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τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο 



H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ ςτθ Μεςόγειο 

αλλά και να αποτελζςει ζναν από τουσ κορυφαίουσ 5 Ευρωπαϊκοφσ 

προοριςμοφσ  για όλο το χρόνο, όλεσ τισ εποχζσ, προςφζροντασ ςτον επιςκζπτθ 

απαράμιλλεσ, μοναδικζσ εμπειρίεσ. 

Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν  



Συγκεκριμζνα θ Ελλάδα πρζπει: 
 
Να εδραιϊςει τθ κζςθ τθσ ωσ κορυφαίοσ Μεςογειακόσ προοριςμόσ ςτον τομζα 
«ιλιου-κάλαςςασ», με ανϊτερου επιπζδου υπθρεςίεσ ςυγκριτικά με τον 
ανταγωνιςμό 

Να αναπτφξει τθ κζςθ του Νο 1 προοριςμοφ  ςτον τομζα καλάςςιου τουριςμοφ 
(nautical). 

Να αναπτφξει ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ. 

Να αναδείξει τθ διαφορετικότθτα και τθ μοναδικι πολυμορφία του τόπου που δίνει 
τθ δυνατότθτα ςτον επιςκζπτθ να ηιςει πολλζσ, διαφορετικζσ, ςυναρπαςτικζσ 
εμπειρίεσ. 

Να βελτιϊςει τθν ποιότθτα και να αυξιςει τθν ανταγωνιςτικότθτα του παρεχόμενου 
τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε όλουσ τουσ τομείσ.  

Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν  



Να αναδεικνφει τθν επικυμθτι εικόνα / ταυτότθτα τθσ Ελλάδασ. 

και να ςυμβάλλει ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ για τον τουριςμό. 

Ο άνκρωποσ ςτο 
επίκεντρο 

Αυκεντικότθτα 

Ιςτορικότθτα 

Απλότθτα 

Αυκορμθτιςμόσ 

Επικοινωνία – τόχοσ και Αξίεσ 



 
 

2000 

Δθμιουργία site 
EOT 

 www.gnto.gr 

2004 

Δθμιουργία 
www.visitgreece.gr 

2010 

τρατθγικι 
επικοινωνίασ του 

ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο 

Διαφοροποίθςθ 
μείγματοσ μζςων 

Εργαλεία 

Η παρουςία του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο 



Νζα ςτρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ  
ΧΘΕ vs ΗΜΕΡΑ 



Ζμφαςθ ςτθν προβολι ςτο εξωτερικό 
 



 

 

 

 

Εξζλιξθ Παρουςίασ ςτο Διαδίκτυο  



4.190.000 επιςκζψεισ  
από τον Απρίλιο του 2010 

 www.visitgreece.gr 
 



8.322 ςυνδρομθτζσ ςτθν αγγλικι και 
2.592  ςυνδρομθτζσ ςτθν ελλθνικι 

ζκδοςθ 

 Newsletter 
 



 You in Greece 
 



Νζο PORTAL 

Εταιρικό site 

Καινοτομία 
(ψθφιακζσ 

περιθγιςεισ) 

Ανάπτυξθ 
(mobile 
version) 

ΤΝΕΡΓΑΙΕ  

Μθχανζσ 
αναηιτθςθσ 
και πφλεσ με 
κφροσ , on-

line booking 
engines  

Μζςα Κοινωνικισ 
Δικτφωςθσ  

 διαγωνιςμοί, 
διαδικτυακζσ 

εμπειρίεσ, 
διαφιμιςθ)  

Νζα εργαλεία, 
(mobile 

applications) 

Σο μζλλον- Ζμφαςθ ςτο web 



Βαςικοί 
άξονεσ 

• Στοχευμζνθ προςζγγιςθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερου κοινοφ: paid-for 
search engine και display marketing (Google, Yahoo).  

• Μεγιςτοποίθςθ τθσ «διάρκειασ ηωισ» των ταξιδιωτϊν: Newsletter και 
email marketing.  

• Ενεργι παρουςία ςτθν επανάςταςθ των social media και ςε UGC (user 
generated content) sites, π.χ. WAYN. 

•  Δθμιουργία περιεχομζνου  (content) υψθλισ ποιότθτασ. 

•  Αφξθςθ των κρατιςεων (ζμμεςα) μζςω διαφθμιςτικϊν ενεργειϊν ςε on 
line booking engines. 

•  Αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των on line ενεργειϊν με τθ χριςθ web 
analytics tools. 

 Ε-marketing ςτρατθγικι 
 



55% των ταξιδιωτϊν 
αναηθτοφν πλθροφορίεσ 
on line αφοφ δουν μια 

διαδικτυακι διαφιμιςθ 

85% των ταξιδιωτϊν  
κεωροφν το internet τθ 

βαςικι πθγι για το 
ςχεδιαςμό του ταξιδιοφ 

τουσ  

1 ςτουσ 3 ταξιδιϊτεσ 
αναφζρουν ότι το internet 

τουσ παρακίνθςε να κάνουν 
κράτθςθ για  το ταξίδι τουσ. 

70% των ταξιδιωτϊν  
χρθςιμοποιοφν το κινθτό 
τουσ για να κάνουν check 

in ςτο ξενοδοχείο/ τθν 
πτιςθ ι τθν κρουαηιερα 

τουσ  

52% των ταξιδιωτϊν 
μοιράηονται 

φωτογραφίεσ on line  
και 32% ανεβάηουν post 
reviews για τα μζρθ που 

ζχουν επιςκεφκεί 

 Σα 5 ςτάδια του ταξιδιοφ 
 



& PLANNING 



 υνεργαςίεσ 
 



 Αγορζσ – ςτόχοι 
 



Στόχευςθ χρθςτϊν που αναηθτοφν 
ταξιδιωτικζσ πλθροφορίεσ  ι 

πλθροφορίεσ ςχετικά με πολιτιςμό, και 
γειτονικζσ χϊρεσ μζςω τθσ μθχανισ 

αναηιτθςθσ (Google Search) 

Στόχευςθ με διαφθμίςεισ εικόνασ 
χρθςτϊν που καταναλϊνουν ψθφιακό 

περιεχόμενο (κείμενο, βίντεο κτλ) 
ςχετικό με κζματα πολιτιςμοφ, 

κουλτοφρασ, ιςτορίασ, Μεςογείου, 
Ευρϊπθσ (Google Display Network, 

You Tube)  

Στόχευςθ με διαφθμίςεισ εικόνασ χρθςτϊν 
που καταναλϊνουν ψθφιακό περιεχόμενο 

(κείμενο, βίντεο κτλ) ςχετικό με ταξίδια 
(You Tube, Google Display Network) 

 

 

Ενίςχυςθ 
αναγνωριςιμότθτασ 

(awareness ) τθσ 
Ελλάδασ ωσ 
τουριςτικοφ 
προοριςμοφ 

Προςζλκυςθ 
ταξιδιωτϊν ςτθν 
Ελλάδα από τισ 
αγορζσ-ςτόχουσ 

 Google 



  Google Search & Display  



  You Tube 

1.154.343 views το 
2012! 



250 εκατ. εμφανίςεισ (impressions) και 643 χιλιάδεσ κλικ (clicks) ςτο μινυμα 
τθσ Ελλάδασ ςτισ Ευρωπαϊκζσ αγορζσ και ςτισ περιοχζσ ςτόχευςθσ ςτισ Η.Π.Α. 

 

 215.000 unique visitors (μοναδικοί επιςκζπτεσ) ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Ο.Τ. 
www.visitgreece.gr μζςω τθσ καμπάνιασ. 

 
 501.000 αναπαραγωγζσ ςτα  video ads του Ε.Ο.Τ. ςτο YOU TUBE ςτθν Ευρϊπθ 
και 440.000 αναπαραγωγζσ ςτισ Η.Π.Α. 

  Αποτελζςματα Απριλίου 2012 Google 



Προβολι ςτουσ 4 κεματικοφσ άξονεσ: 

- Τουριςμόσ ιλιου και κάλαςςασ 
- Πολιτιςτικόσ, Συνεδριακόσ, Ειδικόσ 

Τουριςμόσ (Romance, Wedding, 
Lifestyle) 

Στόχευςθ με καινοτόμα 
διαδραςτικά διαφθμιςτικά 

μθνφματα (video banners, rich 
media banners) που δθμιουργοφν 
ςτουσ χριςτεσ virtual εμπειρίεσ. 

Επακριβισ ςτόχευςθ ςε πλθκυςμιακζσ 
ομάδεσ υψθλοφ ενδιαφζροντοσ  

(Θεματικι, Δθμογραφικι και 
Συμπεριφορικι ςτόχευςθ). 

 

 

Ενίςχυςθ 
αναγνωριςιμότθτασ 

(awareness ) με ςτόχο τθν 
εδραίωςθ τθσ Ελλάδασ  ωσ 

top of mind τουριςτικό 
προοριςμό ςτισ αςιατικζσ 

ςτοχευόμενεσ πλθκυςμιακζσ 
ομάδεσ. 

Προςζλκυςθ ταξιδιωτϊν 
ςτθν Ελλάδα από Ινδία 

και Κίνα 

 YAHOO! 



  Custom Homepage Events 



  Landing page  



27 εκατομμφρια εμφανίςεισ (impressions) και 136 
χιλιάδεσ κλικ ςτθν Ινδία.  

11 εκατομμφρια εμφανίςεισ (impressions) και 70 χιλιάδεσ 
κλικ ςτθν Κίνα.  

132 και 130 χιλιάδεσ επιςκζψεισ ςτα micro sites ςτθν 
Ινδία και Κίνα αντίςτοιχα 

 Αποτελζςματα Απριλίου 2012 Yahoo 
 



Στόχευςθ με ζνα 
ςυνδυαςμό εργαλείων 

ςε  18 εκατομμφρια 
Travel Fans οι οποίοι 

αναηθτοφν ζμπνευςθ για 
τα ταξίδια τουσ και ιδζεσ 

για μελλοντικοφσ 
προοριςμοφσ. Όλα τα 
εργαλεία οδθγοφν ςτθ 
marketing profile page 

του ΕΟΤ ςτο WAYN.  

Αφξθςθ αναγνωριςιμότθτασ 
(awareness) τθσ Ελλάδασ ωσ 

τουριςτικοφ προοριςμοφ 

Προςζλκυςθ 
ταξιδιωτϊν ςτθν 

Ελλάδα. 

 

Ενίςχυςθ τθσ εικόνασ (brand 
image) τθσ Ελλάδασ ωσ 

ειδυλλιακοφ τουριςτικοφ 
προοριςμοφ που προςφζρει 

μοναδικι ποικιλία αυκεντικϊν 
εμπειριϊν 

 WAYN 



 2 
 7.100 unique visitors (μοναδικοί επιςκζπτεσ) τθσ profile 
page ςε διάςτθμα μόλισ 8 θμερϊν. 

330 clicks εγγραφισ ςτο newsletter του 
www.visitgreece.gr. 

901 κετικά ςχόλια για τθν Ελλάδα από τα μζλθ του 
WAYN, ςτθν κατθγορία comments. 

4.130 views φωτογραφιϊν από τθ photo gallery του Visit 
Greece. 

  Αποτελζςματα 26/4-4/5 2012 WAYN 





  υνεργαςίεσ 

http://lastminutecom.blogspot.com/


Σουριςτικι προβολι ςε Ηνωμζνο Βαςίλειο, Η.Π.Α., Καναδά και 
Αυςτραλία. 
 





Πλθροφορίεσ & προτάςεισ για 
Ελλθνικοφσ προοριςμοφσ 

Ανταλλαγι εμπειριϊν, 
φωτογραφιϊν,videos  για 

τθν Ελλάδα 

Παρουςίαςθ κεμάτων που 
ςυμπλθρϊνουν τθν 

ταξιδιωτικι εμπειρία 

Travel tips 

  To visitgreece.gr ςτα social media 



167% ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ LIKES Ε ΧΕΗ 
ΜΕ ΣΟ 2010 

15.899 

31.504 

42.457 

2009 2010 2011 Μάϊος 2012 

 Facebook 



427 

6.059 

11.500 

2009 2010 2011 Μάϊος 2012 

2,590 % ΠΕΡΙΟΣΕΡΟΙ 
FOLLOWERS Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ 2010 

 Twitter 



Βραβείο ςτθν κατθγορία twitter account – ςε ςφνολο 7 
ςυμμετοχϊν – ςτο VisitGreece.gr, τον οποίο χειρίηεται θ 
ομάδα κοινωνικϊν δικτφων (social media) του 
Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Σουριςμοφ. 

  Η πρϊτθ ςθμαντικι διάκριςθ… 



656 

149.000 

Νοε-11 Μάι- 2012 

GOOGLE+ FOLLOWERS 

Ο ΕΟΣ είναι ο μόνοσ ελλθνικόσ οργανιςμόσ που κατάφερε να μπει ςτουσ προτεινόμενουσ 
λογαριαςμοφσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Η ςελίδα του ΕΟΣ προτείνεται ςε όλουσ τουσ νζουσ και 
παλιοφσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ! 

 Google + 



 www.visitgreece.gr THE BLOG  




