
Σίπνηε δελ είλαη ηπραίν ζηνλ ηνπξηζκό

Διιεληθόο Τνπξηζκόο 2014



Σα απνηειέζκαηα

 Σηα 1,915 εθαηνκκύξηα έλαληη 1,581 εθαη. ην πεξζηλό ηεηξάκελν ν

αξηζκόο ησλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ Διιάδα

 Aύμεζε θαηά 21,1% ζε ζρέζε κε πέξπζη

 Oη ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο, ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ - Απξηιίνπ 2014 εκθαλίδνπλ αύμεζε

θαηά 27,8% ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013 

 Τε κεγαιύηεξε αύμεζε θαηέγξαςαλ νη εηζπξάμεηο από ηνπο θαηνίθνπο ησλ ινηπώλ ρσξώλ

εθηόο ηεο ΔΔ ησλ 28 θαηά 32,4%, νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ ζηα 412 εθαη. επξώ, θαη

δεπηεξεπόλησο ζηηο εηζπξάμεηο από θαηνίθνπο ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ ησλ 28 πνπ
δηακνξθώζεθαλ ζηα 446 εθαη. επξώ ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ- Απξηιίνπ 2014,

παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 25,3% ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013

 Τν Ταμηδησηηθό Ιζνδύγην ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ- Απξηιίνπ 2014 παξνπζίαζε

πιεόλαζκα 252 εθαη. επξώ έλαληη πιενλάζκαηνο 194 εθαη. Δπξώ
ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, αύμεζε 29,9%

2014: ...νη εθηηκήζεηο θηάλνπλ κέρξη
θαη ηα 20 εθαηνκκύξηα αθίμεηο



ηόρεπζε

Τα αλακελόκελα ηνπξηζηηθά κεγέζε γηα ην έηνο 2014, 
είλαη απνηέιεζκα ην νπνίν δελ είλαη θαζόινπ ηπραίν.

Γελ είλαη πξνϊόλ θάπνηαο ζπγθπξίαο.

Οθείιεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαη ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ

αγνξώλ – ζηόρσλ γηα ηνλ Διιεληθό Τνπξηζκό.



ηξαηεγηθή

ΤνΤπνπξγείν Σνπξηζκνύ ζρεδίαζε

ηελ θεληξηθή ζηξαηεγηθή

θαη καδί κε ηνλ ΔΟΣ νξγάλσζαλ

θαη πινπνίεζαλ ηελ ζπλνιηθή εθζηξαηεία όρη

κόλν ζε όηη αθνξά

ζηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο από ηηο

παξαδνζηαθέο αιιά θαη από ηηο λέεο

θαη πνιιά ππνζρόκελεο

αγνξέο - ζηόρνπο.



ρεδηαζκόο ζε βάζνο 3εηίαο

 Πξνζήιωζε ζην ζηξαηεγηθό ζηόρν

 Δπειημία ζηηο ηαθηηθέο

 Πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα



Νένη ηόρνη – Νέα Μέζα

 «Μεγάιεο Σνκέο» ζεκαίλεη θαη
«Νένπο Καλόλεο»

 ΤαΝέα Μέζα απνηεινύλ ηε

κεγαιύηεξε, γηα ηνλ
ηνπξηζηηθό θιάδν

παγθνζκίωο, αιιαγή κεηά
ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε

 Έκθαζε ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο

θαη ηα Νέα Μέζα



Τπάξρνπζα Καηάζηαζε

 Ιδηαίηεξε πξνζέγγηζε ζε θάζε θνηλό - ζηόρν

 Δπηθνηλωλία πνπ ππαθνύεη

ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο

 Άξα: ε πξνζέγγηζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή

 Απζηεξώο πεξηνξηζκέλνο πξνϋπνινγηζκόο



Πξνζωπνπνηεκέλε Δπηθνηλωλία

Ο άλζξωπνο ζην επίθεληξν



Πξνζωπνπνηεκέλε Δπηθνηλωλία

Κνηλόηεηεο “Communities”



Πξνζωπνπνηεκέλε Δπηθνηλωλία

Δπέλδπζε ζην δηαδίθηπν
ζε ζπλδπαζκό κε ηα

παξαδνζηαθά κέζα



Πξνζωπνπνηεκέλε Δπηθνηλωλία

Πξνζσπνπνηεκέλε επηθνηλσλία ζε πιαηθόξκεο

Γηεζλνύο εκβέιεηαο
Expedia.com
Lastminute.com
Tripadvisor.com
Travelocity.com
Travelzoo.com
Yahoo.com
Orbitz.com



Πξνζωπνπνηεκέλε Δπηθνηλωλία

Μέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο

Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Youtube
Foursquare
Flickr



Πξνζωπνπνηεκέλε Δπηθνηλωλία

Καηαγξαθή πξνηηκήζεωλ θαη ζπλεζεηώλ



Πξνζωπνπνηεκέλε Δπηθνηλωλία

Μηθξόηεξν θόζηνο

Απνηειεζκαηηθόηεξε

Δπηθνηλωλία



Παξαδνζηαθέο αγνξέο: Δίκαζηε «εθεί»

 Σύλζεην πξόγξακκα

πξνώζεζεο θαη πξνβνιήο

 Πιεξνθόξεζε αλά πάζα ζηηγκή γηα

έγθαηξν πξνγξακκαηηζκό

 Γεκηνπξγία θαλαιηώλ

business to consumer 

 Online πξνβνιή
 Δλεκέξσζε

Απόδεκνπ Διιεληζκνύ

 Αλώηαηα Παλεπηζηεκηαθά

Ιδξύκαηα



Οη λέεο αγνξέο



Η παξνπζία καο ζηελ Κίλα

Γηαδηθηπαθά κέζα –
Κακπάληεο κε πιηθό

ζηελ θηλεδηθή γιώζζα

Νέν site
“www.visitgreece.com.cn”
ζηελ θηλεδηθή γιώζζα



αγθάε – Αζήλα

Έλαξμε ηεο αεξνπνξηθήο ζύλδεζεο αγθάε – Αζήλα γηα ηελ

αύμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο πξνο Διιάδα.



Η Ρωζία θαη νη πξώελ ρώξεο ΚΑΚ

 Παξνπζία ζηα κέζα θνηλωληθήο

δηθηύωζεο – Δθζέζεηο ηνπξηζκνύ

 Σηνρεπκέλεο εθδειώζεηο
θαη workshops

 Έθδνζε Visa
εληόο 48 ωξώλ



Η αγνξά ηεο Βξαδηιίαο

 ΗΔιιάδα ηηκώκελε ρώξα ζηε δηεζλή

ηνπξηζηηθή έθζεζε WTM ζην Sao Paolo  

 Aθίζεο ηεο Διιάδαο ζην Sao Paolo  

 Γηαδηθαζίεο γηα ίδξπζε λένπ γξαθείνπ

 Τνπξηζηηθή δαπάλε ζην εμσηεξηθό

2010: 16,42 δηο δνιάξηα, 2012: 22,23 δηο δνιάξηα



ΗΠΑ: Δπέλδπζε ζηηο Κνηλόηεηεο



Webinars

 Τν 1ν webinar Greece a World
of Destination παξνπζηάζηεθε
ζε ακεξηθαληθό trade. 
Γήισζαλ ζπκκεηνρή 800
πξάθηνξεο θαη επηρεηξεκαηίεο ηνπ

θιάδνπ. Σπκκεηείραλ ελεξγά 297
από όιε ηελ Ακεξηθή θαη νη

ππόινηπνη on demand.

 Τν 2ν webinar κε ζέκα ηελ

θξνπαδηέξα θαη ηνλ ζαιάζζην

ηνπξηζκό. Γήισζαλ ζπκκεηνρή
646 πξάθηνξεο θαη επηρεηξεκαηίεο
ηνπ θιάδνπ. Σπκκεηείραλ ελεξγά 398
online θαη νη ππόινηπνη on demand.



“A Taste of Greece”



Γπλακηθόο ρεδηαζκόο

ρεδηαζκόο ebook δηαζέζηκν γηα download θαη μεθύιιηζκα
από ηε Home page ηεο ηζηνζειίδαο, κε θωηνγξαθίεο από
εληππωζηαθά ηνπία από όιε ηελ Διιάδα.



Γπλακηθόο ρεδηαζκόο

Σνπξηζηηθνί Οδεγνί – Θεκαηηθά Φπιιάδηα - Υάξηεο
Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε ηνπξηζηηθώλ νδεγώλ, δηαθεκηζηηθώλ ζεκαηηθώλ
θπιιαδίσλ θαη ραξηώλ δηαζέζηκσλ γηα download θαη μεθύιιηζκα από ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ VISIT GREECE.

Σξάπεδα Φωηνγξαθηώλ
Υινπνίεζε ειεθηξνληθήο ηξάπεδαο θσηνγξαθηώλ κε δηαζέζηκν πιηθό δσξεάλ ζε

όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κεηά από ζύληνκν registration γηα ηελ πξνβνιή ηεο

ρώξαο.
Τν θνηλό πνπ έρεη ελδηαθεξζεί ελδεηθηηθά είλαη tour operators, ζπνπδαζηέο θαη
καζεηέο, δεκνζηνγξάθνη



Γπλακηθόο ρεδηαζκόο

Facebook Apps

 Γηαγσληζκνί κέζσ Facebook
π.ρ. Γηαγσληζκόο γηα εηζηηήξηα πξεκηέξαο ηεο ηαηλίαο The
Two Faces of January ζην Λνλδίλν θαη εηζηηήξηα γηα ην
Plissken Festival 2014.

 O ΔΟΤ επελδύεη ζηξαηεγηθά ζην Facebook κε ζηόρν ηελ
πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ από ηηο Η.Π.Α., ηε Μεγάιε Βξεηαλία,
ηε Γεξκαλία, ηε Βξαδηιία, ηελ Απζηξαιία, ηε Σνπεδία, ηε
Ννξβεγία, ηε Γαλία θαη ηελ Οιιαλδία.

 Η θακπάληα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά από δεκνθηιείο

«νπηηθέο»δηαθεκηζηηθέο ιύζεηο ηνπ Facebook, όπσο ηα
video posts ads θαη ηα photo posts.



Γπλακηθόο ρεδηαζκόο

Newsletter Visit Greece
Σρεδηαζκόο, πινπνίεζε θαη απνζηνιή κεληαίσλ θαη
δεθαπελζήκεξσλ newsletter ζε πεξίπνπ 11,639 
εγγεγξακκέλνπο αλαγλώζηεο πνπ ιακβάλνπλ ην Αγγιηθό

newsletter θαη 5,604 ην Διιεληθό. Δπαλαζρεδηαζκόο γηα λα
είλαη θηιηθό ζηνπο ρξήζηεο έμππλσλ θηλεηώλ θαη

ηακπιεηώλ: Φεβξνπάξην 2014.

Newsletter Visit Europe
Σρεδηαζκόο, πινπνίεζε κεληαίσλ newsletter ζηνπο
εγγεγξακκέλνπο αλαγλώζηεο ηνπ VISIT EUROPE πνπ ηειεί ππό
ηελ επνπηεία ηεο ETC.



Γπλακηθόο ρεδηαζκόο

Γξνκνιόγηα Πινίωλ
Σπλεξγαζία κε Greek Travel Pages θαη ελζσκάησζε
δξνκνινγίσλ πινίσλ ζε όινπο ηνπο πξννξηζκνύο

ηεο Διιάδαο κε ιηκάλη ζηελ ηζηνζειίδα
www.visitgreece.gr.

Θξεζθεπηηθόο Σνπξηζκόο
Σπλεξγαζία κε ηελ Ιεξά Σύλνδν ηεο Δθθιεζίαο ηεο

Διιάδνο γηα ηνλ από θνηλνύ ζρεδηαζκό θαη

παξαγσγή πξνσζεηηθνύ πιηθνύ κε ζέκα ησλ

Θξεζθεπηηθό Τνπξηζκό θαη ηα Βήκαηα ηνπ

Απνζηόινπ Παύινπ.



πλεξγαζίεο κε «νλνκαηεπώλπκν»



Δθδειώζεηο - πλέδξηα

 Παξαγωγή Beijing Love Story
Δίλαη παζίγλσζηε απηή ε πξσηνβνπιία

θαη ηεξάζηηα ηα νθέιε γηα ηελ εηθόλα ηεο

Φώξαο καο ζηελ Κίλα.

 Romantic Aegean Sea campaign
Έλα πξόγξακκα πνπ ζρεδηάδεη ην Γξαθείν

ΔΟΤ Κίλαο κε ην Sina Weibo, ην θηλέδηθν
Facebook. Αλαδήηεζε θαη επηινγή 20
δεπγαξηώλ πνπ ζα αλεβάζνπλ

θσηνγξαθίεο από ηελ Φώξα καο.
Η θσηό κε ηα πεξηζζόηεξα likes θεξδίδεη
δηαθνπέο ζηελ Διιάδα.

 Η Διιεληθή Σπκκεηνρή ζηε

BIENALLE ηεοΒελεηίαο
κε ζέκα TOURISM LANDSCAPES
(Ινύλην-Ννέκβξην 14)



ηεξίδνπκε ηελ Αζήλα

Κιαζζηθόο Μαξαζώληνο Αζελώλ ηνλ
πξνβάινπκε ζην Δμσηεξηθό θαη ηνλ ζηεξίδνπκε

ζηελ Διιάδα.

Γηεζλέο ζπλέδξην ηεοΓηεζλνύο Έλωζεο

Κηλεκαηνγξαθηζηώλ
θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηεκέξνπ masterclass ζηελ
Διιάδα

(Αζήλα θαη Γειθνί) έγηλε 24-27/4/14.



ρεδηαζκόο

 Αλαθνίλσζε πξνγξάκκαηνο

εθζέζεσλ

 MICE

 Πξνεηνηκαζία γηα

EXPO MILANO 2015

 Πξνεηνηκαζία γηα ην

Έηνο Ρωζίαο



ΔΥΘΥΝΗ

Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο


