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1. Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο εξετάζει διεξοδικότερα ορισμένες από τις ευκαιρίες των ψηφιακών

τεχνολογιών για τον τουρισμό. Εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά των πιο ευρέως

χρησιμοποιούμενων ψηφιακών εργαλείων και παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα

πανευρωπαϊκής έρευνας που ανέδειξε το πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν τις

ψηφιακές ευκαιρίες στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Το δεύτερο μέρος του εγχειριδίου

φιλοξενεί διάφορα παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στον

τομέα του τουρισμού στη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία

και το Βέλγιο.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν διεισδύσει σε κάθε πτυχή της ζωής μας και έχουν γίνει

απαραίτητες στην καθημερινότητά μας. Σε αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση ο τομέας του

τουρισμού. Ο σύγχρονος τουρίστας χρησιμοποιεί πλατφόρμες και συστήματα κρατήσεων,

συμβουλεύεται αξιολογήσεις προορισμών σε ιστοσελίδες, αξιοποιεί εφαρμογές για κινητά

τηλέφωνα και συστήματα GPS, και όλα αυτά αποτελούν μέρος της νέας τουριστικής

εμπειρίας. Σήμερα, ένας τουρίστας τείνει να δίνει προτεραιότητα στην έρευνα για τους

προορισμούς. Εμπνέεται από τα τουριστικά αξιοθέατα που βλέπει στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης. Με τις νέες τεχνολογίες, οι τουρίστες μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους

παρόχους καταλυμάτων πολύ πιο εύκολα, μπορούν να κλείσουν ένα αεροπορικό εισιτήριο

μέσα σε λίγα λεπτά ή μπορούν να επισκεφθούν ψηφιακά σχεδόν οποιαδήποτε τουριστική

περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, οι τουριστικές επιχειρήσεις κάνουν χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών

για να προσελκύσουν νέους ή να διατηρήσουν παλιούς πελάτες, να παρουσιάσουν τις

υπηρεσίες τους, να διαχειριστούν τις επιχειρήσεις τους, να προβάλλονται και να πωλούν τις

υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, να αναπτύξουν καινοτόμα τουριστικά προϊόντα όπως η

εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα. Με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, οι

τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να προσεγγίσουν περισσότερους δυνητικούς πελάτες από

ποτέ.

Ελπίζουμε ότι το παρόν εγχειρίδιο θα σας εφοδιάσει με βασικές γνώσεις σχετικά με τις

ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στον αγροτουρισμό και θα σας εμπνεύσει

να τις χρησιμοποιήσετε ή να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη και τις δυνατότητές τους.
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2. Τεχνολογία και τουριστική ανάπτυξη

Η τεχνολογία έχει τεράστιο αντίκτυπο και "έχει καταστήσει τον τουρισμό μια διαδραστική

και αποτελεσματική βιομηχανία" (Suneel K., Shekhar: 744). Έχει βελτιώσει την εμπειρία των

τουριστών με πολλούς τρόπους. Η τεχνολογία βοηθάει στον προγραμματισμό των

περιηγήσεων, στη διαχείριση των ταξιδιών, παρέχει δεδομένα για τον καιρό και το κλίμα,

βελτιώνει επίσης την ασφάλεια των τουριστών και οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν

διευκολύνει τις συναλλαγές. Επιπλέον, οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν επεκταθεί και είναι

σε θέση να προωθούνται πιο αποτελεσματικά. (Suneel K., Shekhar: 744)

Σύμφωνα με τους ειδικούς (Suneel K., Shekhar: 744-745), οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν

επιφέρει σημαντικά οφέλη στον τουρισμό, όπως:

- έγινε πιο βολικό το ταξίδι (πληρωμή με ένα κλικ, πλατφόρμες κρατήσεων, ιστοσελίδες

αξιολόγησης κ.λπ.)

- χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως το GPS (παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης) που

ενισχύουν την ασφάλεια

- ευκολία στη διαχείριση βάσεων δεδομένων (π.χ. λογισμικό για τη διαχείριση ξενοδοχείων,

εικονικές περιηγήσεις).

- διευρύνεται το κοινό στο οποίο απευθύνονται: το μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης, για παράδειγμα, προσφέρει τη δυνατότητα διαφήμισης σε παγκόσμιο επίπεδο και

σε χαμηλή τιμή

- ορισμένα τουριστικά προϊόντα, όπως ο εικονικός και ο διαστημικός τουρισμός, μόνο χάρη

στην τεχνολογία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν

Επιπλέον, με τις ψηφιακές τεχνολογίες αναδύθηκαν νέοι ρόλοι, με τους καταναλωτές του

τουρισμού να αποκτούν έναν πιο ενεργό και ανεξάρτητο ρόλο. Η άνοδος των ψηφιακών

πλατφορμών αύξησε την ποικιλία και τον όγκο των τουριστικών προϊόντων, υπηρεσιών και

εμπειριών, με τη λειτουργικότητα κατά παραγγελία να επιταχύνει την ταχύτητα των
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οικονομικών συναλλαγών, την ευαισθητοποίηση της αγοράς και την ανατροφοδότηση.

Σύμφωνα με ένα άρθρο ανασκόπησης στη βιβλιογραφία της Open Geoscience, η χρήση της

τεχνολογίας στον τουρισμό περιστρέφεται γύρω από τον τομέα του μάρκετινγκ, της

διαχείρισης ταξιδιών και άλλων εφαρμογών της τεχνολογίας. Ένα άλλο σημαντικό θέμα

που εντοπίζεται είναι η σημασία και τα οφέλη της τεχνολογίας για τον κλάδο του τουρισμού

(Suneel, Shekhar: 2020). Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις τάσεις που εντοπίστηκαν από τις

ερευνητικές εργασίες.

Στο παρόν εγχειρίδιο, η έμφαση δίνεται στις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων για το

μάρκετινγκ του αγροτικού τουρισμού. Πριν παρουσιάσουμε ορισμένες από αυτές, θα θέλαμε

να φωτίσουμε ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα μιας μελέτης που ανέθεσε η

Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξετάσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης στον

τουρισμό.

2.2. Ψηφιοποίηση στον Τουρισμό

Το 2016 η ΕΕ ανέθεσε μια μελέτη σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της

ψηφιοποίησης στον τουρισμό. Η έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2018 βασίζεται σε ποσοτική

έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 2.897 ΜΜΕ, 73 δημόσιες διοικήσεις και 85

επαγγελματικές ενώσεις. Στόχος της μελέτης ήταν να αναλύσει τις συγκεκριμένες προκλήσεις

και ευκαιρίες της ψηφιοποίησης στον τουρισμό, τον αντίκτυπό τους στις διάφορες ομάδες

ενδιαφερομένων και να προσδιορίσει τις ανάγκες της βιομηχανίας και των κρατών μελών για

την αντιμετώπιση αυτών των πτυχών. Η μελέτη αναζήτησε απαντήσεις στα ακόλουθα τρία

βασικά ερωτήματα:

- Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της ψηφιοποίησης στον τουρισμό;

- Τι γίνεται;

5



- Ποιες πολιτικές και δράσεις θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες για τη διευκόλυνση

της ψηφιοποίησης στον τουρισμό;

Πριν παρουσιάσουμε ορισμένα από τα ευρήματα, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τρεις βασικές

φάσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τουρισμό. Αυτές είναι οι εξής:

Φάση 1: Πωλήσεις και μάρκετινγκ (1990-2000)

Φάση 2: Ψηφιακά επιχειρηματικά οικοσυστήματα (2001-2010)

Φάση 3: Ενσωμάτωση των συστημάτων (από το 2010)

(Xiang, Z. & Fesenmaier, D.)

Η φάση 1 είδε την άφιξη του Διαδικτύου και χαρακτηρίστηκε από τη χρήση της τεχνολογίας

ως εργαλείο μάρκετινγκ. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι ιστοσελίδες, τα διαδικτυακά

συστήματα κρατήσεων και τα συστήματα διανομής. Οι ΜΜΕ επωφελήθηκαν από τα

ψηφιακά σημεία πώλησης και το υποστηρικτικό λογισμικό.

Στη δεύτερη φάση, το Διαδίκτυο έγινε η κύρια πηγή πληροφόρησης και η περαιτέρω

ανάπτυξή του οδήγησε σε μια εικονική αγορά όπου οι υπηρεσίες αναζητούνταν,

συγκρίνονταν και συναλλάσσονταν ηλεκτρονικά. Η εμπειρία των επισκεπτών έγινε το

κεντρικό σημείο εστίασης και, κατά συνέπεια, οι τουριστικές επιχειρήσεις ενδιαφέρθηκαν

περισσότερο για την εξατομίκευση της εμπειρίας των πελατών και την ανάπτυξη προσωπικής

επικοινωνίας με τους πελάτες. Η Expedia, μια αμερικανική εταιρεία διαδικτυακών

ταξιδιωτικών αγορών, διατάραξε το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο των ταξιδιωτικών

πρακτορείων, ενώ το Tripadvisor, ένας διαδικτυακός ιστότοπος αξιολόγησης, έκανε τον

πελάτη να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο των αγορών του και να επηρεάζει τις αποφάσεις

άλλων πελατών. Η σημασία των Κέντρων Πληροφόρησης Επισκεπτών ως σημείων επαφής

μειώθηκε, ενώ οι ηλεκτρονικές κρατήσεις και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξήθηκαν.

Η τρίτη φάση ξεκίνησε το 2010 και χαρακτηρίζεται από το υπολογιστικό νέφος, τις κινητές

και φορητές τεχνολογίες, το GPS, την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και την

αυξημένη διασυνδεσιμότητα μεταξύ του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου.

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. (2018: 9)
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(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 10)

2.2.1 Τύποι τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

(ΜΜΕ)

Στη μελέτη συμμετείχαν 2.897 ΜΜΕ από την ΕΕ. Το 51,7 % των ΜΜΕ που απάντησαν στο

ερωτηματολόγιο ήταν εγκατεστημένες σε αστικές περιοχές, το 33,6 % σε αγροτικές περιοχές

και το 17,3 % σε παράκτιες περιοχές. Μόνο το 11,7 % των απαντήσεων προήλθε από ΜΜΕ

σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. Σύμφωνα με την έκθεση, οι ΜΜΕ σε αγροτικές και

περιφερειακές περιοχές ενδέχεται να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές και πρέπει

να επενδύσουν περισσότερο χρόνο και προσπάθεια για τη δημιουργία δικτύων. Η έρευνα

ζήτησε από τις ΜΜΕ να απαντήσουν σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν σήμερα

στις επιχειρήσεις τους. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι επικρατούσε χαμηλή ψηφιοποίηση, ενώ οι

τεχνολογίες που συνδέονται με μεσαία και υψηλότερα επίπεδα ψηφιοποίησης ήταν λιγότερο

διαδεδομένες. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τη διαφορά μεταξύ μεσαίου και χαμηλού

επιπέδου ψηφιοποίησης των ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πολλές ΜΜΕ έχουν

προσαρμόσει πολλές βασικές τεχνολογίες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Από την

άλλη πλευρά, οι τεχνολογίες που συνδέονται με μεσαία και υψηλότερα επίπεδα

ψηφιοποίησης ήταν πολύ λιγότερο διαδεδομένες (π.χ. εκείνες που χρησιμοποιούν εργαλεία

ανάλυσης, εφαρμογές για κινητά, συνομιλίες/άμεσες συμβουλές ή διαδικτυακά

επαγγελματικά δίκτυα).
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Γράφημα 1: Επίπεδο ψηφιοποίησης των ΜΜΕ που συμμετείχαν στην έρευνα

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 12)

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης τις ευκαιρίες που προσδοκούν οι ΜΜΕ από την ψηφιοποίηση.

Οι 5 κορυφαίες ευκαιρίες είναι:

- να αποκτήσουν περισσότερους πελάτες

- να βελτιώσουν την ορατότητα τους στο διαδίκτυο

- να επεκτείνουν την εμβέλειά τους διεθνώς

- να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών

- Να αυξήσουν της ικανοποίηση των πελατών.

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 19)

Από την άλλη πλευρά, οι ΜΜΕ εντόπισαν ορισμένες δυσκολίες κατά τη χρήση των

ψηφιακών τεχνολογιών. Οι 5 κυριότερες δυσκολίες που εντόπισαν είναι οι εξής:

- εκπαίδευση στη νέα ψηφιακή τεχνολογία

- κόστος και αβέβαιη απόδοση των οφελών

- έλλειψη γνώσεων για τον εντοπισμό ευκαιριών
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- έλλειψη τεχνικών γνώσεων

- Έλλειψη κατάλληλων προϊόντων "off the shelf" (ετοιμοπαράδοτων και έτοιμων προς

χρήση) εντός του προϋπολογισμού

- (Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 20)

Επιπλέον, η μελέτη αποκάλυψε τα 5 κυριότερα κίνητρα για τη βελτίωση της ψηφιοποίησης

που εντοπίζουν οι ΜΜΕ και τα 5 κυριότερα εμπόδια.

Τα 5 κυριότερα κίνητρα είναι:

1. Βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας για ανταγωνιστικότητα

2. Βελτίωση της ανάπτυξης

3. Αισιοδοξία για τις μελλοντικές ευκαιρίες

4. Αντιμετώπιση της εποχικότητας

5. Βελτίωση των δικτύων

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 20)

Τα 5 κυριότερα εμπόδια για την περαιτέρω εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών που

εντοπίζουν οι ΜΜΕ:

1. Έλλειψη χρηματοδότησης

2. Το σημερινό επίπεδο τεχνολογίας είναι ανεπαρκές

3. Υψηλό κόστος κατάρτισης

4. Ο ταχύς ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών

5. Κόστος των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 21)

Η μελέτη αποκάλυψε ότι οι ΜΜΕ βλέπουν μεγάλες δυνατότητες στην ψηφιοποίηση, αλλά

αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια. Για να τις βοηθήσουν να αξιοποιήσουν ορισμένες από τις

ευκαιρίες που εντοπίζονται στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται ορισμένα ψηφιακά

εργαλεία με έμφαση στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

2.3. Ψηφιακό μάρκετινγκ

Το ψηφιακό μάρκετινγκ έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις χτίζουν το

εμπορικό τους σήμα, τον τρόπο με τον οποίο προωθούν και πωλούν τα προϊόντα τους και τον

τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν με τους πελάτες τους. Το ψηφιακό μάρκετινγκ

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από ορισμένες εταιρείες που πωλούσαν τα προϊόντα τους

μέσω του διαδικτύου στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Minculete, Olar: 2018: 63).
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Το ψηφιακό μάρκετινγκ μπορεί να οριστεί ως ένα "σύνολο στρατηγικών και τακτικών που

εκτελούνται μέσω ψηφιακών καναλιών για την επίτευξη των εταιρικών στόχων [...] σε μια

χρονική και δημοσιονομικά καθορισμένη χρονική περίοδο" (Minculete, Olar: 2018: 63).

Το ψηφιακό μάρκετινγκ ορίστηκε για πρώτη φορά ως "προβολή του συμβατικού μάρκετινγκ,

των εργαλείων και των στρατηγικών του, στο Διαδίκτυο" (Machadom, Paulo Davim: 38).

Ορισμένες από τις δυνατότητες που παρουσιάζει το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι οι ακόλουθες:

- η αλληλεπίδραση με τους πελάτες επιτρέπει την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων

- το ψηφιακό μάρκετινγκ προσφέρει εργαλεία εικόνας και βίντεο για να προσεγγίσει το

κοινό με ελκυστικό τρόπο

- διευκολύνει τη στοχευμένη διαφήμιση, επιτρέποντας την προσαρμογή και την εύκολη

κατάτμηση.

- επιτρέπει στους οργανισμούς να συνδεθούν με το κοινό και τους χρήστες τους,

γεγονός που μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία τους και να ενισχύσει τη σχέση με το

προϊόν, το εμπορικό σήμα ή την επιχείρηση

- το περιεχόμενο μπορεί να διαδοθεί εύκολα και να εξαπλωθεί με γεωμετρική πρόοδο

- επιτρέπει τη μέτρηση των αποτελεσμάτων

(Machadom, Paulo Davim: 38).

Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, υπάρχει διαφορά μεταξύ του ψηφιακού μάρκετινγκ και του

μάρκετινγκ στο διαδίκτυο, κατανοώντας το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο ως υποσύστημα του

ψηφιακού μάρκετινγκ και ως το σημαντικότερο συστατικό του (Minculete, Olar. 2018: 64).
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(Minculete, Olar. 2018: 64)

2.4. Κοινά ψηφιακά εργαλεία για την προώθηση του τουρισμού

Σήμερα, η επιβίωση πολλών επιχειρήσεων εξαρτάται από τη σωστή χρήση των εργαλείων

ψηφιακού μάρκετινγκ. Από τη μία πλευρά, τα ψηφιακά εργαλεία προώθησης ενθαρρύνουν

την ανάπτυξη και εξασφαλίζουν την προβολή στο κοινό, και από την άλλη πλευρά, όσοι δεν

τα εκμεταλλεύονται προς όφελός τους μπορεί να βρεθούν ηττημένοι από τον ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου, το εγχειρίδιο επικεντρώνεται σε πέντε διαφορετικά

ψηφιακά εργαλεία προώθησης, συγκεκριμένα:

– κανάλια κοινωνικής δικτύωσης,

– ιστοσελίδες,

– διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων,

– email μάρκετινγκ, και

– εφαρμογές για κινητά.

2.4.1. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ)

Η άνοδος των χρηστών ΜΚΔ έχει οδηγήσει όσους έχουν μια επιχείρηση (ή θέλουν να

ξεκινήσουν μία) να διερευνήσουν αποτελεσματικούς τρόπους για να εξασφαλίσουν το χώρο

τους στον διαδικτυακό κόσμο. Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν υιοθετηθεί από τους

επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως ηλικίας, και τους επιτρέπουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες

που προσφέρουν το διαδίκτυο και τα ΜΚΔ. Ορισμένες προβλέψεις σχετικά με τον αριθμό

των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει πριν από την εκδήλωση της

πανδημίας COVID-19:
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[i]α αναμενόταν ότι, το 2020, η βάση χρηστών θα έφτανε τα 2,96 δισεκατομμύρια, η οποία θα

αυξανόταν περαιτέρω στα 3,09 δισεκατομμύρια το 2021. Σύμφωνα με τις τελευταίες

αναφορές, το 2020, όταν μεγάλο μέρος του κόσμου βρισκόταν σε αποκλεισμό, ο αριθμός των

χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων

ετών και έφτασε τα 4,2 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας έτσι την πρόβλεψη με τεράστια

διαφορά.

(Chawla και Chodak, 2021: 49).

Σχήμα 1: Χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (από το Pixabay)

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένα ισχυρό και σημαντικό εργαλείο προώθησης

στον σύγχρονο κόσμο, επειδή συνδέουν (άμεσα ή έμμεσα) τα διαδικτυακά στοιχεία με τα

φυσικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος εξελίσσεται συνεχώς και οι άνθρωποι

πρέπει να εξελίσσονται μαζί του- επομένως, όσοι δεν είναι ακόμη αποτελεσματικοί στην

ψηφιακή διαφήμιση με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να το κάνουν.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται ευρέως, γεγονός που τα καθιστά δημοφιλή

σε όλες τις γενιές, ακόμη και στους ηλικιωμένους που θέλουν να μάθουν γιατί οι νέοι είναι

συνέχεια στα τηλέφωνά τους.

Ο καθένας μπορεί να δει τον ακριβή χρόνο που αφιερώνει στους λογαριασμούς του στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης στο κινητό του τηλέφωνο (υπάρχει ειδική λειτουργία στις ρυθμίσεις).

Ρίξτε μια ματιά στο πόσο χρόνο ξοδεύετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια

αυτού του χρόνου, πιθανότατα βλέπετε πολλές διαφημίσεις και σταματάτε και ρίχνετε μια πιο

προσεκτική ματιά σε αυτές που σας ενδιαφέρουν. Έτσι ξεκινά και λειτουργεί η προώθηση

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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2.4.1.1. Facebook

Η διαφήμιση στο Facebook είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία προώθησης, επειδή

διαθέτει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τις αγοραστικές

συμπεριφορές και τις δραστηριότητες των χρηστών από οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στον

κόσμο. Είναι επίσης ένα από τα πιο χρησιμοποιούμενα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης με

περισσότερους από 2,74 δισεκατομμύρια ενεργούς μηνιαίους χρήστες.

Σχήμα 2: Λογότυπο του Facebook

Το Facebook παρέχει επιλογές στόχευσης στους διαχειριστές διαφημίσεων, οι οποίες τους

δίνουν τη δυνατότητα να βρουν οποιοδήποτε κοινό στο διαδίκτυο. Κάποιος μπορεί να δει τις

διαφημίσεις είτε περιηγείται στο Facebook από τον υπολογιστή του είτε από το τηλέφωνο. Οι

διαφημίσεις συνδέονται συνήθως με τις προηγούμενες αναζητήσεις και τα likes ενός ατόμου

σε διάφορες σελίδες. Κάποιες μπορεί επίσης να εμφανίζονται επειδή τα άτομα που έχουμε ως

"φίλους" στο λογαριασμό μας έχουν κάνει like σε μια συγκεκριμένη σελίδα. Με αυτόν τον

τρόπο, η φήμη μιας εταιρείας διαδίδεται ακόμη πιο γρήγορα μεταξύ των χρηστών του

Facebook.

Όσοι προσπαθούν να προωθήσουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους μπορούν να στοχεύουν

τους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντά τους, τις ενέργειές τους στο διαδίκτυο και τελικά την

προσωπικότητά τους. Μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να στοχεύσετε δυνητικούς

πελάτες και να τους προσεγγίσετε απευθείας εκεί όπου περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου

τους. Σε σύγκριση με τις τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές διαφημίσεις, τις αφίσες ή τις

διαφημιστικές πινακίδες, το Facebook παραμένει το φθηνότερο. Η επισκεψιμότητα στους

ιστοτόπους των επιχειρήσεων μπορεί να μετρηθεί, επειδή μπορεί κανείς να δει πόσους

ανθρώπους έχει προσεγγίσει μέσω της ανάρτησης ή της διαφήμισης. Με αυτόν τον τρόπο,

γνωρίζετε επίσης αν το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό σας δίνει καλά αποτελέσματα.
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Οι διαφημίσεις στο Facebook μπορούν να λειτουργήσουν καλά, αλλά καμία διαφήμιση δεν

αποτελεί ποτέ εγγύηση ότι θα λειτουργήσει. Σύμφωνα με τον McCoy (2021), υπάρχουν 8

τρόποι για να προωθήσετε τη σελίδα σας στο Facebook, δωρεάν και εύκολοι:

1. Δώστε στη σελίδα σας μια προσωπική πινελιά.

2. Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ποιότητας.

3. Ενεργοποιήστε το κουμπί "κλήση σε δημοπρασία".

4. Γίνετε μέλος ή δημιουργήστε μια ομάδα στο Facebook.

5. Προωθήστε τη σελίδα σας στο Facebook παντού.

6. Χρησιμοποιήστε τις ιστορίες του Facebook και το Facebook live.

7. Διατηρήστε ένα τακτικό πρόγραμμα: η συνέπεια είναι η μυστική σάλτσα.

8. Ενεργοποιήστε το κοινό και τους συναδέλφους σας.

Ιδιώτες και επιχειρήσεις διατηρούν την παρουσία τους στο Facebook και επικοινωνούν με

τους δυνητικούς πελάτες τους. Οι σελίδες ή οι λογαριασμοί στο Facebook προσκαλούν τους

δυνητικούς πελάτες μέσω κειμένων, φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου περιεχομένου.

Σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι σχεδιάζουν τις διακοπές ή τις αγορές τους μέσω

διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

[Η] επίσκεψη στα γραφεία ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου ανήκει πλέον στο παρελθόν. Οι

διακοπές προγραμματίζονται απευθείας από το σπίτι ή το γραφείο τους, μέσω του διαδικτύου.

Μπορούν να προγραμματίσουν τα πάντα μόνοι τους, βλέποντας την ευκολία και τις

προτιμήσεις τους. Οι άνθρωποι συνήθως επιλέγουν έναν προορισμό με βάση τις πληροφορίες

στόμα με στόμα ή τις κριτικές εμπειριών διακοπών. Αυτό συνοδεύεται από την κοστολόγηση

ολόκληρου του ταξιδιού. Το διαδίκτυο είναι το κατάλληλο μέρος για την προώθηση μιας

τουριστικής επιχείρησης [...].

(Rahman, 2017: 87)
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Σχήμα 3: Προώθηση μέσω καναλιών κοινωνικής δικτύωσης (από McCoy, 2021)

Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και μαζί της και τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης. Οι

δημιουργοί του Facebook μετονόμασαν το Facebook for business σε Meta for Business, το

οποίο είναι πλέον ένας κοινός ιστότοπος για την ανάπτυξη επιχειρήσεων σε διάφορα κανάλια

κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp κ.λπ. ).

2.4.1.2. Instagram

Το Instagram είναι μια άλλη δωρεάν πλατφόρμα που βασίζεται στην ανταλλαγή

φωτογραφιών και βίντεο αντί για λέξεις, γεγονός που προσφέρει μια ιδιαίτερα οπτική πτυχή.

Συνδέει τον χρήστη με διάφορες μάρκες, διασημότητες σε όλο τον κόσμο, φίλους, οικογένεια

και πολλά άλλα. Το Instagram αποτελεί μέρος του Meta for Business και είναι πολύ

δημοφιλές σε διαφορετικές γενιές:

με πάνω από ένα δισεκατομμύριο λογαριασμούς, το Instagram, το οποίο εξαγοράστηκε από το

Facebook το 2012, έχει γίνει μέρος της καθημερινής ζωής. Φαίνεται ότι όλοι είναι στο

Instagram στις μέρες μας, από μικρές μέχρι μεγάλες επιχειρήσεις, ειδησεογραφικούς

οργανισμούς μέχρι πολιτιστικά ιδρύματα, διασημότητες, φωτογράφους και μουσικούς, και για

να μην μιλήσουμε για την οικοτεχνία των influencers που έχουν έρθει στο πέρασμά της.

(Antonelli, 2020)

Σχήμα 4: Λογότυπο Instagram
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Όπως και σε άλλα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, η σελίδα προφίλ/παρουσίασης ενός

ατόμου ή μιας επιχείρησης είναι το πιο σημαντικό, επειδή είναι το πρώτο πράγμα που

επισκέπτονται οι άνθρωποι όταν περιηγούνται στην εφαρμογή ή αναζητούν κάτι. Είναι

καλύτερο να διατηρείτε τις πληροφορίες στη σελίδα προφίλ ακριβείς και ενημερωμένες

(εικόνα προφίλ, όνομα χρήστη και βιογραφικό). Το βιογραφικό είναι ένα τμήμα που

προσφέρει στους επισκέπτες μια σύντομη περιγραφή του ατόμου, μιας εταιρείας ή μιας

μάρκας και μπορεί να περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα.

Αφού δημιουργηθεί η σελίδα προφίλ, είναι ώρα για τη δημιουργία περιεχομένου. Όπως έχει

ήδη αναφερθεί, στην πλατφόρμα μπορούν να κοινοποιηθούν φωτογραφίες ή βίντεο. Παρέχει

επίσης στον χρήστη πολλά φίλτρα για να επεξεργαστεί τις αναρτήσεις σύμφωνα με τις

προτιμήσεις του. Τα φίλτρα δεν είναι τα μόνα στοιχεία που εμπλουτίζουν την ανάρτηση -

σύμφωνα με τον Antonelli (2020) υπάρχουν μερικά ακόμη προαιρετικά πράγματα που μπορεί

κανείς να κάνει πριν μοιραστεί το περιεχόμενο:

Προσθήκη λεζάντας: Οι λεζάντες είναι πάντα μια καλή ιδέα. Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε λέξεις, emojis ή hashtags. Ακριβώς όπως και στα σχόλια, μπορείτε

επίσης να "αναφέρετε" τους φίλους σας βάζοντας το "@" μπροστά από το όνομα

χρήστη τους. Να θυμάστε ότι μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεζάντες ανά πάσα

στιγμή - ή να τις διαγράψετε αν χρειαστεί στο μέλλον.

– Ετικέτες ανθρώπων: Το Instagram σας επιτρέπει να "μαρκάρετε" κάποιον στις

φωτογραφίες σας. Όταν επισημάνετε (tag) κάποιον, θα λάβει μια ειδοποίηση ροή

δραστηριότητάς του.

– Προσθέστε τοποθεσία: Οι ετικέτες τοποθεσίας επιτρέπουν στους άλλους να

γνωρίζουν πού τραβήχτηκε η φωτογραφία σας. Κάνοντας κλικ σε μια ετικέτα

τοποθεσίας, μεταφέρεστε στη ροή της αντίστοιχης τοποθεσίας, όπου μπορείτε να δείτε

άλλες δημόσιες αναρτήσεις.

– Αναρτήστε επίσης σε άλλους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης: Το Instagram

σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε μια ανάρτηση σε άλλους

λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης ταυτόχρονα. Συνδέοντας λογαριασμούς,

μπορείτε να κάνετε διασταυρωμένες δημοσιεύσεις στο Facebook, το Twitter και το

Tumblr.

(προσαρμοσμένο από Antonelli, 2020)
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Το ψηφιακό μάρκετινγκ μέσω του Instagram δεν αφορά μόνο την κοινοποίηση φωτογραφιών

στη σελίδα του προφίλ σας. Παρόλο που μπορεί κανείς να προσεγγίσει πιθανούς πελάτες με

αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν επίσης πρόσθετες δυνατότητες καθώς αποτελεί μέρος του Meta

for Business. Με τις διαφημίσεις στο Instagram, μπορεί κανείς να προσεγγίσει τους πελάτες

με ακριβή στόχευση και περαιτέρω αξιοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μάρκες, τις

εταιρείες ή ορισμένα προϊόντα. Το Instagram for Business κατονομάζει τις ακόλουθες

δυνατότητες της λειτουργίας Instagram Ads:

– BOOST με ένα κλικ (μετατρέψτε οποιαδήποτε από τις δημοσιεύσεις σας σε

διαφήμιση αμέσως).

– Εμπνεύστε ΝΕΑ ΚΟΙΝΑ (αποφασίστε ποιοι έχουν μεγαλύτερη σημασία για την

επιχείρησή σας και, στη συνέχεια, προσεγγίστε τους με στοχευμένες επιλογές).

– Ορίστε τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ που θέλετε (το κόστος της διαφήμισης εξαρτάται

από εσάς. Επιλέξτε έναν προϋπολογισμό που ταιριάζει στους στόχους της επιχείρησής

σας και κρατάτε τον ενημερωμένο).

– Παρακολουθήστε την ΑΠΟΔΟΣΗ της διαφήμισής σας (κατανοήστε σε βάθος την

απόδοση της διαφήμισής σας με πληροφορίες, ώστε να μάθετε τι λειτουργεί και να

βελτιώνεστε με την πάροδο του χρόνου).

(από business.instagram.com/advertising)

2.4.1.3. Pinterest

Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στο Pinterest όταν περιηγούνται στο διαδίκτυο για ταξιδιωτικές

ιδέες, συνταγές, συμβουλές για ιδέες DIY (φτιαξτο μόνος σου) και πολλά άλλα. Το

επισκέπτονται και το εξερευνούν εκατομμύρια άνθρωποι και είναι ένας ακόμη ιστότοπος

κοινωνικής δικτύωσης όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα.

Σχήμα 5: Λογότυπο Pinterest

Το Pinterest είναι ένα εικονικό δίκτυο όπου ο χρήστης μπορεί να "καρφιτσώσει" φωτογραφίες

και βίντεο, είτε δικές του από το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή του, είτε περιεχόμενο από άλλες
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σελίδες. Επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει και να οργανώνει τα πιο ενδιαφέροντα

πράγματα που βρίσκει στο διαδίκτυο ή που δημιουργεί ο ίδιος. Η χρήση αυτού του ιστoτόπου

είναι εξαιρετικά εύκολη - κατά την εγγραφή, ο ιστότοπος προσφέρει στον χρήστη μια σειρά

από διαφορετικές θεματικές και αυτός επιλέγει αυτές που τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Οι

πιο ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις μπορούν να επισημανθούν ή να αποθηκευτούν, και οι

χρήστες μπορούν να τις σχολιάσουν - ομοίως όπως και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάθε φωτογραφία στο Pinterest περιέχει έναν σύνδεσμο URL προς τον αρχικό ιστότοπο όπου

βρίσκεται. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο

μιας εταιρείας, στο ιστολόγιο (blog), στο ηλεκτρονικό κατάστημα κ.λπ.

Γιατί μια εταιρεία ή ένας ιδιώτης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το Pinterest για την προώθηση

της επιχείρησής του, του αγροτουρισμού στην περιοχή του ή για οποιονδήποτε άλλο

διαφημιστικό σκοπό; Το Pinterest μπορεί να σας βοηθήσει:

– με τη διαφήμιση των υπηρεσιών ή των προϊόντων σας,

– αύξηση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου (κάθε φορά που κάποιος κάνει κλικ σε

μια φωτογραφία που έχετε δημοσιεύσει, θα μεταφέρεται στην αρχική δημοσίευση και

στον ιστότοπό σας),

– να αποκτήσετε παρουσία σε άλλα δίκτυα (άλλοι μπορούν να μοιραστούν τις εικόνες

σας σε άλλα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης - ως αποτέλεσμα, τις αναρτήσεις σας θα

δουν περισσότεροι άνθρωποι, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να κερδίσετε ακόμη

περισσότερους ακολούθους και επισκέπτες στον ιστότοπό σας), και

– να γνωρίσετε τους επισκέπτες και τους πελάτες σας (μπορείτε να μάθετε τις

τελευταίες τάσεις και να μάθετε τι αρέσει στους οπαδούς σας, γεγονός που σας

επιτρέπει να προσαρμόσετε τις αναρτήσεις σας στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες

τους).

Το Pinterest είναι εύκολο στη χρήση, γεγονός που το καθιστά ένα φιλικό προς το χρήστη

κοινωνικό δίκτυο. Αν κάποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει για επαγγελματικούς σκοπούς,

μπορεί να ανοίξει έναν επαγγελματικό λογαριασμό (να φτιάξει έναν ολοκαίνουργιο ή να

μετατρέψει τον προσωπικό του λογαριασμό σε επαγγελματικό). Μία από τις απαιτούμενες

πληροφορίες είναι το όνομα της εταιρείας, το οποίο θα επιτρέψει στους επισκέπτες να

γνωρίζουν ποιος δημοσίευσε το περιεχόμενο και θα αναγνωρίσουν εύκολα την εταιρεία. Το

Pinterest δεν αφήνει τους νέους επιχειρηματικούς χρήστες στην τύχη τους - λίγες ημέρες μετά

τη δημιουργία του επιχειρηματικού λογαριασμού, ο χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα στο μέιλ
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του με πρακτικές συμβουλές (πώς να ξεκινήσει, πώς να το αξιοποιήσει στο έπακρο από την

επιχείρησή του κ.λπ.)

2.4.2. Ιστοσελίδες

Σύμφωνα με το Cambridge English Dictionary, ένας δικτυακός τόπος είναι "ένα σύνολο

σελίδων πληροφοριών στο διαδίκτυο για ένα συγκεκριμένο θέμα, που έχει δημοσιευτεί από

το ίδιο πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό και συχνά περιέχει εικόνες, βίντεο και ήχο".

Για τις επιχειρήσεις, είναι απαραίτητο να έχουν μια ιστοσελίδα, διότι παρέχει ενημερωμένο

περιεχόμενο σε όσους ενδιαφέρονται. Δεν είναι ομοιόμορφες - μπορεί να πρόκειται για

(προσωπικά) ιστολόγια, δίκτυα ψυχαγωγίας, εταιρικές ιστοσελίδες ή σελίδες ηλεκτρονικού

εμπορίου.

Λόγω της τεχνολογίας, στις περισσότερες περιπτώσεις η πρώτη αλληλεπίδραση γίνεται

online. Σήμερα είναι πολύ πιθανό, ένας χρήστης να ψάξει πληροφορίες και να ελέγξει την

διαδικτυακή παρουσία ενός ατόμου ή μια επιχείρησης, πριν την πρώτη επαφή.

2.4.2.1. SEO

Βελτιστοποίηση σελίδων για μηχανές αναζήτησης (SEO) είναι όταν κάποιος χρησιμοποιεί

"μεθόδους που εξασφαλίζουν ότι η διεύθυνση ενός ιστοτόπου εμφανίζεται κοντά στην

κορυφή της λίστας αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης στο διαδίκτυο" (από το Cambridge

English Dictionary) σε διάφορες μηχανές αναζήτησης όπως η Google, η Yahoo, η Bing και

άλλες.

Αυτό είναι σημαντικό επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάζουν μόνο την πρώτη σελίδα

των αποτελεσμάτων στο Google και αν κάποιος βρίσκεται σε επόμενες σελίδες, ακόμη και αν

είναι η δεύτερη, είναι σαν να μην υπάρχει. Όσο περισσότερες επισκέψεις έχει μια σελίδα,

τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να αποκομίσει κάποιο κέρδος ή να λάβει περαιτέρω

προώθηση.

"Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να εμφανίσετε τον ιστότοπό σας υψηλότερα στα

αποτελέσματα αναζήτησης από το να εξασφαλίσετε επισκεψιμότητα προερχόμενη από

άλλους ιστότοπους με υψηλή επισκεψιμότητα και αξιοπιστία" (από

acenta.si/vsebinski-marketing/). Κάποιος μπορεί να περιμένει να συμβεί αυτό από μόνο του,

περιμένοντας να έχει αρκετές επισκέψεις στην ιστοσελίδα του, ή μπορεί να πληρώσει για την

υψηλότερη θέση: "οι πληρωμένες καταχωρίσεις μπορούν να βοηθήσουν την ιστοσελίδα σας
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να ανέβει πολύ γρήγορα στην κορυφή των καταχωρίσεων, αλλά αυτό είναι μόνο μια

βραχυπρόθεσμη λύση. Η μακροπρόθεσμη λύση είναι να βελτιστοποιήσετε τον ιστότοπό σας

έτσι ώστε να κατατάσσεται σταθερά σε υψηλές θέσεις στις αναζητήσεις" (από

mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/kaj-je-seo-in-kako-deluje).

Πολλές εταιρείες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για να βοηθήσουν με τη SEO.

Συγκεντρώνουν τις δημοσιεύσεις στον ιστότοπο μιας επιχείρησης, τις αναλύουν και

προτείνουν νέο περιεχόμενο που θα παρουσιάσει την επιχείρησή με τον καλύτερο και πιο

εύστοχο τρόπο για το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Οι άνθρωποι προτιμούν να διαβάζουν, να

παρακολουθούν ή να ακούν διάφορα είδη περιεχομένου και περνούν μεγάλο μέρος του

χρόνου τους στο διαδίκτυο. Οι ειδικοί του μάρκετινγκ θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του

περιεχομένου της ιστοσελίδας κάποιου που θα δουν οι δυνητικοί πελάτες.

Εικόνα 6: Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (από Tech Library, 2019)

2.4.2.2. Διαφημιστικά προγράμματα Google

Το Google Ads είναι το διαφημιστικό δίκτυο της Google και χρησιμοποιείται από

επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο για να διαφημίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, τους
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κωδικούς εκπτώσεων, τα προϊόντα προς πώληση και πολλά άλλα απευθείας σε πιθανούς

πελάτες. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες διαφημιστικές επιλογές στη μηχανή αναζήτησης

της Google είναι αυτές που βλέπετε στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης και οι

διαφημίσεις προβολής (γραφική και οπτική διαφήμιση) που εμφανίζονται σε εκατομμύρια

ιστοτόπους.

Εικόνα 7: Λογότυπο Google Ads

Λειτουργεί επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εμφανίζουν τη σελίδα του ιστοτόπου τους όταν

τα άτομα αναζητούν κάτι συγκεκριμένο στη μηχανή αναζήτησης της Google. Οι διαφημίσεις

αυτές βασίζονται σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα δημοπρασίας, όπου η επιχείρηση (ο

δημοπράτης) λέει στη Google πόσο είναι διατεθειμένη να επενδύσει σε μια διαφήμιση

pay-per-click (PPC) ή σε μια pay-to-display διαφήμιση για να εμφανιστεί όταν

πληκτρολογείται μια συγκεκριμένη αναζήτηση στη Google. Για τις διαφημίσεις προβολής, η

Google πρέπει πρώτα να παρακολουθεί τα άτομα σε όλους τους ιστοτόπους που

επισκέπτονται και στη συνέχεια συνδέει αυτές τις δραστηριότητες με υπηρεσίες και προϊόντα

που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του ατόμου.

Η χρήση των διαφημίσεων Google Ads για την προώθηση μιας επιχείρησης, ενός προϊόντος ή

μιας υπηρεσίας έχει πολλά πλεονεκτήματα, και συγκεκριμένα την ταχεία αύξηση της

επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και, κατά συνέπεια, την αύξηση του όγκου της επιχείρησης

σε σύγκριση με άλλες επιλογές όπου η ανάπτυξη απαιτεί περισσότερο χρόνο. Χωρίς αυτό το

πρόγραμμα, συνήθως χρειάζονται μήνες ή ακόμη και χρόνια για να φτάσει κανείς στην

κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google, αλλά με τις διαφημίσεις Google, μπορεί

κανείς να επιτύχει αυτόν τον στόχο σχεδόν αμέσως. Οι χρήστες θα έχουν περισσότερα

αποτελέσματα όταν η διαφήμιση μέσω του Google Ads εκτελείται για μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα και είναι συνεχής. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα επιτρέπει μια ενδελεχή

ανάλυση (σχετικά με τη συμπεριφορά των πελατών, τις πωλήσεις κ.λπ.) και παρέχει σε αυτόν

που πληρώνει, τα καλύτερα αποτελέσματα από τα χρήματα της διαφήμισής του.
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Θα μπορούσαν να προκύψουν κάποια προβλήματα κατά τη χρήση των διαφημίσεων Google,

επειδή οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για λέξεις και φράσεις που είναι από τις πιο δημοφιλείς

και κερδοφόρες. Αυτό σημαίνει ότι οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις μπορεί να εμφανίζονται η

μία κοντά στην άλλη και στη συνέχεια άλλοι παράγοντες συμβάλλουν στην επιτυχία της

επιχείρησης (π.χ. η τιμή των προϊόντων, η ποιότητα, η τοποθεσία, οι υπηρεσίες, η οπτική

επίδραση του ιστοτόπου κ.λπ.) Οι διαφημίσεις Google Ads μπορεί να είναι αποδοτικές λόγω

των γρήγορων αποτελεσμάτων τους, αλλά για τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη

δημιουργία και την εκτέλεση διαφημίσεων, μπορεί να είναι εξαιρετικά χρονοβόρες. Πολλές

εταιρείες αναθέτουν σε ειδικούς το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση του

αντίκτυπου των διαφημιστικών εκστρατειών.

2.4.3. Πλατφόρμες κρατήσεων

Οι πλατφόρμες κρατήσεων είναι ένα άλλο ευεργετικό ψηφιακό εργαλείο προώθησης που

χρησιμοποιούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας:

[την] τελευταία δεκαετία, η χρήση παγκόσμιων συστημάτων κρατήσεων μέσω του Διαδικτύου

για καταλύματα έχει αυξηθεί μαζικά. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τα

αγροτικά καταλύματα, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις να

προσεγγίσουν φτηνά και εύκολα μια μεγάλη παγκόσμια πελατειακή βάση. Ωστόσο, ένας

περιορισμένος αριθμός πλατφορμών για κρατήσεις κυριαρχεί πλέον στην αγορά, με αρνητικές

συνέπειες για τα υφιστάμενα, συχνά τοπικής ιδιοκτησίας μη κερδοσκοπικά, εθνικά και

περιφερειακά συστήματα κρατήσεων.

(Gössling and Lane, 2015: 1)

Το μάρκετινγκ των αγροτικών περιοχών ήταν προβληματικό στο παρελθόν λόγω της έλλειψης

δεξιοτήτων και γνώσεων στο μάρκετινγκ και της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Οι αεροπορικές

εταιρείες εισήγαγαν τα πρώτα ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων στα τέλη της δεκαετίας

του 1950 και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, αναπτύχθηκαν σε τέτοιο βαθμό ώστε να

είναι δυνατή η πραγματοποίηση κρατήσεων και για καταλύματα. Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις

είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο και είναι άμεσες και

παγκόσμιες.

Οι πλατφόρμες κρατήσεων επέτρεψαν στους πελάτες να κλείνουν καταλύματα σε αγροτικές

περιοχές και βοήθησαν τους επιχειρηματίες της υπαίθρου να προσφέρουν τα προϊόντα και τις

υπηρεσίες τους. Όλα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού.
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2.4.3.1. Booking.com

Τα τελευταία χρόνια, η Booking.com έχει γίνει ο σημαντικότερος παγκόσμιος παίκτης στον

κόσμο των online κρατήσεων. Η δύναμη του εμπορικού της σήματος έχει εξαιρετική αξία

επειδή είναι η πλατφόρμα που οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε πρώτη πρώτη όταν

κάνουμε σχέδια ταξιδιού χωρίς ταξιδιωτικό γραφείο. Η επιτυχία της χτίστηκε μέσω μιας

καλής στρατηγικής μάρκετινγκ (συνδυασμός ψηφιακών και παραδοσιακών καναλιών) και

μεγάλων οικονομικών επενδύσεων.

Η Booking.com δεν είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής καταλυμάτων. Επίσης, δεν χρεώνει τέλος

κράτησης στους πελάτες. Πώς χρηματοδοτείται η μάρκα; "Η απάντηση είναι χρεώνοντας τα

ξενοδοχεία με ένα ποσοστό επί της τιμής της κράτησης, έτσι ώστε να κερδίζουν χρήματα

κάθε φορά που ένα ξενοδοχείο κάνει μια επιτυχημένη κράτηση μέσω της πλατφόρμας τους.

Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν μια κακή συμφωνία για τους ξενοδόχους, αλλά τους βοηθά να

αυξήσουν τις κρατήσεις και τα έσοδα" (Ward, 2019). Η ικανοποίηση των τουριστών είναι

ζωτικής σημασίας στον τουρισμό και είναι πιο πιθανό να κάνουν κράτηση αν η τιμή είναι

καλή και με την απαλλαγή από την καταβολή του τέλους κράτησης. Μια άλλη στρατηγική

μάρκετινγκ της Booking.com είναι το σλόγκαν της, που ονομάζεται "εγγύηση καλύτερης

τιμής", το οποίο βοηθά στον ανταγωνισμό στον τομέα και φέρνει τους πελάτες στον ιστότοπό

της.

Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα κρατήσεων επενδύει πολλούς οικονομικούς πόρους στη

διαφήμιση pay-per-click μέσω της Google Ads:

[s]o, η Booking.com δίνει μεγάλη έμφαση στην προώθηση της επισκεψιμότητας μέσω της

πληρωμένης αναζήτησης, κάτι που είναι απολύτως λογικό, δεδομένου ότι τόσοι πολλοί

άνθρωποι διεξάγουν την έρευνά τους και κάνουν κρατήσεις με αφετηρία το Google. Αυτό δεν

αφορά τόσο πολύ τη διάδοση του μηνύματος της μάρκας, όσο τη δημιουργία επισκεψιμότητας

με βάση λέξεις-κλειδιά και φράσεις που ήδη δείχνουν πρόθεση, δηλαδή , οι καταναλωτές

αυτοί κάνουν σχέδια ταξιδιού και είναι πιθανό να κάνουν κράτηση.

(Ward, 2019)

Παρόλο που ξόδεψαν δισεκατομμύρια εκεί, αυτό απέδωσε, διότι συνεχίζουν να φέρνουν

πελάτες στον ιστότοπό τους και να κερδίζουν χρήματα με κάθε επιβεβαιωμένη κράτηση -

"χρησιμοποιούν επίσης πολύ καλά την οργανική αναζήτηση, με ειδικούς στη βελτιστοποίηση

μηχανών αναζήτησης (SEO) που εργάζονται στο περιεχόμενο και το σχεδιασμό του
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ιστοτόπου για να εξασφαλίσουν ότι φέρνει μεγάλο όγκο επισκέψεων, και πάλι με μεγάλη

έμφαση στις πιο σημαντικές λέξεις-κλειδιά" (ό.π. ).

2.4.3.2. Tripadvisor

Το Tripadvisor είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα ταξιδιωτικής καθοδήγησης στον

κόσμο. Βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι ταξιδιώτες παρέχοντας συμβουλές για

όλα τα στάδια, από τον προγραμματισμό μέχρι την κράτηση και τελικά την πραγματοποίηση

του ταξιδιού:

[Τ]αξιδιώτες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και την εφαρμογή Tripadvisor για

να ανακαλύψουν πού να μείνουν, τι να κάνουν και πού να φάνε καθοδηγούμενοι από όσους

έχουν ξαναπάει εκεί. Με περισσότερες από 988 εκατομμύρια κριτικές και απόψεις για σχεδόν

8 εκατομμύρια επιχειρήσεις, οι ταξιδιώτες στρέφονται στο Tripadvisor για να βρουν

προσφορές σε καταλύματα, να κλείσουν εμπειρίες, να κάνουν κρατήσεις σε εστιατόρια και να

ανακαλύψουν υπέροχα μέρη κοντά τους.

(Tripadvisor Media Center, n.d.)

Εικόνα 8: Λογότυπο Tripadvisor

Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα λειτουργεί διαφορετικά από την Booking.com. Δεν μπορούν

όλοι όσοι προσφέρουν καταλύματα να καταχωρηθούν στο Tripadvisor. Σύμφωνα με το

Tripadvisor, πρέπει να τηρούνται διάφορα κριτήρια για να καταχωρηθεί κάποιος στον

ιστότοπό τους. Παρακάτω παρατίθενται τα κριτήρια για τα καταλύματα, τα εστιατόρια και τα

αξιοθέατα (περαιτέρω εξηγήσεις είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο Tripadvisor - Πώς

λειτουργεί ο ιστότοπος).

Για να καταχωρηθούν στο Tripadvisor, τα καταλύματα πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα

κριτήρια:

– Πρέπει να είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό

– Πρέπει να έχει επίσημο όνομα

– Πρέπει να έχει επίσημη διεύθυνση σε μια ενιαία και μόνιμη τοποθεσία

– Πρέπει να είναι ανοικτά για 12 συνεχείς εβδομάδες του έτους σε μία και μόνη και

μόνιμη τοποθεσία.

24



– Πρέπει να διαθέτει πολλαπλά δωμάτια/μονάδες

– Πρέπει να είναι σε θέση να φιλοξενεί περισσότερους από έναν

φιλοξενούμενους/ομάδα φιλοξενούμενων κάθε φορά

– Δεν πρέπει να απαιτεί από τους επισκέπτες διαμονή άνω των 7 διανυκτερεύσεων

– Πρέπει να είναι ανοιχτό ή να δέχεται κρατήσεις για μελλοντική ημερομηνία

ανοίγματος.

Για να καταχωρηθούν στο Tripadvisor, τα εστιατόρια πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα

κριτήρια:

– Πρέπει να σερβίρει έτοιμο φαγητό

– Πρέπει να είναι ανοικτό στο κοινό

– Πρέπει να είναι ανοιχτά σε τακτική βάση

– Πρέπει να είναι ανοικτά για τουλάχιστον 12 συνεχόμενες εβδομάδες του έτους

– Πρέπει να είναι σταθερό και να έχει μόνιμη διεύθυνση (οι καντίνες/ food trucks

μπορούν να αναγράφονται εφόσον το πρόγραμμα και οι τοποθεσίες τους είναι

αναρτημένα στο διαδίκτυο. Τα αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν έγκυρο

ιστότοπο για επιβεβαίωση).

Για να καταχωρηθούν στο Tripadvisor, τα αξιοθέατα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα

κριτήρια.

Μόνιμα αξιοθέατα:

– Πρέπει έχει τουριστικό ενδιαφέρον

– Πρέπει να είναι φιλικό προς την οικογένεια

– Πρέπει να συμμορφώνεται με την πολιτική μας για τα ζώα

– Πρέπει να έχει επίσημο όνομα και μόνιμη διεύθυνση

– Πρέπει να είναι ανοικτό και διαθέσιμο στο ευρύ κοινό σε τακτική βάση

– Πρέπει να είναι ανοιχτό για τουλάχιστον 12 συνεχόμενες εβδομάδες του έτους

(Εξαίρεση: Οι παραστάσεις πρέπει να λειτουργούν σε έναν χώρο για τουλάχιστον 24

συνεχείς εβδομάδες του έτους)

– Πρέπει να είναι ανοιχτό ή να δέχεται κρατήσεις για μελλοντική ημερομηνία

ανοίγματος.

Εκδρομές, κρουαζιέρες και μαθήματα:

– Πρέπει να ενδιαφέρει τους τουρίστες
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– Πρέπει να είναι φιλικό προς την οικογένεια

– Πρέπει να συμμορφώνεται με την πολιτική μας για τα ζώα

– Πρέπει να έχει επίσημο όνομα και δημοσιευμένο αριθμό τηλεφώνου ή email

– Πρέπει να είναι εταιρεία ξενάγησης, όχι μεμονωμένη ξενάγηση

– Πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον 12 συνεχείς εβδομάδες του έτους.

– Πρέπει να διαθέτει επίσημο διαδικτυακό τόπο που να προσφέρει ένα δείγμα

δρομολογίου, το οποίο να περιλαμβάνει:

o διάρκεια της εκδρομής/ξενάγησης

o περιγραφή του τι περιλαμβάνεται στην εκδρομή/ξενάγηση

o όνομα της πόλης από την οποία αναχωρεί η εκδρομή/ξενάγηση

– Εάν προσφέρει μαθήματα, πρέπει να προσφέρει μονοήμερα μαθήματα.

(πληροφορίες από tripadvisor.com/pages/serviceEN.html)

2.4.3.3. Χάρτες Google

Το Google Maps είναι μια εφαρμογή χαρτογράφησης και πλοήγησης από την Google. Ο

κόσμος έχει συνηθίσει να το χρησιμοποιεί στα ταξίδια του σε νέα μέρη, αλλά μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από απλή πλοήγηση - είναι επίσης ένα ισχυρό εργαλείο

ψηφιακού μάρκετινγκ:

Το μάρκετινγκ μέσω Google Maps είναι η χρήση των λειτουργιών του Google Maps για να

γίνει πιο εύκολος ο εντοπισμός της επιχείρησής σας. Αν και αυτό μπορεί να είναι πολύ

χρήσιμο (και αναμενόμενο) για τις μεγάλες εταιρείες, είναι ακόμη πιο απαραίτητο για τις

μικρότερες επιχειρήσεις. Ωστόσο, το μάρκετινγκ των Χαρτών Google δεν αφορά μόνο την

ορατότητα - αφορά την τοποθέτηση του καταστήματός σας, και όχι μόνο. Εάν

χρησιμοποιηθούν σωστά (και στρατηγικά), οι Χάρτες Google μπορούν να διαδραματίσουν

σημαντικό ρόλο στη στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ που ακολουθείτε.

(Shewan, 2021)

Εικόνα 9: Λογότυπο Google Maps
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Οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίσουν να είναι ορατές στην περιοχή τους. Αν κάποιος δεν

μπορεί να βρει ένα τοπικό κατάστημα, εστιατόριο, πάροχο καταλύματος ή κάτι άλλο στους

Χάρτες Google, αυτό θα βλάψει την επιχείρηση, επειδή θα χάσει πιθανούς ντόπιους ή ξένους

πελάτες. Ένα άλλο εργαλείο για τους επιχειρηματίες είναι το Google My Business, το οποίο

δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να εμφανίζουν πληροφορίες για αυτές που

μπορεί να φανούν χρήσιμες (π.χ., διεύθυνση, ώρες λειτουργίας, αξιολογήσεις πελατών κ.λπ.).

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προφίλ πρέπει να είναι ακριβείς και, όσο γίνεται,

πλήρεις - εάν λείπουν σημαντικές πληροφορίες, οι άνθρωποι μπορεί να δυσκολεύονται να

βρουν μια συγκεκριμένη επιχείρηση και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη

προβολή και χειρότερη κατάταξη στους Χάρτες Google.

Σύμφωνα με τον Shewan (2021), ο Κατάλογος Ελέγχου Βελτιστοποίησης Μάρκετινγκ

Χαρτών Google θα πρέπει να περιλαμβάνει:

– πλήρη στοιχεία διεύθυνσης (βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ακριβώς τα ίδια στοιχεία

διεύθυνσης που χρησιμοποιούνται από την ταχυδρομική υπηρεσία στην οποία

δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας),

– συγκεκριμένους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση,

– επαλήθευση του προφίλ Google My Business,

– την κύρια κατηγορία της επιχείρησης, αλλά και τις πρόσθετες κατηγορίες που είναι

σχετικές με την επιχείρηση,

– βελτιστοποιημένη εισαγωγή (περίληψη της εταιρείας, τι σας κάνει να διαφέρετε από

τον ανταγωνισμό κ.λπ.),

– φωτογραφίες (για καλύτερη οπτική απήχηση που θα κάνει μια επιχείρηση να

ξεχωρίσει, δεδομένου ότι πρόκειται για μια οπτική πλατφόρμα), και

– κριτικές πελατών (ενθαρρύνετε τους ικανοποιημένους πελάτες να γράψουν κάτι

θετικό για την εμπειρία τους στην επιχείρησή σας - δεν θα εμφανίζονται στο προφίλ

μέχρι να λάβετε πέντε κριτικές).

(από Shewan, 2021)

Ευτυχώς, η χρήση του προφίλ Google My Business είναι δωρεάν- επομένως, συνιστάται στις

επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα προφίλ ώστε να επωφεληθούν περισσότερο από αυτό

τοπικά ή στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για τη δημιουργία του

λογαριασμού, ακόμη και αν θα σας πάρει κάποιο χρόνο. Εάν το προφίλ Google My Business
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δεν είναι αρκετό, μπορεί κανείς να αυξήσει τη διαφήμιση μιας τοπικής επιχείρησης στους

Χάρτες Google μέσω διαφημίσεων Google επί πληρωμή ανά κλικ.

2.4.4. Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένα άλλο γνωστό και ισχυρό εργαλείο

προώθησης. Πρόκειται για μια μορφή άμεσου ψηφιακού μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών

των επιχειρήσεων:

[Μ]πορεί να βοηθήσει τους πελάτες σας να ενημερωθούν για τα πιο πρόσφατα προϊόντα ή τις

προσφορές σας, ενσωματώνοντάς το στις προσπάθειες αυτοματοποίησης μάρκετινγκ. Μπορεί

επίσης να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική μάρκετινγκ σας δίνοντας

προβάδισμα, προωθώντας το εμπορικό σας σήμα, βοηθώντας την οικοδόμηση σχέσεων ή τη

διατήρηση των πελατών μεταξύ αγορών τους, μέσω διαφόρων τύπων προωθητικών

μηνυμάτων.

(από mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/)

Οι πελάτες που εγγράφονται οικειοθελώς στη λίστα αλληλογραφίας λαμβάνουν πληροφορίες

σχετικά με νέα προϊόντα, εκπτώσεις, υπηρεσίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι

σχετική με την επιχείρηση. Οι σκοποί της λίστας αλληλογραφίας είναι η εκπαίδευση των

πελατών σχετικά με την αξία του εμπορικού σήματος της εταιρείας και η δέσμευση των

πελατών μεταξύ των αγορών. Εκτός από αυτό, η δημοτικότητά της προέρχεται από το

γεγονός, ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη λίστα αλληλογραφίας αναγκάζονται να

ενεργήσουν - ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να διαβαστεί, να διαγραφεί ή

να αρχειοθετηθεί και οι τρεις επιλογές απαιτούν την ενέργεια του πελάτη:

[ό]ποιο είδος επιχείρησης κι αν έχετε, η λίστα email είναι το πιο σημαντικό στοιχείο μιας

επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετινγκ. Με αυτή τη λίστα, μπορείτε να μοιραστείτε την

ιστορία σας, να προωθήσετε την επιχείρησή σας και να παρουσιάσετε τα προϊόντα σας, ενώ

παράλληλα μετατρέπετε τους συνδρομητές σε πελάτες που πληρώνουν.

(από mailchimp.com/resources/how-to-build-your-email-list/)

Σύμφωνα με το Mailchimp.com, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα του email μάρκετινγκ:

– τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι από τα πιο οικονομικά αποδοτικά

εργαλεία προώθησης,
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– μπορούν να σας βοηθήσουν να οικοδομήσετε μια σχέση με το κοινό σας, ενώ

παράλληλα συνεισφέρουν δυναμικά στην επισκεψιμότητα του ιστοτόπου της

επιχείρησης, του προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, του ιστολογίου κ.λπ. ,

– τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι χρήστες-στόχοι μπορούν να

τμηματοποιηθούν με βάση τα δημογραφικά τους στοιχεία (στέλνοντας μόνο τα

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει

περισσότερο), και

– σας επιτρέπει να εκτελείτε δοκιμές Α/Β (εναλλακτικής διατύπωσης) ενός θέματος ή

μιας πρόσκλησης για δράση για να εντοπίσετε το μήνυμα με την καλύτερη απόδοση,

χρησιμοποιώντας λογισμικό για μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί

επίσης να ρυθμιστεί ώστε να στέλνει εύκολα μηνύματα.

(από mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/)

Λάβετε υπόψη ότι λόγω των Γενικών Κανονισμών Προστασίας Δεδομένων (GDPR) πρέπει

να γνωρίζετε τους εθνικούς (και διεθνείς) κανονισμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν

στέλνετε αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε τα

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο για να επικοινωνήσετε με άτομα που

συμφώνησαν πρόθυμα να μοιραστούν μαζί σας τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τους. Επίσης, μην κατακλύζετε τους ανθρώπους με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

"πλημμυρίζοντας τα εισερχόμενα του κοινού σας με περιττά μηνύματα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου θα το αναγκάσετε να χάσει το ενδιαφέρον του ή να διαγραφεί εντελώς.

Επικεντρωθείτε στο να τους στέλνετε σχετικά, ελκυστικά μηνύματα για τα πράγματα που

τους αρέσουν και θα παραμείνουν πιστοί για πολύ καιρό" (από

mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/).

2.4.5. Εφαρμογές για κινητά

Ζούμε στην εποχή των smartphones- ως εκ τούτου, η ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά παίζει

σημαντικό ρόλο στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Κάθε μέρα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι

χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet τους για να περιηγηθούν στο διαδίκτυο και

αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόσουν τις

δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο: "από τη μείωση της ταχύτητας φόρτωσης έως τις φιλικές

προς τα κινητά ιστοσελίδες, η συνεκτίμηση της εμπειρίας των χρηστών κινητών τηλεφώνων

είναι απαραίτητη στις μέρες μας. [...] Αν θέλετε να βρίσκεστε στην κεφαλή, πρέπει να
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εξετάσετε τη δυνατότητα χρήσης εφαρμογών για κινητά στο ψηφιακό μάρκετινγκ"

(Chaturvedi, 2021).

Περισσότεροι άνθρωποι είναι πιθανό να αναζητούν κάτι που τους ενδιαφέρει εν κινήσει αυτές

τις μέρες (π.χ. αναζητώντας οδηγίες στους χάρτες Google, δημοσιεύοντας ή περιηγούμενοι σε

κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, αναζητώντας καλά εστιατόρια ή καταστήματα στα ταξίδια

μας κ.λπ.) Η διαδικτυακή κίνηση μέσω κινητού έχει ξεπεράσει την κίνηση μέσω επιτραπέζιου

υπολογιστή και φαίνεται ότι το γεγονός αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα (αν αλλάξει

κάποτε).

Φαίνεται ότι οι εφαρμογές για κινητά αποτελούν προφανή επιλογή για την προώθηση των

επιχειρήσεων, των εμπορικών σημάτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Ο

Chaturvedi (2021) επεσήμανε μια διαφορά μεταξύ των εφαρμογών για κινητά και των

σελίδων για κινητά. Παρόλο που κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι παρόμοιες, αυτό δεν

ισχύει. Οι σελίδες για κινητά είναι υπάρχουσες σελίδες ιστοτόπων που έχουν διαφορετικές

εκδόσεις ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβασή τους.

Προσαρμόζονται ώστε να ταιριάζουν σε διάφορα μικρότερα μεγέθη οθόνης, περιέχουν

μικρότερες εικόνες και μεγαλύτερη γραμματοσειρά του κειμένου. Σε αντίθεση με τις

ιστοσελίδες για κινητά, οι εφαρμογές για κινητά αναπτύσσονται αυτόνομα. Δεν

προσαρμόζονται απλά στις κινητές συσκευές όπως οι ιστοσελίδες, αλλά διαθέτουν

προσαρμοσμένο λογισμικό που βοηθά στη βελτίωση της εμπειρίας μέσω κινητών συσκευών

(ευκολότερη πλοήγηση, ειδικός σχεδιασμός για μικρότερα μεγέθη οθόνης, καλύτερη απόδοση

και ανταπόκριση κ.λπ.)

Παρόλο που η ύπαρξη μιας εφαρμογής για κινητά μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση, η

ανάπτυξή της κοστίζει χρήματα, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει πρόσθετη δαπάνη

παράλληλα με τη συντήρηση του ιστοτόπου.

Σύμφωνα με τον Chaturvedi (2021), υπάρχουν ορισμένα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει

κανείς μόνο από την ύπαρξη μιας εφαρμογής για κινητά, και συγκεκριμένα:

– να αποκτήσετε ένα άμεσο κανάλι μάρκετινγκ (οι εφαρμογές σας δίνουν άμεση

πρόσβαση στους χρήστες συνεχώς, επειδή έχουμε τα τηλέφωνά μας μαζί μας όλη την

ώρα, σε αντίθεση με τους υπολογιστές, και επειδή επιτρέπουν ειδοποιήσεις εντός της

εφαρμογής και λειτουργίες εξατομίκευσης με τις οποίες μπορείτε να στοχεύσετε

μεμονωμένους πελάτες ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε),
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– παρέχουν μια μοναδική και εξατομικευμένη εμπειρία (δεν απαιτούν όλες οι

εφαρμογές να συνδεθεί ο χρήστης, αλλά οι περισσότερες από αυτές είναι πιθανό να το

κάνουν - αυτό τους επιτρέπει την προσαρμογή του περιεχομένου στις προτιμήσεις

τους και εγγυάται τη βελτίωση της ικανοποίησης του χρήστη),

– να ανταποκρίνονται καλύτερα (οι εφαρμογές για κινητά αυξάνουν το βαθμό

αλληλεπίδρασης με τους χρήστες σας - επικοινωνούν μαζί σας ευκολότερα και είναι

ευκολότερο για εσάς να τους απαντήσετε, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να

εκτιμούν τους βελτιωμένους χρόνους απόκρισης), και

– βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών (αυτός είναι ο πιο προφανής λόγος για να

έχετε μια εφαρμογή για κινητά, επειδή οι ευχαριστημένοι πελάτες θα παραμείνουν

πιστοί σε εσάς και θα συνεχίσουν να επιστρέφουν).

(προσαρμοσμένο από Chaturvedi, 2021)

Εάν μια επιχείρηση διαθέτει ήδη έναν ιστότοπο και έχει μόλις αναπτύξει μια εφαρμογή για

κινητά, τότε πρέπει να προωθηθεί η τελευταία. Η εταιρεία μπορεί να ενθαρρύνει τους

χρήστες να κατεβάσουν την εφαρμογή μέσω αναδυόμενων παραθύρων στις σελίδες του

ιστοτόπου της και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης. Από τη στιγμή που η εφαρμογή έχει

οριστεί και κατεβαίνει από τους ανθρώπους, μη σταματήσετε να προσθέτετε χαρακτηριστικά

και να τη βελτιώνετε με την πάροδο του χρόνου. Συνεχίστε με τις καινοτομίες και μην μένετε

στάσιμοι γιατί οι άνθρωποι βαριούνται εύκολα. Όπως και στο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, κρατήστε το κοινό απασχολημένο, αλλά μην το παρακάνετε γιατί μπορεί να

σας γυρίσει μπούμερανγκ.

3. Παραδείγματα καλών πρακτικών

3.1 Țara Dornelor – NGO
www.facebook.com/TaraDornelor

www.taradornelor.ro

Ήρθατε στην Ţara Dornelor, αυτή την παραμυθένια γη στην καρδιά της Bucovina, η οποία
διατηρεί τη φυσικότητα, την παράδοση και τα έθιμά της. Περάστε το κατώφλι της και θα χαρείτε
φιλόξενους οικοδεσπότες, έτοιμους να σας προσφέρουν τα καλύτερα πιάτα από τοπικά
προϊόντα, όπως: μανιτάρια με κρέμα γάλακτος, βραστή πολέντα με τυρί , νόστιμο "tocinei" με
κρέμα γάλακτος, μυρωδάτες μαρμελάδες φράουλας, βατόμουρου ή μύρτιλλου, που μαζεύονται
από το δάσος, ή καπνιστή πέστροφα σε κώνους ελάτης.

Μετά από τέτοια καλούδια, σβήνετε τη δίψα σας απευθείας από την πηγή, με καθαρό,

μεταλλικό ανθρακούχο νερό, σημαντικό πόρο για την Ţara Dornelor και, ταυτόχρονα, ένα από τα
σήματα που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Τα νερά αυτά χρησιμοποιούνται τόσο για
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θεραπευτικούς σκοπούς, στο spa Vatra Dornei, όσο και για εμπορικούς σκοπούς, με την
εμφιάλωση στα Poiana Negri, Dorna Candrenilor και Panaci.

Αυτά τα μέρη σας  καλωσορίζουν με τον καθαρό αέρα των βουνών που φυλάνε την κοιλάδα
Dornas: Suhard, Giumalău, Călimani και Bistrița και σας συνοδεύουν με τη μοναδική συμφωνία
των κρυστάλλινων πηγών και των γοργών ποταμών Bistrița και Dorna.

Αρκούδες, αλεπούδες, ελάφια, λύκοι, λύγκες, ορεινοί κόκορες ζουν ελεύθεροιεδώ, στα δάση
που κυριαρχεί η ερυθρελάτη και συνθέτουν το φυσικό τοπίο της χώρας Dornelor. Ένα άλλο
αντιπροσωπευτικό στοιχείο του τόπου είναι οι λασποβιότοποι, οι βάλτοι που είναι φτωχοί σε
ανόργανες ουσίες, οι οποίοι διατηρούν τα χλωριδικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις
μεσοπαγετώδεις περιόδους, παρόμοια με την περιοχή της τούνδρας. Το Tinovul Mic Șaru Dornei

και το Tinovul Mare Poiana Stampei - το μεγαλύτερο φυσικό αποθεματικό τύρφης στη Ρουμανία,

μαρτυρούν ότι το θέαμα της φύσης δεν έχει όρια, ακόμη και σε μέρη όπου το κλίμα δεν φαίνεται
πολύ φιλικό.

Τα αλπικά λιβάδια ομορφαίνουν οι καταπράσινοι θάμνοι άρκευθου, οι τσεκούρες, οι γεντιανοί,
οι καμπανούλες και οι ορεινές παιώνιες. Κατεβαίνοντας μέσα στο χωριό, μπορείτε να
θαυμάσετε, με ηρεμία, την απλότητα των παραδοσιακών νοικοκυριών που σφύζουν από
δραστηριότητα ανάλογα με την εποχή: βόσκηση, άρμεγμα , παρασκευή κρέμας και τυριού,

κούρεμα και στέγνωμα σανού, διακόσμηση αυγών. Έτσι αποκαλύπτεται η αυθεντικότητα σε
κάθε μία από τις εννέα κοινότητες που συνθέτουν το αγροτικό σύμπαν της Ţara Dornelor: Poiana

Stampei, Coșna, Dorna Candrenilor, Cîrlibaba, Ciocănești, Iacobeni, Șaru Dornei, Panaci, Dorna Arini.

● Ενίσχυση του εδαφικού δυναμικού
● Καινοτόμος λύση για τη δημιουργία τοπικού τουρισμού
● Κυκλική και τοπική οικονομία με επίκεντρο την οικονομία των τοπικών επιχειρήσεων
● Αξιοποίηση της κοινότητας σε διάφορα επίπεδα

3.2 My Transylvania
www.mytransylvania.ro

www.facebook.com/mytransylvania.ro

Με μεγάλη χαρά συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των αγροτικών και ορεινών περιοχών της
Ρουμανίας και προωθούμε την άυλη πολιτιστική κληρονομιά μέσω εναλλακτικών
προγραμμάτων, έργων και εκδηλώσεων, καθώς και καινοτόμων ιδεών. Μας ενδιαφέρουν
ιδιαίτερα οι μικρές κοινότητες, η κίνηση στη φύση, τα παραδοσιακά επαγγέλματα και οι τέχνες,

ο γαστρονομικός πολιτισμός, η εκπαίδευση και η υγεία. Γι' αυτό σας περιμένουμε κάθε
Σαββατοκύριακο έξω στη φύση, για να γνωριστούμε, να συνδεθούμε και να φάμε παρέα!

Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τις κοινότητες να επανασυνδεθούν με την περιοχή μας,

μέσω τηε εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας.  Όραμά μας, να συνυφάνουμε το σύγχρονο
με την παράδοση του τόπου και να δημιουργήσουμε νέες και παλιές ιστορίες με νόημα, από την
Τρανσυλβανία. Αξίες: Αειφορία, σύνδεση με τη φύση, εμπιστοσύνη, βιώσιμη ανάπτυξη,

δημιουργικότητα και καινοτομία, ικανοποίηση από τη συμμετοχή, συνεχής εκπαίδευση. Τι
αγαπάμε; Μικρά χωριά και αλπικές περιοχές :)) Πώς προωθούμε αυτά τα μέρη; μέσω
εναλλακτικών εκδηλώσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων, καινοτόμων υπηρεσιών
και προϊόντων.

Οι αγροτικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις μας υποστηρίζουν την ανάπτυξη των αγροτικών
περιοχών προωθώντας τα τοπικά προϊόντα, τις συνταγές και τον πολιτισμό. Σας προσκαλούμε
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να ανακαλύψετε τα χωριά μας, όπου η ποιότητα των ανθρώπων και των ιστοριών αλλά και του
φαγητού αντισταθμίζει τη φαινομενική έλλειψη άνεσης.

Δεν μπορείτε να κλείσετε σταθερές θέσεις στα τραπέζια και συχνά καταφεύγουμε σε
κουβέρτες, παγκάκια και άλλες επιλογές καθισμάτων. Δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να
αλλάξουμε τα όσα συμβαίνουν στα χωριά, αλλά, αντίθετα, να προσαρμόσουμε τους εαυτούς
μας και τους επισκέπτες μας στις τοπικές συνθήκες.

● Ενίσχυση του εδαφικού δυναμικού
● Καινοτόμος λύση για την ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού
● Κυκλική και τοπική οικονομία με επίκεντρο την οικονομία των τοπικών επιχειρήσεων
● Αξιοποίηση της κοινότητας σε διάφορα επίπεδα

3.3 Bison Land 360 – Ψηφιακός τουριστικός οδηγός
www.bisonland.ro

Η ADL ECO LAND μαζί με τους συνεργάτες της ανέπτυξε μια πλατφόρμα λογισμικού με την
αντίστοιχη εφαρμογή/APPLICATION για τον τουριστικό οδηγό.

Μέσω της πλατφόρμας η Bison Land 360 θα παρέχει δεδομένα σχετικά με προορισμούς,

δραστηριότητες, εκδηλώσεις και φορείς στον τομέα του τουρισμού και σε συναφείς τομείς
δραστηριότητας, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή Targu Neamt, στο φυσικό πάρκο Vanatori

Neamt και στα περίχωρά του.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ "Bison Land 360" είναι διαθέσιμη online όλο το 24ωρο (εκτός περιόδων
συντήρησης). Εντοπίζει τα καλύτερα σημεία για τις πιο αξέχαστες διακοπές σας.

Μπορείτε να αναζητήσετε εκδηλώσεις με βάση τη διεύθυνση, την κατηγορία ή την τρέχουσα
τοποθεσία σας, να ελέγξετε τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης και να βάλετε σελιδοδείκτες για τις
εκδηλώσεις που σας αρέσουν. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, το iOS και το Android.

Ενίσχυση του δυναμικού της περιοχής

Καινοτόμος λύση για τη δημιουργία τοπικού τουρισμού

Με επίκεντρο την κυκλική και τοπική οικονομία, με βάση στην οικονομία των τοπικών
επιχειρήσεων

Αξιοποίηση της κοινότητας σε διαφορετικά επίπεδα

3.4 Εργαλεία Ψηφιακού Τουρισμού στην Ιρλανδία – iHotelligence
www.ihotelligence.com

Τα ψηφιακά εργαλεία και η ψηφιακή ένταξη συνδέονται όλο και περισσότερο με την ανάπτυξη
και την ευημερία στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, ιδίως μετά το ξέσπασμα της πανδημίας
COVID-19 και τα πολυάριθμα λοκντάουν που επέβαλε. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να
υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές ομάδες και τοποθεσίες (κυρίως αγροτικές περιοχές) που
έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ψηφιακές γνώσεις και εργαλεία. Το ψηφιακό χάσμα που
προκύπτει επιβαρύνει τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές προκλήσεις.
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Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, η περιορισμένη πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφόρησης
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) απειλεί έντονα μεγάλα τμήματα του πληθυσμού -κυρίως άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας, ευάλωτα και περιθωριοποιημένα, που δεν διαθέτουν τα μέσα ή την
υποδομή για να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Το Εθνικό Οικονομικό και
Κοινωνικό Συμβούλιο της Ιρλανδίας δημοσίευσε πρόσφατα λεπτομερή έκθεση στην οποία
υπογραμμίζει τη σημασία μιας εθνικής στρατηγικής για την ψηφιακή ένταξη και την ψηφιακή
κατάρτιση (NESC, 2021). Αναγνωρίζοντας το ψηφιακό κενό στην ιρλανδική αγορά, η iHotelligence

έχει αναπτύξει ένα λογισμικό διαχείρισης ξενοδοχείων που διευκολύνει τη μετάβαση των
ξενοδόχων στην ψηφιακή εποχή.

Η iHotelligence έχει σχεδιάσει ένα προϊόν "βασισμένο στο μοντέλο διανομής λογισμικού ως
υπηρεσία (SaaS) στο σύννεφο, αλλά μπορεί να φιλοξενηθεί επιτόπου ή στο σύννεφο"

(iHotelligence, 2021). Το λογισμικό της iHotelligence επιτρέπει στους επιχειρηματίες και τους
πελάτες να έχουν μια ψηφιακή εμπειρία με αυτοματοποιημένες διευκολύνσεις. Το πρόγραμμα
αποτελείται από ένα σύστημα διαχείρισης ακινήτων (PMS) με πολυάριθμα εργαλεία διαχείρισης
ξενοδοχείων, μια εφαρμογή για επισκέπτες που βελτιώνει την εξυπηρέτηση των επισκεπτών,

μια Μηχανή Κρατήσεων για την αύξηση των άμεσων κρατήσεων, Ενσωμάτωση Καναλιών που
συνδέει όλα τα σημαντικά διαδικτυακά κανάλια με το PMS και ένα σύστημα POS που είναι
ευέλικτο και εύχρηστο για τον κλάδο της φιλοξενίας (iHotelligence, 2021). Η εταιρεία έχει επίσης
προβεί σε πρόσθετες τεχνικές αλλαγές για να διευκολύνει τις ανέπαφες υπηρεσίες κατά τη
διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η καινοτομία της iHotelligence έγκειται στο γεγονός ότι
παρέχει μια λύση πλήρους υποστήριξης που επιτρέπει σε επιχειρήσεις με περιορισμένους
πόρους -όπως εξειδικευμένες αγορές ή οικογενειακά ξενοδοχεία- να επωφεληθούν από τις
τεχνολογικές εξελίξεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στον τομέα τους. Η Εθνική Αρχή
Τουριστικής Ανάπτυξης (Fáilte Ireland) ανακοίνωσε πρόσφατα μελλοντικές επενδύσεις στον
ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών δραστηριοτήτων και αξιοθέατων της χώρας,

επιταχύνοντας έτσι τις αντίστοιχες προσαρμογές στον κλάδο της φιλοξενίας (Fáilte Ireland,

2021). Η iHotelligence ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος προσφέροντας
πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες πλήρους εξυπηρέτησης που αυξάνουν την
αποδοτικότητα, μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το iHotelligence επιτρέπει την ψηφιακή ένταξη διαφόρων φορέων που
διαφορετικά θα ήταν αποκλεισμένοι: καθιστά διάφορες υπηρεσίες διαθέσιμες σε αυτούς μέσω
ενός εύχρηστου καινοτόμου συστήματος που δεν απαιτεί ψηφιακές γνώσεις και
ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές προκλήσεις που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την
παραγωγικότητα. Με μια ομάδα διαχείρισης και υποστήριξης υψηλής εξειδίκευσης, η εταιρεία
προσφέρει επίσης εξατομικευμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, με δυνατότητα
διευκόλυνσης βελτιώσεων ή/και προσθήκης νέων χαρακτηριστικών.

Συνολικά, η iHotelligence ανταποκρίνεται στην πρόκληση της περιορισμένης πρόσβασης στη
γνώση και την τεχνολογία σε μια κοινωνία που επενδύει όλο και περισσότερο σε
αυτοματοποιημένα συστήματα και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Μέσω της ανάπτυξης του
PMS της, η εταιρεία προσφέρει την ευκαιρία της πλήρους ψηφιοποίησης σε επιχειρήσεις που
προηγουμένως στερούνταν και ήταν απομονωμένες.

● Η iHotelligence έχει αναπτύξει ένα δυναμικό εργαλείο με τη δυνατότητα να ενισχύσει την
ανάπτυξη μικρότερων επιχειρήσεων στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο της
φιλοξενίας. Σε μια εποχή υψηλών απαιτήσεων τόσο σε τεχνολογικές εξελίξεις και
χαρακτηριστικά όσο και σε τεχνολογική εξειδίκευση, η iHotelligence προσφέρει την
ευκαιρία της ψηφιακής ένταξης σε υποβαθμισμένες περιοχές και πληθυσμούς.
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● Με γνώμονα την ψηφιακή ένταξη για κοινωνική καινοτομία, η iHotelligence μπορεί να
έχει υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη
επιχειρήσεων σε απομονωμένες περιοχές, να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
σε φορείς χαμηλότερης εκπαίδευσης και να καλύψει τα κενά ανεπαρκών υποδομών,

όπου χρειάζεται. Πρόκειται για ένα κοινωνικά υπεύθυνο επενδυτικό σχέδιο που
επιδιώκει να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους και, ελπίζουμε, να μειώσει τις
κοινωνικές ανισότητες και την περιθωριοποίηση.

3.5 Ψηφιοποίησης και αγροτική ανάπτυξη στην Ιρλανδία – Ludgate Hub
www.ludgate.ie

Η ψηφιοποίηση εξελίσσεται ταχύτατα σε ένα από τα βασικότερα μέρη της επιχειρηματικής
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δημιουργεί πολυάριθμες
προκλήσεις, ιδίως για τις αγροτικές περιοχές που είναι λιγότερο εξοπλισμένες για να
υπερνικήσουν το ψηφιακό χάσμα που προκύπτει (Dyba et al., 2020, σ. 51). Καθώς οι
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επηρεάζουν όλο και περισσότερο την
ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη των πληθυσμών, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19, οι καινοτόμες προσεγγίσεις για την ψηφιακή ένταξη καθίστανται ζωτικής σημασίας
για τις υποβαθμισμένες περιοχές. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και οι ψηφιακές δεξιότητες (ΤΠΕ
ευρέως διαδεδομένες γενικά) μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία μετασχηματισμού για
περιοχές που προηγουμένως στερούνταν ουσιαστικών τεχνολογικών εξελίξεων και για
υποανάπτυκτες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκταθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ψηφιακοί κόμβοι "προσφέρουν μια σειρά από ευκαιρίες,

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας γρήγορης και αξιόπιστης πρόσβασης στο διαδίκτυο,

φυσικού χώρου εργασίας και μιας σειράς υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων και
κοινοτήτων που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών" (Dyba et al., 2020, σ.

52). Αυτή είναι η περίπτωση του Ludgate Hub, στο Skibbereen, το οποίο στόχευσε και πέτυχε να
έχει κοινωνικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή.

Το Ludgate Hub ιδρύθηκε το 2014, σε μια μικρή αγροτική πόλη του Δυτικού Κορκ, η οποία μέχρι
εκείνη τη στιγμή δεν είχε κατάλληλη πρόσβαση στις εξελίξεις των ΤΠΕ. Εξασφαλίζοντας
στρατηγικές συνεργασίες υψηλού προφίλ, το Ludgate Hub έφερε πρόσβαση στο διαδίκτυο
υψηλής ταχύτητας στο Skibbereen και παρείχε τον φυσικό χώρο και τις εγκαταστάσεις για τη
λειτουργία και την ανάπτυξη επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (RTÉ, 2021).

Διαθέσιμο για "επιχειρήσεις, start-ups, επιχειρηματίες, δημιουργούς και καλλιτέχνες", το Ludgate

Hub παρέχει ευκαιρίες εργασίας, δικτύωσης και ανάπτυξης τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό
επίπεδο (Ludgate, 2021). Φιλοξενεί επίσης ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες συνεργατικής
εργασίας (πραγματικές και διαδικτυακές) που επικαιροποιούν την πληροφόρηση.

Το Ludgate Hub προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα που προωθούν την καινοτομία και
διαδικτυακά σεμινάρια με στόχο την εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στη γνώση και την
ενίσχυση της διεπαγγελματικής συνεργασίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών του
ακολουθεί τις αρχές μιας ολιστικής εκπαίδευσης που ενισχύει και επεκτείνει την κοινωνία των
πολιτών, προωθεί τη βιωσιμότητα και εργάζεται για την κοινωνική ένταξη (Ludgate, 2021). Στη

35

http://www.ludgate.ie


συνέχεια, η λειτουργία του Ludgate Hub εκτείνεται πολύ πέρα από τα βασικά προγράμματα
θερμοκοιτίδων και επιταχυντών επιχειρηματικότητας, χάρη στη δέσμευσή του να
πραγματοποιεί μικρές αλλαγές που θα βελτιώσουν άμεσα την ευημερία μιας ολόκληρης
κοινότητας.

Οι αλλαγές του Ludgate Hub αναζωογόνησαν το Skibbereen καθιστώντας το "πρωτοπόρο για
τους ψηφιακούς κόμβους σε ολόκληρη την Ιρλανδία" (RTÉ, 2021). Βελτιώνοντας τα ζητήματα
συνδεσιμότητας και προσφέροντας φυσικό χώρο, εγκαταστάσεις και κατάρτιση για
επιχειρηματικά και εκπαιδευτικά θέματα, το Ludgate Hub συνέβαλε τελικά στην αύξηση της
οικονομικής δραστηριότητας σε διάφορους τομείς και σε ολόκληρη την πόλη. Το Δυτικό Κορκ
ήταν προηγουμένως σχετικά απομονωμένο, αλλά η καινοτόμος παρουσία και ανάπτυξη της
εταιρείας άλλαξε ριζικά το σκηνικό του.

Αυτό δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης- μάλλον, ήταν αποτέλεσμα της θεώρησης
της εργασίας στις αγροτικές περιοχές από διαφορετική οπτική γωνία.

3.6 Ψηφιοποίηση του οικοτουρισμού στην Ιρλανδία με το WWOOF™
(Παγκόσμιες; Ευκαιρίες για τα Βιολογικά Αγροκτήματα) Ιρλανδία
www.wwoof.ie

Ο οικοτουρισμός είναι ένας ευρύς όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πολυάριθμες
παραλλαγές του βιώσιμου τουρισμού και του περιβαλλοντισμού. Σε γενικές γραμμές,

περιλαμβάνει ιδέες όπως η διατήρηση της φύσης, η ηθική της βιωσιμότητας, η κατάρτιση και η
εκπαίδευση, οι πολιτιστικές ανταλλαγές και οι νοοτροπίες που ενισχύουν τις τοπικές
κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτό, ο οικοτουρισμός επιδιώκει να μειώσει το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα και να έχει κοινωνικό αντίκτυπο.

Ενώ στην ακαδημαϊκή έρευνα διάφοροι ορισμοί αποδίδουν διαφορετικές ιδιότητες στην
περιγραφή αυτού του κινήματος, είναι γενικά αποδεκτό ότι ο συνειδητός οικοτουρισμός συχνά
συνδυάζει στοιχεία αναψυχής με ενεργό συμμετοχή και εθελοντισμό σε τοπικά πλαίσια για την
προώθηση της ντόπιας φυσιογνωμίας και των πολιτιστικών ανταλλαγών (Fennell, 2014, σ. 17).

Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οικολογικού κινήματος που πιέζει για βιώσιμες πρακτικές,

αλληλεγγύη και μια ηθική οικονομία, δημιουργήθηκε το WorldWide Opportunities on Organic

Farms, Ireland (WWOOF™ Ireland) με σκοπό να συνδέσει πρόθυμους ταξιδιώτες με
βιοκαλλιεργητές και να δημιουργήσει ένα δίκτυο πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών
στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας (WWOOF Ireland, 2021).

Το WWOOF™ Ireland είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα με προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης
και δυνατότητες ανταλλαγής επαφών για τα μέλη του. Περιέχει έναν εκτεταμένο κατάλογο
βιολογικών αγροτών στην Ιρλανδία, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να φιλοξενήσουν δυναμικούς και
ενθουσιώδεις επισκέπτες και να τους διδάξουν τεχνικές βιολογικής γεωργίας και βιώσιμους
τρόπους ζωής (WWOOF Ireland, 2021). Μέσω των διαδικτυακών αξιολογήσεων και των προφίλ,

οι επισκέπτες έχουν μια μεγάλη επιλογή πιθανών οικοδεσποτών και μπορούν να
επικοινωνήσουν μαζί τους για να οργανώσουν την επίσκεψή τους. Ανάλογα με το είδος της
βοήθειας που χρειάζεται ο κάθε αγρότης στο αγρόκτημά του, η επικοινωνία προχωρά με ένα
σχέδιο δράσης, εφόσον όλα τα μέρη συμφωνούν. Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται διεξοδικά για να
διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ικανοποίηση όλων.
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Προωθώντας μια εξελιγμένη μορφή εθελοντικού ή εναλλακτικού τουρισμού σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία (Wearing & McGehee, 2013, σ. 121), το WWOOF™ Ireland καθοδηγεί τα μέλη του να
επωφεληθούν πλήρως από τις ανταλλαγές τους: οι οικοδεσπότες μπορούν να επωφεληθούν
οικονομικά από την εθελοντική εργασία και οι τουρίστες μπορούν να χαρούν συμμετέχοντας
ενεργά σε ουσιαστικές πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές που υποστηρίζουν το
"αγροτο-οικολογικό κίνημα" (WWOOF Ireland, 2021). Για μια μικρή χώρα όπως η Ιρλανδία, η
πρωτοβουλία αυτή προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και συνδεσιμότητα, ακόμη και
σε περιοχές που θεωρούνται απομακρυσμένες και απομονωμένες.

Ως μέρος του παγκόσμιου κινήματος WWOOF, το WWOOF™ Ireland δεσμεύεται στις ίδιες ηθικές
αρχές και επενδύει στην ανταλλαγή γνώσεων για βιώσιμες πρακτικές και συμπεριφορές που
σέβονται το περιβάλλον. Ως διαδικτυακό εργαλείο, συνδέει τους ανθρώπους και προωθεί την
ένταξη, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της βιολογικής γεωργίας
και της αγροτικής Ιρλανδίας, καθώς και στην εκπαίδευση σχετικά με τη σημασία της
εθελοντικής εργασίας, της αλληλεγγύης και των πολιτιστικών ανταλλαγών.

Το WWOOF™ Ireland υιοθετεί τις πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας του παγκόσμιου κινήματος
WWOOF. Ο κοινωνικός σχεδιασμός του επιδιώκει να ενδυναμώσει τις τοπικές κοινότητες και,
ταυτόχρονα, να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες στους τουρίστες. Στο πλαίσιο αυτό,

προωθεί τη σημασία του συλλογικού αντίκτυπου και της συμμετοχής των πολιτών. Ο
εθελοντισμός και η δωρεάν φιλοξενία προσφέρουν επίσης μοναδικές ευκαιρίες για δεσμούς και
πολιτιστικές ανταλλαγές- ενισχύουν επίσης την αλληλεγγύη υπό τους ίδιους στόχους: τη
διατήρηση της φύσης και την εφαρμογή ηθικών και βιώσιμων πρακτικών.

Το WWOOF™ Ireland είναι μια μορφή ψηφιοποιημένου οικοτουρισμού που προσφέρει βασικά
εργαλεία επικοινωνίας μεταξύ των μελών του και προωθεί ενεργά την κοινωνική ένταξη.

Επιπλέον, εισάγει τους επισκέπτες στα οφέλη της κυκλικής οικονομίας, βοηθώντας τους να
ξεναγηθούν σε βιολογικά αγροκτήματα και να μάθουν για την υπεύθυνη γεωργία και άλλες
βιώσιμες δραστηριότητες.

3.7 IDM για την βιώσιμη ανάπτυξη στο Νότιο Τιρόλο
www.idm-suedtirol.com/it/chi-siamo.html

Η IDM Alto Adige, της οποίας το όνομα σημαίνει Καινοτομία, Ανάπτυξη και Μάρκετινγκ, είναι ο
αρωγός για την οικονομική ανάπτυξη στο Νότιο Τιρόλο-Άνω Αδίγη. Στην IDM παρέχουμε
υπηρεσίες με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και, κατά
συνέπεια, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νοτίου Τιρόλου.

Υποστηρίζουμε τη διεθνοποίηση και την καινοτομία ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) και στηρίζουμε τους κινηματογραφιστές στην υλοποίηση κινηματογραφικών έργων. Με
το τουριστικό μάρκετινγκ, από την άλλη πλευρά, ενισχύουμε το Νότιο Τιρόλο ως εμπορικό
σήμα και με το αγροδιατροφικό μάρκετινγκ προωθούμε ποιοτικά προϊόντα.

Το όραμα και η αποστολή της IDM μας καθοδηγούν στην καθημερινή μας εργασία. "Να
κάνουμε το Νότιο Τιρόλο το πιο αξιοζήλευτο βιώσιμο οικοσύστημα στην Ευρώπη" είναι το
όραμά μας, το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να καθορίζει στόχους και να σχεδιάζει
δραστηριότητες. Η αποστολή μας, πάλι, είναι το καθήκον μας: "Η IDM αποτελεί την έμπνευση
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και την κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του Νοτίου Τιρόλου".

www.idm-suedtirol.com/it/chi-siamo.html

● Ενίσχυση του εγχώριου δυναμικού
● Καινοτόμος λύση για τη δημιουργία τοπικού τουρισμού
● Κυκλική και τοπική οικονομία με επίκεντρο την οικονομία των τοπικών επιχειρήσεων
● Αξιοποίηση της κοινότητας σε διάφορα επίπεδα

3.8 BLAWALK APP
www.blawalk.it

H εφαρμογή BlaWalk δημιουργήθηκε για να φέρει σε επαφή ανθρώπους που τους αρέσουν οι
δραστηριότητες στη φύση, ώστε μεταξύ τους να μπορούν να μοιραστούν τα κοινά τους
ενδιαφέροντα. Θα σας άρεσε να μπορείτε να κάνετε πεζοπορίες και αναρριχήσεις μαζί με
άλλους, ή να βρείτε άτομα που τους αρέσουν τα ορεινά μονοπάτια ή η ορεινή ποδηλασία;

Λοιπόν, από σήμερα όλα αυτά είναι δυνατά χάρη στο BlaWalk, τη νέα εφαρμογή για κινητά που
σας επιτρέπει να βρείτε εύκολα φίλους με τους οποίους μπορείτε να μοιραστείτε τις υπαίθριες
δραστηριότητές σας.

Λειτουργία του BlaWalk

Πολύ εύκολα. Αφού εγγραφείτε, αποφασίστε αν θα συμμετάσχετε σε μια εξόρμηση που έχει
δημιουργήσει κάποιος άλλος χρήστης, επιλέγοντας την ώρα και τον τόπο που σας ταιριάζει
καλύτερα, ή αν θα δημιουργήσετε μια εκδήλωση μόνοι σας. Για να δημιουργήσετε μια
εκδήλωση, απλώς αναφέρετε την ώρα και τον τόπο συνάντησης, ορισμένα χαρακτηριστικά της
εξόδου (διάρκεια, ρυθμός περπατήματος ή τρεξίματος, τυχόν υψομετρική διαφορά) και είστε
έτοιμοι.

● Ενίσχυση του εγχώριου δυναμικού
● Καινοτόμος λύση για τη δημιουργία τοπικού τουρισμού
● Mε επίκεντρο την οικονομία των τοπικών επιχειρήσεων
● Αξιοποίηση της κοινότητας σε διάφορα επίπεδα

3.9 LIVE EXPERIENCE FVG app

Μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε για να ενθαρρύνει τον τοπικό τουρισμό σε μια περιοχή γεμάτη
θησαυρούς που δεν έχουν ακόμη εξερευνηθεί επαρκώς. Ένα video concept που έπεισε χάρη
στο όραμα ενός κινητού κόσμου και της τουριστικής εμπειρίας που εξέφραζε. Μια πρόκληση
που μας γοήτευσε αμέσως.

Το αποτέλεσμα ονομάζεται "Live Experience" και είναι η εφαρμογή του TurismoFVG, του
τουριστικού φορέα της περιφέρειας Friuli Venezia Giulia - διαθέσιμη για tablets και smartphones.

Η εφαρμογή είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση των διακοπών σας στην περιοχή Friuli

Venezia Giulia που είναι χρήσιμο πριν και κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, μέσω ενός
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εξατομικευμένου συστήματος φίλτρων και της κατασκευής προσωπικών θεματικών
διαδρομών, αλλά και μετά την επιστροφή στο σπίτι χάρη στη δυνατότητα ανταλλαγής των
διαφόρων σταδίων και των φωτογραφιών του ταξιδιού σας.

● Ενίσχυση του εγχώριου δυναμικού
● Καινοτόμος λύση για τη δημιουργία τοπικού τουρισμού
● Βασίζεται στην οικονομία των τοπικών επιχειρήσεων
● Αξιοποίηση της κοινότητας σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικούς τομείς

3.10. Tasting Romania - Ταξιδιωτικός ιστότοπος

Ιστοσελίδα: tastingromania.ro

Facebook: tastingromania.ro

Το Degustă Romania σας προσφέρει αποκλειστικά τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και

αυθεντικές εμπειρίες. Ποιοτικός χρόνος για την οικογένειά σας, για τους συνεργάτες σας.

Το Tastingromania.ro είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με ρουμανικές τουριστικές εμπειρίες.

Μπορείτε να τις απολαύσετε ως τέτοιες ή να τις κάνετε δώρο σε κάποιον από μακριά, από

οπουδήποτε στον κόσμο - τις αγοράζετε online, λαμβάνετε τα κουπόνια μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και έχετε περιθώριο 6 μηνών για να τα χρησιμοποιήσετε.

Ο ταξιδιωτικός ιστότοπος προσφέρει μονοήμερες εμπειρίες, εμπειρίες 2-4 ημερών, διαδρομές

(4-10 ημέρες), μια εμπειρία που ονομάζεται "Επίσκεψη σε θρυλικά προϊόντα", εργαστήρια

και μαθήματα τέχνης και χειροτεχνίας, εμπειρίες σπα, ταξίδια περιπέτειας, παραθεριστικές

διακοπές.

Αυτό το διαδικτυακό εργαλείο συνδέει με γρήγορο και φιλικό τρόπο τους τοπικούς

παραγωγούς, τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων και τους παρόχους υπηρεσιών με τους τουρίστες,

εστιάζοντας στην προώθηση των τοπικών προϊόντων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των

αυθεντικών τουριστικών εμπειριών.

3.11 Ταξιδιωτικές ιστοσελίδες Travlocals και Wildventure

Η ιδέα του έργου Travlocals.com ξεκίνησε το 2018, όταν γιορτάστηκε η εκατονταετηρίδα της

Ρουμανίας. Έχοντας επίγνωση της ομορφιάς και του πλούτου αυτής της χώρας, οι ιδρυτές του

έργου αποφάσισαν να εγκαινιάσουν μια πλατφόρμα για την προώθηση του υπεύθυνου

τουρισμού, του είδους τουρισμού που συνδέεται στενά με την ιστορία και τις παραδόσεις. Με
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βάση σταθερές αρχές, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα από τα πιο αξιόλογα τουριστικά

έργα στη Ρουμανία.

Αρχικά, ξεκίνησαν με τον ταξιδιωτικό ιστότοπο www.wildventure.ro, αλλά γρήγορα

συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε ανάγκη για περισσότερα. Τότε ήταν που ξεκίνησαν να

λανσάρουν την πλατφόρμα Travlocals.com, μια σύγχρονη πλατφόρμα όπου οι χρήστες

μπορούν να κάνουν κράτηση για την εμπειρία που επιθυμούν, εύκολα και γρήγορα, χωρίς να

χρειάζεται να πληρώνουν αμοιβές ή προμήθειες.

Το Travlocals.com είναι ένα έργο που υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική

καινοτομία, συμμετέχοντας με όλα τα δυνατά μέσα στην αποκατάσταση και ανάδειξη της

κληρονομιάς που αποτελείται από κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς με τουριστικό δυναμικό.

Οι ιδρυτές πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν στην υπεύθυνη

ανάπτυξη πολλών περιοχών, παροπλισμένων ή μη, καθιστώντας τον τοπικό τουρισμό μια

ουσιαστική δραστηριότητα για την οικονομική βιωσιμότητα.

Ο κύριος σκοπός του Travlocals.com είναι να δημιουργήσει μια κοινότητα που ενδιαφέρεται

για τον αγροτικό/πολιτιστικό τουρισμό και να διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των

μελών του. Από τη μία πλευρά υπάρχουν οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών και από την

άλλη οι τουρίστες.

Το Travlocals.com σχεδιάστηκε από την αρχή για να είναι μια διαφορετική πλατφόρμα, που

επικεντρώνεται στην ποιότητα και όχι στον όγκο.

Οι συνεργάτες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο επιλέγονται κατόπιν προσεκτικής

ανάλυσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και των κριτικών που έχουν ληφθεί στο

διαδικτυακό περιβάλλον. Εκτός από την ποιότητα, μία από τις σημαντικότερες απαιτήσεις

είναι η αυθεντικότητα της τουριστικής εμπειρίας.

Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα προωθεί εξειδικευμένες και αποκλειστικές τοποθεσίες,

λιγότερο γνωστά μέρη, για να τονίσει το γεγονός ότι ο τουρισμός υψηλότερης ποιότητας και

η πραγματική σύνδεση με την παράδοση και την τοπική κληρονομιά είναι υποχρεωτικά για

ένα βιώσιμο μέλλον σε αυτόν τον κλάδο.

Ιστοσελίδα της Travlocals: travlocals.com

Travlocals Facebook: travlocals

Ιστοσελίδα Wildventure: wildventure.ro

Wildventure Facebook: wildventure.ro
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3.12 Blog της Hellas Agrotourism

Facebook: https://www.facebook.com/Agroxenia.org

Δικτυακός τόπος: https://agroxenia.org/

Η AGROXENIA - Hellas Agrotourism είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που

δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Η βάση του οργανισμού είναι στα Χανιά της Ελλάδας

και έχει αναπτύξει ένα δίκτυο παραγόντων οικοτουρισμού και αγροτουρισμού. Η σελίδα του
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ιστολογίου του περιλαμβάνει μια λίστα με καταλύματα, πολυλειτουργικά αγροκτήματα και

δραστηριότητες που σχετίζονται με τον οικοτουρισμό και τον αγροτουρισμό, οι οποίες έγιναν

γνωστές μέσω της σελίδας του.

Στόχος του δικτύου είναι η ενίσχυση των αγροτουριστικών καταλυμάτων και της κοινής

μάθησης - σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προώθηση

σχέσεων επικοινωνίας, αλληλεγγύης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων,

ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία ή τον ιδεολογικό προσανατολισμό

τους. Η Agroxenia προωθεί τις συναντήσεις όλων των τύπων ταξιδιωτών, νέων, οικογενειών

και ομάδων σε εκδρομές και ταξίδια, την επαφή τους με τη φύση, την περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση και τον υγιεινό τρόπο ζωής, την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, καθώς

και τις ευκαιρίες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου μέσω του αθλητισμού, των παιχνιδιών,

του πολιτισμού και των κοινών δράσεων.

Σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα η δράση αυτή αποσκοπεί στην αναγνώριση του

τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα καθώς και στην προβολή του σε ένα ευρύτερο κοινό στη

χώρα μας και στο εξωτερικό. Επιδιώκεται η δικτύωση των ενώσεων αγροτουρισμού και των

επιχειρήσεων-μελών τους, η διασφάλιση και αναβάθμιση της ποιότητας των τοπικά

παραγόμενων αγροτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, η διευκόλυνση της προβολής τους

στην τοπική και ευρύτερη αγορά και τέλος η προσέλκυση και διευκόλυνση επισκεπτών από

τον ευρύτερο ελληνικό και διεθνή χώρο.

Υποστηρίζει τα μέλη της, διασφαλίζει και αναβαθμίζει την ποιότητα των τοπικών αγροτικών

προϊόντων και υπηρεσιών, διευκολύνει την ανάπτυξη της τοπικής και ευρύτερης αγροτικής

και οικοτουριστικής αγοράς και τέλος επιθυμεί να προσελκύσει επισκέπτες από όλη την

Ελλάδα και διεθνώς.

– Ενίσχυση του εντόπιου δυναμικού

– Καινοτόμος λύση για τη δημιουργία τοπικού τουρισμού

– Κυκλική και τοπική οικονομία με επίκεντρο την οικονομία των τοπικών επιχειρήσεων

– Αξιοποίηση της κοινότητας σε διάφορα επίπεδα

3.13 Πλατφόρμα Live Like Local – Ζήσε σαν Ντόπιος
www.livelikelocal.gr

Το Live Like Local είναι μια ολοκαίνουργια και καινοτόμος πλατφόρμα διαχείρισης προορισμών, η
οποία παρέχει μοναδικές εμπειρίες εισάγοντας ένα ταξίδι στον πραγματικό κόσμο των ντόπιων
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και τον τοπικό τρόπο ζωής. Το LLL βασίζεται στις αρχές του βιώσιμου και του βιωματικού
τουρισμού.

Το έργο υλοποιήθηκε στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας, στην πόλη του Βόλου, στο Πήλιο.

Τα βασικά στοιχεία του έργου βασίζονται στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς είναι ενταγμένη
σε κάθε στιγμή του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Η πλατφόρμα προσφέρει οκτώ ενότητες μέσω των οποίων ο επισκέπτης μπορεί να βρει
πληροφορίες για τον προορισμό της προτίμησής του, Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από
έναν πραγματικό κάτοικο της περιοχής, πιο συγκεκριμένα ο επισκέπτης είναι σε θέση να θέσει
σε οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ντόπιο οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την περιοχή που
επισκέπτεται.

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει παραδοσιακές συνταγές και γεύσεις που συνδέονται με τον
προορισμό και πληροφορίες σχετικά με τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες και τα τοπικά
προϊόντα.

Η πλατφόρμα προσκαλεί τον επισκέπτη να νιώσει τον ζωντανό χαρακτήρα της περιοχής, να
τον ζήσει, να δει πώς αναβιώνει σήμερα η παράδοση και η μυθολογία και να γίνει μέρος της
ψηφιακά

● Ενίσχυση του εντόπιου δυναμικού
● Καινοτόμος λύση για τη δημιουργία τοπικού τουρισμού
● Με βάση την οικονομία των τοπικών επιχειρήσεων
● Αξιοποίηση της κοινότητας σε διάφορα επίπεδα

Ευαισθητοποίηση της κοινότητας και της κοινωνίας

Τόνωση της ευημερίας, της υγιεινής διαβίωσης, της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας

3.14 Be My Quest app
www.bemyquest.gr

www.facebook.com/bemyquest.gr

Η Be My Quest είναι μια νέα νεοφυής επιχείρηση που ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του
2017 και δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού.

Πρωταρχικός στόχος της ομάδας Be My Quest είναι η ανάπλαση και η οικονομική αναγέννηση
εγκαταλελειμμένων χωριών και περιοχών που δεν έχουν σταθερή οικονομική και τουριστική
ροή. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων έρχεται σε επαφή με ιδιοκτήτες δυνητικά αξιοποιήσιμων
ακινήτων σε αγροτικές περιοχές και προτείνει ιδιαίτερες εναλλακτικές τουριστικές
δραστηριότητες, οι οποίες θα δώσουν οικονομική ώθηση στην τοπική κοινωνία.

Οι δραστηριότητες αυτές θα προωθηθούν μέσω της ειδικά σχεδιασμένης ιστοσελίδας Be My

Quest. Με αυτόν τον τρόπο, οι δυνητικοί τουρίστες θα μπορούν να επιλέξουν γρήγορα και
εύκολα εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως ο αγροτουρισμός, ο ιστορικός τουρισμός, ο
ιατρικός τουρισμός και ο εθελοντισμός.
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Το βασικό στοιχείο αυτών των δραστηριοτήτων είναι η έννοια του Quest, η αναζήτηση και
περιπέτεια δηλαδή, που προσδίδει στην επιχείρηση έναν εκπαιδευτικό και κοινωνικό σκοπό.

Ενθαρρύνει την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού σε περιοχές και χωριά της Ελλάδας
που σήμερα έχουν έλλειψη τουρισμού.

Ευαισθητοποιεί την κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο

Ενισχύει το εντόπιο δυναμικό

3.15 Τι να κάνετε στο Ανατολικό Βέλγιο Audio Guides - Ένας νέος τρόπος για να

ανακαλύψετε τις παραδόσεις των αγροτικών περιοχών

Συνήθως, ο τουρίστας που φτάνει για πρώτη φορά σε μια συγκεκριμένη περιοχή λαμβάνει

είτε συνοπτικούς χάρτες ή φυλλάδια που αποτυγχάνουν να αποτυπώσουν τη γοητεία του

τόπου, είτε ογκώδεις οδηγούς, τους οποίους ελάχιστοι έχουν την υπομονή να διαβάσουν. Μια

σύγχρονη και προσιτή λύση θα ήταν ένας ηχητικός οδηγός, αν δεν είναι απλώς μια

ηχογραφημένη έκδοση των υφιστάμενων οδηγών. Με αυτούς τους όρους, σκέφτηκε το έργο

L'Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique (Οργανισμός Τουρισμού του Ανατολικού

Βελγίου), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στο ανατολικό τμήμα της

Βαλλονίας. Εδώ, ο γερμανόφωνος πληθυσμός αποτελεί την πλειοψηφία, γεγονός που έχει

αφήσει το στίγμα του στις τοπικές παραδόσεις. Για να μπορέσει να παρουσιάσει με έναν

καθομιλούμενο και ενδιαφέροντα τρόπο τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, αλλά και την ιστορία

της, συχνά ταραχώδη, ο οργανισμός ξεκίνησε μια συνεργασία με έναν σύλλογο από το

SaintVith, το Zwischen Venn und Schneifel. Έτσι γεννήθηκαν οι "ηχητικές διαδρομές"

(ψircuits sonores), μια πρωτοβουλία για την προώθηση της γερμανόφωνης κοινότητας του

Βελγίου, προσαρμοσμένη στον τρόπο με τον οποίο οι τουρίστες σήμερα καταναλώνουν

πληροφορίες για την περιοχή που επισκέπτονται.

Από την αρχή, η έμφαση δόθηκε στην προσβασιμότητα των πληροφοριών. Τα αρχεία δεν

έπρεπε να είναι εξαντλητικά όσον αφορά τα παρεχόμενα στοιχεία, ούτε πολύ τεχνικά, αλλά

να περιέχουν ανέκδοτα και λεπτομέρειες που δεν θα μπορούσε να παρέχει ένας ιστορικός

οδηγός. Ως εκ τούτου, πήραν συνεντεύξεις από λάτρεις της τοπικής ιστορίας ή ντόπιους,

ώστε να προσφέρεται στον ακροατή μια πιο αυθεντική οπτική της περιοχής. Τα ηχητικά

αρχεία έχουν διατεθεί δωρεάν σε όσους το επιθυμούν και μπορούν να τα κατεβάσουν και στη

συνέχεια να τα αναπαράγουν σε smartphone ή mp3 player. Κατ' αρχήν, το έργο αποδείχθηκε
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τόσο απλό στην εφαρμογή όσο και καινοτόμο. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ο οργανισμός

δεν αντιμετώπισε ορισμένες δυσκολίες εφαρμογής. Οι ηχογραφήσεις δεν κατάφεραν πάντα να

διατηρήσουν την προφορικότητα που επιζητούσαν οι εμπνευστές του έργου, οπότε για

ορισμένες τοποθεσίες δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμος ηχητικός οδηγός. Για άλλες, θα ήταν

απαραίτητη η εκτύπωση λεπτομερών χαρτών που θα συνόδευαν τον οδηγό, και το πρόσθετο

κόστος δεν θα συμπεριλαμβανόταν στη χρηματοδότηση που ελήφθη μέσω του LEADER

(περίπου 54.000 €). Επιπλέον, ο οργανισμός εξακολουθεί να αναζητά μια τεχνική λύση που

να επιτρέπει τη λήψη αρχείων απευθείας στο smartphone χωρίς να μεσολαβεί υπολογιστής.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα αποτελέσματα του έργου είναι ενθαρρυντικά. Στην ιστοσελίδα

του οργανισμού υπάρχουν ήδη τρεις διαδρομές που προτείνονται για την ανακάλυψη της

περιοχής, σχολιασμένες σε τρεις γλώσσες (ολλανδικά, γαλλικά και γερμανικά), και οι

τουρίστες μπορούν να μάθουν την ιστορία και τις τοπικές ιδιαιτερότητες αυτής της

παραμεθόριας περιοχής με τον δικό τους ρυθμό, χωρίς να χρειάζεται να συνοδεύονται από

ξεναγό. Πληροφορίες (επικοινωνία): Andrea Michaelis - andrea.michaelis@eastbelgium.com.

Δικτυακός τόπος: www.eastbelgium.com/audioguide
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3.16 Loulé Criativo Το Facebook υποστηρίζει την οικοδόμηση κοινοτήτων στον τομέα

του δημιουργικού τουρισμού

http://loulecriativo.pt/en/home

Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί (και να

διατηρηθεί) μια διαδικτυακή δημιουργική ταξιδιωτική κοινότητα, και το "Loulé Criativo"

είναι ένα από αυτά. Το Loulé, που βρίσκεται στην περιοχή Algarve της Πορτογαλίας, σε
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μικρή απόσταση από τον διάσημο προορισμό διακοπών Faro και τις ελκυστικές παραλίες του,

έχει επιλέξει την ανάπτυξη του δημιουργικού τουρισμού για την προστασία και προώθηση

της παραδοσιακής κληρονομιάς που βασίζεται στην τέχνη, τη χειροτεχνία και τις

γαστρονομικές εμπειρίες. Για παράδειγμα, σας προτείνουμε τη σελίδα τους στο Facebook,

όπου ενημερώνουν τακτικά τις δραστηριότητές τους, δημοσιεύουν ενημερωτικά δελτία και

δεδομένα των εργαστηρίων, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι ταξιδιώτες μπορούν

να αλληλεπιδράσουν και να συμμετάσχουν στις πολλές δραστηριότητές τους. Και μπορείτε

να τα βρείτε εδώ: www.facebook.com/loulecriativo

Το "Loulé Criativo" είναι μια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην ενίσχυση της

ταυτότητας αυτής της περιοχής του Algarve, με κινητήρια δύναμη τη δημιουργικότητα και

την καινοτομία. Υποστηρίζει την κατάρτιση και τη δραστηριότητα τεχνιτών και

επαγγελματιών του δημιουργικού τομέα, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση των

παραδοσιακών τεχνών και στην εξερεύνηση νέων προσεγγίσεων για την άυλη κληρονομιά.

Αυτό το σχέδιο που προωθείται από τον Δήμο του Loulé σκοπεύει να εφοδιάσει κατοίκους

και επισκέπτες με ένα σύνολο υπηρεσιών, και προσφέρει: επαρκή και σύγχρονη κατάρτιση

στις παραδοσιακές τέχνες και χειροτεχνίες- τη συνεχή εισαγωγή της καινοτομίας στα

προϊόντα και τις διαδικασίες εργασίας των επαγγελματιών - συνθήκες για την έρευνα στον

τομέα των τεχνών και της χειροτεχνίας και των συναφών θεμάτων- υποστήριξη της

εγκατάστασης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας των τεχνιτών και των επαγγελματιών

του δημιουργικού τομέα προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους- ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής

και δημιουργικής παραμονής που κινητοποιεί τη διεθνή κρίσιμη μάζα- μια δυναμική και

ελκυστική προσφορά δημιουργικών εμπειριών που φέρνουν τους τουρίστες σε επαφή με τις

μοναδικές πτυχές της περιφερειακής ταυτότητας και κληρονομιάς με βάση τη φιλοσοφία

"DIY-κάντο μόνος σου"- ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που προωθεί εκδηλώσεις σχετικές με το

θέμα της δημιουργικότητας, της κληρονομιάς, των τεχνών και της χειροτεχνίας.

Πάρτε μέρος σε εργαστήρια, μαθήματα, θεματικά Σαββατοκύριακα και εμπειρίες

εμπνευσμένες από την ΤΕΧΝΗ, τις ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΕΣ, τη ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, την

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ και τον ΡΥΘΜΟ της περιοχής. Ζήστε την τοπική κουλτούρα,

συναναστραφείτε με τους ντόπιους και ανακαλύψτε μια εμπλουτισμένη μαθησιακή εμπειρία.
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Το ECOA είναι ένας χώρος και μια ευκαιρία για την ανάπτυξη και την απόλαυση της

δημιουργικότητας. Ανταποκριθείτε στην πρόκληση να επινοήσετε νέους τρόπους για να

αποτίσετε φόρο τιμής στην περιοχή, να αναδημιουργήσετε την κληρονομιά της στη σύγχρονη

εποχή και να ενώσετε τους ανθρώπους γύρω από νέους τρόπους συνύπαρξης και πράξης.
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3.17 Πλατφόρμα μάρκετινγκ Δημιουργική Ισλανδία

Αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρονται από ντόπιους καλλιτέχνες και εμπειρογνώμονες. Οι

επισκέπτες της Ισλανδίας που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στον ισλανδικό πολιτισμό έχουν

την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε τυπικές ισλανδικές δραστηριότητες, όπως εργαστήρια

πλεξίματος με βελόνες και βελονάκι, εργαστήρια γραφής, μαθήματα ισλανδικής μαγειρικής,

φωτογραφικούς περιπάτους, επισκέψεις σε ένα δημιουργικό σύμπλεγμα, εργαστήρια

αγγειοπλαστικής, μαθήματα γλώσσας του νησιού ή δημιουργικά σεμινάρια. Καλλιτέχνες και

εμπειρογνώμονες που θέλουν να προσφέρουν μια δραστηριότητα μπορούν να λάβουν

υποστήριξη από το Creative Island για να δημιουργήσουν μια προσφορά που θα προωθηθεί

διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Creative Island. Οι συμμετέχοντες στις

δραστηριότητες ενθαρρύνονται να μοιραστούν την εμπειρία τους στη σελίδα του οργανισμού

στο Facebook. Οι τακτικές ενημερώσεις για τις δραστηριότητές τους, τα ενημερωτικά δελτία,

πληροφορίες για τα εργαστήρια και ο τρόπος με τον οποίο οι ταξιδιώτες μπορούν να

αλληλεπιδράσουν και να συμμετάσχουν στον αριθμό των δραστηριοτήτων παρατίθενται εδώ:

creativeiceland.is, www.facebook.com/CreativeIceland

Οι τακτικές ενημερώσεις για τις δραστηριότητές τους, τα ενημερωτικά δελτία, τα δεδομένα

των εργαστηρίων και ο τρόπος με τον οποίο οι ταξιδιώτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν και
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να συμμετάσχουν σε έναν αριθμό δραστηριοτήτων παρατίθενται εδώ: creativeiceland.is,

www.facebook.com/CreativeIceland Στιγμιότυπο της ιστοσελίδας "Creative Iceland".

Δικτυακός τόπος: https://creativeiceland.is/
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3.18 Naselo.bg

Facebook: https://www.facebook.com/groups/coolinarna/

Δικτυακός τόπος: www.naselo.bg/za-nas/

Το Naselo.bg είναι μια βουλγαρική πλατφόρμα για τον αγροτουρισμό, η οποία σας δίνει την

ευκαιρία να ανακαλύψετε τα τυπικά τοπικά εδέσματα, να κάνετε κρατήσεις, να συμμετάσχετε

σε γευσιγνωσίες ή εκδρομές για να τα δοκιμάσετε στους χώρους που τα παρασκευάζουν.

Ο ιστότοπος αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου προγράμματος "Pendara" του Ιδρύματος

Localfood.bg.

Αυτός είναι ένας σύγχρονος οδηγός για κάθε ταξιδιώτη που αναζητά αυθεντικές τοπικές

γεύσεις, αγροκτήματα και συναρπαστικές ιστορίες για τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω

από αυτά.

Πιστεύουμε ότι οι αγροτουριστικοί προορισμοί δεν είναι απλώς καταλύματα, αλλά έχουν ένα

απόλυτο πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων - και αυτό είναι το παραδοσιακό σπιτικό

φαγητό που προσφέρουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Naselo.bg είναι ο πρώτος
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ιστότοπος στη Βουλγαρία που προωθεί μόνο καταχωρημένους ξενώνες, αγροκτήματα και

εστιατόρια μέσω του φαγητού που ετοιμάζουν οι ιδιοκτήτες τους.

Κάθε μέρος είναι ξεχωριστό, φέρνει το δικό του πνεύμα, γεύση και συναίσθημα, γεγονός που

μπορεί μερικές φορές να κάνει την επιλογή σας δύσκολη. Γι' αυτό προσφέρουμε ακριβείς

περιγραφές και χρήσιμα εργαλεία για να βρείτε εύκολα το κατάλληλο μέρος για τον καθένα.

Η υποστήριξή μας στον γαστρονομικό αγροτουρισμό στη Βουλγαρία δεν περιορίζεται στην

προώθησή του. Η ομάδα μας αποτελείται από ειδικούς στις αγροτικές περιοχές, στον έλεγχο

των τροφίμων, και στις αγορές και τα αγροτικά φεστιβάλ. Ως εκ τούτου, υπερασπιζόμαστε τα

συμφέροντα των πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και του

τουρισμού - αναπτύσσουμε κατάλληλη κανονιστική τεκμηρίωση και διεξάγουμε

επιμορφώσεις για τους φορείς του τομέα.

– Καινοτόμος λύση για την προώθηση επιχειρήσεων και προορισμών αγροτικού

τουρισμού και την τόνωση της τοπικής οικονομίας,

– Ένας συνδυασμός αγροτικού, οικολογικού και διατροφικού τουρισμού,

– Η πλατφόρμα προσφέρει έναν καινοτόμο τρόπο για την αύξηση της τουριστικής

κίνησης προς την επαρχία, παρέχοντας έτσι πρόσθετο εισόδημα και απασχόληση,

δημιουργώντας συνθήκες για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων,

– Υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, ιδεών, την επίλυση

καθημερινών προβλημάτων όπως: αναζήτηση εργασίας, αξιοποίηση των δυνατοτήτων

τους σε διάφορους δημόσιους τομείς, δημιουργία δεσμών μεταξύ διαφορετικών

αγροτικών περιοχών και περιφερειών,

– Αυξάνει το κύρος της επαρχίας, όχι μόνο από πλευράς τουρισμού, αλλά και ως τόπος

μόνιμης κατοικίας και ως ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας κερδοφόρας επιχείρησης

στη βουλγαρική ύπαιθρο.

–

3.19 Αγροτικά Βαλκάνια – Rural Balkans

Facebook: https://www.facebook.com/bulgarianvillages/

Δικτυακός τόπος: https://ruralbalkans.com/english/

Τo Rural Balkans είναι μια πλατφόρμα για τον αγροτικό τουρισμό. Σκοπός αυτής της

πλατφόρμας είναι η προώθηση του τουρισμού στις αγροτικές περιοχές της Βουλγαρίας και
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των Βαλκανίων. Η πλατφόρμα συντηρείται από τον ταξιδιώτη Gavrail Gavrilov και περιέχει

ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορες κύριες κατηγορίες:

1. Οδηγίες - Τρόποι ανακάλυψης. Παρουσιάζει τους πιο ενδιαφέροντες προορισμούς

πέρα από τις πόλεις.

2. Προσωπικότητες - Παρουσιάζει ιστορίες για εμπνευσμένους ανθρώπους που

συναντήσαμε στην πορεία.

3. Εκδηλώσεις - Παρουσιάζει διάφορες εκδηλώσεις σε χωριά για τις οποίες δεν μπορείτε

να διαβάσετε πουθενά αλλού.

4. Κουζίνα - Η γεύση του ταξιδιού. Παρουσιάζει πρωτότυπες συνταγές από την

αγροτική κουζίνα των Βαλκανίων.

5. Μέρη - Όπου μας υποδέχονται σαν φίλους. Φιλοξενία με ευχάριστη παρέα.

6. Αναλύσεις.

– Καινοτόμος λύση για την προώθηση επιχειρήσεων και προορισμών αγροτικού

τουρισμού και την τόνωση της τοπικής οικονομίας,

– Ένας συνδυασμός αγροτικού, οικολογικού και διατροφικού τουρισμού,

– Η πλατφόρμα προσφέρει έναν καινοτόμο τρόπο για την αύξηση της τουριστικής

κίνησης προς την επαρχία, παρέχοντας έτσι πρόσθετο εισόδημα και απασχόληση,

δημιουργώντας συνθήκες για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων,

– Υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, ιδεών, την επίλυση

καθημερινών προβλημάτων όπως: αναζήτηση εργασίας, αξιοποίηση των δυνατοτήτων

τους σε διάφορους δημόσιους τομείς, δημιουργία δεσμών μεταξύ διαφορετικών

αγροτικών περιοχών και περιφερειών,

– Αυξάνει το κύρος της επαρχίας, όχι μόνο από την άποψη του τουρισμού, αλλά και ως

τόπο μόνιμης κατοικίας ή ως ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας κερδοφόρας επιχείρησης

στη βουλγαρική ύπαιθρο.

3.20 Opoznai.bg

Facebook: https://www.facebook.com/opoznai

Δικτυακός τόπος: www.opoznai.bg

Το Opoznay.bg είναι ένα έργο για όλους όσους αγαπούν να ταξιδεύουν και να ανακαλύπτουν

νέα ενδιαφέροντα μέρη στη χώρα. Ο πληρέστερος κατάλογος αξιοθέατων της Βουλγαρίας -
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με πάνω από 7.000 άρθρα για φυσικά σημεία ενδιαφέροντος, πολιτισμό και τέχνη, αξιοθέατα,

εκδηλώσεις, διασκέδαση και καταφύγια και πολλά άλλα.

Συλλέγοντας όλα τα κομμάτια της μακραίωνης ιστορίας και των παραδόσεών μας και

προσθέτοντας τις ιδιοτροπίες της φύσης, το Opoznay.bg σας δίνει την ευκαιρία να

ανακαλύψετε μια άγνωστη Βουλγαρία. Γνωρίστε μέρη που διαφορετικά θα χάνατε,

αγνοώντας τον μαγνητισμό και το μεγαλείο τους. Μέρη που αφηγούνται την ιστορία και τον

τρόπο ζωής μας με τον πιο ακριβή τρόπο.

Μια από τις κύριες κατηγορίες είναι ο αγροτικός και οικολογικός τουρισμός, η οποία

περιλαμβάνει καταλύματα, καθώς πληροφορίες, πολλές φωτογραφίες και σχόλια ανθρώπων

που έχουν ήδη επισκεφθεί τα μέρη για τα οποία μιλάμε.

Ο ιστότοπος παρέχει την ευκαιρία στους επισκέπτες του να λαμβάνουν πληροφορίες για

διάφορες εκδηλώσεις, αξιοθέατα, εστιατόρια και προσφορές, συμπεριλαμβανομένου του

αγροτικού τουρισμού. Επιπλέον, περιέχει ιδέες για ταξίδια στη Βουλγαρία, οι οποίες είναι

πραγματικές ιστορίες ταξιδιωτών, που περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις διάφορες

τοποθεσίες.

Οι επισκέπτες του ιστοτόπου μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τις κατατάξεις που

γίνονται σε διάφορες κατηγορίες - τα πιο δημοφιλή, τα πιο επιθυμητά, τα πιο περιζήτητα, τα

πιο σχολιασμένα, τα πιο κοινά αξιοθέατα και άλλα. Υπάρχει επίσης μια κατάταξη των πιο

δημοφιλών αξιοθέατων στον αγροτικό και οικολογικό τουρισμό, όπου οι οπαδοί του

αγροτικού και οικολογικού τουρισμού μπορούν να δουν και να λάβουν πληροφορίες για τα

100 κορυφαία αξιοθέατα αυτής της κατηγορίας.

– Καινοτόμος λύση για την προώθηση επιχειρήσεων και προορισμών αγροτικού

τουρισμού και την τόνωση της τοπικής οικονομίας,

– Η πλατφόρμα προσφέρει έναν καινοτόμο τρόπο για την αύξηση της τουριστικής

κίνησης προς την επαρχία, παρέχοντας έτσι πρόσθετο εισόδημα και απασχόληση,

δημιουργώντας συνθήκες για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων,

– Υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, ιδεών, την επίλυση

καθημερινών προβλημάτων όπως: αναζήτηση εργασίας, αξιοποίηση των δυνατοτήτων

τους σε διάφορους δημόσιους τομείς, δημιουργία δεσμών μεταξύ διαφορετικών

αγροτικών περιοχών και περιφερειών,
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– Αυξάνει το κύρος της επαρχίας, όχι μόνο από την άποψη του τουρισμού, αλλά και ως

τόπο μόνιμης κατοικίας καθώς και ως ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας κερδοφόρας

επιχείρησης στη βουλγαρική ύπαιθρο.

3.21 Hops na kolo - Μια ιστοσελίδα που συνδέει την ποδηλασία με την Κοιλάδα του

Πράσινου Χρυσού

Ιστοσελίδα: http://www.hopsnakolo.si/en/

Η Hops na kolo είναι μια ιστοσελίδα που προωθεί την ποδηλασία και την εξοικείωση με την

πόλη Žalec και πολλά από τα γύρω χωριά (γνωστή και ως η κοιλάδα του Πράσινου Χρυσού -

λυκίσκου). Η Σλοβενία είναι μια αρκετά ποδηλατική χώρα με πολλά όμορφα μέρη, οι

άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι με την επιτυχία των επαγγελματιών ποδηλατών μας και

θέλουν επίσης να ζουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Οι όμορφες εμπειρίες είναι μέσα στα πόδια μας ή μια ορθοπεταλιά μακριά μας στην κοιλάδα

Savinja, όπου βρίσκεται το Žalec και τα γύρω χωριά. Μια άλλη επιλογή, όταν κάποιος θέλει

να επισκεφθεί τις φυτείες λυκίσκου και άλλα κοντινά μέρη, είναι με ποδήλατο - είτε

ηλεκτρικό, είτε κανονικό, είτε δρόμου. Το Žalec είναι φιλικό προς όλους - ποδηλατικές

οικογένειες, σοβαρούς ερασιτέχνες ποδηλάτες, φίλους μαζικών ποδηλατικών εκδηλώσεων

(όπως η Ποδηλασία στην κοιλάδα Savinja κάθε χρόνο στα τέλη Ιουνίου) ή ποδηλάτες βουνού

και περιήγησης, και μετατρέπεται σε έναν από τους πιο ολοκληρωμένους ποδηλατικούς

προορισμούς στη Σλοβενία.

Υπάρχουν 7 ποδηλατικές εκδρομές διαθέσιμες σε αυτή την περιοχή, και συγκεκριμένα:

● Ποδηλασία δρόμου,

● Φυτείες λυκίσκου,

● Περιήγηση στο Hom,

● Περιήγηση στο Šmohor,

● Περιήγηση στο Kal,

● Ξενάγηση στο Mrzlica, και

● Ο γύρος του λυκίσκου.

Συνολικά, υπάρχουν 21 ποδηλατικές διαδρομές μήκους έως 50 χιλιομέτρων. Τους χάρτες

κάθε ποδηλατικής διαδρομής που αναφέρθηκε προηγουμένως μπορείτε να βρείτε στον

ιστότοπο Hops na kolo ή σε έντυπη μορφή στο τοπικό Κέντρο Τουριστικών Πληροφοριών
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(TIC). Οι διαδρομές είναι εφοδιασμένες με σήμανση, ταμπέλες και προειδοποιητικές

πινακίδες για την ασφάλεια και την καθοδήγηση σας. Οι εργασίες βρίσκονται ακόμη σε

εξέλιξη- ως εκ τούτου, όλες οι διαδρομές δεν έχουν ακόμη πλήρη σήμανση, αλλά έχουν

οριστεί και μπορούν ήδη να τις ακολουθήσουν οι ντόπιοι ή οι τουρίστες.

Η "καθοδηγούμενη" ποδηλασία με αυτόν τον τρόπο προσφέρει μια υπέροχη εμπειρία στη γη

του πράσινου χρυσού και συνδυάζεται με τοπικές γαστρονομικές ανακαλύψεις και

γευσιγνωσίες μπύρας. Οι ντόπιοι και οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν τρόφιμα

βιολογικής καλλιέργειας ή σπιτικά φαγητά από τα τοπικά τουριστικά αγροκτήματα. Κατά τη

διάρκεια των ποδηλατικών περιηγήσεων, ένα κατάστημα σοκολάτας κορυφαίας ποιότητας

στο Žalec περιμένει τους τουρίστες και τους ντόπιους που έχουν όρεξη για γλυκό.

Η ιστοσελίδα προσφέρει επίσης κάποιες τοπικές επιλογές διαμονής, πράγμα που σημαίνει ότι

η κοινότητα θέλει να συνεργαστεί και να προωθήσει η μία την άλλη και την τοπική παραγωγή

τροφίμων. Η εφαρμογή Hmeljko Hops (λογοπαίγνιο με τη λέξη "λυκίσκος" στα σλοβενικά και

αγγλικά) για τηλέφωνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η ιδέα είναι να βρείτε ενημερωτικούς

πίνακες κατά μήκος της διαδρομής του λυκίσκου, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με το λυκίσκο, τα χωράφια λυκίσκου και την κοιλάδα Savinja. Με τη

βοήθεια των 7 πληροφοριακών πινάκων, μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις της

εφαρμογής. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα ποδήλατο και ένα smartphone. Προς το παρόν,

μπορείτε να απαντήσετε στο κουίζ στην ιστοσελίδα Hops na kolo και να μάθετε κάτι

καινούργιο.

● Προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων μέσω ενός οργανωμένου ποδηλατικού γύρου

(στάσεις κατά μήκος της διαδρομής, όπου οι επισκέπτες μπορούν να φάνε τοπικά

τρόφιμα, να δοκιμάσουν τοπικές μπύρες, να κλείσουν τη διαμονή τους κ.λπ.).

● Οι τοπικές επιχειρήσεις προωθούν η μία την άλλη.

● Το Κέντρο Τουριστικών Πληροφοριών στο Žalec προωθεί την επίσκεψη στα κοντινά

χωριά προωθώντας την ιστοσελίδα (ή την ποδηλατική κίνηση) σε έναν από τους

τυπωμένους δίγλωσσους χάρτες του (σλοβενικά και αγγλικά), τους οποίους οι

τουρίστες μπορούν να πάρουν δωρεάν.

3.22 Διαδυκτιακός κόμβος Naše podeželje

Δικτυακός τόπος: https://nasepodezelje.si/

57

https://nasepodezelje.si/


Facebook: https://www.facebook.com/MrezaZaPodezelje/

Το Naše podeželje (Η ύπαιθρός μας) είναι ένας σλοβενικός διαδικτυακός κόμβος όπου

παρουσιάζονται αγροτικές πρακτικές και καινοτόμες λύσεις για τις αγροτικές περιοχές.

Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Mreža za podeželje (δίκτυο για την ύπαιθρο) και τη

Σλοβενική Ένωση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα βασικά σημεία αυτής της διαδικτυακής σύνδεσης, που είναι διαθέσιμη στο κοινό,

είναι τα εξής:

● η ύπαιθρος του μέλλοντος,

● καλές και υποδειγματικές πρακτικές,

● καινοτόμες λύσεις,

● αυτάρκη έξυπνα χωριά,

● αγορά και κατάστημα ηλεκτρονικών βίντεο "Naša dežela" (Η χώρα μας),

● νέα και εκδηλώσεις, και

● χορηγίες και δωρεές.

Τα παραδείγματα που αναφέρονται στον ιστότοπο παρουσιάζουν διάφορες "έξυπνες" λύσεις

για περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και άλλες προκλήσεις της σλοβενικής

υπαίθρου. Επειδή οι εν λόγω αγροτικές περιοχές και οι προκλήσεις τους διαφέρουν μεταξύ

τους, οι λύσεις και οι προσεγγίσεις τους πρέπει επίσης να διαφέρουν. Ο ιστότοπος Naše

podeželje παρουσιάζει την ύπαιθρο του μέλλοντος μέσα από διάφορες πρακτικές, προτάσεις

και μοντέλα. Παρουσιάζουν διαφορετικές δυνατότητες στο πλαίσιο της έννοιας των έξυπνων

χωριών. Η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες πρέπει να ενσωματωθούν με σύνεση στον

αγροτικό τρόπο ζωής και τις παραδόσεις, και τα αποτελέσματα των νέων προσεγγίσεων

πρέπει να προωθήσουν νέες, πράσινες θέσεις εργασίας, αυτάρκεια σε τρόφιμα και ενέργεια

και οικολογική συνείδηση. Οι νέες αντιλήψεις επιτρέπουν μια πιο φωτεινή προοπτική για τον

νεότερο πληθυσμό και την επιστροφή του στην ύπαιθρο.

Η σλοβενική ύπαιθρος είναι ακόμη υποανάπτυκτη και δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τις

δυνατότητές της. Είναι ο "θησαυρός" μας και οι δημιουργικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν να

φέρουν την αρμονία μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει από

μόνο του και η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των

χωρικών. Οι λύσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες, να είναι απλές και

να βασίζονται σε μια αναπτυξιακή στρατηγική.

58

https://www.facebook.com/MrezaZaPodezelje/


Αυτός ο διαδικτυακός κόμβος θα παρουσιάσει περισσότερες λύσεις και προτάσεις στο

μέλλον. Στην παρουσίαση και τη συνεργασία διαφόρων σχεδίων ή ρυθμίσεων των αγροτικών

περιοχών, οι (αγροτικοί) ενδιαφερόμενοι φορείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Στο

μέλλον, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών σκοπεύουν επίσης

να συνεργαστούν με τα ψηφιακά και τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης για την ενημέρωση

περισσότερων ανθρώπων. Το Naše podeželje είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο ψηφιακής

προώθησης λόγω της παρουσίασης καινοτόμων προσεγγίσεων και επιτυχημένων ιστοριών,

καθώς και των πρόσθετων συνδέσμων της ιστοσελίδας που κατευθύνουν τους επισκέπτες σε

ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών καταστημάτων.

● Αυτός ο δικτυακός τόπος είναι αποτελεσματικός και μπορεί να προσεγγίσει πολλούς

ανθρώπους.

● Προωθεί τις αγροτικές επιχειρήσεις, τα οικολογικά και σπιτικά προϊόντα, τις

κοινωνικές καινοτομίες κ.λπ.

● Οι καλές πρακτικές κοινοποιούνται στο κοινό και οι κάτοικοι των χωριών μπορούν να

βρουν ευκολότερα ορισμένους ενδιαφερόμενους ή χορηγούς.

Φωτογραφία 1: https://nasepodezelje.si/

Φωτογραφία 2: https://nasepodezelje.si/samooskrbne-pametne-vasi/

Φωτογραφία 3: https://nasepodezelje.si/dobre-in-zgledne/

3.23 Ιστοσελίδα Glamping.si - Ένας εύκολος τρόπος για να κλείσετε το επόμενο

κάμπινγκ σας με στυλ

Ιστοσελίδα: https://www.glamping.si/en/

Instagram: https://www.instagram.com/glampingslovenia/

Η ιστοσελίδα Glamping.si είναι η πρώτη και μοναδική BOOKGLAMP στη Σλοβενία, που

χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση κρατήσεων για πολυτελές κάμπινγκ (ή αλλιώς

glamping). Συγκεντρώνει όλες τις τοποθεσίες για διακοπές glamping σε ένα μέρος. Η έμφαση

με τις τοποθεσίες και τους παρόχους καταλυμάτων που προωθούνται σε αυτόν τον ιστότοπο

είναι ότι παρέχουν κορυφαίες υπηρεσίες, μεγάλη ιδιωτικότητα και εξαιρετική κουζίνα. Οι
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τοποθεσίες glamping από αυτόν τον ιστότοπο προσφέρουν χαλάρωση στη φύση και πλήρη

αποσύνδεση από όλη τη φασαρία της πολυάσχολης καθημερινότητάς μας.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί παρόμοια με την Booking.com,

με τη διαφορά ότι παρέχει μόνο χώρους για glamping (κάτι που αναφέρεται και στο όνομά

της). Το Glamping.si επιτρέπει στους επισκέπτες της σελίδας να βρίσκουν και να κάνουν

εύκολα κράτηση για τις διακοπές των ονείρων τους στο glamping. Οι πάροχοι καταλυμάτων

προσφέρουν διάφορα είδη πολυτελών σκηνών, δεντρόσπιτα, ξύλινα και οικολογικά σπίτια

κορυφαίας ποιότητας, ακόμη και ελίτ ξενοδοχειακά καταλύματα ή διαμερίσματα.

Όταν αποφασίζετε ποιο κατάλυμα να επιλέξετε, τα άτομα μπορούν να επιλέξουν διάφορες

επιλογές κατά την αναζήτηση στην ιστοσελίδα Glamping.si:

● επιλέξτε ανάμεσα στις επιλογές glamping, που εμφανίζονται στην κύρια καρτέλα,

● ρίξτε μια ματιά στις επιλογές της "τελευταίας στιγμής" και κάντε κράτηση σε μία (ή

περισσότερες) από αυτές,

● κάντε κλικ στην καρτέλα "περιοχή" και επιλέξτε το κατάλυμα με βάση την περιοχή

που θέλετε να επισκεφθείτε, ή

● ανοίξτε την καρτέλα "χάρτης" και επιλέξτε ανάμεσα σε διάφορα φίλτρα (περιοχή,

πολιτιστική κληρονομιά, φυσικά αξιοθέατα, μεταφορές, καταστήματα, ευεξία,

γαστρονομία και ελεύθερος χρόνος/αθλητικές δραστηριότητες).

Μέρος του επιχειρηματικού τους σχεδίου είναι επίσης η πώληση δωροεπιταγών για διάφορα

πακέτα δώρων. Είναι ιδανικά για γενέθλια, επετείους ή για μια απλή απόδραση το

Σαββατοκύριακο. Η παραγγελία τους είναι πολύ απλή και τα κουπόνια αποστέλλονται στην

επιθυμητή διεύθυνση την ίδια ημέρα μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της πληρωμής.

Όλες οι επιλογές κουπονιών έχουν περιγραφή του τι περιλαμβάνεται στην τιμή και πόσο

κοστίζει η καθεμία από αυτές. Οι φωτογραφίες στον ιστότοπο είναι επίσης προσεκτικά

επιλεγμένες- παρουσιάζουν τα μέρη glamping με τον καλύτερο τρόπο και είναι δελεαστικές.

● Προώθηση των αγροτικών περιοχών μέσω καταλυμάτων glamping.

● Ένας ιστότοπος κάτω από μια γνωστή φράση (glamping) για την εύρεση και κράτηση

αυτού του είδους διαμονής - είναι πιο οργανωμένος και φιλικός προς το χρήστη,

επειδή προσφέρει τα πάντα σε ένα μέρος.

● Οι επισκέπτες μπορούν να προωθήσουν αυτά τα μέρη σε άλλα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης, για παράδειγμα στο Instagram, τοποθετώντας το #glampingsLOVEnia

δίπλα στην περιγραφή της φωτογραφίας. Στις μέρες μας, τα κανάλια κοινωνικής
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δικτύωσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση. Όσο περισσότερους ανθρώπους

προσεγγίζει, τόσο το καλύτερο. Όλα τα καταλύματα από αυτόν τον ιστότοπο

προσφέρουν κορυφαίες υπηρεσίες και είναι πολυτελή (από τα οποία προέρχεται και η

ονομασία glamping), γεγονός που αποτελεί ένα ακόμη πλεονέκτημα για τη

στρατηγική προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι γεγονός ότι στους

ανθρώπους αρέσει να βγάζουν φωτογραφίες στις διακοπές τους και να τις μοιράζονται

με άλλους.

Glamping.si ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: https://www.glamping.si/en/

Glamping.si ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΩΝ GLAMPING: https://www.glamping.si/en/glamps

Glamping.si INSTAGRAM: https://www.instagram.com/glampingslovenia/

3.24 Διαδικτυακό Μάρκετινγκ για την βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτουρισμού

https://www.researchgate.net/publication/264817921_Internet_marketing_for_sustainable_develop

ment_and_rural_tourism

Πίνακας 1. Συνολική επιτυχία κάθε κριτηρίου ηλεκτρονικού μάρκετινγκ
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Πίνακας 2. Συνολική κατάταξη των ιστοσελίδων επιχειρήσεων αγροτουρισμού και συνολικών
καθαρών ροών.

Το Διαδίκτυο είναι πολύ διαδεδομένο σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και αποτελεί
ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, το διαδικτυακό μάρκετινγκ είναι ευρέως αποδεκτό από τις τουριστικές
επιχειρήσεις. Ο βιώσιμος τουρισμός αναφέρεται στην ανάπτυξη με τέτοιο τρόπο και σε τέτοια
κλίμακα, ώστε να παραμένει βιώσιμος για αόριστο χρονικό διάστημα.

Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ της έννοιας του βιώσιμου τουρισμού και του τουρισμού
υπαίθρου. Η παρούσα εργασία αξιολογεί την υιοθέτηση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού
μάρκετινγκ για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού, για την περίπτωση
της Ελλάδας. Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις αναλύονται και κατατάσσονται στη συνέχεια
ως προς τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και τις λειτουργίες ΤΠΕ που έχουν
πραγματοποιήσει.

Αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο-δυναμικό πλαίσιο για την κατάταξη των επιχειρήσεων με
βάση την πολυκριτηριακή μέθοδο PROMETHEE II και συζητούνται τα αποτελέσματα.
Τέλος, εντοπίζουμε και περιγράφουμε τις βέλτιστες επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν ως
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πρότυπο για τους σχεδιαστές ιστοτόπων που προωθούν δραστηριότητες ηλεκτρονικού
μάρκετινγκ για τη βιωσιμότητα της υπαίθρου

3.25 Τεχνολογία και καινοτομία: Η μεταβαλλόμενη έννοια του αγροτουρισμού –

μία συστηματική επισκόπηση

https://www.researchgate.net/publication/343958734_Technology_and_innovation_Changing_conce

pt_of_rural_tourism_-_A_systematic_review

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά
με τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην τουριστική βιομηχανία και την εφαρμογή της στην
έρευνα για τον αγροτουρισμό, ώστε να εξυπηρετηθεί ο στόχος της κοινωνικοοικονομικής
ανάπτυξης.

Τα ερευνητικά άρθρα επιλέχθηκαν από περιοδικά που είναι καταχωρημένα στο Scopus, στο
Web of Science ή από εκείνα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Australian Business
Deans Council ή του University Grants Commission - Consortium for Academic & Research
Ethics. Η παρούσα μελέτη παρέχει ένα συνοπτικό συμπέρασμα των ερευνητικών τάσεων που
υφίσταται ο τομέας του αγροτικού τουρισμού, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τα θέματα και
τους τομείς που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω της τουριστικής βιομηχανίας.

Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ της χρήσης της
τεχνολογίας και της ανάπτυξης της βιομηχανίας του αγροτικού τουρισμού.

Επίσης, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χρήση της τεχνολογίας έχει εξελίξει τον τρόπο με
τον οποίο θα μπορούσε να διεξαχθεί ο αγροτουρισμός. Επιπλέον, έχει ανοίξει τρόπους για τη
χρήση του τουρισμού υπαίθρου ως μέσο επίλυσης των υφιστάμενων κοινωνικοοικονομικών
προκλήσεων στην κοινωνία. Η μελέτη αυτή είναι νέα και σίγουρα προσθέτει στην αξία των
ερευνητών και των ακαδημαϊκών που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, παρέχοντάς τους
θέματα έρευνας που δίνουν τροφή για σκέψη και προβληματισμό.

3.26 Προοπτικές Πολιτιστικού και Βιώσιμου Αγροτουρισμού σε μία Έξυπνη
Περιφέρεια: η περίπτωση της Μαρμίλλα (Marmilla) στη Σαρδηνία (Ιταλία)

https://www.mdpi.com/2071-1050/7/6/6412

Το παρόν έγγραφο εντάσσεται στην τρέχουσα συζήτηση σχετικά με το θέμα της αειφορίας,
όπως αυτή εφαρμόζεται στον αγροτουρισμό. Ειδικότερα, ασχολείται με την ανάγκη
εντοπισμού στρατηγικών δράσεων που θα αυξήσουν τη διάδοση των πολιτιστικών πόρων
προς διευκόλυνση του πολιτιστικού σχεδιασμού. Η εξισορρόπηση της δυναμικής έντασης που
χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης και της προστασίας του τοπίου
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είναι το κλειδί για την οριστικοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών σχεδιασμού και
δράσεων, ιδίως στο πλαίσιο των περιφερειακών αγροτικών περιοχών.

Για την υποστήριξη των θεωρητικών και μεθοδολογικών προβληματισμών που σχετίζονται με
αυτή τη σχέση, το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης της περιοχής Marmilla
στο νησί της Σαρδηνίας στην Ιταλία. Αναγνωρίζεται η απουσία τόσο μιας φιλοσοφίας
"πολιτιστικού σχεδιασμού" όσο και μιας στρατηγικής προσέγγισης του συστημικού και
βιώσιμου αγροτικού τουρισμού στη χώρα αυτή.

Το παρόν έγγραφο καταλήγει συζητώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την
προετοιμασία αυτής της μελέτης περίπτωσης, όσον αφορά την έξυπνη, βιώσιμη, ανάπτυξη
του αγροτικού τουρισμού, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη συμβιβασμών μεταξύ της
δύναμης της παγκοσμιοποίησης, της φύσης, του τουρισμού, των τόπων και των ανθρώπων.

[ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΩΝ]

64



4. Αναφορές

"Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου." Mailchimp,

https://mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/ (Πρόσβαση 3 Ιανουαρίου 2022)

"Εξερευνήστε τι είναι δυνατό με τις διαφημίσεις Instagram. " Instagram for Business,

https://business.instagram.com/advertising (Πρόσβαση 3 Ιανουαρίου 2022)

"Google oglaševanje." Acenta, https://www.acenta.si/google-oglasevanje/ (Πρόσβαση 20 Δεκεμβρίου

2021)

"Πώς λειτουργεί ο ιστότοπος". Tripadvisor, https://www.tripadvisor.com/pages/serviceEN.html

(πρόσβαση 3 Ιανουαρίου 2022)

"Πώς να δημιουργήσετε τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας". Mailchimp,

https://mailchimp.com/resources/how-to-build-your-email-list/ (Πρόσβαση 7 Ιανουαρίου

2020)

"Μάρκετινγκ Vsebinski." Acenta, https://www.acenta.si/vsebinski-marketing/ (πρόσβαση 20

Δεκεμβρίου 2021)

"Zakaj in kako uporabljati Pinterest?" Acenta,

https://www.acenta.si/zakaj-in-kako-uporabljati-pinterest/ (πρόσβαση 3 Ιανουαρίου 2022)

Antonelli, W. 2020. "Ένας οδηγός για αρχάριους στο Instagram, την εξαιρετικά δημοφιλή εφαρμογή

κοινής χρήσης φωτογραφιών με πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες". Business Insider. 14

Δεκ. 2020, https://www.businessinsider.com/what-is-instagram-how-to-use-guide.

Ballina, F. J. D. B. (2022). Έξυπνη έννοια στον αγροτουρισμό: σύγκριση μεταξύ δύο φάσεων

(2016-2019). Revista de Economia e Sociologia Rural, 60(1), e234629.

https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.234629

Chaturvedi, S. "Ο ρόλος των κινητών εφαρμογών στο ψηφιακό μάρκετινγκ". Arka Softwares. 22

Ιουλίου 2021, https://www.arkasoftwares.com/blog/role-of-mobile-apps-in-digital-marketing/.

Chawla, Y. και G. Chodak. 2021. Social media marketing for businesses: Οργανικές προωθήσεις των

διαδικτυακών συνδέσμων στο Facebook. Journal of Business, 135: 49-65. ScienceDirect,

doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.06.020.

65

https://mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/
https://business.instagram.com/advertising
https://www.acenta.si/google-oglasevanje/
https://www.tripadvisor.com/pages/serviceEN.html
https://mailchimp.com/resources/how-to-build-your-email-list/
https://www.acenta.si/vsebinski-marketing/
https://www.acenta.si/zakaj-in-kako-uporabljati-pinterest/
https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.234629
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.06.020


Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018. Digitalisation in

Tourism: Σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών. Διαδικασία χαμηλής

αξίας GRO-SME-17-C-091-A για το Εικονικό Παρατηρητήριο Τουρισμού του

Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME).

Πανεπιστήμιο Aalborg, Κοπεγχάγη.

Gössling, S. και Lane, B. 2015. Αγροτικός τουρισμός και η ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών

κρατήσεων καταλυμάτων: μια μελέτη των πλεονεκτημάτων, των κινδύνων και των

επιπτώσεων της καινοτομίας. Journal of Sustainable Tourism, 23 (8): 1-18. ResearchGate,

doi.org/10.1080/09669582.2014.909448.

Machado, C., Paulo Davim, J. "Θεωρία και εφαρμογή των αρχών των επιχειρήσεων και της

διοίκησης".  Springer. Σεπτέμβριος 2016.

McCoy, J. 2021. Πώς να προωθήσετε με επιτυχία τη σελίδα σας στο Facebook παντού. SearchEngine

Journal, https://www.searchenginejournal.com/facebook-page-promotion/322031/#close

(πρόσβαση 14 Δεκεμβρίου 2021)

Minculete, G., Olar P. "Προσεγγίσεις της σύγχρονης έννοιας του ψηφιακού μάρκετινγκ".

Διεθνές συνέδριο KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 24(2):63-69. Ιούνιος

2018. (Πρόσβαση 20 Δεκεμβρίου 2021)

https://www.researchgate.net/publication/326651398_Approaches_to_the_Modern_Co

ncept_of_Digital_Marketing

Prijatelj, A. "Kaj je SEO in kako deluje? ". Mladipodjetnik.si. 22 Mar. 2017,

https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/kaj-je-seo-in-kako-deluje.

Rahman, S. 2017. Μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών με χρήση του Facebook ως εργαλείο

προώθησης. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 22 (2): 87-90.

https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2022%20Issue2/Version-1/M2202018790.

pdf (Πρόσβαση 14 Δεκεμβρίου 2021)

Shewan, D. "The Ultimate Guide to Google Maps Marketing". WordStream. 22 Nov. 2021,

https://www.wordstream.com/blog/ws/2015/12/03/google-maps-marketing.

Ward, C. "Booking.com: Booking Booking: Μια απόδοση μάρκετινγκ 5 αστέρων". Digital Marketing

Institute. 28 Jan. 2019,

66

https://doi.org/10.1080/09669582.2014.909448
https://www.searchenginejournal.com/facebook-page-promotion/322031/#close
https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2022%20Issue2/Version-1/M2202018790.pdf
https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2022%20Issue2/Version-1/M2202018790.pdf

