστικά υλοποίησης υπάρχουν στις ακόλουθες δράσεις: 

•  Επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη 

3.4.β Αναβάθµιση αφηγηµατικής προσέγγισης στον τουρισµό της Αττικής 

3.4.γ Θέσπιση Βραβείων Τουρισµού Αττικής 

3.4.δ Επιµορφωτικές δράσεις 

3.6.γ Παρατηρητήριο Τουρισµού Περιφέρειας Αττικής 
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•  Ταξίδια, φιλοξενίες, εκδηλώσεις και εκτυπώσεις 

3.2.γ Φιλοξενία δηµοσιογράφων και διοργάνωση press trips 

3.2.δ Λοιπές επαφές µε ΜΜΕ 

3.2.στ Παραγωγή φυλλαδίων και λοιπού προωθητικού υλικού 

3.3.α Συµµετοχή σε εκθέσεις µε επαγγελµατικές συναντήσεις και παρουσιάσεις  

3.3.β Φιλοξενία τουριστικών επαγγελµατιών και διοργάνωση fam trips 

3.3.γ Λοιπές επαφές µε τα κανάλια διανοµής 

3.4.β Αναβάθµιση αφηγηµατικής προσέγγισης στον τουρισµό της Αττικής 

3.4.γ Θέσπιση Βραβείων Τουρισµού Αττικής 

3.5.α Συµβούλιο Τουρισµού Αττικής 
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3.1.α Αναβάθµιση τουριστικής ιστοσελίδας 

Με την παραλαβή της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας από την ανάδοχο θα 
γίνει η αναλυτική της αξιολόγηση προκειµένου να καταγραφούν οι βελτιώσεις που 
πρέπει να γίνουν και να δροµολογηθεί η αναβάθµισή της από νέο ανάδοχο. Όσο 
εκκρεµεί η αξιολόγηση της τελικής ιστοσελίδας δεν µπορούν να οριστούν οι 
προδιαγραφές της αναβάθµισης, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει προβλεφθεί ικανό 
κονδύλι για αυτόν το σκοπό, όπως επίσης για την περαιτέρω του αναβάθµιση µέχρι το 
2020 µε µικρότερο κονδύλι. Ο συντάκτης του παρόντος είναι στη διάθεση της 
Περιφέρειας να συνεισφέρει στην ετοιµασία των εν λόγω προδιαγραφών. 

Αυτό που σε γενικές γραµµές είναι το ζητούµενο από την παραδοτέα ιστοσελίδα είναι να 
βασίζεται σε ένα αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση CMS (content management system – 
σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου), να έχει ένα εικαστικό λιτό και διαχρονικό, να έχει τα 
χαρακτηριστικά του responsive design ώστε να διαβάζεται σωστά από όλες τις 
συσκευές (Η/Υ, tablet, smartphone) και να πληροί όλες τις προδιαγραφές του SEO 
(search engine optimization – βέλτιστη παρουσία στις µηχανές αναζήτησης). Ο 
ανάδοχος της ιστοσελίδας θα πρέπει επίσης να διαθέσει ένα εργαλείο για newsletter. 
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3.1.α Αναβάθµιση τουριστικής ιστοσελίδας 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

Περιγραφή Εκκρεµούν οι προδιαγραφές της αναβάθµισης της ιστοσελίδας έως ότου 
γίνει η οριστική παραλαβή της υφιστάµενης ιστοσελίδας. Ενδεικτικά και 
µόνο αναφέρονται οι εξής δυνητικές προδιαγραφές του έργου: 
•  Εικαστικός ανασχεδιασµός 
•  Μετάπτωση της ιστοσελίδας σε περιβάλλον δοκιµασµένου συστήµατος 
διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) (1) µε εύκολο χειρισµό κατά την 
ανάρτηση περιεχοµένου από το προσωπικό της Περιφέρειας, (2) µε 
βεβαιωµένα χαρακτηριστικά SEO και (3) µε τα απαραίτητα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας 

•  Μεταφορά περιεχοµένου από την παλιά στη νέα ιστοσελίδα 
•  Λογισµικό για διαµόρφωση και αποστολή ηλεκτρονικού newsletter 
•  Εκπαίδευση στελεχών της Περιφέρειας στη χρήση του CMS 
•  Τεχνική υποστήριξη και περαιτέρω αναβάθµιση µέχρι το τέλος του έργου 

Ποιος υλοποιεί Ανάδοχος κατόπιν πρόχειρου διαγωνισµού 

Χρόνος υλοποίησης Διάρκεια: 4 µήνες • Έναρξη: Απρίλιος 2016 

Κόστος έως 20.000 Ευρώ τον πρώτο χρόνο, 10.000 Ευρώ για ετήσια συντήρηση 
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3.1.β Παραγωγή φωτογραφιών 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο παρόν έργο στην αναβάθµιση της ποιότητας και 
ελκυστικότητας του περιεχοµένου προβολής (content) της Αττικής. Αναβάθµισης χρήζει 
ιδιαίτερα το φωτογραφικό υλικό που χρησιµοποιείται στην καµπάνια. 

Μετά την παραλαβή του φωτογραφικού υλικού από τον ανάδοχο της τρέχουσας 
καµπάνιας, αυτό θα αξιολογηθεί και θα καταγραφούν τυχόν ελλείψεις που υπάρχουν σε 
αυτό. Οι ελλείψεις µπορεί να αναφέρονται: 

•  στη γεωγραφική κάλυψη της επικράτειας της Αττικής 

•  στη µη αποτύπωση όλων των σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. όλα τα 
σηµαντικά µουσεία, µνηµεία, παραλίες, τοπία κοκ.) 

•  στην εικονογράφηση των προσφερόµενων τουριστικών δραστηριοτήτων 

•  στην απεικόνιση χαρακτηριστικών τύπων ταξιδιωτών (άνθρωποι όλων των ηλικιών, 
οικογένειες µε παιδιά, παρέες, ζευγάρια, business travellers κοκ.) 

•  στις εποχές του έτους. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ



       Πανεπιστήµιο Πατρών                     Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 61 

3.1.β Παραγωγή φωτογραφιών 

Η νέα καµπάνια θα βασιστεί στις πολύ δυνατές ανθρωποκεντρικές εικόνες καθώς και 
στη συστηµατική εικονογράφηση όλης της γκάµας των προτεινόµενων δραστηριοτήτων, 
συνεπώς θα πρέπει να ετοιµαστεί µια πολύ λεπτοµερής λίστα φωτογραφικών µοτίβων, 
βάσει της οποίας θα γίνει η ανάθεση της φωτογράφησης. 

Λόγω της µεγάλης σηµασίας του φωτογραφικού υλικού για την επιτυχία της νέας 
καµπάνιας προτείνεται η υλοποίηση της φωτογράφησης µέσω απευθείας ανάθεσης, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η συνεργασία της Περιφέρειας µε τους καλύτερους 
φωτογράφους. Η αµοιβή που θα καταβάλει η Περιφέρεια στους φωτογράφους δεν θα 
πρέπει να αναφέρεται σε έναν πεπερασµένο αριθµό φωτογραφιών, αλλά στην πλήρη 
τους απασχόληση για ικανό αριθµό ηµερών, ώστε να καλυφθεί όλη η επικράτεια της 
Αττικής και όλη η ζητούµενη θεµατολογία. Στην Περιφέρεια θα περιέλθει το σύνολο του 
υλικού – δηλ. µερικές χιλιάδες φωτογραφίες – που θα προκύψει από αυτήν τη 
διαδικασία. 

Σαν πρώτο βήµα προτείνεται µια δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 
τους φωτογράφους προκειµένου να αξιολογηθεί η ποιότητα της δουλειάς τους. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 
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3.1.β Παραγωγή φωτογραφιών 

Λόγω της µεγάλης γεωγραφικής έκτασης της Περιφέρειας και της ευρύτητας των 
ζητιούµενων φωτογραφικών µοτίβων ενδέχεται η ανάθεση να γίνει σε δύο ή 
περισσότερους φωτογράφους. 

Κατά την παραλαβή του φωτογραφικού υλικού θα πρέπει να τηρηθούν τα εξής: 

•  Παράδοση κάθε σηµαντικής φωτογραφίας σε διπλή ανάλυση (υψηλή και χαµηλή) 

•  Tagging κάθε σηµαντικής φωτογραφίας µε τις απαραίτητες λέξεις-κλειδιά (τοποθεσία, 
εικονιζόµενο µοτίβο) 

Για τον πρώτο χρόνο της νέας καµπάνιας έχει προβλεφθεί ένα µεγαλύτερο κονδύλι 
φωτογράφησης, προκειµένου να καλυφθούν τα κενά στο φωτογραφικό αρχείο της 
Περιφέρειας. Πρέπει να αποτυπωθούν όλες οι σηµαντικές τοποθεσίες και τουριστικές 
δραστηριότητες καθώς και όλες οι εποχές του έτους. Επειδή, ωστόσο, είναι 
ανεξάντλητες οι ανάγκες µιας τουριστικής καµπάνιας σε φωτογραφικό υλικό, έχει 
προβλεφθεί ένα µικρότερο κονδύλι για συµπληρωµατική φωτογράφηση και για τα 
επόµενα έτη. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 
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3.1.β Παραγωγή φωτογραφιών 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

Περιγραφή •  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικούς φωτογράφους 
για τη δηµιουργία ενός άτυπου µητρώου φωτογράφων 

•  Συστηµατική φωτογράφηση όλης της Αττικής κατόπιν αναλυτικής 
καταγραφής των ελλείψεων σε φωτογραφικό υλικό από τον DMO της 
Περιφέρειας 

•  Εξασφάλιση πρόσθετου φωτογραφικού υλικού σε ετήσια βάση 

Ποιος υλοποιεί Ανάδοχοι κατόπιν απευθείας ανάθεσης 

Χρόνος υλοποίησης Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους • Έναρξη: Μάρτιος 2016 

Κόστος έως 25.000 Ευρώ τον πρώτο χρόνο, 5.000 Ευρώ τα επόµενα έτη 
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3.1.γ Παραγωγή χαρτών 

Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η απόκτηση χαρτών υψηλής αισθητικής, οι οποίοι θα 
παρέχουν πλήρη τουριστική πληροφόρηση: 

•  για όλα τις τουριστικές περιοχές της Αττικής 

•  για επιλεγµένες θεµατικές µορφές τουρισµού όπως λ.χ. για εξερευνήσεις ιστορικού-
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, για πεζοπορία, για τη γαστρονοµία της Αττικής κοκ.    

Οι ως άνω χάρτες θα είναι δίγλωσσοι, ο δε ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το 
κατάλληλο λογισµικό, ώστε σε πρόσθετα layers να µπορούν να ενσωµατωθούν 
επιπλέον πληροφορίες που επιθυµεί η Περιφέρεια. 

Οι χάρτες προορίζονται κατ’ αρχήν για διαδικτυακή χρήση ως στατικές εικόνες και 
µπορούν να διατεθούν ως downloadable αρχεία µέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας. 
Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν στα φυλλάδια της Περιφέρειας καθώς και να 
εκτυπωθούν ως ξεχωριστοί έντυποι χάρτες στο µέλλον. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 
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3.1.γ Παραγωγή χαρτών 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

Περιγραφή Σχεδίαση δίγλωσσων τουριστικών χαρτών σε διαφορετική κλίµακα: 
•  συνολικά για την Περιφέρεια 
•  ξεχωριστά για το κέντρο της Αθήνας, το Λεκανοπέδιο, την Ακτή 
Απόλλωνος, την Ακτή Μαραθώνα και τη Δυτική Αττική 

•  ξεχωριστά για κάθε κατοικηµένο νησί (συνολικά 8 νησιά: Σαλαµίνα, 
Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος-Γαλατάς, Ύδρα, Σπέτσες, Κύθηρα, Αντικύθηρα) 

•  ξεχωριστά για τα Μέθανα και την Τροιζηνία 
•  έως 10 θεµατικοί χάρτες που θα αποφασίσει η Περιφέρεια (π.χ. 
πεζοπορικός, αρχαιολογικός, γαστρονοµικός-οινικός κοκ.) 

Ποιος υλοποιεί Ανάδοχος κατόπιν διαγωνισµού 

Χρόνος υλοποίησης Τρεις µήνες για τους χάρτες των επιµέρους περιοχών και τρεις µήνες για 
τους θεµατικούς χάρτες • Έναρξη: Μάρτιος 2016 • Επανάληψη: 2019 

Κόστος έως 30.000 Ευρώ το 2016 και το 2019 
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3.1.δ Παραγωγή βίντεο 

Μια τουριστική ταινία γυρισµένη µε σκοπό την ευρεία διάδοση στα κοινωνικά δίκτυα 
µπορεί να αποτελέσει ένα πολύ αποτελεσµατικό εργαλείο για την επιθετική ανάδειξη του 
χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων της Αττικής.  

Η παραγωγή βίντεο θα γίνει κατόπιν υποβολής σεναριακών ιδεών. Βάσει ενός brief για 
τη στρατηγική τουριστικής προβολής και το branding της Αττικής θα γίνει στο πλαίσιο 
διαγωνισµού µια πρόσκληση υποβολής σεναριακών ιδεών από εταιρίες που διαθέτουν 
τα εχέγγυα µιας άρτιας παραγωγής. Έτσι, µαζί µε τη σεναριακή ιδέα θα υποβληθούν 
δείγµατα παραγωγών των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να αξιολογηθεί η ικανότητά 
τους στην παραγωγή βίντεο υψηλής ποιότητας.  

Κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί στο διαγωνισµο η δυνατότητα από πλευράς της 
Περιφέρειας να επιλέξει άλλον ανάδοχο για την ανάπτυξη του σεναρίου και άλλον για 
την υλοποίηση της παραγωγής σε περίπτωση που υποβληθεί µια πολύ δυνατή 
σεναριακή ιδέα, αλλά ο προτείνων δεν διαθέτει ικανοποιητική εµπειρία στην παραγωγή 
βίντεο υψηλής ποιότητας. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 
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3.1.δ Παραγωγή βίντεο 

Προτείνεται η παραγωγή ενός προωθητικού βίντεο ετησίως σε παραλλαγές (πλήρες 
βίντεο µε µέγιστη διάρκεια τα τρία λεπτά και 3-4 πιο σύντοµες παραλλαγές του). 

Έχει προβλεφθεί ικανός προϋπολογισµός για µια υψηλών προδιαγραφών παραγωγή 
και την απασχόληση ηθοποιών ή µοντέλων εάν αυτό απαιτηθεί από το σενάριο. 

Η παραγωγή ενός βίντεο δεν είναι αυτοσκοπός. Εάν δεν υποβληθεί η κατάλληλη 
σεναριακή ιδέα που σαφώς θα προάγει τη στρατηγική µάρκετινγκ της Περιφέρεια, είναι 
προτιµότερο να µην προχωρήσει η παραγωγή του βίντεο. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 
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3.1.δ Παραγωγή βίντεο 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

Περιγραφή Παραγωγή ενός ετήσιου προωθητικού βίντεο της Αττικής σύµφωνου µε τη 
στρατηγική µάρκετινγκ της Περιφέρειας και µε βάση µια σαφώς 
τεκµηριωµένη σεναριακή ιδέα. Κάθε βίντεο θα ετοιµαστεί σε παραλλαγές 
(πλήρες βίντεο µε µέγιστη διάρκεια 90 δευτερόλεπτα και 2-3 πιο σύντοµες 
παραλλαγές του). 

Ποιος υλοποιεί Ανάδοχος κατόπιν διαγωνισµού 

Χρόνος υλοποίησης Μία παραγωγή βίντεο ετησίως • Έναρξη: Φεβρουάριος 2017 

Κόστος 50.000 Ευρώ ετησίως (σε περίπτωση υποβολής µιας ιδιαίτερα ελκυστικής 
σεναριακής ιδέας που συνεπάγεται υψηλότερο κόστος παραγωγής, µπορεί 
να εξεταστεί η µεταφορά κονδυλίου από άλλη ενέργεια) 
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3.1.ε Συγγραφή κειµένων, διαχείριση περιεχοµένου ιστοσελίδας και κοινωνικών 
δικτύων και διασπορά περιεχοµένου (content seeding) 

Τη ραχοκοκκαλιά µιας τουριστικής καµπάνιας αποτελούν τα κείµενα που περιγράφουν 
κάθε τουριστική πτυχή ενός προορισµού, δηλ. κάθε σηµείο τουριστικού ενδιαφέροντος 
και καθεµιά από τις σηµαντικότερες τουριστικές δραστηριότητες και διακριτές εµπειρίες 
(π.χ. αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εξερευνήσεις, city breaks, short breaks, island 
hopping, γαµήλια ταξίδια, δραστηριότητες στη φύση όπως λ.χ. πεζοπορία, 
δραστηριότητες γαστρονοµικού ενδιαφέροντος, ιστιοπλοΐα κοκ.). Η Περιφέρεια θα 
πρέπει να αποκτήσει ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο αρχείο κειµένων, προκειµένου να 
καλύψει κάθε τουριστική πτυχή της Αττικής. 

Προς τούτο αφενός θα αξιοποιήσει όλο το υλικό που έχει ήδη παραχθεί στο πλαίσιο των 
προηγούµενων δράσεων τουριστικής προβολής και αφετέρου θα προβεί σε νέα 
κειµενογράφηση. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 
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3.1.ε Συγγραφή κειµένων, διαχείριση περιεχοµένου ιστοσελίδας και κοινωνικών 
δικτύων και διασπορά περιεχοµένου (content seeding) 

Σκοπός της νέας κειµενογράφησης είναι: 

•  να συµπληρωθούν τα κενά σε στατικό περιεχόµενο, δηλ. σε περιγραφές όλων των 
σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. µνηµεία, µουσεία, παραλίες κοκ.) και όλων 
των προσφερόµενων τουριστικών δρατσηριοτήτων  

•  να εξασφαλιστεί δυναµικό περιεχόµενο για την κάλυψη της τρέχουσας τουριστικής 
επικαιρότητας της Αττικής όπως λ.χ. εκδηλώσεις, γαστρονοµικές και εποχιακές 
προτάσεις, νέα σηµεία τουριστικού ενδιαφέροντος, βραβεύσεις και διακρίσεις κοκ. 

Το 2016 θα χρειαστεί να γίνει αξιολόγηση και επιµέλεια όλων των υφιστάµενων κειµένων 
και να συµπληρωθούν τα κενά σε στατικό περιεχόµενο. Επίσης θα γίνει η έναρξη 
παραγωγής δυναµικού περιεχοµένου για τις ανάγκες της τουριστικής ιστοσελίδας, του 
newsletter και των κοινωνικών δικτύων. Τα επόµενα έτη η νέα κειµενογράφηση θα 
αφορά πρωτίστως το δυναµικό περιεχόµενο καθώς και τυχόν αλλαγές στο στατικό 
περιεχόµενο. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 
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3.1.ε Συγγραφή κειµένων, διαχείριση περιεχοµένου ιστοσελίδας και κοινωνικών 
δικτύων και διασπορά περιεχοµένου (content seeding) 

Κατά την κειµενογράφηση (επιµέλεια υφιστάµενων κειµένων και συγγραφή νέων 
κειµένων) δέον είναι να ακολουθηθούν οι ακόλουθες ποιοτικές προδιαγραφές: 

•  Περισσότερο βιωµατικός χαρακτήρας των κειµένων 

•  Περισσότερο λεπτοµερείς περιγραφές των σηµείων και δραστηριοτήτων τουριστικού 
ενδιαφέροντος, ώστε να εξασφαλιστούν αναλυτικές και πλήρεις τερµατικές σελίδες 
στην τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας (µε οδηγίες πρόσβασης, συγκοινωνιακές 
συνδέσεις κοκ.). Σε αυτό θα χρησιµεύσουν οι φόρµες που θα κληθούν να 
συµπληρώσουν όλοι οι Δήµοι της Αττικής. 

Την κειµενογράφηση θα αναλάβει ο DMO της Περιφέρειας µε τη συνδροµή εξωτερικών 
συνεργατών. Αναλόγως και της στελέχωσης του DMO οι εξωτερικοί συνεργάτες θα 
καλύψουν όχι µόνο βασικές ανάγκες κειµενογράφησης στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα αλλά θα αναλάβουν και τη συγγραφή και µετάφραση κειµένων σε πρόσθετες 
γλώσσες ή/και σε πιο εξειδικευµένη θεµατολογία. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 
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3.1.ε Συγγραφή κειµένων, διαχείριση περιεχοµένου ιστοσελίδας και κοινωνικών 
δικτύων και διασπορά περιεχοµένου (content seeding) 

Η εδώ περιγραφόµενη κειµενογράφηση θα πρέπει να καλύψει τις εξής ανάγκες 
προβολής της Περιφέρειας: 

•  Κείµενα για την επίσηµη τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

•  Κείµενα για αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα 

•  Κείµενα για το τουριστικό eNewsletter της Περιφέρειας 

•  Κείµενα για διανοµή σε άλλους φορείς και επιχειρήσεις (π.χ. ΕΟΤ, Δήµους, 
αεροπορικές εταιρίες κοκ.) και για ανάρτηση σε άλλες ιστοσελίδες και ΜΜΕ στη λογική 
του content seeding 

Εκτός των κειµένων που ήδη διαθέτει η Περιφέρεια ή θα προκύψουν από την οµάδα 
κειµενογράφων της, θα ζητηθεί η αναδηµοσίευση κειµένων που αναδεικνύουν 
ενδιαφέρουσες πτυχές της Αττικής π.χ. ως προς την ιστορία, τον πολιτισµό και τη 
γαστρονοµία. Ο Αρχισυντάκτης του DMO της Περιφέρειας θα κάνει τις σχετικές επαφές.  

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 
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3.1.ε Συγγραφή κειµένων, διαχείριση περιεχοµένου ιστοσελίδας και κοινωνικών 
δικτύων και διασπορά περιεχοµένου (content seeding) 

Την ευθύνη καθοδόγησης της οµάδας των κειµενογράφων (εσωτερικών και εξωτερικών), 
τον ορισµό της σχετικής θεµατολογίας, τη διαχείριση του περιεχοµένου της ιστοσελίδας, 
του eNewsletter και των κοινωνικών δικτύων όπως επίσης για τη διασπορά του 
περιεχοµένου (content seeding) της Περιφέρειας όπως λ.χ. κειµένων µε τη µορφή 
έτοιµων άρθρων, φωτογραφιών και βίντεο θα έχει ο Αρχισυντάκτης του DMO της 
Περιφέρειας. Ο σχετικός προγραµµατισµός δέον είναι να γίνει µε τη χρήση σχετικού 
ηµερολογίου (editorial calendar).  

Για την παρούσα δράση έχουν προβλεφθεί αµοιβές κειµενογράφων αλλά και 
µεταφραστών ως εξωτερικών συνεργατών, ώστε να καλυφθούν τουλάχιστον οι γλώσσες 
των χωρών προτεραιότητας που ορίστηκαν στην ενότητα 2.3 ανωτέρω (αγγλικά, 
γερµανικά, γαλλικά και ιταλικά). Οι µεταφραστές πρέπει να έχουν προσόντα 
κειµενογράφου, προκειµένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των τελικών κειµένων. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.1.ε Συγγραφή κειµένων, διαχείριση περιεχοµένου ιστοσελίδας και κοινωνικών 
δικτύων και διασπορά περιεχοµένου (content seeding) 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

Περιγραφή •  Αρχική αξιολόγηση και επιµέλεια υφιστάµενων κειµένων 
•  Συγκέντρωση υλικού από τους Δήµους της Αττικής 
•  Συγγραφή νέων κειµένων για τις ανάγκες του στατικού και του δυναµικού 
περιεχοµένου 

•  Μετάφραση των εν λόγω κειµένων στα αγγλικά, γερµανικά, γαλλικά και 
γερµανικά 

•  Αναρτήσεις νέων κειµένων στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα 
Για την υλοποίηση των ανωτέρω έχει προβλεφθεί η απασχόληση 2-4 
κειµενογράφων και 2-4 µεταφραστών ως εξωτερικών συνεργατών. 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας µε τη συνδροµή εξωτερικών συνεργατών (µε συµβάσεις 
ανάθεσης έργου) 

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Φεβρουάριος 2016 

Κόστος •  Έως 30.000 Ευρώ ετησίως για συνολικές αµοιβές κειµενογράφων 
•  Έως 30.000 Ευρώ ετησίως για συνολικές αµοιβές µεταφραστών  

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.1.στ Ενέργειες Search Engine Marketing (SEM) 

Η διενέργεια µιας καµπάνιας SEM θα εξασφαλίσει αυξηµένη ορατότητα και 
επισκεψιµότητα στην τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας καθώς και τη στοχευµένη 
ανάδειξη συγκεκριµένων πτυχών του τουρισµού της Αττικής, βελτιώνοντας περαιτέρω τα 
οργανικά αποτελέσµατα από το σωστό σχεδιασµό της ιστοσελίδας βάσει των κανόνων 
του SEO (βλ. Ενέργεια 3.1.α). 

Προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε προσπάθεια στο πεδίο του SEM θα πρέπει να έχει 
αναβαθµιστεί η ιστοσελίδα καθώς και να υπάρχει διαθέσιµο κατάλληλο περιεχόµενο. 

Με βάση τη στρατηγική µάρκετινγκ της Περιφέρειας και τις ειδικότερες λέξεις-κλειδιά που 
η Περιφέρεια επιθυµεί την εκάστοτε περίοδο να αναδείξει, θα κληθούν οι 
ενδιαφερόµενες εταιρίες να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις για ενέργειες SEM µε τη 
χρήση των ενδεδειγµένων εργαλείων όπως λ.χ. adwords ή contextual advertising. 

Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρµογής του SEM προτείνεται να υλοποιηθούν µικρότερης 
εµβέλειας ενέργειες από διαφορετικούς αναδόχους, ώστε να δοκιµαστεί η 
αποτελεσµατικότητα διαφορετικών προσεγγίσεων στο SEM και να αποκτηθεί εµπειρία. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.1.στ Ενέργειες Search Engine Marketing (SEM) 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

Περιγραφή •  Υλοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων SEM µε βάση τη 
στρατηγική µάρκετινγκ της Περιφέρειας και επιλεγµένες λέξεις-κλειδιά  

•  Ειδικά για τον πρώτο χρόνο εφαρµογής προτείνεται η υλοποήση τριών 
µικρότερης εµβέλειας προγραµµάτων SEM από διαφορετικούς 
αναδόχους και µε διαφορετική προσέγγιση για να αξιολογηθεί η 
αποτελεσµατικότητά τους και να αποκτηθεί σχετική εµπειρία 

•  Επίσης για τον πρώτο χρόνο προβλέπεται η αµοιβή ενός ανεξάρτητου 
συµβούλου ειδικού στο SEM, ο οποίος θα αξιολογήσει την 
αποτελεσµατικότητα των τριών πιλοτικών προγραµµάτων και θα 
εκπαιδεύσει σχετικά τα στελέχη της Περιφέρειας   

Ποιος υλοποιεί Ανάδοχος κατόπιν διαγωνισµού 

Χρόνος υλοποίησης Ετησίως • Έναρξη: Οκτώβριος 2016 

Κόστος •  Έως 20.000 Ευρώ το 2016 για τα τρία πιλοτικά προγράµµατα SEM 
•  5.000 Ευρώ το 2016 ως αµοιβή του συµβούλου 
•  Έως 50.000 Ευρώ ετησίως για προγράµµατα SEM τα επόµενη έτη 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.1.ζ Παραγωγή και διανοµή eNewsletter 

Ένας ενδεδειγµένος τρόπος αξιοποίησης του παραχθέντος content της Περιφέρειας 
είναι µέσω της παραγωγής ενός ηλεκτρονικού ενηµερωτικού δελτίου (newsletter). Η ύλη 
του newsletter θα προκύψει από τη δράση 3.1.ε (βλ. ανωτέρω).  

Το newsletter ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα διαδικτυακό περιοδικό ποικίλης ύλης 
προβάλλοντας όλες τις πτυχές – γεωγραφικά και θεµατικά – της τουριστικής Αττικής 
καθώς και θέµατα της τρέχουσας επικαιρότητας όπως λ.χ. επερχόµενες εκδηλώσεις 
τουριστικού ενδιαφέροντος, νέα αξιοθέατα, βραβεύσεις και διακρίσεις τόπων και 
επιχειρήσεων κοκ. Τα άρθρα του newsletter µπορούν να αξιοποιηθούν επίσης στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας στην ενότητα «Νέα» καθώς και στις αναρτήσεις των 
κοινωνικών δικτύων. 

Από τον ανάδοχο της ιστοσελίδας θα ζητηθεί να διαθέσει και να παραµετροποιήσει ένα 
εργαλείο αποστολής του newsletter καθώς και να προβλέψει στην ιστοσελίδα ένα 
σύνδεσµο για εγγραφή στο newsletter. 

Την ευθύνη διαχείρισης του διευθυνσιογράφου θα έχει ο DMO της Περιφέρειας. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.1.ζ Παραγωγή και διανοµή eNewsletter 

Το newsletter θα εκδίδεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Ως συχνότητα έκδοσης 
του newsletter προτείνεται το δίµηνο. Στην πορεία µπορεί να εξεταστεί το ενδεχόµενο 
µηνιαίας έκδοσής του. 

Το newsletter θα αποστέλλεται µεταξύ άλλων στον ΕΟΤ, τους Δήµους, τους τουριστικούς 
φορείς, τις αεροπορικές εταιρίες, τα ΜΜΕ κοκ. µε την ενθάρρυνση να αναδηµοσιεύσουν 
ελεύθερα τα άρθρα του (µε αναφορά της πηγής) στα δικά τους µέσα προβολής. 

Μέσα από δελτία τύπου στα αθηναϊκά ΜΜΕ θα ενθαρρυνθούν και οι κάτοικοι της Αττικής 
να εγγραφούν στο newsletter. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.1.ζ Παραγωγή και διανοµή eNewsletter 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

Περιγραφή Σύνταξη και διανοµή ενός διµηνιαίου δίγλωσσου ηλεκτρονικού newsletter 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας µε την τεχνική υποστήριξη του αναδόχου της δράσης 
3.1.α 

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Μάιος 2016 

Κόστος 0 Ευρώ 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.1.η Διαβούλευση για τρόπο γραφής τοπωνυµίων στη λατινική αλφάβητο 

Η µεταγραφή κύριων ονοµάτων από την ελληνική στη λατινική αλφάβητο συχνά 
παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς υπάρχουν περισσότεροι του ενός τρόποι να αποδοθεί 
λ.χ. ένα τοπωνύµιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τοπωνύµια της Αττικής να γράφονται µε 
διαφορετικούς – και συχνά αδόκιµους – τρόπους, γεγονός που κάνει ασυνεπή την 
κειµενογράφηση και έχει πολύ σοβαρό αντίκτυπο στις µηχανές αναζήτησης. Για αυτόν το 
λόγο θα πρέπει να επιλυθούν διλήµµατα όπως τα ακόλουθα, προκειµένου να 
εφαρµόζεται µε συνέπεια ένας ενιαίος τρόπος γραφής στην καµπάνια της Αττικής: 

•   «Piraeus» ή «Pireas»;   

•  «Elefsina» ή «Eleusis»;  

•  «Cythera» ή «Kythira» ή «Kithira»;  

•  «Idra» ή «Ydra» ή «Hydra»; 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.1.η Διαβούλευση για τρόπο γραφής τοπωνυµίων στη λατινική αλφάβητο 

Αυτό θα γίνει µε µια µικρής εµβέλειας διαβούλευση µε τους αντίστοιχους Δήµους, ώστε 
να συνταχθεί ένας κατάλογος µε τον οριστικό τρόπο γραφής των τοπωνυµίων στο 
πλαίσιο της τουριστικής καµπάνιας της Αττικής. Αυτός ο κατάλογος θα σταλεί και στον 
ΕΟΤ για υιοθέτηση στις δικές του ενέργειες προβολής. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.1.η Διαβούλευση για τρόπο γραφής τοπωνυµίων στη λατινική αλφάβητο 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.1 Ενέργειες διαδικτυακής προβολής 

Περιγραφή Σύνταξη καταλόγου τοπωνυµίων κατόπιν µιας µικρής εµβέλειας 
διαβούλευσης µε τους αντίστοιχους Δήµους 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας 

Χρόνος υλοποίησης Ένας µήνας • Έναρξη: Φεβρουάριος 2016 

Κόστος 0 Ευρώ 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.α Προσαρµογή του destination brand 

Βάσει του σκεπτικού της ενότητα 2.1 ανωτέρω, θα πρέπει να προσαρµοστεί το 
destination brand της Αττικής στη νέα στρατηγική προβολής. Προς τούτο θα 
προσκληθούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εταιρίες και επαγγελµατίες που ασχολούνται 
µε έργα branding, προκειµένου να υποβάλλουν σχετικές δηµιουργικές προτάσεις. 
Προτείνεται να γίνουν δεκτές για υποβολή και αξιολόγηση τόσο οι προτάσεις που θα 
βασιστούν στο υφιστάµενο εικαστικό όσο και προτάσεις µε διαφορετική εικαστική 
προσέγγιση. 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από το σχετικό διαγωνισµό θα κληθεί να ετοιµάσει 
ολοκληρωµένο branding concept µε τις απαραίτητες λεκτικές και εικαστικές εφαρµογές 
και να παραδώσει σχετικό brand manual. 

Τα παραδοτέα που θα δοθούν στην Περιφέρεια είναι τα εξής: 

•  Βασικό τουριστικό λογότυπο σε δύο γλώσσες 

•  Τουριστικό λογότυπο για κάθε διακριτό προορισµό της Αττικής σε δύο γλώσσες 

•  Τουριστικό λογότυπο για 10 θεµατικά τουριστικά προϊόντα σε δύο γλώσσες 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.α Προσαρµογή του destination brand 

•  Προτεινόµενη χρωµατική παλέτα 
•  4 µακέτες ιστοσελίδων  
•  8 µακέτες εντύπων  
•  2 µακέτες διαφηµιστικών καταχωρήσεων 
•  2 µακέτες επιστολόχαρτου και κάρτας επισκεπτηρίου 
•  2 templates για παρουσιάσεις PowerPoint 
•  2 µακέτες για press kit 
•  Κείµενα: 
o Ενδεχόµενο σλόγκαν 
o 10 φράσεις-κλειδιά για την τουριστική Αττική σε δύο γλώσσες 
o Περιγραφή 150 λέξεων για κάθε διακριτό προορισµό της Αττικής σε δύο γλώσσες 
o Κείµενα για 10 τουριστικά προϊόντα και εµπειρίες σε δύο γλώσσες 

•  Εγχειρίδιο (Βrand Manual) 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.α Προσαρµογή του destination brand 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

Περιγραφή Ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου branding concept για την προσαρµογή του 
υφιστάµενου brand στη νέα στρατηγική προβολής της Περιφέρειας 

Ποιος υλοποιεί Ανάδοχος κατόπιν διαγωνισµού 

Χρόνος υλοποίησης Τέσσερις µήνες • Έναρξη: Ιανουάριος 2016 

Κόστος 25.000 Ευρώ 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.β Σύνταξη και διανοµή δελτίων τύπου 

Η τακτική αποστολή δελτίων τύπου στα ελληνικά και διεθνή µέσα ενηµέρωσης 
εξασφαλίζει εκτεταµένη δωρεάν προβολή στην Αττική. Η θεµατολογία των δελτίων 
τύπου θα πρέπει να καλύψει όλη την ποικιλοµορφία της Αττικής ως προς το γεωγραφικό 
και θεµατικό της χαρτοφυλάκιο καθώς και εποχιακές ειδήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος 
όπως λ.χ. επερχόµενες εκδηλώσεις και διοργανώσεις. 

Το στέλεχος τύπου του DMO της Περιφέρειας αφενός θα έχει την ευθύνη σύνταξης των 
δελτίων τύπου – αξιοποιώντας µεταξύ άλλων και την τρέχουσα κειµενογραφία της 
Περιφέρειας (βλ. δράση 3.1.ε) – και αφετέρουθα µεριµνά για τη συνεχή ενηµέρωση του 
διευθυνσιογράφου των ΜΜΕ που θα αποτελούν τους αποδέκτες των δελτίων τύπου. 

Τα δελτία τύπου θα πρέπει να συντάσσονται κατ’ ελάχιστον στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα. Για την απόδοση δελτίων τύπου σε πρόσθετες γλώσσες µπορούν να 
αξιοποιηθούν οι κειµενογράφοι και µεταφραστές της δράσης 3.1.ε. 

Κάποια δελτία τύπου θα αποστέλλονται µόνο στα αθηναϊκά ΜΜΕ καθώς θα στοχεύουν 
στην ενηµέρωση των κατοίκων της Αττικής για την τουριστική καµπάνια της Περιφέρειας.   

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.β Σύνταξη και διανοµή δελτίων τύπου 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

Περιγραφή •  Σύνταξη δελτίων τύπου 
•  Διανοµή δελτίων τύπου στα ελληνικά και διεθνή µέσα ενηµέρωσης 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας 

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Μάρτιος 2016 

Κόστος 0 Ευρώ 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.γ Φιλοξενία δηµοσιογράφων και διοργάνωση press trips 

Η Περιφέρεια καλείται να συνεχίσει τη φιλοξενία µεµονωµένων δηµοσιογράφων καθώς 
και τη διοργάνωση οµαδικών press trips στο πλαίσιο των επαφών µε τα ελληνικά και 
διεθνή ΜΜΕ. Πρόκειται για ένα από τα αποτελεσµατικότερα εργαλεία µάρκετινγκ, καθώς 
η φιλοξενία του κατάλληλου δηµοσιογράφου ή blogger µπορεί να εξασφαλίσει προβολή 
της Αττικής σε ένα κοινό µερικών εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατοµµυρίων ανθρώπων 
µε κόστος µόλις µερικές εκατοντάδες Ευρώ.  

Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας αυτής της επαφής µε τα ΜΜΕ θα χρειαστεί: 

•  Να διευρυνθεί η θεµατολογία των δηµοσιογραφικών επισκέψεων µε βάση το προς 
ανάδειξη χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων της Αττικής 

•  Να γίνεται πολύ πιο έγκαιρα ο προγραµµατισµός των ταξιδιών 

•  Να διασφαλίζεται η καλή οργάνωση των ταξιδιών µε ένα ελκυστικό πρόγραµµα και την 
πιστή εκτέλεσή του 

•  Να γίνεται follow-up µε τους δηµοσιογράφους ως προς το βαθµό ικανοποίησής τους 
καθώς και ως προς τη δηµοσίευση των άρθρων τους 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.γ Φιλοξενία δηµοσιογράφων και διοργάνωση press trips 

Διευκρινίζεται ότι η εδώ προβλεπόµενη φιλοξενία καλύπτει όλους τους λειτουργούς των 
ΜΜΕ όπως τους δηµοσιογράφους, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς παραγωγούς, 
bloggers και Instagrammers µε µεγάλο αριθµό ακολούθων κοκ. Χάριν ευκολίας 
χρησιµοποιείται ο όρος «δηµοσιογράφος» για όλους τους ανωτέρω λειτουργούς. 

Θέτοντας ως χρονικό ορίζοντα προγραµµατισµού των οµαδικών press trips τους έξι 
µήνες, διευκολύνονται τα γραφεία εξωτερικού του ΕΟΤ να υποστηρίξουν την 
πραγµατοποίησή τους, ενώ διασφαλίζεται η συµµετοχή δηµοσιογράφων από τα 
σηµαντικότερα διεθνή ΜΜΕ. 

Για την ευκολότερη διεκπεραίωση των πρακτικών θεµάτων που σχετίζονται µε τις 
δηµοσιογραφικές επισκέψεις προτείνεται η συνεργασία της Περιφέρειας µε ανάδοχο 
εταιρία, η οποία εταιρία θα προκύψει κατόπιν σχετικού διαγωνισµού. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.γ Φιλοξενία δηµοσιογράφων και διοργάνωση press trips 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

Περιγραφή •  Φιλοξενία µεµονωµένων δηµοσιογράφων 
•  Διοργάνωση οµαδικών δηµοσιογραφικών επισκέψεων (press trips) βάσει 
προκαθορισµένης θεµατολογίας 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας σε συνεργασία µε ανάδοχο 

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Μάρτιος 2016 

Κόστος 80.000 Ευρώ ετησίως 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.δ Λοιπές επαφές µε ΜΜΕ 

Οι λοιπές επαφές µε τα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ συνίστανται: 

•  στις προσωπικές επαφές που θα κάνει ο υπεύθυνος τύπου του DMO της Περιφέρειας 
µε τους δηµοσιογράφους – µέσω αλληλογραφίας ή στο πλαίσιο επαγγελµατικών 
συναντήσεων σε εκθέσεις, workshops, roadshows κοκ. – µε στόχο να προωθήσει το 
χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων της Αττικής (π.χ. προτείνοντας συγκεκριµένα 
θέµατα άρθρων ή κλείνοντας σχετικές συνεντεύξεις µε εκπροσώπους της τουριστικής 
Αττικής) και καλλιεργώντας µια σταθερή σχέση συνεργασίας µε τα ΜΜΕ 

•  στην πραγµατοποίηση συνεντεύξεων τύπου και άλλων παρουσιάσεων και οµιλιών σε 
δηµοσιογράφους για την ανάδειξη του χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων της 
Αττικής 

Στον προϋπολογισµό έχει προβλεφθεί ικανό κονδύλι για τη διενέργεια δύο έως τριών 
συνεντεύξεων τύπου και press dinners ετησίως αφενός στην Αθήνα και αφετέρου σε 
πόλεις του εξωτερικού (π.χ. στο πλαίσιο συµµετοχής της Περιφέρειας σε τουριστική 
έκθεση). Τις σχετικές δαπάνες µπορεί να διεκπεραιώσει ο ανάδοχος της δράσης 3.2.γ. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.δ Λοιπές επαφές µε ΜΜΕ 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

Περιγραφή •  Προσωπικές επαφές µε ΜΜΕ 
•  Συνεντεύξεις τύπου και παρουσιάσεις σε ΜΜΕ 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας σε συνεργασία µε ανάδοχο 

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Απρίλιος 2016 

Κόστος 20.000 Ευρώ ετησίως 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.ε Διαφηµιστικές ενέργειες 

Τα τελευταία χρόνια κατεγράφη µεγάλη πτώση στην αποτελεσµατικότητα της 
παραδοσιακής διαφήµισης, οι δε έρευνες για τις ταξιδιωτικές προτιµήσεις των 
καταναλωτών διεθνώς δείχνουν το µικρό βαθµό επίδρασης της διαφήµισης σε αυτές. 

Δεδοµένης αυτής της εξέλιξης, του υψηλού κόστους µιας διαφηµιστικής καµπάνιας και 
του ύψους του προϋπολογισµού για την παρούσα τουριστική καµπάνια, κρίνεται ως µη 
συµφέρουσα η επιλογή της διαφήµισης ως κύριου µέσου προβολής της Αττικής. 

Αντιθέτως, προτείνεται η διαφήµιση να χρησιµοποιηθεί σε µικρότερη κλίµακα 
συµπληρωµατικά και εστιασµένα. Έχει δηλ. προβλεφθεί ένα κονδύλι που δίνει στην 
Περιφέρεια την ευελιξία: 

•  να αξιοποιήσει ευκαιρίες για στοχευµένες διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε θεµατικά 
ΜΜΕ προκειµένου να αναδειχθούν κάποιες πτυχές του χαρτοφυλακίου τουριστικών 
προϊόντων της Αττικής 

•  να εξασφαλίσει αρθρογραφία σε σηµαντικά ΜΜΕ του εξωτερικού που ζητούν ως 
αντάλλαγµα κάποια διαφηµιστική καταχώρηση 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.ε Διαφηµιστικές ενέργειες 

Όπως σηµειώνεται και στην ενότητα 4.1, προτείνεται ως ανώτατο όριο για το 
διαφηµιστικό κονδύλι το 10% του συνολικού προϋπολογισµού προβολής. 

Για την υλοποίηση αυτής της δράσης θα χρειαστεί η συνεργασία της Περιφέρειας µε 
διαφηµιστική εταιρία που θα αναλάβει το δηµιουργικό σχεδιασµό των καταχωρήσεων. Η 
συνεργασία αυτή µπορεί να εξασφαλιστεί κατόπιν πρόχειρου διαγωνισµού. Η 
δηµιουργική προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθεί την εδώ διατυπωµένη στρατηγική 
µάρκετινγκ και να την εξειδικεύει αναλόγως του εκάστοτε µηνύµατος και ακροατηρίου. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.ε Διαφηµιστικές ενέργειες 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

Περιγραφή Στοχευµένες διαφηµιστικές ενέργειες µικρής εµβέλειας για την ανάδειξη 
πτυχών του χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων της Αττικής  

Ποιος υλοποιεί Επιλεγµένα ΜΜΕ σε συνεργασία µε ανάδοχο για το δηµιουργικό 

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Ιούνιος 2016 

Κόστος Έως 100.000 Ευρώ ετησίως 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.στ Παραγωγή φυλλαδίων και λοιπού προωθητικού υλικού 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις κάνει απαραίτητη την παραγωγή 
και µεταφορά κάποιου προωθητικού υλικού που θα διανεµηθεί στο περίπτερο της 
Αττικής. Αυτό το υλικό ελάχιστα συµβάλλει στην αύξηση του τουριστικού ρεύµατος προς 
την Αττική, αλλά θεωρείται – προς το παρόν τουλάχιστον – απαραίτητο για τις 
τουριστικές εκθέσεις. 

Τα τελευταία χρόνια έχει µειωθεί πολύ το ενδιαφέρον του διεθνούς ταξιδιωτικού κοινού 
για τουριστικά φυλλάδια, γεγονός που πιστοποιούν τα γραφεία εξωτερικού τόσο του 
ΕΟΤ όσο και των εθνικών οργανισµών τουρισµού άλλων χωρών. Έτσι προτείνεται εδώ 
ένα ανώτατο πλαφόν 5% επί του συνολικού προϋπολογισµού για τις δαπάνες αυτής της 
κατηγορίας. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.στ Παραγωγή φυλλαδίων και λοιπού προωθητικού υλικού 

Παραδοσιακά εκδίδονταν από τους τουριστικούς φορείς δύο τύποι φυλλαδίων: 

•  Τα λεγόµενα «image brochures» συνήθως µεγάλων διαστάσεων, τα οποία µε τη 
χρήση µεγάλων φωτογραφιών και µικρών κειµένων στοχεύουν στο να πείσουν το 
ταξιδιωτικό κοινό να επιλέξουν τον προβαλλόµενο προορισµό 

•  Οι περιγραφικοί και πολυσέλιδοι οδηγοί τύπου «travel guides» που χρησιµεύουν στην 
εξερεύνηση του προορισµού. Συνήθως εκδίδονται σε διαστάσεις «pocket size» για 
ευκολότερη χρήση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Λόγω της ελάχιστης πλέον αποτελεσµατικότητας των image brochures προτείνεται να 
περιοριστεί η Περιφέρεια στην εκτύπωση των φυλλαδίων τύπου travel guides 
πρωτίστως για τις ανάγκες των εκθέσεων. Αυτά τα φυλλάδια µπορούν επίσης να 
διανεµηθούν µέσω των γραφείων εξωτερικού του ΕΟΤ καθώς επίσης µέσω των Δήµων 
και τουριστικών φορέων της Αττικής. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.στ Παραγωγή φυλλαδίων και λοιπού προωθητικού υλικού 

Προτείνονται δύο διαφορετικά φυλλάδια 

•  Ταξιδιωτικός οδηγός της Αθήνας και της χερσονήσου της Αττικής 

•  Ταξιδιωτικός οδηγός των νησιών της Αττικής 

Τα φυλλάδια προτείνεται να εκτυπωθούν σε τέσσερις γλώσσες: αγγλικά, γερµανικά, 
γαλλικά και ιταλικά, το δε περιεχόµενό τους θα προκύψει από τις δράσεις της ενότητας 
3.1 ανωτέρω. Η πρώτη εκτύπωση προγραµµατίζεται για το 2017, καθώς στις εκθέσεις 
του 2016 µπορεί να αξιοποιηθεί το υλικό της τρέχουσας καµπάνιας. Μία ανατύπωση 
των ως άνω φυλλαδίων προβλέπεται για το 2019. 

Εκτός των φυλλαδίων µπορεί να ετοιµαστεί και άλλο προωθητικό υλικό, όπως λ.χ. 
θεµατικά φυλλάδια για επιλεγµένες µορφές τουρισµού εφόσον αποφασιστεί η 
συµµετοχή της Περιφέρειας σε θεµατικές εκθέσεις τουρισµού και σε συνδυασµό µε την 
ενεργοποίηση των product clubs (βλ. δράση 3.4.α κατωτέρω). Επίσης µπορούν να 
ετοιµαστούν σακούλες, διαφηµιστικά δώρα κοκ. βάσει του προβλεφθέντος κονδυλίου.  

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.2.στ Παραγωγή φυλλαδίων και λοιπού προωθητικού υλικού 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

Περιγραφή •  Εκτύπωση δύο φυλλαδίων τύπου «travel guides» για την ηπειρωτική και 
τη νησιωτική Αττική 

•  Λοιπό προωθητικό υλικό (θεµατικά φυλλάδια, διαφηµιστικά δώρα κοκ.) 

Ποιος υλοποιεί διάφοροι ανάδοχοι  

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Ιούνιος 2016 

Κόστος Έως 50.000 Ευρώ ετησίως 

3.2 Ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.3.α Συµµετοχή σε εκθέσεις µε επαγγελµατικές συναντήσεις και παρουσιάσεις  

Η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει δείξει ότι η εκτεταµένη συµµετοχή σε τουριστικές εκθέσεις 
θα αποτελούσε αναποτελεσµατική χρήση του διαθέσιµου κονδυλίου. Η σηµασία των 
εκθέσεων για την προσέγγιση του καταναλωτικού κοινού έχει µειωθεί πολύ τα τελευταία 
χρόνια, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή σε αυτές να µην µπορεί να θεωρηθεί ως ένας 
αποτελεσµατικός τρόπος προσέλκυσης νέων επισκεπτών δεδοµένου του υψηλού τους 
κόστους. 

Το όφελος από τη συµµετοχή σε εκθέσεις εντοπίζεται στη δυνατότητα διενέργειας 
συναντήσεων µε πολλαπλασιαστές, δηλ. µε το travel trade και τα ΜΜΕ. Αυτό 
προϋποθέτει, ωστόσο, τον έγκαιρο προγραµµατισµό συναντήσεων µε τους 
πολλαπλασιαστές, πράγµα που ελάχιστοι ελληνικοί προορισµοί χειρίζονται σωστά. 

Πολλοί ελληνικοί προορισµοί – σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο – διέθεταν συχνά 
πάνω από το µισό τους προϋπολογισµό τουριστικής προβολής για να µετάσχουν σε 
εκθέσεις και να προµηθευτούν το υλικό που µοίραζαν στις εκθέσεις, επιτυγχάνοντας µε 
αυτόν τον τρόπο ελάχιστα οφέλη για τον τουρισµό του τόπου τους. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές 
εταιρίες 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.3.α Συµµετοχή σε εκθέσεις µε επαγγελµατικές συναντήσεις και παρουσιάσεις  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις θέτουν το πλαίσιο για τον ενδεδειγµένο τρόπο συµµετοχής 
της Περιφέρειας σε εκθέσεις: Η παρουσία στις εκθέσεις θα πρέπει να είναι 
περιορισµένη, εστιασµένη και κατάλληλα προετοιµασµένη, προκειµένου να είναι 
πραγµατικά επωφελής η παρουσία της Περιφέρειας σε αυτές. Η έµφαση θα πρέπει να 
δοθεί στη διενέργεια επαγγελµατικών συναντήσεων µε πολλαπλασιαστές και όχι στη 
διανοµή φυλλαδίων ή άλλου υλικού στο καταναλωτικό κοινό. 

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής προτείνεται η πεπερασµένη ενασχόληση µε τις εκθέσεις 
θέτοντας ένα ανώτατο πλαφόν στον κονδύλι των εκθέσεων ύψους 15% επί του 
συνολικού προϋπολογισµού. Έτσι, εκτός των δύο µεγαλύτερων ευρωπαϊκών εκθέσεων 
– ΙΤΒ του Βερολίνου και WTM του Λονδίνου – µπορεί να αποφασιστεί η συµµετοχή σε 
λίγες επιπρόσθετες εκθέσεις, ενδεχοµένως θεµατικές ανάλογα και µε την εξέλιξη του 
εγχειρήµατος των product clubs (βλ. Δράση 3.4.α κατωτέρω).  

Κρίνεται ως σηµαντικό τα στελέχη τύπου και προώθησης του DMO της Περιφέρειας να 
προχωρήσουν εγκαίρως στον ορισµό συναντήσεων µε πολλαπλασιαστές και να 
διενεργήσουν παρουσιάσεις για το τουριστικό χαρτοφυλάκιο της Αττικής. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές 
εταιρίες 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.3.α Συµµετοχή σε εκθέσεις µε επαγγελµατικές συναντήσεις και παρουσιάσεις  

Για την ευκολότερη διεκπεραίωση των πρακτικών θεµάτων που σχετίζονται µε 
συµµετοχή σε εκθέσεις προτείνεται η συνεργασία της Περιφέρειας µε ανάδοχο εταιρία, η 
οποία εταιρία θα προκύψει κατόπιν σχετικού διαγωνισµού. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές 
εταιρίες 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.3.α Συµµετοχή σε εκθέσεις µε επαγγελµατικές συναντήσεις και παρουσιάσεις  

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

Περιγραφή •  Παρουσία της Περιφέρειας Αττικής ως εκθέτης µε δικό της περίπτερο σε 
επιλεγµένες τουριστικές εκθέσεις 

•  Διενέργεια παρουσιάσεων για την Αττική και επαφών µε 
πολλαπλασιαστές 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας σε συνεργασία µε ανάδοχο 

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Ιανουάριος 2016 

Κόστος Έως 150.000 Ευρώ ετησίως 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές 
εταιρίες 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.3.β Φιλοξενία τουριστικών επαγγελµατιών και διοργάνωση fam trips 

Για την καλύτερη προώθηση της Αττικής στην παγκόσµια τουριστική αγορά, η 
Περιφέρεια δέον είναι να διευρύνει τη φιλοξενία στελεχών του travel trade καθώς και τη 
διοργάνωση οµαδικών fam trips στο πλαίσιο των επαφών µε τις ελληνικές και ξένες 
επιχειρήσεις όπως λ.χ. τους tour operators, τα τουριστικά γραφεία, τις αεροπορικές 
εταιρίες, τις εταιρίες κρουαζιέρων κοκ. 

Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας αυτών των επαφών θα χρειαστεί: 

•  Να διευρυνθεί η θεµατολογία των fam trips µε βάση το προς ανάδειξη χαρτοφυλάκιο 
τουριστικών προϊόντων της Αττικής 

•  Να γίνεται πολύ πιο έγκαιρα ο προγραµµατισµός των ταξιδιών 

•  Να διασφαλίζεται η καλή οργάνωση των ταξιδιών µε ένα ελκυστικό πρόγραµµα και την 
πιστή εκτέλεσή του 

•  Να γίνεται follow-up µε τους φιλοξενούµενους ως προς το βαθµό ικανοποίησής τους 
καθώς και ως προς την προώθηση της Αττικής µέσω των επιχειρήσεών τους 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές 
εταιρίες 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.3.β Φιλοξενία τουριστικών επαγγελµατιών και διοργάνωση fam trips 

Μεγάλη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στους θεµατικούς tour operators, όσους δηλ. 
ειδικεύονται στη διοργάνωση ταξιδιών ειδικού ενδιαφέροντος που συµπίπτουν µε το 
τουριστικό χαρτοφυλάκιο της Αττικής και τα product clubs που πρόκειται να συσταθούν. 

Θέτοντας ως χρονικό ορίζοντα προγραµµατισµού των οµαδικών fam trips τους έξι 
µήνες, διευκολύνονται τα γραφεία εξωτερικού του ΕΟΤ να υποστηρίξουν την 
πραγµατοποίησή τους, ενώ διασφαλίζεται η συµµετοχή στελεχών από τις 
σηµαντικότερες εταιρίες. 

Για την ευκολότερη διεκπεραίωση των πρακτικών θεµάτων που σχετίζονται µε τις 
φιλοξενίες προτείνεται η συνεργασία της Περιφέρειας µε ανάδοχο εταιρία, η οποία 
εταιρία θα προκύψει κατόπιν σχετικού διαγωνισµού. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές 
εταιρίες 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.3.β Φιλοξενία τουριστικών επαγγελµατιών και διοργάνωση fam trips 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές 
εταιρίες 

Περιγραφή •  Φιλοξενία µεµονωµένων τουριστικών επαγγελµατιών 
•  Διοργάνωση οµαδικών επισκέψεων (fam trips) βάσει προκαθορισµένης 
θεµατολογίας 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας σε συνεργασία µε ανάδοχο 

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Μάρτιος 2016 

Κόστος 80.000 Ευρώ ετησίως 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.3.γ Λοιπές επαφές µε τα κανάλια διανοµής 

Οι επαφές µε το travel trade στην Ελλάδα και το εξωτερικό συνίστανται στις προσωπικές 
επαφές που θα κάνει το στέλεχος προώθησης του DMO της Περιφέρειας µε τους 
τουριστικούς επαγγελµατίες – µέσω αλληλογραφίας ή στο πλαίσιο επαγγελµατικών 
συναντήσεων σε εκθέσεις, workshops, roadshows κοκ. – µε στόχο να προωθήσει το 
χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων της Αττικής (π.χ. προτείνοντας θεµατικές 
διαδροµές ή διακοπές ειδικού ενδιαφέροντος) και καλλιεργώντας µια σταθερή σχέση 
συνεργασίας µε αυτά τα κανάλια διανοµής. 

Στον προϋπολογισµό έχει προβλεφθεί ικανό κονδύλι για τη διενέργεια µερικών 
workshops και roadshows ετησίως. Τις σχετικές δαπάνες µπορεί να διεκπεραιώσει ο 
ανάδοχος της δράσης 3.2.γ. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές 
εταιρίες 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.3.γ Λοιπές επαφές µε τα κανάλια διανοµής 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές 
εταιρίες 

Περιγραφή •  Προσωπικές επαφές και παρουσιάσεις σε στελέχη του travel trade στο 
πλαίσιο εκθέσεων 

•  Διοργάνωση workshops και roadshows στο εξωτερικό 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας σε συνεργασία µε ανάδοχο 

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Σεπτέµβριος 2016 

Κόστος Έως 40.000 Ευρώ ετησίως 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.3.δ Πρόγραµµα συνεργασίας «Γραµµή-Γραµµή» µε αεροπορικές εταιρίες 

Δεδοµένου ότι κάθε αεροπορική γραµµή που συνδέει µια πόλη του εξωτερικού µε την 
Αθήνα αποτελεί µια δυνητική δεξαµενή τουριστών, θα πρέπει η Περιφέρεια να προβάλει 
την Αττική στην εκάστοτε περιοχή σε συνεργασία µε την αεροπορική εταιρία που 
εξυπηρετεί την εν λόγω γραµµή. 

Η συνεργασία µεταξύ Περιφέρειας, κάθε ενδιαφερόµενης αεροπορικής εταιρίας αλλά 
δυνητικά και του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών µπορεί να πάρει την εξής µορφή: 

•  Διοργάνωση press trips και fam trips από εκάστοτε συνδεδεµένη µε την Αθήνα πόλη 
και τα περίχωρά της, µε την αεροπορική εταιρία να αναλαµβάνει τα εισιτήρια των 
προσκεκληµένων και µε την Περιφέρεια να καλύπτει όλα τα άλλα έξοδα 

•  Διοργάνωση ενός workshop ή roadshow σε κάθε πόλη, όπου θα παρουσιαστεί σε 
τοπικούς πολλαπλασιαστές τι προσφέρουν οι επιµέρους προορισµοί της Αττικής 
στους επισκέπτες. 

•  Φιλοξενία ταξιδιωτικών άρθρων για την Αττική στα περιοδικά των συνεργαζόµενων 
αεροπορικών εταιριών (in-flight magazines) 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές 
εταιρίες 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.3.δ Πρόγραµµα συνεργασίας «Γραµµή-Γραµµή» µε αεροπορικές εταιρίες 

Η υλοποίηση των παραπάνω επιµέρους ενεργειών θα πρέπει να τυποποιηθεί, ώστε να 
απαιτείται ελάχιστος χρόνος προετοιµασίας για την επανάληψή τους και σε άλλες 
πόλεις. 

Η παρούσα δράση θα χρηµατοδοτηθεί από το κονδύλι των αντίστοιχων δράσεων που 
προαναφέρθηκαν και έτσι δεν έχει προβλεφθεί εδώ πρόσθετο κονδύλι. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές 
εταιρίες 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.3.δ Πρόγραµµα συνεργασίας «Γραµµή-Γραµµή» µε αεροπορικές εταιρίες 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.3 Προωθητικές ενέργειες µε κανάλια διανοµής και αεροπορικές 
εταιρίες 

Περιγραφή •  Διοργάνωση press trips και fam trips από επιλεγµένες πόλεις της 
Ευρώπης που συνδέονται µε απευθείας πτήση µε την Αθήνα 

•  Διοργάνωση workshops και roadshows σε εκάστοτε πόλη 
•  Δηµοσιεύµατα για τους προορισµούς της Αττικής σε περιοδικά των 
συνεργαζόµενων αεροπορικών εταιριών 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας σε συνεργασία µε ενδιαφερόµενες αεροπορικές εταιρίες 
και ενδεχοµένως το Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών 

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Σεπτέµβριος 2016 

Κόστος 0 Ευρώ ετησίως 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.4.α Σύσταση των Products Clubs 

Η Αττική έχει περιορισµένη παρουσία στις αγορές του τουρισµού ειδικών 
ενδιαφερόντων, παρότι για αρκετές απο αυτές προσφέρει ιδανικές συνθήκες όπως λ.χ. 
για ταξίδια πολιτιστικού ενδιαφέροντος, για ιστιοπλοΐα, για κρουαζιέρες, για πεζοπορία, 
για γαµήλιο τουρισµό κοκ. Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει κάποια συστηµατική και συνεχής 
προσπάθεια για να προσελκύσει η Αττική περισσότερους τουρίστες ειδικών 
ενδιαφερόντων ή να προσεγγίσει τους ειδικευµένους tour operators που οργανώνουν 
τέτοιου είδους ταξίδια. Εξαίρεση αποτελεί η δουλειά της ΕΑΤΑ στο πεδίο των city breaks 
και του συνεδριακού τουρισµού. 

Όχηµα κατάλληλο για την ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού αποτελούν τα 
λεγόµενα product clubs, δηλ. δίκτυα συνεργασίας επιχειρήσεων, δήµων και φορέων 
που στοχεύουν στην ίδια αγορά. Τέτοια δίκτυα λειτουργούν σε αρκετές χώρες – όπως 
λ.χ. στη Γαλλία, την Αυστρία, την Κύπρο, τη Γερµανία, τον Καναδά κοκ. – µε τη 
συµµετοχή όλων όσων έχουν συµφέρον να αναπτυχθεί µια συγκεκριµένη µορφή 
τουρισµού στην περιοχή τους, οι οποίοι εισφέρουν µια ετήσια συνδροµή µε την οποία 
χρηµατοδοτούνται ενέργειες προβολής.  

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.4 Ανάδειξη προϊόντων 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.4.α Σύσταση των Products Clubs 

Η Περιφέρεια µπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δηµιουργία αντίστοιχων µε το 
εξωτερικό δικτύων τύπου product clubs κάνοντας µια πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων, τις οποίες θα χρηµατοδοτήσει για µια τριετία µε ένα αρχικό ποσό, µε 
προοπτική να εδραιωθούν αυτά τα δίκτυα και να αποκτήσουν ικανό αριθµό µελών, ώστε 
να µπορούν να αυτοχρηµατοδούνται πλήρως στη συνέχεια από τις εισφορές των µελών 
τους. Το κέρδος για τον τουρισµό της Αττικής θα είναι µεγάλο, αφού θα δηµιουργηθούν 
για πρώτη φορά συλλογικές πρωτοβουλίες για την προσέλκυση περισσότερων 
τουριστών µε ειδικά ενδιαφέροντα ή συγκεκριµένες ανάγκες. Συνεργαζόµενη η 
Περιφέρεια µε αυτά τα product clubs θα µπορέσει να εµπλουτίσει τη δική της τουριστική 
καµπάνια µε επιπλέον υλικό, να προβάλλει µε πιο ολοκληρωµένο τρόπο τις ειδικές 
µορφές τουρισµού µέσω του portal της και να προσεγγίσει ειδικές κατηγορίες 
καταναλωτών σε διάφορες χώρες. 

Το πρώτο βήµα θα γίνει από την Περιφέρεια µε την πραγµατοποίηση θεµατικών 
συναντήσεων, στις οποίες θα εξηγηθεί λεπτοµερώς η λειτουργία των product clubs και ο 
τρόπος µε τον οποίο η Περιφέρεια θα τα στηρίξει οικονοµικά και θα συνεργαστεί µαζί 
τους. Μετά έγκειται στους ιδιώτες να συστήσουν ένα τέτοιο δίκτυο συνεργασίας. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.4 Ανάδειξη προϊόντων 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.4.α Σύσταση των Products Clubs 

Η Περιφέρεια δεν θα χρηµατοδοτήσει απλά το εκάστοτε δίκτυο συνεργασίας. Αυτό που 
θα χρηµατοδοτήσει είναι ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα προβολής που θα υλοποιήσει το 
κάθε Product Club προβάλλοντας την Αττική και τις επιχειρήσεις-µέλη τους στην 
εκάστοτε αγορά ειδικών ενδιαφερόντων. Το πρόγραµµα προβολής µπορεί, ενδεικτικά, 
να συµπεριλάβει τις επαφές και τη φιλοξενία ειδικευµένων tour operators και 
τουριστικών πακτόρων, τις ενέργειες δηµοσιότητας προς τα ειδικευµένα µέσα 
ενηµέρωσης, τη συµµετοχή σε θεµατικές εκθέσεις και συνέδρια, τη διαδικτυακή προβολή 
κοκ.  

Η Περιφέρεια θα χρηµατοδοτήσει δηλ. εκείνα τα δίκτυα συνεργασίας που θα πείσουν 
µέσω της πρότασής τους ότι µπορούν να υλοποιήσουν το υποβληθέν πρόγραµµα 
προβολής µε πλήρη επαγγελµατισµό. Για αυτόν το σκοπό έχει προβλεφθεί ικανό 
κονδύλι στον προϋπολογισµό της παρούσας καµπάνιας. Η Περιφέρεια µπορεί να 
βοηθήσει επίσης τα product clubs να ενταχθούν σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα 
για πρόσθετη χρηµατοδότηση. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 
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3.4.α Σύσταση των Products Clubs 
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Περιγραφή Ενθάρρυνση σύστασης µιας σειράς από Product Clubs, δηλ. δικτύων 
συνεργασίας µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων, Δήµων και άλλων φορέων 
της Αττικής, που θέλουν να προβληθούν σε συγκεκριµένες αγορές 
τουρισµού ειδικών ενδιαφερόντων. Ενσωµάτωση των δικών τους 
ενεργειών προβολής στη συνολική τουριστική καµπάνια της Περιφέρειας, 
επιτυγχάνοντας έτσι ακόµα µεγαλύτερη διείσδυση στη διεθνή αγορά των 
ειδικών µορφών τουρισµού. 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα δίκτυα συνεργασίας 

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Ιανουάριος 2016 

Κόστος Έως 150.000 Ευρώ ετησίως 

3.4 Ανάδειξη προϊόντων 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.4.β Αναβάθµιση αφηγηµατικής προσέγγισης στον τουρισµό της Αττικής 
Όπως εξηγήθηκε στην ενότητα 2.1 αντωτέρω, µια βασική επιδίωξη της παρούσας 
καµπάνιας είναι να αναβαθµιστει ριζικά ο τρόπος που η Περιφέρεια και άλλοι φορείς και 
επιχειρήσεις προσεγγίζουν αφηγηµατικά τα ιδιαίτερα πλούσια τουριστικά θέλγητρα της 
Αττικής. Η Αττική αποτελεί έναν από τους πιο ευλογηµένους τόπους παγκοσµίως ως 
προς το διαθέσιµο αφηγηµατικό απόθεµα, αφού κάθε σπιθαµή της αττικής γης 
σχετίζεται µε ιστορικά γεγονότα οικουµενικής εµβέλειας και πασίγνωστους µύθους που 
αποτελούν εξαιρετικά στοιχεία προσέλκυσης επισκεπτών. Η Αττική παραµένει, 
εντούτοις, εγκλωβισµένη σε έναν τρόπο αφήγησης του παρελθόντος που είναι σε 
µεγάλο βαθµό ξεπερασµένος και αναντίστοιχος µε τις συνήθειες και προτιµήσεις του 
σύγχρονου τουρίστα, µε αποτέλεσµα µια µάλλον µονοδιάστατη παρουσίαση των 
επιµέρους προορισµών της.  

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί µε ραγδαίο τρόπο το storytelling διεθνώς 
γύρω από τους τουριστικούς προορισµούς, εξέλιξη που οφείλει να ακολουθήσει και η 
Περιφέρεια Αττικής. Αυτό θα το επιτύχει αφενός µέσω του κατάλληλου υλικού (κείµενα, 
φωτογραφίες, βίντεο) στη δική της καµπάνια και αφετέρου κάνοντας τη σχετική 
τεχνογνωσία προσιτή στις τουριστικής επιχειρήσεις της Αττικής. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 
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3.4.β Αναβάθµιση αφηγηµατικής προσέγγισης στον τουρισµό της Αττικής 

Η προσφορά σχετικής τεχνογνωσίας αποτελεί µια σηµαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία 
από πλευράς της Περιφέρειας, καθώς θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις της Αττικής να 
βελτιώσουν µε ουσιαστικό τρόπο τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους αλλά και το 
µάρκετινγκ που ασκούν. 

Συγκεκριµένα προτείνεται η υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών: 

•  Οργάνωση ενός συνεδρίου µε θέµα το storytelling στον τουρισµό µε τη συµµετοχή 
κορυφαίων επαγγελµατιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

•  Διενέργεια µιας σειράς σεµιναρίων µε χορήγηση πιστοποίησης γύρω από το 
storytelling και τις σύγχρονες τεχνικές φυσικής και ηλεκτρονικής ξενάγησης για κάθε 
ενδιαφερόµενο επαγγελµατία της Αττικής 

Στη διοργάνωση των ανωτέρω ενεργειών η Περιφέρεια µπορεί να υποστηριχθεί από 
επιστηµονικό σύµβουλο (θα προκύψει κατόπιν διαγωνισµού), ο οποίος θα παράσχει την 
υποστήριξή του και στις άλλες δράσεις των ενοτήτων 3.4, 3.5 και 3.6 του παρόντος. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.4 Ανάδειξη προϊόντων 
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3.4.β Αναβάθµιση αφηγηµατικής προσέγγισης στον τουρισµό της Αττικής 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

Περιγραφή •  Οργάνωση ενός συνεδρίου το 2016 µε θέµα το storytelling στον 
τουρισµό µε τη συµµετοχή κορυφαίων επαγγελµατιών από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό 

•  Διενέργεια ετησίως επαναλαµβανόµενης σειράς σεµιναρίων γύρω από 
το storytelling και τις σύγχρονες τεχνικές φυσικής και ηλεκτρονικής 
ξενάγησης  

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας σε συνεργασία µε επιστηµονικό σύµβουλο 

Χρόνος υλοποίησης Ετησίως • Έναρξη: Απρίλιος 2016 

Κόστος 35.000 Ευρώ το 2016 (καλύπτει και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
υλικού), 10.000 Ευρώ τα επόµενα έτη 

3.4 Ανάδειξη προϊόντων 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.4.γ Θέσπιση Βραβείων Τουρισµού Αττικής 

Στην επιβράβευση των καλών πρεσβευτών του τουρισµού της Αττικής και τη δηµιουργία 
άµιλλας µεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής θα συµβάλει η θέσπιση των 
Βραβείων Τουρισµού Αττικής. Αυτά θα καλύψουν διάφορες κατηγορίες βραβεύσεων 
τόσο για επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων (φιλοξενία, εστίαση κοκ.) όσο και για Δήµους.  

Η εκδήλωση για την παρουσίαση των βραβείων και των βραβευθέντων αποτελεί µια 
πρώτης τάξης ευκαιρία να εξασφαλιστεί εκτεταµένη δωρεάν δηµοσιότητα για την 
περιοχή. Αφενός µπορούν να προσκληθούν ΜΜΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό να 
καλύψουν την εκδήλωση και αφετέρου θα γίνει αποστολή σχετικών δελτίων τύπου και 
φωτογραφιών από την τελετή βράβευσης και τις βραβευθείσες επιχειρήσεις στον 
ελληνικό και διεθνή τύπο. 

Ο συντάκτης του παρόντος είναι στη διάθεση της Περιφέρειας για περαιτέρω εξειδίκευση 
του τρόπου οργάνωσης καθώς και της διαδικασίας και των κριτηρίων βράβευσης, 
δεδοµένου ότι υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις σε αυτά. 
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3.4.γ Θέσπιση Βραβείων Τουρισµού Αττικής 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

Περιγραφή •  Διενέργεια αξιολογήσεων των υποψηφίων τουριστικών επιχειρήσεων, 
επαγγελµατιών και φορέων 

•  Διοργάνωση πανηγυρικής εκδήλωσης βράβευσης 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας σε συνεργασία µε επιστηµονικό σύµβουλο και 
παραγωγό εκδήλωσης 

Χρόνος υλοποίησης Ετησίως • Έναρξη: Ιανουάριος 2017 

Κόστος 30.000 Ευρώ ετησίως από το 2017 

3.4 Ανάδειξη προϊόντων 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.4.δ Επιµορφωτικές δράσεις 

Για τον εµπλουτισµό και την περαιτέρω αναβάθµιση του επιπέδου προσφερόµενων 
τουριστικών υπηρεσιών, η Περιφέρεια µπορεί να προβεί στην υλοποίηση ενεργειών 
επιµόρφωσης τουριστικών επαγγελµατιών πρωτίστως στους κλάδους των ξενοδοχείων, 
των λοιπών καταλυµάτων και της εστίασης. Η εκπαίδευση καλό είναι να µην περιοριστεί 
µόνο σε θέµατα ποιοτικής αναβάθµισης και εµπλουτισµού υπηρεσιών αλλά να καλύψει 
και ζητήµατα µάρκετινγκ, καθώς πολλές τουριστικές επιχειρήσεις της Αττικής έχουν 
βασικές ελλείψεις τεχνογνωσίας σε αυτούς τους τοµείς. 

Η ακριβής θεµατολογία καθώς και η συγκεκριµένη µορφή της επιµόρφωσης (π.χ. 
σεµιναριακού ή συνεδριακού τύπου) θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης µε τους 
αντίστοιχους συλλογικούς τουριστικούς φορείς. Εδώ έχει προβλεφθεί ικανό κονδύλι για 
την υλοποίηση αυτών των ενεργειών. 
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3.4.δ Επιµορφωτικές δράσεις 
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Περιγραφή Διενέργεια επιµορφωτικών προγραµµάτων για τουριστικούς κλάδους της 
Αττικής (ενδεικτικά: ξενοδοχεία, καταλύµατα άλλης µορφής, εστιατόρια) 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας σε συνεργασία µε επιστηµονικό σύµβουλο 

Χρόνος υλοποίησης Ετησίως • Έναρξη: Μάιος 2017 

Κόστος 30.000 Ευρώ για το 2016 (θα καλυφθεί η παραγωγή του εκπαιδευτικού 
υλικού), 20.000 Ευρώ ετησίως για τα επόµενα έτη 

3.4 Ανάδειξη προϊόντων 
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3.5.α Συµβούλιο Τουρισµού Αττικής 

Κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ενός πλαισίου διαβούλευσης µέσω της 
σύστασης του Συµβουλίου Τουρισµού Αττικής, καθώς είναι σηµαντικό να υπάρχει µια 
οργανωµένη διαβούλευση µεταξύ της Περιφέρειας, των Δήµων και των άλλων τοπικών 
φορέων. Σε αυτό θα χρησιµεύσει το εν λόγω Συµβούλιο, στο οποίο θα κληθούν να 
µετάσχουν µε εκπρόσωπό τους οι Δήµοι και τα Επιµελητήρια της Αττικής, το ΔΑΑ, οι 
Οργανισµοί Λιµένων και τα Λιµενικά Ταµεία καθώς και οι τοπικοί συλλογικοί φορείς του 
τουρισµού όπως λ.χ. οι ενώσεις ξενοδόχων, ενοικιαζοµένων δωµατίων και τουριστικών 
γραφείων. 

Ρόλος του Συµβουλίου θα είναι, µεταξύ άλλων, ο συντονισµός όλων όσων υλοποιούν 
ενέργειες τουριστικού µάρκετινγκ, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι άπαντες οι φορείς 
εργάζονται συντονισµένα προς την ίδια κατεύθυνση χωρίς να αλληλοακυρώνονται. Στο 
Συµβούλιο η Περιφέρεια θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το πρόγραµµά της για την 
τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Αττικής και να προσκαλέσει τα άλλα µέλη του 
Συµβουλίου σε συνεργασία και στη συλλογική χρηµατοδότηση κάποιων κοινών 
ενεργειών µάρκετινγκ ή άλλων κοινών δράσεων. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.5 Συνεργασία µε τοπικούς φορείς 
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3.5.α Συµβούλιο Τουρισµού Αττικής 

Το Συµβούλιο θα συγκαλείται µία φορά ετησίως πριν το Πάσχα. Τα µέλη του µπορούν να 
εκλέξουν µια εκτελεστική γραµµατεία, η οποία θα συναντάται πιο συχνά και θα 
ασχολείται µε την εκπλήρωση των στόχων και των δράσεων που θα αποφασίζει η 
ολοµέλεια του Συµβουλίου. 

Η Διεύθυνση Τουρισµού θα αναλάβει την προετοιµασία και οργάνωση των 
συνεδριάσεων του Συµβουλίου. Έχει προβλεφθεί ένα κονδύλι για τις συνεδριάσεις του 
Συµβουλίου που καλύπτει έξοδα όπως η ενοικίαση αίθουσας, δαπάνες διατροφής, 
γραµµατειακής υποστήριξης και τήρησης πρακτικών κοκ. Για τη διευκόλυνση της 
Περιφέρειας έχει προβλεφθεί η συνεργασία µε ανάδοχο για την υποστήριξη της 
διοργάνωσης. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.5 Συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ



       Πανεπιστήµιο Πατρών                     Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 125 

3.5.α Συµβούλιο Τουρισµού Αττικής 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.5 Συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

Περιγραφή Ετήσια κεντρική διαβούλευση της Περιφέρειας για θέµατα τουρισµού µε 
τους Δήµους, τα Επιµελητήρια και τους συλλογικούς τουριστικούς φορείς 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας σε συνεργασία µε τον ανάδοχο της δράσης 3.3.α 

Χρόνος υλοποίησης Ετησίως • Έναρξη: Μάρτιος 2016 

Κόστος 20.000 Ευρώ ετησίως 
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3.5.β Πρόσκληση ένταξης Δήµων στην τουριστική καµπάνια της Αττικής 

Η εδώ περιγραφόµενη τουριστική καµπάνια σχεδιάστηκε µε τέτοιον τρόπο ώστε να 
προάγει τη συνεργασία της Περιφέρειας τόσο µε τους Δήµους όσο και µε τους 
συλλογικούς τουριστικούς φορείς της Αττικής. Πέραν της σύστασης του Συµβουλίου 
Τουρισµού Αττικής προβλέπονται και οι ακόλουθες δυνατότητες αµφίδροµης 
συνεργασίας: 

• Μέσα από τη δηµιουργία µιας νέας ελκυστικής τουριστικής ταυτότητας, η Περιφέρεια 
θα αποκτήσει ένα ευέλικτο «umbrella brand» που επιτρέπει να ετοιµαστούν 
παραλλαγές του τουριστικού λογοτύπου για κάθε Δήµο µε βάση το κύριο τουριστικό 
λογότυπο της Αττικής. Όσοι Δήµοι το επιθυµούν, µπορούν να λάβουν από την 
Περιφέρεια τη δική τους εκδοχή τουριστικού λογοτύπου και τουριστικής ταυτότητας 
χωρίς κόστος. 

•  Η Περιφέρεια θα συλλέξει υλικό τουριστικής προβολής (κείµενα, φωτογραφίες και 
βίντεο) που µπορούν να της διαθέσουν οι Δήµοι και οι άλλοι φορείς. Αυτό το υλικό θα 
καταχωρηθεί στο αρχείο της Περιφέρειας, το οποίο µαζί µε ό,τι νεώτερο υλικό 
αποκτήσει η Περιφέρεια θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου Δήµου και φορέα. 
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3.5.β Πρόσκληση ένταξης Δήµων στην τουριστική καµπάνια της Αττικής 

•  Κάθε Δήµος και φορέας µπορεί να στέλνει στην Περιφέρεια πληροφορίες, δελτία 
τύπου και ειδήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για την 
προβολή εκάστοτε Δήµου µέσω του τουριστικού portal, των eNewsletters και των 
ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης που θα δηµιουργήσει η Περιφέρεια. 

•  Οµοίως, οι ειδήσεις σηµαντικού τουριστικού ενδιαφέροντος από κάθε Δήµο και φορέα 
θα αξιοποιούνται σε δελτία τύπου που θα διανέµονται παγκοσµίως σε µεγάλο αριθµό 
δηµοσιογράφων. 

•  Η Περιφέρεια θα καλεί κατά περίσταση τους Δήµους και τους φορείς σε συνεργασία 
όταν θα οργανώνεται η φιλοξενία δηµοσιογράφων και τουριστικών επαγγελµατιών. 

•  Οι Δήµοι και οι φορείς µπορούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο της Περιφέρειας 
Αττικής σε όσες τουριστικές εκθέσεις µετέχει. 

•  Οι Δήµοι και οι φορείς µπορούν να αποτελέσουν µέλη των Products Clubs που θα 
υποστηρίξει η Περιφέρεια. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.5 Συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.5.β Πρόσκληση ένταξης Δήµων στην τουριστική καµπάνια της Αττικής 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.5 Συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

Περιγραφή Περιγραφή στις επιµέρους δράσεις 

Ποιος υλοποιεί Περιγραφή στις επιµέρους δράσεις 

Χρόνος υλοποίησης Περιγραφή στις επιµέρους δράσεις 

Κόστος 0 Ευρώ (το κόστος έχει ήδη υπολογιστεί στις επιµέρους δράσεις) 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.5.γ Πρόγραµµα «Ανακαλύψτε την Αττική» 

Έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από µη τουριστικούς Δήµους της Αττικής να προβληθούν τα 
ιστορικά µνηµεία και λοιπά σηµεία ενδιαφέροντός τους από πλευράς της Περιφέρειας. 
Αυτά τα αξιοθέατα εκ των πραγµάτων δεν µπορούν να προσελκύσουν τουρίστες, είτε 
γιατί υπολείπονται σε ακτινοβολία των περισσότερο διάσηµων µνηµείων και αξιοθεάτων 
της Αττικής, είτε λόγω της αποµονωµένης τοποθεσίας τους. 

Σεβόµενοι, ωστόσο, την επιθυµία των Δήµων για προβολή των αξιοθεάτων τους, 
προτείνεται να ενταχθεί στην παρούσα καµπάνια το πρόγραµµα «Ανακαλύψτε την 
Αττική». Αυτό το πρόγραµµα έχει ως σκοπό να εξερευνήσουν οι ίδιοι οι κάτοκοι της 
Αθήνας και της Αττικής την περιοχή τους και να αφιερώσουν λίγο χρόνο να 
ανακαλύψουν τις κρυφές αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες γωνιές της Αττικής. Στο πλαίσιο 
αυτού του προγράµµατος δίνεται σε κάθε ενδιαφερόµενο Δήµο η δυνατότητα να 
ανακηρυχθεί ως «Δήµος του Μήνα» και να προβληθεί από τα µέσα που διαθέτει η 
Περιφέρεια για την τουριστική της καµπάνια – δελτία τύπου, ιστοσελίδα, κοινωνικά 
δίκτυα, newsletter κοκ. – στο κοινό της Αττικής. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.5 Συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.5.γ Πρόγραµµα «Ανακαλύψτε την Αττική» 

Συγκεκριµένα, κάθε εντασσόµενος στο πρόγραµµα Δήµος καλείται να ετοιµάσει σχετικό 
ενηµερωτικό υλικό και να το διαθέσει για διανοµή στην Περιφέρεια: 

•  Περιγραφή των προτεινόµενων σηµείων ενδιαφέροντος (µνηµεία, φυσικά αξιοθέατα, 
σηµεία αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, σηµεία µε θέα κοκ.) 

•  Τυχόν αφηγήσεις (ιστορικά γεγονότα, µύθοι, θρήλοι κοκ.) που σχετίζονται µε 
συγκεκριµένες τοποθεσίες 

•  Προτεινόµενες διαδροµές 

•  Προτεινόµενα τοπικά προϊόντα 

•  Προτάσεις αναψυχής όπως λ.χ. περιοχές µε ταβέρνες ή εµπορικά καταστήµατα  

Η Περιφέρεια θα απευθύνει σχετική πρόσκληση και θα προγραµµατίσει τη χρονική 
σειρά προβολής των «Δήµων του Μήνα». Ιδανικά θα µετάσχουν όλοι οι Δήµοι και θα 
δοθεί στους κατοίκους της Αττικής η δυνατότητα τα επόµενα χρόνια να εξερευνήσουν 
κάθε σπιθαµή της αττικής γης. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.5 Συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.5.γ Πρόγραµµα «Ανακαλύψτε την Αττική» 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.5 Συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

Περιγραφή Εκ περιτροπής προβολή κάθε ενδιαφερόµενου Δήµου στους κατοίκους της 
Αττικής µέσα από δελτία τύπου και τα µέσα προβολής της Περιφέρειας και 
µε βάση υλικό που θα ετοιµάσει κάθε Δήµος 

Ποιος υλοποιεί DMO Περιφέρειας σε συνεργασία µε τους εκάστοτε Δήµους 

Χρόνος υλοποίησης 2016-2018 • Έναρξη: Σεπτέµβριος 2016 

Κόστος 0 Ευρώ 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.6.α Διενέργεια έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών 

Προτείνεται η ανά διετία διενέργεια µιας έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών που θα 
καλύψει τόσο την Αθήνα όσο και τα µεγαλύτερα νησιά της Αττικής. Η πρωτογενής αυτή 
έρευνα θα γίνεται σε αναχωρούντες τουρίστες (στο αεροδρόµιο Αθηνών και στα λιµάνια 
των νησιών) και θα έχει τους ακόλουθους στόχους: 

•  Να καταγραφεί η ταξιδιωτική συµπεριφορά των επισκεπτών της Αττικής (ποια µέρη 
επισκέπτονται, σε ποιες δραστηριότητες επιδίδονται, που διαθέτουν το χρόνο και τα 
χρήµατά τους κοκ.) 

•  Να εκτιµηθεί ο βαθµός ικανοποίησής τους από την επίσκεψη στην Αττική 

•  Να καταγραφούν οι αδυναµίες που θα πρέπει κατά προτεραιότητα να 
αντιµετωπιστούν 

Η διενέργεια των σχετικών συνεντεύξεων θα πρέπει να καλύψει ικανό δείγµα 
επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, δηλ. µεταξύ Απριλίου και 
Οκτωβρίου. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.6 Αξιολόγηση τουριστικής προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.6.α Διενέργεια έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.6 Αξιολόγηση τουριστικής προβολής 

Περιγραφή •  Διενέργεια συνεντεύξεων σε αναχωρούντες επισκέπτες στο Διεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών και στα λιµάνια της Αίγινας, του Πόρου, της Ύδρας, 
των Σπετσών και των Κυθήρων 

Ποιος υλοποιεί Ανάδοχος 

Χρόνος υλοποίησης Ανά διετία µεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου • Έναρξη: Φεβρουάριος 2016 

Κόστος 60.000 Ευρώ το 2016, 2018 και 2020 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.6.β Έρευνες στο εξωτερικό 

Η καλή κατανόηση των χαρακτηριστικών της αγοράς αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για 
την αποτελεσµατικότερη άσκηση του µάρκετινγκ. Έτσι θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη η 
διενέργεια έρευνα στις αγορές προτεραιότητας της νέας τουριστικής καµπάνιας της 
Αττικής και πιο συγκεκριµένα στη Γερµανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. 

Για αυτόν το σκοπό έχει προβλεφθεί η διενέργεια µιας πρωτογενούς έρευνας αγοράς σε 
κάθε µία από αυτές τις χώρες. Η έρευνα θα καλύψει τουρίστες-καταναλωτές µε στόχο: 

•  να καταγραφούν η ταξιδιωτική συµπεριφορά και οι προτιµήσεις τους ως προς τα 
ταξίδια αναψυχής (ολιγοήµερα, πολυήµερα και θεµατικά) 

•  να αξιολογήσουν τους ταξιδιωτικούς προορισµούς που επισκέφτηκαν την τελευταία 
τριετία 

•  να προσδιοριστεί η εικόνα που έχουν για τους προορισµούς της Αττικής και τυχόν 
προηγούµενη εµπειρία επίσκεψής τους στην Αττική 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.6 Αξιολόγηση τουριστικής προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.6.β Έρευνες στο εξωτερικό 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.6 Αξιολόγηση τουριστικής προβολής 

Περιγραφή Διενέργεια πρωτογενούς έρευνας σε τελικούς καταναλωτές-τουρίστες που 
κατοικούν στις χώρες προτεραιότητας (Γερµανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία)  

Ποιος υλοποιεί Ανάδοχος για κάθε χώρα ξεχωριστά 

Χρόνος υλοποίησης Δύο έρευνες το 2016 (Γερµανία, Βρετανία), µία το 2017 (Ιταλία) και µία το 
2018 (Γαλλία) • Έναρξη: Ιούνιος 2016 (µε στόχο τη διεξαγωγή της έρευνας 
το φθινόπωρο) 

Κόστος 50.000 Ευρώ ανά έρευνα, ήτοι 100.000 το 2016, 50.000 Ευρώ το 2017 και 
50.000 το 2018 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.6.γ Παρατηρητήριο Τουρισµού Περιφέρειας Αττικής 

Στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Τουρισµού συγκεντρώνονται όλα τα διαθέσιµα στοιχεία 
ως προς τους πόρους, τα µεγέθη και την εξέλιξη του τουρισµού στην Αττική. Από την 
επεξεργασία και ανάλυση αυτών των στοιχείων θα µπορούν να εξαχθούν 
συµπεράσµατα για τις τάσεις της τουριστικής κίνησης, ενώ θα διευκολυνθεί η διάγνωση 
των προβληµάτων και αδυναµιών που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά 
προτεραιότητα µέσω της τουριστικής καµπάνιας αλλά και του γενικότερου τουριστικού 
σχεδιασµού της Περιφέρειας. 

Επίσης θα συλλέγονται και θα αξιολογούνται πηγές σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τις 
τάσεις της τουριστικής ζήτησης στις σηµαντικότερες για τον αττικό τουρισµό χώρες 
προέλευσης. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης θα προκύπτουν µέσα από εξαµηνιαίες εκθέσεις. 

Ειδικά για το πρώτο έτος έχει προβλεφθεί µεγαλύτερο κονδύλι λόγω αυξηµένου όγκου 
δουλειάς ως προς τη συγκέντρωση, οργάνωση και ανάλυση των στατιστικών και λοιπών 
στοιχείων και την ετοιµασία των σχετικών χρονοσειρών. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.6 Αξιολόγηση τουριστικής προβολής 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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3.6.γ Παρατηρητήριο Τουρισµού Περιφέρειας Αττικής 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.6 Αξιολόγηση τουριστικής προβολής 

Περιγραφή •  Συστηµατική καταγραφή όλων των διαθέσιµων στοιχείων για τους 
τουριστικούς πόρους και την τουριστική κίνηση της Αττικής και οργάνωσή 
τους σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων 

•  Ανάλυση των χαρακτηριστικών της τουριστικής ζήτησης στις 
σηµαντικότερες χώρες προέλευσης τουριστών 

•  Σύνταξη εξαµηνιαίων εκθέσεων για την εξέλιξη και τις τάσεις του 
τουρισµού της Αττικής  

Ποιος υλοποιεί Επιστηµονικός Σύµβουλος 

Χρόνος υλοποίησης Συνεχώς • Έναρξη: Σεπτέµβριος 2016 

Κόστος 25.000 Ευρώ το 2016 και 20.000 Ευρώ τα επόµενα έτη 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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Στον προϋπολογισµό για τη νέα τουριστική καµπάνια έχει προβλεφθεί ένας πρόσθετος 
κωδικός µε τίτλο «Λοιπές δαπάνες» για την κάλυψη πρωτίστως δαπανών µετακίνησης 
των στελεχών του DMO της Περιφέρειας καθώς και για την αγορά του αναγκαίου 
εξοπλισµού όπως προσδιορίστηκε στο Παραδοτέο 2 του παρόντος έργου. Επίσης 
µπορούν να υλοποιηθούν ενέργειες προβολής µικρότερης εµβέλειας, η ανάγκη των 
οποίων θα προκύψει κατά την εξέλιξη της καµπάνιας. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

3.7 Λοιπές δαπάνες 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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Κεφάλαιο 4 

Προτεινόµενη Κατανοµή Προϋπολογισµού 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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4.1 Σκεπτικό Προϋπολογισµού 

Το παρόν πρόγραµµα προβολής βασίζεται σε προϋπολογισµό ύψους 1 εκατ. Ευρώ 
ετησίως. Η εδώ προτεινόµενη κατανοµή του προϋπολογισµού στις επιµέρους ενέργειες 
µάρκετινγκ αντανακλά την αντίληψη του συντάκτη για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση 
του δεδοµένου κονδυλίου. Εάν υπάρξει απόκλιση στο κονδύλι της τουριστικής 
προβολής είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ο συντάκτης του παρόντος είναι στη 
διάθεση της Περιφέρειας για την αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισµού. 

Για να αποφευχθεί µια δυσανάλογα µεγάλη διάθεση κονδυλίων σε ακριβές αλλά 
λιγότερο αποτελεσµατικές δράσεις – όπως λ.χ. τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις ή τη 
συµµετοχή σε τουριστικές εκθέσεις – προτείνεται η καθιέρωση του ακόλουθου πλαφόν 
στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών: 

•  έως 15% του συνολικού προϋπολογισµού για τη συµµετοχή σε εκθέσεις 

•  έως 5% του συνολικού προϋπολογισµού για την παραγωγή ή την απόκτηση ειδών 
που σχετίζονται µε τη συµµετοχή σε εκθέσεις όπως λ.χ. η εκτύπωση φυλλαδίων και 
διαφηµιστικών τσαντών, η παραγωγή διαφηµιστικών δώρων κοκ. 

•  έως 10% του συνολικού προϋπολογισµού για διαφήµιση 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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4.1 Σκεπτικό Προϋπολογισµού 

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το συνολικό κονδύλι για τα παραδοσιακά αυτά 
εργαλεία του µάρκετινγκ δεν θα ξεπεράσει ένα ανώτατο όριο ύψους 30% του 
προϋπολογισµού προβολής, τη στιγµή που άλλες Περιφέρειες διαθέτουν υπερδιπλάσιο 
µερίδιο του προϋπολογισµού τους για αυτές ακριβώς τις ενέργειες. 

Σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί πλήρως το κονδύλι για κάποια από αυτές τις 
κατηγορίες δαπανών, προτείνεται η διάθεση του µη απορροφηθέντος ποσού για 
ενέργειες διαδικτυακού µάρκετινγκ. 

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 

ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ
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4.2 Προϋπολογισµός περιόδου 2016-2020 

Στην επόµενη σελίδα παρατίθεται ο αναλυτικός προϋπολογισµός όπως προκύπτει από 
τις επιµέρους ενέργειες του σχεδίου δράσης (βλ. Κεφάλαιο 3 ανωτέρω). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο 1 εκ. Ευρώ εξαιρουµένου του ΦΠΑ.  

Εισαγωγή Σκεπτικό Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Προϋπολογισµός 
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Προτεινόµενος προϋπολογισµός τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής 
για την περίοδο 2016-2020 

Δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ 

2016 2017 2018 2019 2020 
3.1.α Αναβάθµιση τουριστικής ιστοσελίδας 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
3.1.β Παραγωγή φωτογραφιών 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
3.1.γ Παραγωγή χαρτών 30.000 0 0 30.000 0 
3.1.δ Παραγωγή βίντεο 0 50.000 50.000 50.000 50.000 
3.1.ε Συγγραφή κειµένων, διαχείριση περιεχοµένου ιστοσελίδας και 
κοινωνικών δικτύων και διασπορά περιεχοµένου (content seeding) 60.000 36.000 36.000 36.000 36.000 
3.1.στ Ενέργειες Search Engine Marketing (SEM) 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
3.1.ζ Παραγωγή και διανοµή eNewsletter 0 0 0 0 0 
3.1.η Διαβούλευση για τρόπο γραφής τοπωνυµίων 0 0 0 0 0 
3.2.α Προσαρµογή του destination brand 25.000 0 0 0 0 
3.2.β Σύνταξη και διανοµή δελτίων τύπου 0 0 0 0 0 
3.2.γ Φιλοξενία δηµοσιογράφων και διοργάνωση press trips 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
3.2.δ Λοιπές επαφές µε ΜΜΕ 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
3.2.ε Διαφηµιστικές ενέργειες 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
3.2.στ Παραγωγή φυλλαδίων και λοιπού προωθητικού υλικού 20.000 50.000 20.000 50.000 20.000 
3.3.α Συµµετοχή σε εκθέσεις 120.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
3.3.β Φιλοξενία τουριστικών επαγγελµατιών και διοργάνωση fam trips 40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
3.3.γ Λοιπές επαφές µε τα κανάλια διανοµής 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
3.3.δ Πρόγραµµα συνεργασίας «Γραµµή-Γραµµή» µε αεροπορικές 0 0 0 0 0 
3.4.α Σύσταση των Products Clubs 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
3.4.β Αναβάθµιση αφηγηµατικής προσέγγισης στον τουρισµό της Αττικής 35.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
3.4.γ Θέσπιση Βραβείων Τουρισµού Αττικής 0 30.000 30.000 30.000 30.000 
3.4.δ Επιµορφωτικές δράσεις 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
3.5.α Συµβούλιο Τουρισµού Αττικής 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
3.5.β Πρόσκληση ένταξης Δήµων στην τουριστική καµπάνια της Αττικής 0 0 0 0 0 
3.5.γ Πρόγραµµα «Ανακαλύψτε την Αττική» 0 0 0 0 0 
3.6.α Διενέργεια έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών 55.000 0 55.000 55.000 
3.6.β Έρευνες στο εξωτερικό 100.000 50.000 50.000 0 0 
3.6.γ Παρατηρητήριο Τουρισµού Περιφέρειας Αττικής 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
3.7 Λοιπές δαπάνες 50.000 29.000 4.000 49.000 54.000 
Σύνολο 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ 
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