
 
τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 



Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ,  
εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ και προβολισ του Οργανιςμοφ για τθν 
τριετία 2011, 2012 και 2013, ςφμφωνα με τθν οποία επιλζγονται και 
υλοποιοφνται επιμζρουσ δράςεισ για τθν προϊκθςθ και προβολι του 
Ελλθνικοφ Τουριςμοφ. 

τρατηγική τριετίασ 



«Να γίνει η Ελλάδα ηγετικόσ 
Ευρωπαϊκόσ προοριςμόσ για 

όλο το χρόνο» 

«Να γίνει ζνασ από τουσ 5 
πρώτουσ ευρωπαϊκοφσ 
προοριςμοφσ που θα 

εξειδικεφεται ςτα βιωματικά 
ταξίδια» 

Μεγαλφτερη απόδοςη 
τουριςτικοφ τομζα 

Μεγαλφτερη ικανοποίηςη 
καταναλωτή 

Οι επαναληπτικοί επιςκζπτεσ  

ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΣΟΧΟΙ 

Όραμα τριετίασ 

ΟΡΑΜΑ 



1. Υλοποίθςθ ευζλικτων ετιςιων διαφθμιςτικϊν  προγραμμάτων ςε 
«χρόνουσ αγοράσ»  

2. Σχεδιαςμόσ μάρκετινγκ  προςαρμοςμζνοσ ςτουσ επιλεγμζνουσ 
ςτρατθγικοφσ  τουριςτικοφσ κλάδουσ που αντιςτοιχοφν ςε νζα προϊόντα 

3. Επαναξιολόγθςθ μίγματοσ μζςων με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ : 

–Διαφιμιςθ ςτο διαδίκτυο και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (40%) 

–Διαφιμιςθ ςε κλαδικό και γενικό τφπο (30%) 

–Άλλεσ δράςεισ επικοινωνίασ, εκδθλϊςεισ ςτο πλαίςιο εκκζςεων, 
ςυνζργιεσ με Τ.Ο.σ, δθμιουργικι χριςθ των ΜΜΕ κ.ο.κ. (30%) 

4. Εξορκολογιςμόσ ςε ότι αφορά τθ ςυμμετοχι του ΕΟΤ ςε διεκνείσ εκκζςεισ 
τουριςμοφ 

5. Ζμφαςθ ςτθ ςυνεργαςία με καινοτόμουσ και ποιοτικοφσ key players τθσ 
τουριςτικισ βιομθχανίασ  

6. Συνεχισ ενθμζρωςθ για τθν προϊκθςθ τθσ επικυμθτισ εικόνασ του 
προοριςμοφ από τουσ ταξιδιωτικοφσ μεςάηοντεσ 

 

Επιλζξιμοι τομείσ δράςεισ 



7. Ευκυγράμμιςθ περιεχομζνου προωκθτικοφ υλικοφ 

8. Εκςυγχρονιςμόσ ςχεδίου διαχείριςθσ κρίςεων 

9.  Ζμφαςθ ςτο portal 

10. On- line διαφιμιςθ 

11. Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ Δθμοςίων Σχζςεων (Παραγωγι & Αποςτολι  
Newsletters 

12. Διενζργεια επιλεγμζνων δθμοςιογραφικϊν ταξιδιϊν (Δ/νςθ Δθμοςίων 
Σχζςεων) 

13. Πρωτοβουλίεσ ςυμμαχίασ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του εςωτερικοφ 
Τουριςμοφ 

14. Διενζργεια ad-hoc εξειδικευμζνων μελετϊν 

15. Συμμετοχι/Χορθγία επιλεγμζνων events  ςε Ελλάδα & εξωτερικό 

Επιλζξιμοι τομείσ δράςεισ (ςυν.)  



Αγορζσ - τόχοι 



• Ψθφιακι πλατφόρμα του ΕΟΤ 

• Μθχανζσ αναηιτθςθσ διεκνοφσ εμβζλειασ 

• Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ προγραμμάτων από κοινοφ με ςθμαντικοφσ 
παράγοντεσ τθσ τουριςτικισ αγοράσ 

• Πρωτοβουλία «Συμμαχία για τθν Ελλάδα» 

• Συμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ τουριςμοφ 

• Δίκτυο Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικοφ  

• Οn line marketing (Travel chanell, Wayn, last minute )   

Εργαλεία Τλοποίηςησ 



• Εκδόςεισ ΕΟΤ 

 Ζκδοςθ Νζων Πλθροφοριακϊν Οδθγϊν για όλεσ τισ περιοχζσ τθσ 
χϊρασ. Κυκλοφορία των 4 πρϊτων εντόσ του 2012. 

 Επαναςχεδιαςμόσ των κεματικϊν εντφπων του ΕΟΤ 

  Ζκδοςθ νζων ειδικϊν εκδόςεων προςαρμοςμζνων ςτισ απαιτιςεισ 
του κοινοφ και των νεοαναδυόμενων αγορϊν- ςτόχων 

• Ανανζωςθσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ΕΟΤ www.visitgreece.gr μζςω 
χρθματοδότθςθσ από το ΕΣΠΑ 

 Νζα ςφγχρονα τουριςτικά κείμενα ςε 5 γλϊςςεσ, 

  Πλοφςιο φωτογραφικό υλικό για όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και 
τουσ κεματικοφσ άξονεσ που ςυνκζτουν το ελλθνικό τουριςτικό 
προϊόν, 

 20 ψθφιακά βίντεο που αναδεικνφουν τισ προςφερόμενεσ εμπειρίεσ 
για τον τουρίςτα ςτθν χϊρα μασ, 

 20 εικονικζσ περιθγιςεισ ςε ςθμαντικά αξιοκζατα τθσ χϊρασ 

Προβολή τησ Ελλάδασ μζςω των Εκδόςεων και Οπτικοακουςτικών 
Μζςων 
Επιλζξιμοι τομείσ δράςεισ (ςυν.)  

http://www.visitgreece.gr/


• Επιλογι εκκζςεων βάςει κριτθρίων αποτελεςματικότθτασ  

• Ενιαίοσ φωτεινόσ και λιτόσ ςχεδιαςμόσ περιπτζρων ςφγχρονθσ αιςκθτικισ 
για μία 3ετία 

• Παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ 

 

 

υμμετοχή του ΕΟΣ ςτισ Διεθνείσ Εκθζςεισ Σουριςμοφ 
 



Οπτικοαουςτικζσ παραγωγζσ με τίτλο “You in Greece”   
 



• Δθμιουργία δικτφου ςυνεργειϊν με Τ.Ο.σ, αεροπορικζσ εταιρείεσ, φορείσ 
του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα με εξωςτρζφεια 

• Μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ςτόχο το ςυνδυαςμό των διακζςιμων πόρων 
για τθν από κοινοφ προβολι τθσ Ελλάδασ, διεκνϊσ με 

– Συλλογικοφσ φορείσ του τομζα τθσ επικοινωνίασ 

– Μουςεία 

– Πολιτιςτικοφσ Οργανιςμοφσ 

– Αεροδρόμιο Ακθνϊν ΕΛ.ΒΕΝΙΗΕΛΟΣ 

 

υνεργαςίεσ-υνζργειεσ 



Κοινζσ δράςεισ προώθηςησ και προβολήσ  ΕΟΣ & Aegean Airlines   
 



Κοινζσ δράςεισ προώθηςησ και προβολήσ  ΕΟΣ & Olympic Air 



Κοινές δράζεις προώθηζης και προβολής  ΕΟΤ & VODAFONE  

Ο γφροσ τθσ Ελλάδασ με ζνα κινθτό για 90 εκατομμφρια 
Ευρωπαίουσ 
 
Δωρεάν εφαρμογι τθσ Vodafone και του ΕΟΤ προβάλλει το 
τουριςτικό προφίλ τθσ χϊρασ 



Πρωτοβουλία « υμμαχία για την Ελλάδα»   


