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To ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν ένας όρος άγνωστος στην
Ελληνική αγορά.
Η κατάσταση αυτή της αφάνειας, άρχισε σταδιακά να διαφοροποιείται και τιρόσςκιτα
μάλιστα ένα σχετικό ρεύμα ξεκινά να επηρεάσει θετικά τη χώρα μας προς τη σωστή
κατεύθυνση, εφαρμογής του Ξενοδοχειακού Μάρκετινγκ.
Έχει γίνει πλέον συνείδηση σε όλες τις ορθολογικά οργανωμένες ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, ότι η λειτουργία του Μάρκετινγκ δεν αποτελεί πολυτέλεια, ούτε αφορά
αποκλειστικά τους πολυεθνικούς Κολοσσούς. Είναι όμως ένα απαραίτητο, πρωταρχικό
κομμάτι της επιχεφημα-πκής δραστηριότητας για κάθε εταιρεία που επιθυμεί πρωταρχκά να
πετύχει, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ή από τις σχέσεις εξάρτησης που τυχόν έχει από
πολυεθνικές εταιρείες.
Ανεξάρτητα από το αν μια ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει το μέγεθος εκείνο που της
επιτρέπει να διατηρεί ξεχωριστό τμήμα Μάρκετινγκ, ή εξαιτίας του μεγέθους της είναι
αναγκασμένη να περιορίζεται στην εκτέλεση κάποιων σχετικών καθηκόντων από το γενικό
της διευθυντή, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον της για υπεύθυνη και επιλεγμένη πληροφόρηση
στο χώρο του Μάρκετινγκ, για ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων και ιδεών που η
εφαρμογή τους να υπόσχεται πολλά οφέλη στο χώρο του Τουρισμού και της Ξενοδοχίας
ειδικότερα.
Η εργασία αρθρώνεται σε 7 κεφάλαια.
Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρώ μια εισαγωγή διαφόρων βασικών αρχών του
τουρισμού και της ξενοδοχίας, δίνοντας μια γενική εικόνα για το τι έπεται να ακολουθήσει.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρω για τη σημασία και εξέλιξη του “γεvυcoύ” Μάρκετινγκ
και τη θέση αυτού στην Ελληνική ετηχείρηση, καθώς και την εισαγωγή εννοιών όπως
Marketing-Management και Μάρκετινγκ ολικής ποιότητας.
Στα επόμενα κεφάλαια (3-6) αναφέρομαι αναλυτικά για το μάρκετινγκ στην ξενοδοχία
δίνοντας τις στοιχειώδεις έννοιες και γνώσει που είναι απαραίτητες στο χώρο αυτό, δηλαδή
της πολιτικής του ξενοδοχειακού προϊόντος, της τιμολογιακής πολιτυσ)ς, της πολιτικής της
διάθεσης αλλά και των στρατηγικών, της οργάνωσης και του ελέγχου του τομέα του
Μάρκετινγκ.
Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο αξιολογούμε και εκτιμούμε τη συνολική κατάσταση του
νέου αυτού χώρου στο Νομό Καβάλας και Θάσου, με περιπτωσιολογικές μελέτες και πλήθος
διαγραμμάτων και πινάκων.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑΣ

1.1.

Στιυασία και ε£έλι£τι του Τουρισαού

“Τουρισμός είναι η μετακίνηση ατόμων από τον τόπο, μόνιμης κατοικίας τους σε άλλο,
για μια ορισμένη χρονική περίοδο με σκοπό την αλλαγή, την ψυχαγωγία, την επίσκεψη
αξιοθέατων κ.τ.λ. Τουρισμός δεν θεωρείται η οποιαδήποτε μετακίνηση για βιοπορισπκό
σκοπό, σπουδές ή θεραπεία”'.
Τουριστικές μετακινήσεις αναφέρονται ήδη από την αρχαιότητα και στο μεσαίωνα,
όποτε η δραστηριότητα αυτή γινόταν κυρίως για θρησκευτκούς, εμπορικούς και πολι-πκούς
σκοπούς. Ο τουρισμός για αναψυχή ήταν κάτι άγνωστο την εποχή εκείνη. Μετά όμως τη
βιομηχανυαί επανάσταση είχαμε μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού από την επαρχία στις πόλεις
και την δημιουργία ασηκής τάξης με μεγάλα εισοδήματα, αλλά και την ανάγκη ανάπτυξης
των μέσων μετακίνησης για τη διανομή του βιoμηχαvucoύ προϊόντος. Η ανάπτυξη των
μεταφορών αποτελεί παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη του τουρισμού.
Ο τουρισμός εξελίχθηκε ραγδαία κυρίως μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Οι λόγοι που
συνετέλεσαν σ' αυτό κυρίως ήταν^;
•

Η αλματώδης τεχνολογυσί ανάπτυξη που εκμηδένισε τις αποστάσεις.

• Οι κατακτήσεις των εργαζομένων, η επέκταση των κoιvωvucώv παροχών και η
νομοθετική κατοχύρωση των διακοπών.
• Η υποβάθμιση της “ποιότητας ζωής” και η συσσώρευση πουαλων κoιvωvucώv και
ψυχολογικών προβλημάτων (άγχος, αλλοτρίωση, μόλυνση) κ.λ.π.
Ο τουρισμός λοιπόν γι' αυτούς τους λόγους προβάλλει ως αναγκαιότητα ιδιάζουσας
σημασίας.

1.2.

Η ανάπτυξη του Αιεθνούι: Τουοισυού

Παρουσιάζει ανάταυξη στα μέσα του 19“" αιώνα και από το δεύτερο μισό του 20 °*
αιώνα απέκτησε μαζικό χαρακτήρα. Ο διεθνής τουρισμός συνδέεται και με πολλές άλλες
πλευρές της διεθνούς ζωής. Εμφανίζει άνοδο ή πτώση ανάλογα με τη διεθνή πολι-ηκή και
οικονομική κατάσταση που επικρατεί σπς ετημέρους χώρες. (“Χαρακτηριστικό πρόσφατο
παράδειγμα η υποτίμηση της δραχμής, η οποία επηρέασε τον ελληνικό τουρισμό. Σε
τουρισηκούς προορισμούς που προτιμούν παραδοσιακά οι ξένος υπήρξε κατά τους μήνες
αιχμής του καλοκαιριού που διανύσαμε πρόβλημα υπερκρατήσεων, λόγω των σχετικά
χαμηλών τιμών που επικρατούσαν”)^.

' Λύτρας Περικλής, “ΤΟΥΡΕΜΟΓ” INTERBOOKS, Αθήνα 1992, σελ. 8.
^ Λύτρας Περικλής, “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ”, INTERBOOKS, Αθήνα 1992, σεΧ 61-75.
^ Κώστα Βουτσαδάκη, “ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ”, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Δευτέρα 16 Μαρτίου 1998, αρ.
«ρύλλου 4.506, σελ.7.

Η τιληθυσμιακή εξέλιξη, τα μέσα μαζικής ενημέροκτης, το κρατικό ενδιαφέρον για τον
τουρισμό τόσο στις αναπτυσσόμενες και υτιανάτττυκτες όσο και στις αναπτυγμιένες χώρες, ο
ρόλος των μεγάλων οργανωτών ταξιδιών και των αεροπορικών επιχειρήσεων ναύλωσης
αεροσκαφών, καθώς και η παγκόσμια οικονομική και πολιτυοί κατάσταση προκάλεσαν από τη
μια μεριά την αλματώδη ανάτπυξη του παγκόσμιου τουρισμού σε χώρες ότιως η Ελλάδα. Κατ'
αυτόν τον τρότιο άρχισε να παρατηρείται μια δημιουργική μεταφορά οικονομικής ευημερίας
από τα βιομηχανικά προς τα μη βιoμηχαvucά κράτη.
Οπως ήδη σημειώθηκε, η άποψη ότι η ευδοκίμηση του τουρισμού στις υπανάπτυκτες
και αναπτυσσόμενες χώρες συνεπάγεται την επίτευξη μιας σχε-πκά εύκολης και ταχύτατης
οικονομικής προόδου, παρακίνησε πολλές τέτοιες χώρες να εισέλθουν σττ|ν παγκόσμια
τουριστική αγορά.
Ομως τή δημιουργία όλων και περισσότερων νέων τουρισπκών τότιων ακολούθησε
κορεσμός της ζήτησης, με αποτέλεσμα την εμφάνιση έντονων ανταγωνισπκών φαινομένων οι
οποίες τταρουσιάστηκαν αφενός μεταξύ των αναπτυσσόμενων και υπανάπτυκτων κρατών και
αφετέρου μεταξύ αυτών και των βιομηχανικά αναπτυγμένων.
Η αδυναμία δημιουργίας προσφοράς ανάλογης προς της ζήτηση πρέπει να αποδοθεί
στην αττρογραμμάτιστη ανάπτυξη των περισσοτέρων τουριστικών τόττων των μη
βιομηχανικών χωρών και στην ανικανότητα τους να κατανοήσουν πως ο διεθνής τουρισμός
χαρακτηρίζεται από έναν έντονο ανταγωνισμό·*.
Χαρακτηρισπκό γνώρισμα του σύγχρονου διεθνή τουρισμού είναι ότι συγκεντρώνεται
περισσότερο στην Ευρώττη και τη Βόρια Αμερική.
Βασική τουριστική περιοχή του κόσμου είναι η Ευρώπη, στην οποία αναλογούν τα 2/3
του αριθμού των ξένων τουριστών, ενώ το ίδιο ποσοστό στο διεθνές τουριστικό ρεύμα
αποτελούν οι Ευρωπαίος οι οποίοι κατά κανόνα λίγο ταξιδεύουν έξω από την ήπειρο τους.
Κύρια αίτια του φαινομένου αυτού είναι c υψηλές σχεπκά τιμές εισιτηρίων στις
διηπειρωτικές συγκοινωνίες και το υψηλό κόστος τ (V υπηρεσιών σε πολλές μη Ευρωπαϊκές
χώρες.
Τα τουριστικά ρεύματα στη Δ. Ευρώπη για πολλά χρόνια είχαν σταθερή κατεύθυνση
από Βορρά προς Νότο.
Από το 1960, λόγω της συρροής τουριστών στα γνωστά τουρισηκά κέντρα των
μεσογειακών ακτών της Γαλλίας και Ιταλίας καθώς και σε άλλες χώρες της λεκάνης της
Μεσογείου, συντελέσθηκε αισθητή αλλαγή προς τα Νοτιοδυτικά και Νοτιοανατολικά
(Ισπανία- Βουλγαρία -Ρουμανία - Γιουγκοσλαβία).
Δεύτερη μεγάλη τουρισπκή περιοχή στον κόσμο είναι η Β. Αμερική (ΗΠΑ Καναδάς), στην οποία το 1975 αναλογούσαν τα 16% της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης.
Βασικά πρόκειται για τον επονομαζόμενο αμοιβαίο Τουρισμό μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και
Μεξικό’.
Όσον αφορά το Νομό Καβάλας το 1998 οι αλλοδαποί τουρίστες ανήλθαν στους 26.628
και οι ημεδαποί στους 106.624. Συνολικά δηλαδή άγγιξαν το ποσοστό των 35,70%. Οι
περισσότεροι από τους αλλοδαπούς προέρχονταν από την Γερμανία (5.384 άτομα), από τις
Η.Π.Α. (2.468 άτομα), από την Ιταλία (1.774 άτομα) καθώς και από την Αγγλία (1.240
άτομα).
Στη νήσο της Θάσου ο τουρισμός για το έτος 1998 ανήλθε σε ποσοστό 39,50%. Οι
αλλοδαποί τουρίστες ανέρχονταν τους 38.937 άτομα ενώ οι ημεδαποί τους 35.384. Οι
' Bundesminister Feure wirtschaFUiche Zusammenarbeit. Foerdenmg, Teil Π, σελ. 33, στο βιβλίο ic
’ Βουτσά Μαρία, Εισαγοητή στο Τουριστικό Μάρκετινγκ, €>εσσαλονίκη 1994.

τιερισσότεροι από τους αλλοδαπούς προέρχονταν από την Αγγλία (15.333 άτομα) και από την
Γερμανία με (9.902 άτομα). Επίσης πολλοί Τσεχοσλοβάκοι προτίμησαν το όμορφο νησί μας
(4.046 άτομα) καθώς και οι Γιουγκοσλάβοι με (2.406 άτομα). (Αναλυτικά σε επόμενο
κεφάλαιο)*.

1.3.

Τουρισμός και Τουριστικά καταλύματα.

Τα είδη και οι μορφές του διεθνούς τουρισμού, που αναπτύσσονται στις μη
βιομηχανικές χώρες, αποτελούν τον προσδιοριστικό παράγοντα για τα είδη και τις μορφές των
καταλυμάτων που πρέπει να δημιουργηθούν. Τα ξενοδοχεία απαρτίζουν το είδος καταλύματος
το οποίο σήμερα κυριαρχεί σε τέτοιες χώρες. Στην παράγραφο που ακολουθεί, θα εξεταστούν
τα αίτια που παρακινούν κράτος και ιδιωτυαί πρωτοβουλία να πραγματοποιήσουν επενδύσεις
στον ξενοδοχειακό κλάδο.

1.3.1.

Είδη και uoDoec τουρισμού

Θεωρητικά είναι δυνατή η ανάπτυξη σε μια χώρα όλων των ειδών και μορφών του
τουρισμού. Ωστόσο κοινωνικοοκονομικοί παράγοντες (π.χ. η έλλειψη επενδυτικών
κεφαλαίων, απροθυμία των ιδιωτών για ορισμένες επενδύσεις, έλλειψη εξειδικευμένου στα
τουριστικά ετιαγγέλματα προσωτπκού), αλλά και οκολογικοί παράγοντες (π.χ. ρύπανση του
περιβάλλοντος, καταστροφή της αρχιτεκτονυαίς κληρονομιάς, φτωχά αποθέματα πόσιμου
νερού) επιβάλλουν, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της τουριστικής ανάπτυξης, σημανπκούς
περιορισμούς σε τέτοιες προθέσεις.
Τα είδη και οι μορφές του τουρισμού είναι διακρίσεις του γενικού τουριστικού
συστήματος. Αποδίδουν τις σχέσεις και τα φαινόμενα που παρουσιάζονται μεταξύ των
αντικειμενικών τουριστικών στοιχείων.
Στο σχήμα που ακολουθεί εμφανίζονται τα διάφορα είδη του τουρισμού.
Μ ΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"
(διακριτικό γνώρισμα τα εξωτερικά φαινόμενα και οι επιδράσεις)
ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Εσωτερικός και εξωτερικός τουρισμός.
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ: Θερινός και χειμερινός τουρισμός.
ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ατομικός τουρισμός, μαζικός
τουρισμός, οικογενειακός τουρισμός, τουρισμός σωματείων, συλλόγων και λεσχών.
ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ: Νεολαιίσπκος τουρισμός, τουρισμός μεσήλικων, τουρισμός τρίτης
ηλικίας.
ΤΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ: ξενοδοχειακός τουρισμός, κατασκηνωτικός τουρισμός (camping),
παραξενοδοχειακός τουρισμός.
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Κοινωνικός τουρισμός, εργοστασιακός
τουρισμός, τουρισμός απόρων.

* Πληροφορίας από έρευνα του EOT ΚΑΒΑΛΑΣ.
’ Πληροφορίες από ειδικά ενημερωτικά έντυπα του EOT Καβάλας.

ΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ;
Τουρισμός
πολυτελείας,
παραδοσιακός τουρισμός, νεολαιίστικος τουρισμός, κοινωνικός τουρισμός.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΠΟΡ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΛΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΗΜΑ 1:
Τα είδη του Τουρισμού
Πηγή; Ε.Ο.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ

1.3.2.

Είδτι και

uoo <oec

καταλυuάτωv*

Για την εξυτιηρέτηση των διαφόρων ειδών και μορφών του τουρισμού είναι
απαραίτητη η ύπαρξη πουαλατν ειδών και μορφών τουρισπκών καταλυμάτων. Τα τουρισπκά
καταλύματα αποτελούν τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την τουρισπκή ανάπτυξη μιας
περιοχής.
Οι ελληνικοί τουριστικοί τόποι για να προσαρμόσουν την προσφορά τους στις
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, δηλ. της ζήτησης εμπλουτίζονται με καταλύματα
πολλών ειδών και μορφών. Η προσφορά καταλυμάτων - συνεχώς προσανατολισμένη στις
συνήθειες και στην συμπεριφορά των τουριστών, στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν κι
ακόμα στα αίτια τωυ ωθούν τους τουρίστες να εττισκεφθούν την Ελλάδα - δημιουργεί
προβλήματα ως προς τη διάκρισή τους. Με βάση τις προδιαγραφές και την προσφορά τους
μπορεί να γίνει η ακόλουθη γενική διάταξη των καταλυμάτων:

Ξενοδοχεία

Hotels

Μοτέλ

Motels

Ενοικιαζόμενα σττίτια / δωμάτια

Apartments

Ξενώνες νέων

Youth Hostels

Οργανωμένες κατασκηνώσεις

Camping

Βίλες/σαλέ

Villas/chalets

Ενοικιαζόμενα τροχόσπιτα

Motor homes

Τουριστικά (παραθεριστικά) χωριά

Holiday Villages

1.4.

Ξενοδογεία και Παοαξενοδογεία^

Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες της Ευρώπης
παρατηρείται μια μείωση του ποσοστού της ξενοδοχίας στο σύνολο του δυναμικού των
καταλυμάτων. Αντίθετα, σημειώνεται μια έξαρση κατασκευής συμπληρωματικών
(βοηθητικών καταλυμάτων).
Βοηθητικά καταλύματα θεωρούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, τα
κάμπινγκ κ.λ.π. Αποτελούν τη λεγάμενη παραξενοδοχία. Ενώ την ξενοδοχεία αποτελούν τα
ξενοδοχεία, μοτέλ, τουριστικά χωριά κ.λ π.
Το φαινόμενο αυτό πρέπει, κατά πρώτο λόγο, να αποδοθεί στο γεγονός της
συμμετοχής στον τουρισμό εκατομμυρίων ατόμων που ανήκουν στα κοινωνικά στρώματα με
μέσο και χαμηλό εισόδημα. Κατά δεύτερο λόγο πρέπει να αποδοθεί στα οικονομικά
πλεονεκτήματα που προσφέρουν, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, οι επενδύσεις στις
διάφορες μορφές καταλυμάτων της παραξενοδοχείας.
Έτσι λοιπόν η επιθυμία των οικονομικά ασθενέστερων τουριστών να κρατήσουν σε
όσο το δυνατό χαμηλότερο επίπεδο τα έξοδα για τη διαμονή και διατροφή τους, στρέφει τη
ζήτηση τους στα βοηθητικά καταλύματα- με τις χαμηλές τιμές.

* Δ. Καραχρτζίτης-Μ. Κομνηνάχης ‘Το Μάνατζμεντ της Τοτίριστκής Εχΐ5ρρησης”, ΓΑΛΑΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 1995, σελ. 18.
®Παυλίδης Παύλος, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΑΘΗΝΑ, 1993, σελ. 98

ο άλλος παράγοντας στον οποίο οφείλεται η ραγδαία εττέκταση της κατασκευής
καταλυμάτων της παραξενοδοχείας είναι οι επενδυτές. Κυρίως άτομα με περιορισμένα
κεφάλαια, ιδιοκτήτες μικρών οικοττέδων που κατά κανόνα χρηματοδοτούνται από τους
οπερέϊτορς, επενδύουν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και σε άλλες μορφές βοηθητικών
τουριστικών καταλυμάτων. Εδώ υπάρχουν γι' αυτούς τα σημαντικότερα οικονομυτά
ττλεονεκτήματα του χαμηλού εττενδυτικού και λειτουργυτού κόστους. Έτσι εξασιραλίζουν μια
ικανοποιητική απόδοση του κεφαλαίου, καθώς επίσης τιροστατεύονται από οικονομικούς
κινδύνους ότκος, υψηλός πληθωρισμός της χώρας και ενδεχόμενες υποτιμήσεις της δραχμής.

1.5.

Η επίδραση των ^ενοδογείων στην τουριστική ανάτττυζτι.

Αναμφίβολα το ξενοδοχείο είναι το είδος του τουρισπκού καταλύματος που ασκεί την
πιο αξιόλογη θετυαί επίδραση στην τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου. Οι λόγοι πρέπει να
αναζητηθούν στα οικονομικά, κοινωνικά και ττεριβαλλονπκά πλεονεκτήματα τα οποία
προσφέρει.
Η πρώτη εμφάνιση των ξενοδοχείων, χάνεται στα βάθη των αιώνων. Στην Ελλάδα το
πραχτο ξενοδοχείο ιδρύθηκε το 1928 στο Ναύπλιο με την ετιωνυμία “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΟ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ”.
Τα ξενοδοχεία θεωρούνται βασυτοί παράγοντες της ανάπτυξης του τουρισμού. Με τα
σημερινά δεδομένα δεν νοείται τουρισμός χωρίς κατάλληλα ξενοδοχεία, διότι το
ξενοδοχειακό δυναμικό μιας χώρας αποτελεί βασική υποδοχή του τουρισμού, της υποδοχής
δηλ. τόσο του πληθυσμού που διακινείται στο εσωτερικό της όσο και των ξένων τουριστών.
Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν να αναφέρουμε την ποιοτυσί διάρθρωση των
ξενοδοχείων. Στην Ελλάδα η ποιοτυσί κατάταξη των ξενοδοχείων γίνεται από τον αρμόδιο
κρατικό φορέα τουρισμού (EOT) σύμφωνα με ορισμένα πρότυπα. Ας σημειωθεί ότι η
ποιοτική κατάταξη ξενοδοχείων δεν υφίσταται σε όλες τις χώρες. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι
το γεγονός ότι σε ελάχιστες χώρες οι διαδικασίες ποιοτικής επιλογής γίνονται από το κράτος.
Με βάση τα πρότυπα του E O T. οι δώφορες επιχειρήσεις κατατάσσονται σε
κατηγορίες προσφοράς καταλυμάτων. Έτσι έχουμε.

-

Ξενοδογεία (Πολυτελείας και A ’μέχρι Ε ' κατηγορίας)

-

Bungalows (Πολυτελείας και A 'μέχρι Γ ’ κατηγορίας)

-

Motel (Πολυτελείας και A ' μέχρι Γ ' κατηγορίας)

-

Επιπλωυένα διαυεοίσυατα (Α ' και Γ ' κατηγορίας)

-

Ξενώνες (Α ' και Β ' κατηγορίας)

-

Οικοτροφεία (Α ' και Γ ' κατηγορίας)

-

Πανδογεία (χωρίς καμία κατάταξη)'"

Σύμφωνα με τους όρους του Μάρκεηνγκ, οι παράγοντες: κατάλληλη εγκατάσταση,
τοποθεσία και υψηλά στάνταρ άνεσης και αποδοτικότητας, είναι τα πρωταρχικά στοιχεία που
πρέπει να υπάρχουν και να προσεχθούν σε ένα κατάλυμα. Μάλιστα ενόψει της ανάληψης της
Ολυμπιάδας του 2004 ο εκσυγχρονισμός της τουριστικής μονάδας προβάλλει, εκ των
πραγμάτων, ως επιτακτική ανάγκη για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Γι' αυτό
Πληροφορίες από τον Ε.Ο.Τ. Καβάλας.

το λόγο θα γίνουν επενδύσεις της τάξεως των 2,7 δις. Δρχ. και επιχορηγήσεις των 760 εκ.
δρχ". Τα χρήματα αυτά θα δοθούν σε ένδεκα τουριστικές περιοχές μέσα στις οποίες
περΛαμβάνεται και ο Νομός Καβάλας με ύψος επένδυσης 959 εκ. δρχ. και επιχορήγησης 220
εκ. δρχ. Ακόμη, αξίζει να σημειώσουμε και τις πλέον πρόσφατες εγκρίσεις επενδυτικών
σχεδίων για ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων στη χώρα, που έγιναν από τις υπηρεσίες
του Ε.Ο.Τ., κατά τη διάρκεια του 1997. Τα νέα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν ανήλθαν
στα 487 ενώ η συνολική δυναμικότητα των ξενοδοχείων ανέρχεται σε 9.511 δωμάτια με
18.794 κλίνες.
Από το σύνολο των εγκρίσεων, το μεγαλύτερο μέρος και συγκεκριμένα τα 72 σχέδια,
αφορούν ξενοδοχεία Γ' κατηγορίας, ενώ τα 30 σχέδια αφορούν ξενοδοχεία Α' κατηγορίας.
Όσον αφορά το Νομό Καβάλας πρόκειται να κατασκευαστούν ένα ξενοδοχείο στο
Αιμένα της Θάσου, Γ' κατηγορίας με 27 δωμάτια και 55 κλίνες καθώς και επιπλωμένα
διαμερίσματα Γ' κατηγορίας με 10 δωμάτια και 20 κλίνες.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα περισσότερα σχέδια αφορούν το Νομό Θεσσαλονίκης’^.
Κλείνοντας την ενότητα αυτή θα ήθελα να παραθέσω τις απόψεις δύο σημανπκών
ανθρώπων του ξενοδοχειακού κλάδου.
Ο Conrad Hilton είπε ότι “Εάν ένας τουρίστας είναι ευχαριστημένος με το ξενοδοχείο
του, τότε είναι και με τον τουρισπκό τόπο αλλά και με τις διακοπές τους”'^. Η ομολογούμενη
ακραία άποψη του Hilton τονίζει την ιδιαίτερα μεγάλη πίστη του στον αναπτυξιακό ρόλο του
ξενοδοχείου
Ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Βέρνης Vost Krippendorf ανέφερε ότι: “Ο
τουρισμός έχει συμφέρον από τη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων αφενός γιατί
παρουσιάζουν μεγαλύτερη πληρότητα, αφού εφαρμόζουν ένα επαγγελματικό σύστημα
πωλήσεων και αφετέρου διότι τα ξενοδοχεία αποτελούν είδος τουριστικού καταλύματος που
είναι ευπροσάρμοστο στο περιβάλλον, μιας και κατασκευάζονται συγκεντρωτικά”'·*.

" Γιώργος Ν. Αγγελής, “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”. ΕΞΠΡΕΣ. Τετάρτη 27 Ιανουάριου 1999. σελ. 19.
ΚΑΜΠΕΛΙΕ ΣΤΑΥΡΟΣ. “ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 487 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ” ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
ΑΥΓΟΥΓΓΟΣ 1998. ΤΕΥΧΟΣ 232. σελ. 57.
” W. D. PATTERSON. “FACTS AND FIGURES”. Από το βιβλίο του Π.ΠΑΥΛΙΔΗ “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ”,
σελ 17.
VOST KRIPPENDORF. “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ” Βλ το ίδιο όπως 13. σελ 23.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ο όρος Μάρκετινγκ στις μέρες μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δύσκολα θα βρει κανείς
σήμερα δημοσιεύσεις σχετικές με τις ετηχειρήσεις, ότιου δεν γίνεται αναφορά στο Μάρκετινγκ.

2.1 ■Σημασία και ε£,έλι£η του Μάρκετινγκ
Για πολλά χρόνια επαγγελματίες και μη είχαν μπερδέψει το Μάρκετινγκ με τις
πωλήσεις. Αλλά ο τομέας του Μάρκετινγκ περικλείει πολύ περισσότερα από ότι η πράξη της
πώλησης μόνο. Στην πραγματικότητα, η πώληση δεν είναι παρά ένα μόνο από τα πολλά
τμήματα που συγκροτούν την εταστήμη του Μάρκετινγκ.
Το Μάρκετινγκ είναι μια πολύ πλατιά έννοια.
Ο ορισμός που έδωσε η Αμερικάνικη Ένωση Μάνατζμεντ είναι: ‘Ή διαδικασία του
σχεδιασμού και εκτέλεσης της ιδέας, της τιμολόγησης, της προώθησης και διανομής των
ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών, για τη δημιουργία ανταλλαγών που θα ικανοποιούν ατομικούς
και επιχειρηματικούς στόχους”’^. Με απλά λόγια, το Μάρκετινγκ περιλαμβάνει οτιδήποτε
χρειάζεται για να μεταφερθεί ένα προϊόν από τον πίνακα σχεδιασμού στα χέρια του τελικού
πελάτη.
Ένας άλλος ορισμός του Μάρκετινγκ είναι αυτός που ορίζει το Βρετανικό Ινστιτούτο
Μάρκετινγκ ως εξής: “Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία της διοίκησης, με την οποία
εντοπίζοντας προβλέπονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτή με κάποιο κέρδος
για την επιχείρηση” (Βλέπε Σχήμα 2, Ορισμός Μάρκετινγκ).

Σχήμα 2.

ΕΝΤ011ΙΖΕΙ

Ι

I

'

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

’’ “Το συμβούλιο της Α.Μ.Α. η

Η φιλοσοφία του Μάρκετιν/κ σύμφωνα με τον ορισμό του Βρετανικού Ινσητούτου
του Μάρκετινγκ.

Η Ε ΞΕΛ ΙΞΗ Τ Ο Υ Μ Α ΡΚ Ε Τ ΙΝ Γ Κ
Η τιερίοδος τφοσανατολισμού των ετηχειρήσεων στο Μάρκετινγκ άρχισε από το 1960.
Πριν όμως από αυτήν την περίοδο, είχαν προηγηθεί οι περίοδοι του προσανατολισμού των
επιχειρήσεων στην παραγωγή και στις πωλήσεις. Εντούτοις ακόμη και σήμερα δεν έχα γίνει
αποδεκτή η φιλοσοφία του Μάρκετινγκ από το σύνολο των επιχειρήσεων'®.

Α. Φάση προσανατολισμού στην παραγιογή .
Οι επιχειρήσεις που ήταν προσανατολισμένες στην παραγιογή πίστευαν ότι:
1.

Κάθε τι που μπορούσε να παραχθεί, μπορούσε και να πωληθεί

2.

Η βασικότερη δραστηριότητα της διοίκησης τη επιχείρησης έπρεπε να είναι η
διατήρηση του κόστους παραγαγής σε χαμηλά επίπεδα.

3.

Η εταχείρηση έπρεπε να παράγει μόνο ορισμένα βασικά προϊόντα.

Για τις επιχειρήσεις αυτές η ασαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά βασιζόταν στη
φιλοσοφία της παραγωγής και όχι στη φιλοσοφία του Μάρκετινγκ.
Αυτό που πίστευαν οι επιχειρηματίες εκείνης της εποχής ήταν ότι: αυτό που χρειάζεται
η επιχείρηση μας είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η βελτίωση των μεθόδων
παραγωγής του προϊόντος.

Β. Φάση προσανατολισμού στις πωλήσεις .
Κατά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο οι επιχειρήσεις, κυρίως στις Η.Π.Α, βρέθηκαν με
τεράστια αποθέματα και περίσσια παραγωγική δυναμικότητα, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη
ζήτηση για τα προϊόντα τους.
Οι επιχειρήσεις αναγνώριζαν την ανάγκη της δημιουργίας μιας καλά εκπαιδευμένης
δύναμης πωλητών, που θα μπορούσε να πείσει τους χονδρέμπορους, τους λιανέμπορους και
τους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα τους. Έτσι σιγά-σιγά άρχισαν να πιστεύουν στη
φιλοσοφία των πωλήσεων.

Γ. Φάση Προσανατολισμού στο Μάρκετινγκ” .
Κατά τη δεκαετία του 1960 εμφανίστηκε η φιλοσοφία του Μάρκετινγκ.

'* Κώστα και Αλίξία Τζωρτζάκη, “ΜΑΡΚΕΠΝΓΚ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”, ROSHJ. Αθήνα 1996, σελ. 52.
” BXim το ίδιο όπως 16, σελ. 53.
'* Βλέπε το ίδιο όπως 17, σελ 54.
Βλέπε το ίδιο όπως 18, σελ 55.

-11Σύμφωνα με τη νέα αυτή φιλοσοφία, οι ετηχειρήσεις θα έπρετιε πρώτα να εντοπίσουν τι
ετηθυμεί ο καταναλωτής και μετά να τφοστιαθήσουν να το τιαράγουν.
Η φιλοσοφία του προσανατολισμού στο Μάρκετινγκ προτείνει τρεις βασικές ιδέες:
1.

Οι ετηχειρήσεις θα πρέτιει να τιαράγουν μόνο ότι ετηθυμεί ο καταναλωτής.

2.

Η βασική στρατηγική της ετηχείρησης πρέπει να είναι η
τιρογραμμάτων για την κανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή.

3.

Οι αποφάσεις της διοίκησης θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση τα
μακροχρόνια προγράμματα πωλήσεων και όχι με βάση τις ευκαιριακές
πωλήσεις.

ανάτττυξη

Το πιστεύω των επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας είναι:
Τι επιθυμεί να αγοράσει ο καταναλωτής που μπορεί με κέρδος να κατασκευάσει η
επιχείρησή μας;

Δ. Φάση Προσανατολισμού στο σύστημα Μάρκετινγκ^*.
Στην δεκαετία του 1980 ορισμένες επιχειρήσεις προχώρησαν από τον προσανατολισμό
στο Μάρκετινγκ, στη φάση του προσανατολισμού στο σύστημα Μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τη
νέα αυτή φιλοσοφία, το Μάρκετινγκ εττηρεάζει ολόκληρη την επιχείρηση.
Οι πάντες στην επιχείρηση πρέπει να καταλαβαίνουν ότι ο σημερινός καταναλωτής δεν
αγοράζει τιλέον προϊόντα, αλλά οφέλη.
Εκείνο που πιστεύουν οι επιχειρήσεις αυτές είναι ότι: όλες οι διευθύνσεις της
επιχείρησης πρέπει να είναι προσανατολισμένες προς τον καταναλωτή.

2.2.

Η Γένεση του
Management)^*.

τοαέα

-me

διοίκηστις

Μάρκετινγκ

fiVlarketing-

Διαχρονικά η επιχειρησιακή αντίληψη μεταβλήθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε η διοίκηση
να μην προσανατολίζεται από την επιχείρηση προς την αγορά, αλλά από την αγορά προς την
επιχείρηση. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται από την παγκόσμια βιβλιογραφία με τον όρο
“Marketing-Management” για να τονιστεί: Πρώτον η προτεραιότητα, το προβάδισμα του
λειτουργικού τομέα του Μάρκετινγκ έναντι των λειτουργικών τομέων του εφοδιασμού και της
παραγωγής, και δεύτερον, ο προσανατολισμός των λειτουργιών της διοίκησης
(προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος) προς τα όργανα του Μάρκετινγκ. Με
άλλα λόγια αναγνωρίζεται η συμβολή του Μάρκετινγκ στην έρευνα, οργάνωση,
προγραμματισμό και έλεγχο ολόκληρης της επιχειρησιακής δραστηριότητας.
Το Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ λαμβάνει χώρα για την αντιμετώπιση των διαδικασιών
ανταλλαγής, η οποία απαιτεί σημαντική δουλειά και επιδεξιότητα. Τα άτομα αποκτούν μεγάλη
δεξιοτεχνία στις αγορές που κάνουν για να ικανοποιήσουν τις διάφορες ανάγκες τους. Οι
επιχειρήσεις όμως, φέρονται με περισσότερο επαγγελματισμό κατά τον χειρισμό των
διαδικασιών ανταλλαγής. Αναλυηκότερα, το μάρκετινγκ-μάνατζμεντ είναι η διαδκασία του
σχεδιασμού και της υλοποίησης, της σύλληψης, της πμολόγησης, της προώθησης και της
“ Βλέπε το ίδιο όπως 19, σελ. 56.
PHILIP KOTLER, “ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ', INTERBOOKS, Αθήνα 1995, σελ. 51-55.

διανομής ιδεών, αγαθών και των υπηρεσιών που θα προκαλέσουν ανταλλαγές οι οποίες
ικανοτιοιούν τους ανπκειμενικούς στόχους των ατόμων και των οργανισμών.
Ο ορισμός αυτός αναγνωρίζει ότι το μάρκετινγκ-μάνατζμεντ είναι μια διαδκασία τιου
συνδυάζει ανάλυση, σχεδίασμά, εφαρμογή και έλεγχο, που καλύπτει ιδέες, αγαθά και
υτιηρεσίες, που στηρίζεται στην έννοια της ανταλλαγής και που στόχος του είναι να δώσει
ικανοποίηση στα μέρη που συμμετέχουν.
Το μάρκεττνγκ-μάνατζμεντ μπορεί να συμβεί σε έναν οργανισμό, λόγου χάρη σε μια
ξενοδοχειακή μονάδα σε σχέση με οποιαδήποτε από τις ομάδες αγορά της. Ο προσωπάρχης
δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας, ο διευθυντής προμηθειών για τις ανάγκες του
ξενοδοχείου και ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών, στην αγορά του χρήματος. Αυτοί
πρέπει να θέσουν αντικειμενικούς στόχους και να καταστρώσουν στρατηγικές για να
ετητύχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα σ' αυτές τις αγορές. Κατά παράδοση, όμως, τα
στελέχη αυτά δεν ονομάζονται μάρκετερς, διότι το μάρκετινγκ- μάνατζμεντ ταυτίζεται με
καθήκοντα και προσωπικό που ασχολείται με την αγορά καταναλωτών-πχλατών. “Το
μάρκετινγκ-μάνατζμεντ έχει καθήκον να επηρεάσει το ύψος, τη χρονική στιγμή εμφάνισης και
τη σύνθεση της ζήτησης κατά τρόπο που θα βοηθήσα τον οργανισμό να επιτύχει τους
στόχους. Το μάρκετινγκ-μάνατζμεντ είναι κατά βάση μάνατζμεντ της ζήτησης. Τα καθήκοντα
των μάρκετινγκ-μάνατζερ είναι να διεξάγουν έρευνα, σχεδίασμά, υλοποίηση και έλεγχο του
μάρκετινγκ”.

2.2.1.

Το Μάρκετινγκ OXtioic Ποιότητας^^

Ζούμε σε μια εποχή που το περιβάλλον μας μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα. Η
τεχνολογία παρουσιάζει μια ραγδαία πρόοδο, με προεξέχοντες κλάδους την πληροφορυ<ή και
τη βιογενετική.
Όλες αυτές οι ραγδαίες αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος επηρεάζουν άμεσα τον
καταναλωτή-πελάτη, αλλά περισσότερο την επιχείρηση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα
στελέχη των επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν νέες μεθόδους και τεχνικές
διοίκησης. Έτσι, η έννοια της διοίκησης των επιχειρήσεων και του Μάρκετινγκ έχει
εμπλουτιστεί με νέες θεωρίες και ιδέες. Ολες αυτές οι νέες θεωρίες, ενώ ξεκινούν με
διαφορετική αφετηρία, έχουν τον ίδιο προορισμό και τον ίδιο στόχο: την ικανοποίηση του
καταναλωτή-πελάτη. Αυτό δείχνει τελικά να είναι το μοναδικό εργαλείο τόσο για το
Μάρκετινγκ, όσο και για ολόκληρη την επιχείρηση.
Τελευταία γίνεται πολύς λόγος στον κόσμο των επιχειρήσεων, για θεωρίες και έννοιες,
όπως του Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας (ΜΟΠ), του Μάρκετινγκ Ολικής Ποιότητας (Μαρκ.
Ο.Π.).
Στόχος του συστήματος αυτού είναι να παράγει η επιχείρηση ακριβώς τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες που ζητά ο καταναλωτής-πελάτης.
Πολλοί συγγραφείς δεν πιστεύουν ότι υπάρχει τίποτα νέο ή κάτι που να διαφοροποιεί
τις δύο έννοιες. Το μόνο που διαφοροποιεί είναι ότι το ξεκίνημα τους είναι διαφορετικό. Το
Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας, ξεκίνησε από τους τεχνικούς της επιχείρησης και έγινε
αποδεκτό ως ιδέα από το γενικό Μάνατζμεντ της επιχείρησης. Το Μάρκετινγκ ολικής
Ποιότητας προήλθε από τους Μάρκετερς, οι οποίοι απλώς συμφώνησαν με το Μάνατζμεντ
Ολικής Ποιότητας και το μετονόμασαν σε Μάρκετινγκ Ολικής Ποιότητας. Η μετονομασία

“ Κώστα και Αλεξία Τζωρτζάκη, "‘ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”, ROSIU, Αθήνα 1996, σελ. 56-64.

αυτή έγινε για να ατιοδειχθεί ότι αυτά που υποστηρίζει τ Μ.Ο.Π. είναι αυτά ακριβώς τιου
υποστηρίζει επί σειρά ετών το Μάρκετινγκ.
Η αφετηρία και η κατάληξη του Μ.Ο.Π. αποτελούν υποβοηθητικά στοιχεία για το
Μάρκετινγκ αφού με αυτό τον τρόπο τα στελέχη του Μάρκετινγκ δεν θα δυσκολευτούν να
περάσουν την ιδέα τους ότι δηλαδή η σημερινή επιχείρηση για να επιτύχες πρέπει να
καθοδηγείται από το Μάρκετινγκ.
Σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση καλό θα ήταν να δίναμε τον ορισμό του
Μ.Ο.Π. : Είναι η ολοκληρωτική δέσμευση για συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών,
η οποία εκδηλώνεται με τη συμμετοχή όλων, ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι
διατηστωμένες σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας με αριστοποιημένο
κόστος.
Για να δώσει όμως η ετηχείρηση τα φτερά του ενθουσιασμού στους τιελάτες της πρέπει
να έχει δώσει πρώτα τα φτερά του ενθουσιασμού στο προσωπικό της - στους εσωτερικούς της
πελάτες.

2.2.2.Ι. Αιοίκΐκπι ολικής ποιότιιτα€ για ξενοδσ/εία^
Η αποτυχία μιας ξενοδοχειακής ή τουριστικής επιχείρησης να προσφέρει στους πελάτες
της το προϊόν (ή υπηρεσία) με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αυτοί επιθυμούν, είναι δυνατό
να παρομοιασθεί με έναν ιό. Ένας τέτοιος ιός θα μπορεί να επιτεθες να αναπτυχθεί και να
εξαπλωθεί καταστρέφοντας τελικά την επιχείρηση. Η εφαρμογή ενός προγράμματος ολικής
ποιότητας δεν αποτελεί απλώς το φάρμακο για την καταπολέμηση του ιού αλλά δημιουργεί
ένα σύστημα ανοσίας της επιχείρησης σε παρόμοιες καταστάσεις.
Η έννοια της φιλοσοφίας της ολικής ποιότητας βασίζεται στη δημιουργία της
αναγκαίας εσοοτερικής διοικητικής και λειτουργικής δομής μιας επιχείρησης, ώστε να
διασφαλιστεί η ποιότητα του προϊόντος και της προσφερόμενης υτιηρεσίας.
Για την επιτυχή εφαρμογή ενός προγράμματος ολικής ποιότητας είναι αναγκαία η
αλλαγή της διοικητικής φιλοσοφίας της ξενοδοχειακής μονάδας. Κατ' αρχάς, είναι απαραίτητη
η άμεση και ενεργή συμμετοχή όλου ανεξαιρέτως του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις
βαθμίδες. Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται στην άμεση και έμμεση
ικανοποίηση του πελάτη. Η εξασφάλιση της επιτυχίας του συστήματος ολικής ποιότητας
προϋποθέτει την δημιουργία της κατάλληλης υποδομής:
ανάλογη λειτουργική οργάνωση της μονάδας, ώστε να αποφεύγεται η παροχή
εσφαλμένων υπηρεσιών και προ'ίόντων,
ανάλυση όλων των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη
λειτουργία του συστήματος και την ποιότητα του τελικού προϊόντος,
αυστηρός προσδιορισμός
χαρακτηριστικών και
Θέληση για ουσιαστική
ενδιαφερόμενων μερών.
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Έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι η εφαρμογή του συστήματος διοίκησης ολικής
ποιότητας είχε ιδιαίτερα θετική επίδραση στη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.
^ Ευάγγελος Χρήστου, “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ”, '
Απρίλιος 1997, τεύχους 218, σελ. 112-U3.

Ειδικότερα για ξενοδοχειακές μονάδες, έχει διαπιστωθεί ότι η διοίκηση ολικής
ποιότητας σχετίζεται άμεσα με τη μακροχρόνια βελτίωση των δεικτών κερδοφορίας και
μεριδίου της αγοράς. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Μ.Ο.Π. σε μία ξενοδοχειακή
επιχείρηση είναι τα εξής:
Καλύτερη επικοινωνία μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού.
Ουσιαστική συμμετοχή όλου του προσωπικού στη βελτίωση της λειτουργίας
της μονάδας μέσω ατομικού αυτοελέγχου.
Αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.
Σημαντική βελτίωση της ροής λειτουργίας της επιχείρησης και αποφυγή
λαθών ή άσκοπων δραστηριοτήτων.
Δραστική αύξηση της παραγωγικότητας.
Δημιουργία σημαντικού συγκριτικού πλεονεκτήματος σε σχέση με τον
ανταγωνισμό.
Περισσότερη εμπιστοσύνη από την πελατεία.
Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και μείωση των παραπόνων από
τους πελάτες.
Αύξηση του μεριδίου αγοράς
ικανότητας με τουρ οπερέϊτορ.

και βελτίωση

της

διαπραγματευτικής

Δυνατότητα αύξησης της τιμής των παρεχόμενων υτιηρεσιών χωρίς κίνδυνο
συρρίκνωσης της πελατείας.
Βελτίωση της εικόνας του ξενοδοχείου προς την κοινή γνώμη.
Ευαισθητοποίηση της επιχείρησης στις ανάγκες της αγοράς και ευέλικτη
προσαρμογή στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Κλείνοντας, η φιλοσοφία του Μ.Ο.Π. δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα είδος
πανάκειας για όλα τα προβλήματα μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Ανεξαρτήτως των
πλεονεκτημάτων της, η ολική ποιότητα δεν είναι δυνατό να αποτελέσει το μαγκό ραβδί ενός
σύγχρονου μάνατζερ, διότι είναι δυνατό να ανπμετωπισθεί το εξωτερκό περιβάλλον μιας
επιχείρησης ως δεδομένο και στατικό. Πάντως η διεθνής εμπειρία έχει να παρουσιάσει ένα
μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών ετηχειρήσεων, οι οποίες ισχυρίζονται ότι απολαμβάνουν
σημανπκών πλεονεκτημάτων, λόγω της εφαρμογής του Μ.Ο.Π.

2.3.

Το Μάρκετινγκ και η Ελληνική Επιγείρτιση

Πολλοί έλληνες επιχειρηματίες αμφισβητούν τη σπουδαιότητα του Μάρκετινγκ.
Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν επιχεφήσεις οι οποίες, ενώ έχουν σε πλήρη ανάπτυξη τη
Διεύθυνση Μάρκετινγκ στο οργανόγραμμα τους, αποτυγχάνουν Και υπάρχουν άλλες οι
οποίες, ενώ έχουν μια σκιώδη οργάνωση Μάρκετινγκ, επιτυγχάνουν.
Η επιτυχία, δεν εξασφαλίζεται με μια απλή δόμηση των λειτουργιών. Μάρκετινγκ σε
ένα οργανόγραμμα, αλλά με την αποδοχή της φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ από ολόκληρη την
επιχείρηση. Από την κορυφή της Διοικητικής πυραμίδας και να συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα
της ιεραρχίας.
Κώστα και Αλεξία Τζωρτζάκη, ΟΠ.Π., σελ. 66-71.

Ορισμένοι τιάλι, έχουν παρεξηγήσει το Μάρκετινγκ. Λένε ότι; Από το Μάρκετινγκ
μπορούν να οαφεληθούν μόνον οι μεγάλες και οι τιολυεθνυ<ές επιχειρήσεις. Αντίθετα όμως,
απ' ότι πιστεύουν, το Μάρκετινγκ είναι απλό, πρακτικό και αναγκαίο.
Το κλειδί λοιπόν της επιτυχίας είναι να προσφέρουμε στον πελάτη ότι ακριβώς αυτός
επιθυμεί
Πρέτιει να ικανοποιείτας αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται πριν να τον κατανοήσουμε.
Τέλος, μπορεί κανείς να πες ότι οι έλληνες επιχειρηματίες σε ένα μεγάλο ποσοστό
αγνοούν το Μάρκετινγκ. Με την καθολική γνώση στα θέματα Μάρκετινγκ, θα σταματήσει η
συρρίκνωση της ελληνικής επιχείρησης και οι έλληνες ετηχειρηματίες θα μτιορέσουν να
δώσουν λύσεις στα οποιαδήποτε προβλήματά τους.
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Στην ξενοδοχεία σύντομα έγινε αντιλητιτή η στιουδαιότητα του Μάρκετινγκ. Δυστυχώς
όμοις την αναγνώριση του ρόλχη) του μάρκετινγκ οι περισσότεροι έλληνες ξενοδόχοι
καθυστέρησαν να την κατανοήσουν ή δεν προχώρησαν στην επιστημονυαί εφαρμογή του.

3.1.

Το Μάρκετινγκ στην ελληνικτί ξενοδσ/ειαιαι πρακτική.

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, οι περισσότεροι από τους έλληνες επιχειρηματίες
τηστεύουν ότι από το Μάρκετινγκ ωφελούνται μόνο οι μεγάλες και οι τιολυεθνικές
επιχειρήσεις.
Έτσι και στην ξενοδοχεία, επικρατεί η αντίληψη ότι το μάρκετινγκ είναι
“αποκλειστικά” των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.
Συνήθως ακούγονται απόψεις όπως “τι μάρκετινγκ να κάνεις όταν οι ξένοι σου
επιβάλλουν τις τιμές” ή “Η διαφήμιση είναι δαπάνη και επομένως κερδίζω αν δεν την κάνω”
Καθώς και “η τουριστική κίνηση είναι πεσμένη, είναι χαμένη υπόθεση το μάρκετινγκ”.
Βέβαια πρέττει να ομολογήσει κανείς ότι οι παραπάνω απόψεις ηχούν σαν ορθές, αλλά
στην πραγματικότητα δεν είναι, κι' αυτό γιατί πηγάζουν, κατά κύριο λόγο, από την άγνοια και
από τον εφησυχασμό που προκαλεί η εφαρμογή μιας μακροχρόνιας παθητικής επιχειρησιακής
τακπκής. Είτε η ξενοδοχειακή μονάδα είναι μικρή ή μεγάλη, εάν εφαρμόσει ένα κατάλληλο
σχέδιο μάρκετινγκ τότε μπορεί να πετύχΏ αξιόλογα αποτελέσματα.
Έτσι και μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα δεύτερης ή και τρίτης κατηγορίας, μπορεί με
τη χρήση του μάρκετινγκ να αυξήσει τους πελάτες της καθώς και το κύρος της. Αυτό θα το
πετύχει εάν πρώτα απ' όλα ικανοποιεί το προσωπικό της, τους εσωτερικούς της πελάτες.
Τα ανώτατα στελέχη πρέπει να δείχνουν ένα προσιτό και φιλικό πρόσωπο προς τους
εργαζομένους κι όχι ένα απόμακρο και απροσπέλαστο, αδύνατο να προσεγγισθεΰ
Ακόμη χρειάζεται να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον καθιερώνοντας έρευνα γύρω
από τα ανθρώπινα προβλήματα του ξενοδοχείου όπως είναι η υποκίνηση των εργαζομένων, η
αξιολόγηση αποδόσεως κ.α
Τέλος, αναπόφευκτη ευθύνη των διοικούντων είναι η πρόσθετη εκπαίδευση των
εργαζομένων, κι αυτό διότι η εκπαίδευση του πpoσωπucoύ στις τουριστικές επιχειρήσεις είναι
μια πολυσύνθετη δυναμική αναγκαιότητα. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή
με τον πελάτη, χρειάζεται να μιλούν πολλές ξένες γλώσσες και να έχουν άψογη τεχνική στην
ειδικότητά τους. Η εκπαίδευση τους είναι εκπαίδευση τόσο των χεριών όσο και του
πνεύματος, δηλαδή απόκτηση χειρονακηκών ειδικοτήτων πλαισιωμένων με τεχνικές και
ανώτερη πνευματική κατάρτιση. Η δεξιοτεχνία στις ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή η ικανότητα
ελέγχου και επιρροής των προσωπικών μας αισθημάτων παίζει σημανηκό ρόλο κύρια στη

“ Κσνελλόπουλχις Κ. Χαράλαμπος, “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ”. ΑΘΗΝΑ 1991, σελ 25.

σχέση ανάμεσα στον τιελάτη και τον υτιάλληλο και γενικά στην τεταμένη ατμόσφαιρα που
συναντάται σε μία δραστήρια τουριστική επιχείρηση^.
Εκτός όμως από τους εσωτερικούς πελάτες η ξενοδοχειακή μονάδα, χρειάζεται να
ασχοληθεί και με τους εξωτερικούς της πελάτες. Χρειάζεται να δοθεί προσοχή στον πελάτη
και να προσφερθεί σ' αυτόν ένα τιροίόν ή μια υττηρεσία που ανταποκρίνεται στις ττροσδοκίες
του όσον αφορά της ποιότητα και την αξία. Κι' αυτό γιατί τα ττράγματα δεν είναι αττλούστερα
όπως πριν. Η πpαγματucότητα σήμερα είναι ένας περίπλοκος κόσμος όπου οι ανάγκες και οι
επιθυμίες του πελάτη δεν είναι καθόλου φανερές. Οι προσδοκίες των πελατών διαρκώς
εξελίσσονται και διαμορφώνονται από τις πράξεις των ανταγωνιστριών ξενοδοχείων (όσον
αφορά τις τιμές, την εξυπηρέτηση, το χώρο, το φαγητό, τη διασκέδαση κ.α.), την τεχνολογία,
τα κοινωνικά πρότυπα και ακόμα και τα διεθνή γεγονότα.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένας σωστός μάνατζερ, έστω και ενός μυτρού ξενοδοχείου,
εάν θέλει να έχει υψηλά κέρδη από την επιχείρηση του, πρέπει να υιοθετήσει το μάρκετινγκ.
Έτσι θα καταφέρει να αποκτήσει υψηλό μερίδιο πελατών καθώς και αύξηση του κύρους της
επιχείρησης του.
‘Έρευνα έχει αποδείξει ότι οι δυσαρεστημένοι πελάτες έχουν μια αρνητυσί επίπτωση
στα κέρδη της επιχείρησης. Σε ένα γενικό καταναλωτικό πλαίσιο, μια μελέτη προσδιόρισε πως
το 90% των πελατών που είναι δυσαρεστημένοι από τις υπηρεσίες που τους προσέφερε μια
επιχείρηση, δεν θα ξανακάνουν δουλειές με αυτήν”^’.

3.2.

Συστήαατα Μάρκετινγκ^.

Θα ήταν εύλογο να αναφέρουμε το μάρκετινγκ ως μια ιδέα. Αλλά θα ήταν καλύτερα να
μελετήσουμε το ρόλο του μάρκετινγκ στην ξενοδοχεία ή σε οποιαδήποτε άλλη τουριστική
δραστηριότητα.
Πως οι ιδέες του μάρκετινγκ γίνονται πράξη και ποιες είναι οι καταστάσεις κάτω από
τις οποίες το μάρκετινγκ λαμβάνει μέρος; Πριν όμως δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα καίρια
εροπήματα, θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε μερικές γεvucές ιδέες σχεπκά με τον τρόπο στον
οποίο οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους.
Μια από αυτές τις γενικές ιδέες είναι η έννοια του οργανισμού ως σύστημα. Ο Doswell
και ο Gamble πιστεύουν ότι μερικές φορές ένας οργανισμός δεν μπορεί να χειριστεί τα
διάφορα στοιχεία (που μπορεί να είναι και περίπλοκα) που δέχεται από το εξωτερικό
περιβάλλον χωριστά, ένα-ένα, αλλά θα ήταν καλύτερα να τα εκλάβα συνολικά. Παράδειγμα η
σύνθεση της μουσικής. Ο ακροατής δεν επιδιώκει να ακούσει το τι παίζεται από το κάθε
όργανο μιας ορχήστρας, αλλά τον ήχο που θα βγει από όλα τα μουσικά όργανα.
Ένα δεύτερο χαρακτηρισπκό είναι ότι το κάθε σύστημα κάνει κάτι. Έχει το δυ€0 του
κύκλο εργασιών. Το ζητούμενο είναι να γνωρίζουμε, να διακρίνουμε τα όρια μεταξύ των
συστημάτων. Παράδειγμα, η κουζίνα σε ένα ξενοδοχείο, είναι ένα παραγιογικό σύστημα, όπου
μετατρέπει διάφορα συστατικά (εισροή) σε τελικά γεύματα (εκροή). Η κουζίνα είναι ένα
κομμάτι του ξενοδοχείου, αλλά και το ξενοδοχείο είναι ένα κομμάτι ενός άλλου συστήματος,
του επιχειρηματικού, κι αυτό πάλι ενός άλλου μεγαλύτερου, του οκονομικού συστήματος.
Λαλούμης Αθ. Δημήτρης και Ροΰπας X. Βασίλειος, ‘ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”,
Interbooks, ΑΟι'ινα 1991, σελ. 162.
Brian S. Lunde & Sheree L. Mark, “Αιιοδίδουν οι μετρήσεις ικαισποίησης των κελατών,”, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ- 27 Ιουνίου
1996, τεύχος 306, σελ. 39.
“ Doge Doswell and Panl R. Gumble, “Marketing and planning Hotel and Tourism Projects, Barrie Q Jenking, London
1979, σελ. 6-8.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν τιόσο δύσκολο είναι να καταλάβουμε τιότε αρχίζει και πότε
τελειώνει ένα σύστημα. Παρακάτω, στο σχήμα 3 εμφανίζεται το ξενοδοχείο ως ένα
επιχειρημα-ηκό σύστημα (βλ. σχήμα 3).
Αναλυτικότερα το σχήμα 3 έχει ορισμένους περιορισμούς. Μας απεικονίζει δύο
διαστάσεις, αλλά το ιδανικότερο θα ήταν να μας παρουσίαζε το σύστημα σε τρεις. Κι' αυτό
γιατί δεν μπορεί να μας δώσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του συστήματος και του
περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, δεν μας δείχνει το δρόμο σύμφωνα με τον οποίο το
μάρκετινγκ ως σύστημα συνδέεται με τα άλλα συστήματα έξω από αυτό. Παρ' όλο αυτά, μας
δίνει κάποια σημαντικά σημεία.
Το πρώτο από αυτά είναι ο ρόλος του.
Το μάνατζμεντ (σύμφωνα με το σχήμα 3) βρίσκεται στα “σύνορα” του συστήματος και
μας ερμηνεύει τις πιέσεις από το περιβάλλον όσον αφορά το τι χρειάζεται το σύστημα έτσι
ώστε να συνεχίσει να υφίσταται Το καθήκον του γενικού διευθυντή του ξενοδοχείου, είναι να
συνδέει το ξενοδοχείο με το εξοπερικό περιβάλλον. Ενώ καθήκον του διευθυντή μάρκετινγκ
είναι να συνδέει το σύστημα μάρκετινγκ με τα άλλα τμήματα του ξενοδοχείου.
Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η σειρά των στρατηγικών αποφάσεων που έχει
να πάρει η ξενοδοχειακή μονάδα σε αντίθεση με τις τακηκές της διαδικασίες. Τα
περιβαλλοντικά συστήματα είναι τόσο περίπλοκα όσο και το σύστημα του ξενοδοχείου, και
καθίσταται απαραίτητη η αναγνώριση της σχέσης που υφίσταται όσον αφορά το τι πρέπει να
κάνει το ξενοδοχείο (διαδικασίες λειτουργίας) και πως τις κάνει.
Το σύστημα μάρκετινγκ, είναι υπεύθυνο για την ε«όνα μεταξύ του οργανισμού και του
εξιοτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή των πελατών ή καλύτερα των πιθανών πελατών.
Για να μπορέσει να προσεγγισθεί αυτή
η επαφή απαιτούνται δύο κύρια
χαρακτηριστικά. Η ανταλλαγή πληροφοριών και οι συναλλαγές. Η ανταλλαγή πληροφοριών
περιλαμβάνει όχι μόνο επικοινωνία (μάρκετινγκ) όπως διαφήμιση ή δημόσιες σχέσεις, αλλά
και άλλχι είδη επικοινωνίας τα οποία επηρεάζουν την συμπεριφορά των πελατών (η εμφάνιση,
το παρουσιαστικό του κτιρίου για παράδειγμα) ή των εργαζομένων. Οι συναλλαγές
αναφέρονται στα μυριάδες γεγονότα που λαμβάνουν χώρα καθημερινά μεταξύ του
προσωπικού του ξενοδοχείου-θυρωροί, σερβιτόρος άτομα υποδοχής- και των πελατών. Είναι
λοιπόν προφανές ότι εάν οι ξενοδοχειακές μονάδες υιοθετήσουν το μάρκετινγκ τότε θα
μπορέσουν να χειριστούν καλύτερα το περιβάλλον με το οποίο έρχονται σε επαφή.

3.3. To περιβάλλον του Εενοδογειακού αάοκεηνγκ^^
Οι ξενοδοχειακές μονάδες λειτουργούν σήμερα μέσα σε ένα επιχειρησιακό τιεριβάλλον
:ου είναι σύνθετο, πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο.
Η διεύθυνση μάρκετινγκ του ξενοδοχείου, αναλαμβάνει την ευθύνη να εντοτήσει τις
ιυριότερες αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν
ιβεβαιότητα, κινδύνους αλλά και ευκαιρίες. Παρά το γεγονός ότι το μέλλον δεν μπορεί να
τροβλεφθεί με βεβαιότητα, οι Μάρκετερς μπορούν μέσω της ιΛηροφόρησης και της έρευνας,
/α κατορθώσουν να περάσουν το ξενοδοχείο ακέραιο μέσα από τις συμτιληγάδες πέτρες,
5ηλαδή να ανημετωπίσουν με επιτυχία τις αστάθμητες μεταβλητές του μέλλοντος. Το πρώτο
τράγμα που κάνουν τα στελέχη του μάρκετινγκ, είναι να εκτιμούν σωστά το περιβάλλον της
επιχείρησης τους (σχήμα 4). Για τα όργανα του ξενοδοχειακού μάρκετινγκ θα ασχοληθούμε
παρακάτω
Σχήμα 4: Δυνάμεις του περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη Διεύθυνση Μάρκετινγκ.

^ KOTLER. Ρ, Megamarketing, Harrard Business Review, hondon 1986, 87-88.

3.4.

Τα όρΎανα του ^ενοδογειακού αάοκετινγκ^°.

Το ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, όπως και το γενικό μάρκετινγκ, ατιοτελείται ατιό δύο
κατηγορίες οργάνων, οι οτιοίες συνιστούν:
το δημιουργικό μάρκετινγκ και
το ετηκοινωνιακό μάρκετινγκ
Τα όργανα του δημιουργικού μάρκετινγκ είναι:
-

ΤΊ πολιτική προϊόντος

-

π πολιτική τιαών

-

τι πολιηκύ διάθεσης

Τα όργανα του επικοινωνιακού μάρκετινγκ είναι:
-

τι διαφύιιιστι

-

η έρευνα ttic τουοιστικύε αΎODάc

οι δτ^^όσιεc στέσευ:

3.4.1.

Πολιτική προϊόντος

Η πολιτική του προϊόντος αποτελεί, την πρώτη φάση του επιχειρησιακού παραγωγικού
και πωλησιακού γίγνεσθαι. Βασικός στόχος της πολιτικής αυτής είναι η υλοποίηση του
ξενοδοχειακού προγράμματος παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών, για μια άριστη
εξυττηρέτηση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών και για την επίτευξη υψηλής
οικονομικής απόδοσης του ξενοδοχείου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως από τη διαμόρφωση
Παυλίδης Παύλος, Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ, ΑΘΗΝΑ 1993, σελ. 6(

του προϊόντος εττηρεάζονται αποφασιστικά οι εισπράξεις, το κόστος και το οικονομικό
αποτέλεσμα του ξενοδοχείου καθώς και η φήμη και αύξησης της πελατείας του.
Στη ξενοδοχειακή πρακτική όταν γίνεται λόγος για προϊόν, εννοείται το σύνολο των
προσφερόμενων για “πώληση” μεμονωμένων παροχών (αγαθά και υττηρεσίες). Συχνά αντί του
όρου προϊόντος, χρησιμοτιοιείται σαν συνώνυμος ο όρος ξενοδοχειακό ^κ έτο .
Το ξενοδοχειακό πακέτο δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται με το ξενοδοχειακό
προϊόν. Τούτο γιατί το προϊόν μιας μονάδας είναι δυνατό πέρα από την διαμονή και διατροφή,
να τιεριλαμβάνει συμπληρωματικές παροχές τιου δεν εντάσσονται στο ξενοδοχειακό πακέτο,
όπως λόγου χάρη τα καταστήματα αισθητικής ή οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα ξενοδοχειακά
πακέτα δημιουργούνται και εκτός του ξενοδοχειακού χώρου. Μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί
(οι τουρ οπερέϊτορς) αναλαμβάνουν να αγοράσουν σε μεγάλες ποσότητες τουριστικά αγαθά
όπως θέσεις σε μεταφορικά μέσα, δωμάτια σε καταλύματα, καθώς και διάφορες άλλες
υπηρεσίες και αφού τις συνδυάσουν σε ένα πακέτο, τις τιουλούν άμεσα ή έμμεσα στους
υποψήφιους τουρίστες^'.. Παρακάτω παραθέτουμε ένα απ>^ δίκτυο διανομής του τουριστικού
πακέτου, με τη διευκρίνιση ότι το ξενοδοχειακό πακέτο ατιοτελεί μόνο ένα μέρος του
τουριστικού (μόνο την διαμονή και διατροφή).

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΉΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣΑΉΗΡΕΣΙΑΣ.
(ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΑΑΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ).

Πώληση αέσω
ταόόιωηκού πράκτορα

Σχήμα 6: Διανομή τουριστικού πακέτου

Παυλίδης Παύλος, ΟΠ.Π., σελ. 125-130.
” Δημακουλέας Τάκης, “Ταξιδιωτικά Γραφεία”, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τεύχος 200, Σειττέμβριος' 1995, σελ. 83.

3.4.1.1. Τα είδτι m e Ξενοδογειακτίς ποοσοοοόκ^^
Οι τιαράγοντες που συνθέτουν το ξενοδοχειακό προϊόν είναι; η κύρια τιροσφορά, η
συμπληρωματική προσφορά και η επακόλουθη προσφορά.
Η κύρια προσφορά περιλαμβάνει τον τόπο εγκατάστασης του ξενοδοχείου, ο οποίος
αποκτά προεξέχουσα σημασία στη διαμόρφωση του ξενοδοχειακού προϊόντος. Γι' αυτό και
απαιτείται έρευνα του τόπου όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί το ξενοδοχείο, (π.χ.
παραθαλάσσια έκταση, οικόπεδο υπερυψωμένο με ωραία θέα, ή στο κέντρο της πόλης κοντά
στους συγκοινωνιακούς κόμβους κ.α.) Δεύτερο στοιχείο της κύριας προσφοράς είναι ο
επισιτιστικός τομέας. Πολλά ξενοδοχεία δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα των
τροφίμων και ποτών. Από έρευνες του Ε.Ο.Τ. έχει αποδειχθεί ότι οι εντυπώσεις των
αλλοδαπών ττελατών είναι ευχαριστημένοι από τη διαμονή, αλλά δυσάρεστημένοι από το
φτωχικό πρωινό ή την κακή οργάνωση του εστιατορίου. Πρέπει λοιπόν το ποισπκά καλό
κατάλυμα να συνοδεύεται και από ποισπκά καλό γεύμα. Και τέλος τρίτο στοιχείο είναι ο
χαρακτήρας του προσωπικού. Ο παράγοντας ο οποίος τιραγματώνει την ολότητα της
ξενοδοχειακής μονάδας είναι ο άνθριυπος. Η προσφορά των υττηρεσιών του προσωπικού είναι
εκείνη που επιτρέττει την υλοποίηση των στόχων του μάρκετινγκ και συμβάλλει αποκλειστυίά
στην φήμη και στο οικονομικό αποτέλεσμα της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
Οσον αφορά τη συμπληρωματική προσφορά εννοούμε τις επιπλέον προσφορές του
ξενοδοχειακού προϊόντος εκτός της διαμονής και τροφής, όπως μπορεί να είναι τα νυχτερινά
κέντρα διασκέδασης, οι πισίνες, σάουνα, τα γήπεδα αθλοπαιδιών, τα γυμναστήρια, τα
θαλάσσια αθλήματα και άλλους χώρους για την ψυχαγωγία των πελατών.
Την επακόλουθη προσφορά συνθέτουν η επιχειρησιακή ταυτότητα, την οποία
διαμορφώνει η εικόνα του ξενοδοχείου από την ονομασία του, το σήμα του, τα
επιστολόχαρτά του, το σλόγκαν του. Από στοιχεία δηλαδή που μας κάνουν γνωστή την
ταυτότητα του. Ένα δεύτερο στοιχείο προσφοράς είναι το κύρος και η φήμη της επιχείρησης.
Η ακόνα δηλαδή, η εντύπωση που σχηματίζεται για ένα ξενοδοχείο στους πελάτες. Εκτός από
την εικόνα που σχηματίζεται στους πελάτες για το ξενοδοχείο, υπάρχει και μια άλλη εικόνα
την οποία σχηματίζει ο πελάτης για τον ίδιο του τον εαυτό. Η ψυχαγωγία βεβαιώνει πως κάθε
άτομο θέλγεται από κάποιο συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο τον οποίο υποδύεται τις μέρες των
διακοπών.
Κι' αυτό συμβαίνει μόνο όταν το κύρος και η φήμη του ξενοδοχείου
ανταποκρίνεται στην εικόνα που ο ίδιος σχημάτισε γι' αυτό.

3.4.2.

Π ολιτική τιμών.

Η πολιτική τιμών αποτελεί για την ελληνική ξενοδοχεία το κύριο μέσο της στρατηγικής
του μάρκετινγκ. Μεταβολές της τιμής πραγματοποιούνται ευκολότερα, απ' ότι μεταβολές των
άλλων λειτουργιών του δημιουργικού μάρκετινγκ. Πρόκειται για το μοναδικό όργανο του
ξενοδοχειακού μάρκετινγκ το οποίο θεωρητικά επιδέχεται απεριόριστες μεταβολές.
Οι πμές των ελληνικών ξενοδοχείων από το 1937 καθορίζονται από το κράτος, για
μεγαλύτερο έλεγχο των ξενοδοχείων και προστασίας της πελατείας αυτών. Οι τιμές
διακρίνονται σύμφωνα με την κατηγορία (αστέρια) των ξενοδοχείων. Ωστόσο, λόγω του
ελλιπέστατου κρατικού ποιοτικού ελέγχου, με την πάροδο των χρόνων, τον ρόλο του
“αντικειμενικού” ελεγκτή και κριτή ανέλαβαν οι τουρ οπερέϊτορς. Έτσι ανάλογα με την
εικόνα την οποία θα παρουσιάσουν τα προγράμματα των τουρ-οπερέϊτορς, θα προσδιοριστούν
τα ξενοδοχεία σε καλά ή μέτρια, άρα και οι τιμές σε υψηλές ή χαμηλές αντίστοιχα.
“ Παυλίδης Παύλος, “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ”, ΑΘΗΝΑ 1993, σελ 136-154.

Γενικότερα, σήμερα ο έλεγχος τιμολογιακής ^λιτικής είναι ανύτιαρκτος ή τόσο
χαλαρός, ώστε τα ξενοδοχεία των ανώτερων τάξεων κατεβάζουν τις τιμές τους στα ετιίπεδα
των τιμών των κατώτερων τάξεων με διάφορα αθέμιτα μέσα όπως υτιογραφή διπλών
συμβολαίων κ ο κ.
Για να μην υπάρχουν στην ξενοδοχεία τέτοιες ανορθόδοξες καταστάσεις, έχει
επινοηθεί μία μορφή παρεμβατισμού στις τιμές, ο γνωστός τύπος συνεργασίας μεταξύ των
επιχειρήσεων που ονομάζεται καρτέλ ή αλά καρτ. “Τα καρτέλ σχηματίζονταν ύστερα από
συνεννόηση ομοειδών επιχειρήσεων ή κατόπιν κρατικής επιταγής. Πρόκειται για συμφωνία
των πωλητών για διάθεση του προϊόντος τους σε ενιαία τιμή. Τα ξενοδοχεία είναι
υποχρεωμένα να διαθέτουν τα προϊόντα ή ^ κ έτα τους στις συμφωνημένες τιμές, αλλά είναι
ελεύθερα να διαφοροποιήσουν και να βελτιώσουν το προϊόν τους. Έτσι προκαλούν μεταξύ
τους έναν ανταγωνισμό, (όχι με τις τιμές, αλλά με το προϊόν, τις μορφές διάθεσης,
διαιρήμισης)”^^.

3.4.2.

1.M op(pec πολιτική; τιυών.

Σε αυτήν την ενότητα θα αναφέρουμε τις μορφές πολιτυ<ής τιμών, που ακολουθούν οι
ελληvucές και ξένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Οι μορφές αυτές είναι^’:
•

υπολογιστική πολιτική τιμών

•

ανταγωνιστική πολιτική τιμών

•

πολιτική χαμηλών τιμών

•

μεταβλητό σύστημα πολιτικής τιμών

•

πολιτική διαφοροποίησης τιμών

Υπολογιστικιί πολιτική τιυών
Είναι η πολιτική, η οποία υπολογίζει τις τιμές σύμφωνα με τα οικονομικά, πολιτικά ή
κοινωνικά γεγονότα που συνέβησαν στο κράτος, και αναλογα (θετικά ή αρνητικά)
διαμορφώνει υψηλές ή χαμηλές τιμές. Επίσης με την πολιτική αυτή, οι τιμές υπολογίζονται
σύμφωνα με το σύνολο των εσόδων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος.

ΑντοΎωνιστικιί πολιτική τιμών
Το ξενοδοχειακό μάρκετινγκ αναγνωρίζει την βαρύτητα, του ανταγωνισμού στον
ξενοδοχειακό κλάδο. Έτσι η πολιτική αυτή, αφορά πς τιμές τις οποίες καθορίζουν τα
ξενοδοχεία λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των ανταγωνιστών τους στη ντόπια αγορά, και
εκείνες οι οποίες λειτουργούν σε περιοχές διαφόρων χωρών. Η πολιτική όμως αυτή δεν είναι
ορθολογική για τους λόγους όπως ότι η διαρκή προσαρμογή των τιμών μας στο επίπεδο των
τιμών των ανταγωνιστών καθιστά την πολιτική της δικής μας μονάδας αναξιόπιστη. Τέλος
ένας άλλος λόγος είναι η μη ελευθερία δράσης των οργάνων του ξενοδοχειακού μάρκετινγκ
στη διαμόρφωση των τιμών.

” ΜΑΡΙΟΥ Ε. ΓΕίΙΡΠΑΔΟΥ, “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ”, ΕΚΔ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ 1979, ΣΕΛ. 182.
“ ΜΑΡΙΟΥ Ε. ΓΕίΙΡΠΑΔΟΥ, Βλ, ΟΠ Η. σελ. 198-207.

Πολιτικτί γαατιλών τιαών
Η ετιοχιακή λειτουργία των ^ρισσότερων ελληνκών ξενοδοχείων ο έντονος
ανταγωνισμός, καθώς και η ελλϋιείς οργάνωση είχε σαν απόρροια την επιλογή πολλών
μονάδων της πολι-πκής των χαμηλών τιμών.
Πολλοί ξενοδόχοι mστεύoυv ότι με τη μείωση των τιμών, θα αυξηθούν οι πελάτες.
Αυτή η άποψη είναι ορθή σύμφωνα με τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Στην
πραγματικότητα όμως είναι λανθασμένη πολιτική, διόπ οι μειώσεις των τιμών, καθιστούν
αναγκαίους τους περιορισμούς στις προσφερόμενες παροχές του ξενοδοχείου. Οι πελάτες
προσελκύονται κυρίως από τη φήμη και το κύρος της μονάδας και είναι διατεθειμένοι να
πληρώσουν υψηλότερες τιμές για τις παροχές της.

Μεταβλητό σύστυαα τιαών
Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει:

- κανονικές τιμές
- τιμές προπληρωμής
- τιμές αναμονής

Η πολιτική αυτή διαμορφώνει τις τιμές ανάλογα με την χρονυσί διάρκεια τιληρωμής
του δωματίου. Έτσι στις κανονικές τιμές όπου ο τιελάτης “κλείνει” και πληρώνει το δωμάτιο
του στις κανονικές ώρες της ημέρας. Στις τιμές προπληρωμής όπου ο πελάτης προπληρώνει το
δωμάτιο του ημέρες πριν από την άφιξη του (σε τιερίπτωση ακύρωσης τα χρήματα του δεν τα
παίρνει πίσω). Στις τιμές αυτές γίνονται και ειδικές εκπτώσεις. Και τέλος στις τιμές αναμονής
όπου δεν απαιτείται προκράτηση και η διάρκεια κράτησης είναι περιορισμένη, τότε και η
έκπτωση είναι υψηλή.

Πολιτική δlαpoooπot11<ττιc τιαών
Η πολιτική αυτή μεταβάλλει τις τιμές σύμφωνα με τα χρονικά διαστήματα της
τουριστικής περιόδου. Έτσι στην υψηλή τουριστική περίοδο καθορίζονται υψηλές τιμές και
στην χαμηλή περίοδο-χαμηλές τιμές. Με την πολιτική αυτή πραγματοποιείται, μέσω των
υψηλών τιμών και πληροτήτων της τριόδου αιχμής, η χρηματοδότηση των άλλων περιόδων.
Το αποτέλεσμα είναι ναι μεν να έχει κέρδος η επιχείρηση, αλλά και να μην περιορίζονται οι
προσφερόμενες παροχές.
Επίσης οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με το χρονικό διάστημα διαμονής του
πελάτη. Όσο περισσότερο τόσο μεγαλύτερη η έκπτωση. Ακόμη διαφοροποιούνται και από το
πλήθος των πελατών, μεμονωμένοι ή γκρουπ καθώς και από την ηλικία του (παιδί - φοιτητής
- συνταξιούχος).
Ένα άλλο χαρακτηριστικό διαφοροποίησης των τιμών είναι η θέση του ξενοδοχείου,
συγκεκριμένα η θέα, η απόσταση από τη θαλασσα, εάν διαθέτει πισίνα κ.λ.π.
Σημανπκές εκπτώσεις ή ακόμη και δωρεάν παραχωρούνται σε επιχειρήσεις, συλλόγους
ή σωματεία, κι’ αυτό διότι αναμένεται να διαφημιστεί το ξενοδοχείο με την παρουσία των
παραπάνω.
Τέλος έχουμε διαφοροποίηση τιμών με βάση τους όρους πληρωμής. Εννοούμε ότι θα
έχουμε χαμηλότερες τιμές εάν προπληρώσουμε και υψηλότερες εάν καθυστερήσουμε την
πληρωμή.
Από όλες τις πολιτικές ημών που αναφέραμε, διαπιστώνουμε ότι αυτή της
διαφοροποίησης είναι η πιο επιτυχής χωρίς σημαντικά μειονεκτήματα.

3.4.3. Πολιτικτί δίάθεσηΰ^*^
Η πολι-πκή διάθεσης τιεριλαμβάνει όλα τα μέσα και ενέργειες ττου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να παρουσιαστεί η ξενοδοχειακή προσφορά, ώστε ο τιελώτης να
“γνωρίσει” και να αγοράσει το δικαίωμα χρήσης και κατανάλωσης του ξενοδοχειακού
προϊόντος. Μιλάμε για δικαίωμα γιατί, στην ξενοδοχεία η διάθεση των παροχών και η
κατανάλωση γίνονται στον τόπο παραγωγής και προσφοράς, δηλαδή στους χώρους του
ξενοδοχείου,
Η ξενοδοχειακές παροχές δεν είναι σαν τα υλικά αγαθά της βιομηχανίας που
αποστέλλονται στον πελάτη. Ο πελάτης θα έρθει στο ξενοδοχείο κι εκεί θα “καταναλώσει” τις
παροχές που προαγόρασε. Η διάθεση του ξενοδοχειακού προϊόντος διακρίνεται σε άμεση και
σε έμμεση.
Αίΐεση διάθεση είναι όταν η μονάδα πωλεί το προϊόν της απευθείας στον πελάτητουρίστα.
Έααεση διάθεσυ είναι όταν ανεξάρτητες ετηχειρήσεις αγοράζουν το προϊόν μιας
μονάδας και το μεταπωλούν στον τιελάτη-τουρίστα. Τέτοιες ετηχειρήσεις είναι τα ταξιδιωτικά
γραφεία καθώς και οι τουρ-οπερέϊτορς.
Η διάθεση πραγματοποιείται από τα όργανα της, τα οποία διακρίνονται σε εξαρτημένα
και ανεξάρτητα.
Ε^αοτηαένα όργανα είναι αυτά που βρίσκονται ενδοεπιχειρησιακά, όπως ο ξενοδόχος,
οι ιτπάλληλοι της υποδοχής και κάθε υπάλληλος που επικοινωνεί άμεσα με τον τιελάτη.
Ενώ Ανε£άοτιιτα όργανα είναι τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι διοργανωτές διακοπών ή
όπως είναι διεθνώς γνωστοί ως tour operators. Πολλοί νομίζουν ότι αυτά τα δύο όργανα είναι
το ίδιο πράγμα, δεν είναι όμως. Η διαφορά μεταξύ τους βρίσκεται στην δημιουργικότητα. Ο
τουρ οπερέϊτορ δημιουργεί πακέτα ή προγράμματα διακοπών και ταξιδίων. Το ταξιδιωηκό
γραφείο δεν δημιουργεί, αλλά απλώς μεσολαβεί για την πώληση τέτοιων πακέτων.
Εκτός από τα δύο προηγούμενα όργανα, υπάρχουν κι άλλα όπως είναι ο ξενοδοχειακός
αντιπρόσωπος όπου εμφανίζεται σαν μεσολαβητικός φορέας, και εκπροσωπεί συγχρόνως
πολλά ξενοδοχεία, τα Μ.Μ.Ε. όπου “περνούν” πληροφορίες, κρίσεις και συμπεράσματα στους
δυνητικούς πελάτες των ξενοδοχείων, οι Συλλογικές Τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες
ιδρύονται από ξενοδόχους με σκοπό τη διάθεση των παροχών τους. Τέλος ένα ακόμη όργανο
διάθεσης είναι το Franchising system ή σύστημα προνομιακής παραχώρησης της
τεχνογνωσίας. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό αναγνωρισμένα ξενοδοχεία όπως το Hilton,
Sheraton, Holiday Inn, Club Mediterranean κ.α., παραχωρούν σε μεμονωμένα ξενοδοχεία
συγκεκριμένη τεχνογνωσία διοίκησης και διαχεφίσεις με αντάλλαγμα την είσπραξη
προκαθορισμένων δικαιωμάτων.
Τα κυριότερα όμως όργανα της πολιτικής διάθεσης είναι τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι
tour-operators, στα οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα.
Τα ταξιδιωτικά ή τουρισηκά γραφεία αποτελούν ένα ουσιαστικό μέρος της τουριστικής
βιομηχανίας και είναι εκείνες οι επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες, που ενεργούν ως ενδιάμεσοι
φορείς του προμηθευτή-πωλητή και του αγοραστή-πελάτη. Το τουρισηκό γραφείο όπως
έχουμε αναφέρει δεν έχει δικό του προϊόν να πουλήσει, παρά μόνο την ποιότητα των
υτηιρεσιών του.

“ Carlson Ε, “International Growth of Western”, (πώ το βιβλίο του Π. Παυλίδη, σελ. 262-265.

Τα ταξιδιωτικά γραφεία ενεργούν:
(α) για λογαριασμό των τφομηθευτών, τφοτείνοντας ή τιουλώντας συνδυασμό
στοιχείων για την πραγματοποίηση του ταξιδιού και
(β) για λογαριασμό των πελατών-υποψηφίων ταξιδιωτών κάνοντας γνωστά σε αιηούς
τότιους προορισμού και τιμές, προσφέροντας τους ένα τουριστικό πακέτο ή ταξίδι
ανάλογα με τις οκονομικές τους δυνατότητες^’.
Πρόσφατη έρευνα του Ε.Ο.Τ. κατέγραψε περίπου 8.313 τουριστικά γραφεία εν
λειτουργία από τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γενικού τουρισμού (7.305) και το
ίΛιόλοιπο (1.008) γραφεία εσωτερικού τουρισμού. Όσον αφορά το Νομό Καβάλας υπάρχουν
35 τουριστικά γραφεία από τα οποία τα 30 είναι γενικού τουρισμού και 5 αποτελούν γραφεία
εσωτερικού τουρισμού (Βλέπε πίνακα 1)’*.
Ένας αριθμός που αναλογικά είναι μεγαλύτερος από ότι στις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής αγοράς, ο οποίος ενδέχεται να μειωθεί λόγω των διαφόρων μεταβολών στις
οποίες υπόκειται η ταξιδιωτική αγορά. Οι αλλαγές στο ισχύον νομικό πλαίσιο στη λειτουργία
των ταξιδιωτικών γραφείων, η χορήγηση του Σήματος Λειτουργίας (που αντικαθιστά τις
άδειες λειτουργίας), η είσοδος των τεχνολογικών πληροφορικής κυρίως με τα συστήματα
κράτησης και οι νέες τάσεις στην τουριστική αγορά αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά
τις ετηχειρήσεις τουριστικών γραφείων και κυρίως την αγορκί καθώς είναι αδύνατο σε ένα
μεγάλο αριθμό τουριστικών επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στον έντονο ανταγωνισμό με
αποτέλεσμα το κλείσιμο τους ή στην καλύτερη περίπτωση, τη συνένωσή τους για να
επιβιώσουν’’.

‘Ή ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ” ;
Τεύχος 200, Σεπτέμβριος 1995, σελ. 82-83.
Πληροφορίες από Ε.Ο.Τ. Καβάλας
Δημακουλέας Τάκης "ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ”, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Τεύχος 200, Σεπτέμβριος 1995,
σελ.81.
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ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

MARIOS TRAVEL

Βενιζέλου 33

ΔΑΡΑΑΠΑΝΝΗΣ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Φ.Εταιρείας 11

ΔΗΜ.ΕΠ.τΟΥΡ.ΚΑΙ ΑΝ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εθν.Μακαρίου 3

ΕΥΡΩ ΚΟΣΜΟΣ TOURS ΕΠΕ

ΕΥΡΩΚΟΣΜΟΣ TOURS ΕΠΕ

ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

MERRYLAND TRAVEL

Βεντζέλσυ 30

ΜΑΠΟΠΟΥΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΑΠΟΠΟΥΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ερ.Σιαυρσύ 32

ΜΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ TOURS

Ομσνοίας 68

ΑΚΡΟΠΟΛ ΕΞΠΡΕΣ

Μ.Χρτυσοστόμσυ 6
Μητροπόλεως 55

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΝΙΑ

Ιερ.Σταυρσύ I

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ.& ΣΙΑ ΟΕ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ TOURS

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΛΚΥΩΝ TRAVEL

Βενιζέλου 24

ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ Π.

VALERIA TOURS

Φ.Εταιρείας 8

ΣΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

NEAPOLIS TRAVEL

Ερ.Σταυρού 11

ΤΣΑΒΑΡΤΣ1ΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

EL-TROS

Ομονοίας 99

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ελευθερούπολη

Γ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗ ΓΕΩΡΠΟ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Χρυσοΰ^λη
Χρυσούτωλη

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ TOURS

Χρυσούτιολη

ΘΑΣΟΣ
Λιμένας

ΓΕΩΡΓΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

BLUE CITY TOURS

Δ. ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

POTOS TOURS

Ποτός

ENDLESS HOLIDAYS ΕΠΕ

ENDLESS HOLIDAYS

Λιμένας

ΘΑΣΣΙΑΝ HOLIDAYS ΕΠΕ

ΘΑΣΣΙΑΝ HOLIDAYS

Λιμένας

ΜΑΡΑΝΟΣ ΕΠΕ

MARANOS TOURS

Λιμενάρια
Σκάλα Πρίνου

ΚΑΠΟΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΑΣΟΣ TOURS

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

PRINOS TRAVEL

Λιμένας

ΚΑΡΕΝ ΜΑΤΕΠΑ-ΠΑΤΗΡΑ

THASSOS TOURS SERV

Λιμένας

ΛΑΔΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

___

Λιμένας

ΣΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

NEAPOLIS TRAVEL

Λιμένας

ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΡΚΟΚΙΟΣ

___

Λιμένας

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΤΣΕΛΛΑ

MISA TOURS

Πρίνος

ΨΑΛΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΑΓΕΝΗΣ TOURS

Πρίνος

-28Γ ΡΑΦ Ε ΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟ Υ ΡΙΣΜ Ο Υ Κ Α Β Α Α Α Σ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΑΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΡΠΩΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ TOURS

Μητροπόλεως 17

ΜΗΑΙΑΔΟΥ ΑΑΜΠΡΙΝΗ

Κσυντουρηώτου

ΣΑΡΑΦΙΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

Φ. Εταιρείας 11

ΑΡΧΟΝΤΟΠΩΡΓΗΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ

Μητροτιόλ,εως

ΒΟΥΤΛΟΠΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Σκάλα Καλλιράχης

Γι’ αιηό το λόγο, συντάχθηκε υπόμνημα (στις 11.03.1998), από το Σύνδεσμο των εν
Ελλάδι Τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων (ΗΑΤΤΑ), προς την υπουργό Ανάτττυξης κα.
Β. Πατιανδρέου, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα σύστασης του Τουριστικού
Επιμελητηρίου. Έτσι τα τουριστικά γραφεία δεν θα εκπροσωπούνται πλέον από τα
Επαγγελματικά Επιμελητήρια, μαζί με τα απολύτως σεβαστά άλλα επαγγέλματα, όπως των
κουρέων, των ιδιοκτητών γραφείων τελετών κ.λ.π. Ετησης θα έχουν ένα ισχυρό φορέα
εκτφοσώττησης, έκφρασης και τιροστασίας από τον κατακερματισμό των δυνάμεων στον
τουρισπκό χώρο. Θα είναι σε θέση να απευθύνονται στους πολιτικούς φορείς και στην κοινή
γνώμη ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς λύσεις για τα προβλήματά τους
Όσον αφορά τους τουρ-οπερεϊτορς, αναλαμβάνουν να ασκήσουν μια ξεχωριστή
λειτουργία στην τουριστική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, αγοράζουν σε μεγάλες ποσότητες
διάφορα τουριστικά αγαθά, ότιως για παράδειγμα θέσεις σε μεταφopucά μέσα, δωμάτια σε
καταλύματα, καθώς επίσης και διάφορες άλλες υπηρεσίες και αφού τις συνδυάσουν σ' ένα
πακέτο τις πουλούν στη συνέχεια άμεσα ή έμμεσα στους διάφορους χρήστες, δηλαδή στους
τουρίστες. (Βλ. σχήμα 6 σελ. 36).
Υπάρχουν τρεις τύποι μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών (TOUR OPERATORS) και
συγκεκριμένα οι παρακάτω;
α) Αυτοί που υπηρετούν την ντόπια τουριστική αγορά (DOMESTIC OPERATORS)
β) Αυτοί που υπηρετούν την μαζική τουριστική αγορά (MASS MARKET
OPERATORS)
γ) Αυτοί που υπηρετούν ξένους τουρίστες στους προορισμούς (INCOMING
OPERATORS).
“Ανπκειμενικός σκοπός των τουρ οπερεϊτορς, είναι η μέγιστη δυνατή εδραίωση τους
στην τουριστική αγορά, με εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κλινών σε
επιλεγμένες περιοχές και επιχεφήσεις ή ακόμα και η δυνατότητα μεγαλύτερης επιρροής και
ελέγχου της τουριστικής μας αγοράς. Στη χώρα μας προσπαθούν να εδραιωθούν οι πανίσχυροι
τουριστικοί οργανισμοί των δύο σημανπκότερων για την Ελλάδα αγορών, της Γερμανίας (με
το Neckermann) και της Βρετανίας (με τους Thomson).
Ο μεν Neckermann θα δραστηριοποιηθεί πλήρως από τον ερχόμενο Νοέμβριο και με
στόχο τον έλεγχο 60.000 κλινών στη Μεσόγειο. Επίσης ο Neckermann έχει ήδη, συνάψει
σημανηκές συμφωνίες με τα ξενοδοχεία Μήτση και τον Όμιλο Μαντωνανάκη. Ενώ επιδιώκει
“ ΝΙΚΟΛΗ Δ., “Επιμελητήριο ζητούν οι τουριστικοί φορείς”. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάρτιος 1998, τεύχος 370, σελ. 18.

να συνάψει συμφιονίες με τον όμιλο Καψή. (Ξενοδοχειακές εττιχειρήσεις στο Νησί της
Κρήτης).
Ο Thomson Travel εμφάνισε το 1997 μια τιολύ ικανοτιοιητική οικονομική πορεία και
πρόσφατα εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ο Βρετανικός οργανισμός τφοχωρεί σε
σημανπκές επενδυτικές κινήσεις σε ευρωπαϊκές αγορές όπως η Σουηδία. Στην Ελλάδα, ο
Thomson, κινείται φέτος πολύ επιθετικά, “χτυπώντας” τις τιμές ενώ πρωτοστατεί στην
εκβιαστική τακτυαί που ακολουθούν οι Βρετανικοί τουριστκοί οργανισμοί προσεγγίζοντας
τους έλληνες επιχειρηματίες για σύναψη συμβολαίων με έτοιμες, τυπωμένες και
τιμολογημένες μπροσούρες για το 1999^'.

3.4.4.

Ξενοδογειακή Αιαφήαιση'*^

Η διαφήμιση στο Ξενοδοχείο διεξάγεται ή απευθείας με μέσα και μηνύματα ή
λογότυπα της επιχείρησης ή διαμέσου πρακτόρων. Οι ειδικοί στον τουρισμό κατά καιρούς
εκτοξεύουν μηνύματα καινοτομιών και δυνατοτήτων ψυχαγωγίας, ευκαιριών μιας δυναμυαίς
εκμετάλλευσης του ελεύθερου χρόνου, όπως και για ήσυχο περιβάλλον, κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα και τέλος “Super” προσφορές, που κάθε τόσο γίνονται γνωστές με τα μέσα του
Τύπου!
Η ξενοδοχειακή μονάδα επιδιώκη να γνωστοποιήσει την προσφορά με το
συγκεκριμένο προϊόν, στις σημερινές έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες, με δυναμισμό, που
είναι και ο μοναδικός δρόμος που εγγυάται τις πιθανότητες για επιτυχία.
Βασικά δεν ενδιαφέρεται ποιος θα το αγοράσει και από ποιόν πράκτορα θα πουληθεί
Το ξενοδοχειακό πακέτο αποτελείται από πολλές δυνατότητες προσφοράς με βελτιώσεις
καινοτομίες πληροφορίες και υποδείξεις για το άμεσο συμφέρον του καταναλωτή του
Τουριστικού προϊόντος. Σημασία έχει η ανταπόκριση στη δεδομένη προσφορά και σε
οποιοδήποτε κοινωνκό σύνολο, με αντικειμενικό στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών
των τουριστικών πελατών και την αύξηση του επιχειρηματικού κέρδους.
Η τοποθεσία της μονάδας είναι ένας από τους καθορισπκούς παράγοντες της
ξενοδοχειακής διαφήμισης. Εάν βρίσκεται κοντά στα διάφορα μέσα συγκοινωνίας, είναι ένα
μεγάλο ατού. Η ύπαρξη πισίνας βελτιώνει αναμφίβολα την ποιοτική τέρψη των πελατών.
Ακόμη η ανάγκη για επιθυμητή ατμόσφαιρα, άψογη εμφάνιση του προσωπικού, υψηλές
προδιαγραφές των υπηρεσιών και τέλος η προσωπικότητα του Hotel Manager. Αυτή είναι η
διακόσμηση που συμπληρώνει τη δομή του διαφημισπκού Ξενοδοχειακού Πακέτου.
Μια αρκετά καλή προσπάθεια διαφήμισης από το BBC για τον τουρισμό στην Ελλάδα
και κατ' επέκταση των ξενοδοχείων είναι ένας σύγχρονος ταξιδιωτικός οδηγός υπό το όνομα
“Βγάλτε τα πέρα στα ελληνικά” (Get by in Greek). Αποτελείται από ένα βιβλιαράκι 128
σελίδων και μια κασέτα διάρκειας 75 λεπτών.
Μια πρώτη ανάγνωση του, δείχνει ότι οι δύο συγγραφείς, Αντιγόνη Βελτσίδου
Μπένθαμ και Κλάιβ Αλντις έκαναν δουλειά ακριβείας. Η εικόνα της Ελλάδας είναι θετική και
η κασέτα ακούγεται ευχόφιστα^^. Παρόμοιες προσπάθειες προώθησης γίνονται και από τον
Ε.Ο.Τ. καθώς και από ιδιώτες, όπως του κυρίου Παπαδόγιαννη, ιδιοκτήτη γνωστού
Βιβλιοπωλείου στην Καβάλα (“ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΑΤΣΑΡΑΓΚΑΣ”) Ο κύριος Παπαδόγιαννης
Α. Σιδηρόπουλος, ‘Ή ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡ οπερεϊτορ” ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Ιούνιος 1997, ΤΕΥΧΟΣ
228, οελ. 12-14.
Σ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ, ‘ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΑΑΗΝ, ΑΘΗΝΑ 1993, σεΧ. 140-141 και 144.
Ξανβάκης Χρήστοί ‘ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΑ BBC”, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 15 Μαρτίου
1998, σελ. 100.

έχει εκδώσει έναν τουριστικό οδηγό για τον Νομό Καβάλας ο ο ^ ίο ς διανέμεται δωρεάν από
το κατάστημά του.

3.4.5. Οι Αηαόσιε; LyiaF.ic.
Οι δημοσίες σχέσεις αναφέρονται στην προσπάθεια της οικονομικής μονάδας να
δημιουργήσει ένα κλίμα συμπάθειας και αλληλοκατανόησης ανάμεσα σ' αυτήν και το τιλατύ
κοινό.
Οι δημόσιες σχέσεις ως όργανο του Ξενοδοχειακού Μάρκετινγκ δεν έχουν ως άμεσο
στόχο τις πωλήσεις, αλλά τη στενότερη επαφή της μονάδας με τον τουρίστα-καταναλωτή και
την όσο το δυνατόν καλύτερη και ευνοϊκότερη σχέση μεταξύ τους.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι “το πρώτο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα
υλοποιήθηκε από τον EOT, ο οποίος είναι και ένα από τα λίγα παραδείγματα δημοσίων
οργανισμών που έχει χρησιμοποιήσω με τόση επιτυχία τις ενέργειες των δημοσίων σχέσεων
στα προγράμματα επικοινωνίας.
Όσον αφορά τις σχέσεις διαφήμισης δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ, έχουμε
ειδικότερα να παρατηρήσουμε ότι οι δημόσιες σχέσεις αναπτύσσουν σχέσεις που είναι μακριά
από οικονομικά αποτελέσματα. Φροντίζουν για μια ειλικρινή επικοινωνία με το κοινό, χωρίς
άμεσα οικονομικά κίνητρα. Υποβοηθούν το μάρκετινγκ με το να μεταφέρουν τις απόψεις τις
κατευθύνσεις και τις τάσεις της κοινής γνώμης από και προς την οικονομική μονάδα.
Η δημιουργία καλής εικόνας που αποτελεί μέριμνα των δημοσίων σχέσεων αποτελεί,
παράλληλα, αναγκαιότητα για το μάρκετινγκ που στην πολιτική του πρέπει να λαμβάνει
υπόψη την ψυχολογυαί και κοινωνιολογική σημασία μιας επιχειρήσεως”.
Η δημιουργία τφογράμματος δημοσίων σχέσεων, το οποίο θα στηρίζει τη διαφήμιση
και το μάρκετινγκ, είναι μια σημανηκή “υπόθεση” για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Ένα
πετυχημένο πρόγραμμα, πρέπει να “απαντά” στις εξής 10 ερωτήσεις·” .
1) Έχουμε εντοπίσει το άμεσο κοινό του Μάρκετινγκ με το οποίο προσπαθούμε να
αναπτύξουμε καλές σχέσεις;
2) Πώς θα συσχετιστούν οι προσπάθειες των
μακροπρόθεσμο πρόγραμμα του μάρκετινγκ του οργανισμού;

δημόσιων

σχέσεων

με το

3) Ποιες επιχειρησιακές αλλαγές αναμένονται οι οποίες θα χρειαστούν για την
εττίτευξη τους συγκεκριμένη στήριξη από τις δημόσιες σχέσεις;
4) Σε ποιο βαθμό πρέπει να γίνουν εκπαιδευτικές προσπάθειες σε σχέση με την
εισαγατγή νέας τεχνολογίας, με την σύλληψη νέων προϊόντων ή με τη διαφοροποίηση της
εταιρίας;
5) Έχει ληφθεί μια απόφαση πολιτικής ως προς τις τιμές, ώστε να τοποθετηθούν οι
δημόσιες σχέσεις και η διαφήμιση που συνδέονται με την αξία και την ποιότητα;
6) Ποιες επιπρόσθετες προωθηπκές τεχνικές μπορεί να αναπτυχθούν, οι οποίες θα
πρέτιει να συντονιστούν με τις ενέ(χγειες των δημοσίων σχέσεων;
7) Έχουν οι τελικές προτάσεις του προγράμματος κυκλοφορήσει σε όλους τους
αρμόδιους managers για έγκριση;
Πατρινύς Δημήτριος, “ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ”, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Φεβρουάριος 1998, τεύχος 369, σελ. 18-20.

8) Έχει δοθεί η απαραίτητη τφοσοχή στα σημεία όπου οχ δημόσιες σχέσεις και η
διαφήμιση συμπίπτουν στα σημεία που πρέπει να είναι καλά συντονισμένες, όπως οι εκθέσεις,
η έρευνα, τα σεμινάρια και τα συνέδρια;
9) Έχουμε μελετήσει όλες τις δημιουργικές πλευρές της διαφήμισης, για να
διαπιστώσουμε αν έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις δημόσιες σχέσεις π.χ. από τη
χρήση των slogans;
10) Με τιοια συστήματα θα παίρνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από το χωριό της
αγοράς για τις επιπταισεις των δραστηριοτήτων μας;

3.4.6. Έρευνα της τουριστικής αγορά£
Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες βασίζονται σε αποφάσεις. Για να πάρουμε σακττές
αποφάσεις πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας έγκαιρα * ι με ακρίβεια όλες τις σχετικές
πληροφορίες.
Στο χώρο των ετηχειρήσεων (άρα και των ξενοδοχείων) ισχύει το ίδιο. Οι managers
παίρνουν αποφάσεις και για να ελαχιστοποιηθούν οι απρόβλεπτοι κίνδυνος που είναι
αναπόφευκτοι στο χώρο των ετηχειρήσεων, οι αποφάσεις αυτές πρέπει να στηρίζονται σε
αξιόπιστες πληροφορίες. Ο κίνδυνος ποτέ δεν θα εκλείψει, αλλά όταν υπάρχουν οι σωστές
πληροφορίες, οι managers μπορούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία και την κρίση τους για να
πάρουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις με το λιγότερο δυνατό ρίσκο.
Η κύρια λειτουργία της έρευνας αγοράς είναι η παροχή αυτών των πληροφοριών.
Όσο οι επιχειρήσεις γίνονται πιο πολύπλοκες και ανταγωνισπκές, ο ρόλος των
πληροφοριών στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων γίνεται σημαν^ότερος. Η
κερδοφορία των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης εξαρτάται από την αναγνώριση και την
εκπλήρωση των αναγκών του πελάτη μέσα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτή
η αντίληψη γύρω από την αγορά στηρίζει τις περισσότερες επιτυχημένες επιχειρήσεις·*’.
Αρα το επιτυχημένο Ξενοδοχειακό Μάρκεπνγκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
έρευνα αγοράς. Προσπάθειες προώθησης του τουρισμού μη συνοδευόμενες από έρευνα είναι
χαμένες προσπάθειες. Μόνο όταν είναι γνωστά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μπορούμε να
προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε με επιτυχία τους στόχους που τέθηκαν κατά τη
διάρκεια του σχεδιασμού του μάρκετινγκ.
Τα χαρακτηρισπκά αυτά είναι :
1) Ποιοι είναι οι τουριστικοί επισκέπτες και που μένουν.
2) Τι γνωρίζουμε για τις ετηθυμίες και τα ενδιαφέροντα τους.
3) Τι αγορές κάνουν και ποια η διασκέδασή τους.
4) Ποια η ανταγωνιστική μας θέση στην αγορά.
5) Ποιοι οι ανταγωνιστές μας και ποιες μελλονηκές τάσεις υπάρχουν για πιθανές
αυξήσεις του μεριδίου μας στην αγορά

*’ Βλ. “Πώς να δημιουρηίσετε δημόσιες ιη^σεις ιιου στηρίζουν τη διαφήμιση και το Marketing;”, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,
Οκτώβριος 1995, τεύχος 272, σελ. 25.
σελ. 7-8.
ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΑ, ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΙΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ”, σελ. 68-69.

** BRmSH INSTmJTE OF MANAGEMENT, “ΕΠΠΎΧΗΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑίΓ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ANUBIS,
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4,1.

Αιαοθοωηκά ποοΒλιίαατα ttic £ενοδογΐ(κ'” .

Ο τουρισμός θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημανπκότατο τιαράγοντα της
οικονομυαίς, κοινωνικής, πολιτιστικής και περφαλλοντικής ανάπτυξης της Ελλάδας.
Τουρισμός δε σήμαινε τίποτε άλλο, παρά σχεδόν μόνο τη δημιουργία μιας “Ξενοδοχειακής
Βιομηχανίας” με αποκλειστικό στόχο την ταχύτατη ασροή συναλλάγματος. Φυσική απόρροια
αυτού του τιροσανατολισμού ήταν η ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και ιδιαίτερα
του ξενοδοχειακού κλάδου της χώρας μας.
Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη είχε σαν αποτέλεσμα τα ακόλουθα δύο φαινόμενα; Σε
ορισμένες τιεριοχές επιβλήθηκε σαν “μονοκαλλιέργεια”, εκτοπίζοντας τους άλλους
παραγοτγικούς τομείς. Σε άλλες δε μετείχε ουσιαστικά στην τοπική οικονομική και κοινωνική
ανάτττυξη είτε γιατί εκτοπίστηκε από άλλους παραγωγυτούς τομείς είτε γιατί δε στηρίχτηκε
στις “εγχώριες” (δηλ. ντόπιες) οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις.
Η έλλειψη προγραμμάτων για τη χωροταξική κατανομή των καταλυμάτων, η χωρίς
ορθολογικά κριτήρια επιλογή των επενδυτών, η ανεπάρκεια των κρατικών προγραμμάτων για
τη δημιουργία έργων γενικής και τουριστικής υποδομής τα ελλιπή κρατυτά μέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος από το οποίο εξαρτάται ο ίδιος ο τουρισμός, ο αποκλειστικός
προσανατολισμός προς τις αγορές του εξωτερικού και ο παραγκωνισμός της εσαπερικής
αγοράς υπήρξαν οι σημαντυτότεροι από τους παράγοντες που δημιούργησαν πλήθος
δυσλειτουργιών, οι οποίες σήμερα συνιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού
τουρισμού
Το ελληνικό κράτος παρενέβαινε μόνο σποραδικά, όποτε χρειαζόταν να ξεπεραστεί
κάποια κρίση που παρουσίαζε ο ελληνικός τουρισμός ή για να δώσει κίνητρα στην ιδιωτυτή
πρωτοβουλία, που και πάλι μόνη της, έπρεπε να ξεπεράσει κάθε κρίση. Έτσι, εφόσον το
κράτος δεν τφογραμμάτιζε και δε συμβούλευε την ξενοδοχεία, το ρόλο αυτό ανελαβαν οι
τουρ οπερέϊτορ.
Η τακτική των τουρ οπερέϊτορ, η ολιγωρία και αδιαφορία του κράτους, η αριβισπκή
σκέψη των οικονομικών και πολιτικών στρωμάτων πολλών περιοχών της Ελλάδος είχαν σαν
αποτέλεσμα από τη μια μεριά την αύξηση των ανοργάνωτων τουριστικών τόπων κι από την
άλλη την εμφάνιση ενός ανυπολόγιστα υψηλού αριθμού καταλυμάτων “της
παραξενοδοχείας”.

4.1.1.Τοόποι αντιιιετώπισηο των διαρθρωτικών προβλημάτων
Αποφασιστικός παράγοντας στην ανπμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων του
ελληνικού τουρισμού και της ξενοδοχίας ειδικότερα είναι η συνεργασία των ιδιωτικών και των
κρατικών φορέων του τουρισμού. Η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει όσον αφορά -ας τιμές στα
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΉΝΓΚ”, ΑΘΗΝΑ 1993, σελ. 77-79.

ξενοδοχεία (θα προστατεύονται και οι ξενοδόχοι αλλά και οι πελάτες), στη διαφοροποίηση
της ^λληγικης τουριστικής προσοορκις (οτιως η μετατροπή των παραδοσιακών κτιρίων και
οικισμών σε μονάδες παροχής τιοιοτικά βελτιωμένων καταλυμάτων), στην ανάπτυξη
διάφορων μορφών τουρισμού (όπως λόγου χάρη του θαλάσσιου και του μορφωτικού- που θα
ετητρέψουν στις μονάδες να προσελκύσουν τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου).
Οπωσδήποτε πρετιει να εξαρθεί το γεγονός των νεωτεριστών ξενοδόχων τιου τις
τελευταίες δεκαετίες δημιουργούν υψηλής στάθμης καταλύματα και βελτιώνουν συνεχώς την
ποιότητα των αγαθών και υτιηρεσιών των μονάδων τους.
Ακόμα τιρέπει να τονιστεί η σταδιακή αποχώρηση ερασιτεχνών ξενοδόχων και
ξενοδοχοϋπαλλήλων, οι οποίοι αντικαθίστανται από αξιόλογους επαγγελματίες. Ο
επαγγελματισμός έχει αρχίσει να κατακτά έδαφος ακόμα και σε μικρές μονάδες. Τόσο οι
ξενοδόχοι όσο και οι εργαζόμενοι πολλαπλασιάζουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους σχετικά με
τη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αλλά και του τουρισπκού κλάδου γενικώς.

4.2.

ΠροΒλήαατα της τουριστικής ζήτησης

Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση είναι η εξέλιξη του
ατομικού και οικογενειακού ασοδήματος, η ανάπτυξη της τεχνολογίας των μαζικών μέσων
μεταφοράς, η αύξηση των ημερών ετήσιας άδειας, η διαφοροποιήσεις της τουριστικής μόδας,
οι κλιματολογυιές συνθήκες του τόπου κατοικίας, η ύπαρξη οργανωτών ταξιδίων και
διακοπών καθώς και τα κίνητρα που ωθούν για τις διακοπές**®.
Για τις ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας οι μεταβολές της ζήτησης δημιουργούν
σημανπκά προβλήματα, Η ζήτηση για το ξενοδοχειακό προϊόν μεταβάλλεται, όταν
μεταβάλλεται ένας ή περισσότεροι από τους καθοριστικούς παράγοντες που αναφέραμε.
Μάλιστα ακόμα και όταν πρόκειται για έντονα θετική μεταβολή της ζήτησης, πάλι
δημιουργούνται δυσχέρειες στα ξενοδοχεία, διότι η προσφορά τους δεν μπορεί να αυξηθεί
βραχυχρόνια (π.χ. δυvαμucό κλινών, θέσεων εστιατορίου).
Υπάρχουν όμοις-ιδιαίτερα για τα ξενοδοχεία των πόλεων-και βραχύτατες διακυμάνσεις
της ζήτησης. Π.χ. ορισμένες μέρες της εβδομάδας ή τα Σαββατοκύριακα. Επίσης, τόσο για τα
ξενοδοχεία των πόλεων όσο και για εκείνα των τουριστικών τόπων, σημαντικά είναι τα
προβλήματα πληρότητας που δημιουργούνται από τις εποχιακές μεταβολές της ζήτησης,
(τττώση της ζήτησης παρουσιάζουν οι μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος.
Τέλος η ζήτηση επηρεάζεται από τους τουρ οπερεϊτορ, όταν αυτοί δε διαθέτουν τον
απαραίτητο αριθμό αεροτιλάνων, όταν δεν έχουν προβλέψει ορθά το ξενοδοχειακό δυναμικό
που θα χρειαστούν για την πελατεία τους, όταν ο ανταγωνισμός για άλλους τουριστικούς
τόπους και χώρες θα οδηγήσει στη διαφοροποίηση των τμημάτων της αγοράς που κατέχουν,
όταν τα τεράστια συμφέροντα τους το επιβάλλουν και φυσικά όταν κρίνουν απαραίτητο να
κάνουν επίδειξη της δύναμης που έχουν να επηρεάζουν την αγορά και τη ζήτηση, ώστε να
“συνετίσουν” την πλευρά της προσφοράς

Wallerepiel G. ‘Tremdenrerkehrslehre des Hotels, Wiesbaden 1979,σελ, 129-131.
“ Παύλος Παυλίδης, ΟΠ.Π., σελ- 97-98.

4 3 . Προβλήματα me ^ενοδογειαιοίο rtooooooac
Η προσφορά των ξενοδοχειακών ετηχεφήσεων είναι ένας συνδυασμός από υλικά και
ιηιηρεσίες. Το τφόβλημα το οποίο δημιουργείται είναι ότι οι ξενοδοχειακές υττηρεσίες είναι
άϋλα αγαθά, κι ο πελάτης δεν μπορεί, όπως γίνεται με τα υλικά αγαθά, να τις δει πριν τις
αγοράσει. Επιπλέον απο τη στιγμή τιου του προσφερθούν, απομένει σ' αυτόν η ποιοτική τους
ανάμνηση και η σύγκριση τους με την τιμή που πλήρωσε γι' αυτές.
Ένα άλλο πρόβλημα της ξενοδοχειακής προσφοράς είναι η υποχρεωτική παρουσία του
πελάτη στους χώρους της μονάδας. Διαφέρα λοιπόν, το ξενοδοχείο από ορισμένες άλλες
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγμα: από τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές
εταιρείες, τα γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων. Διότι ενώ με αυτές ο πελάτης μπορεί να
ικανοποιήσει τις ανάγκες του μέσω του δικηγόρου του ή να καλέσει εκπροσώπους τέτοιων
επιχειρήσεων στην κατοικία ή στον τόπο εργασίας του, με το ξενοδοχείο δεν είναι εφικτό κάτι
τέτοιο.
Πρόβλημα επίσης αποτελεί και η αδυναμία αποθεματοποίησης του ξενοδοχεαικού
προϊόντος. Τόσο ο τομέας διαμονής του ξενοδοχείου όσο και εκείνος της διατροφής δεν
παρουσιάζουν παραγωγή η οποία μπορεί να αποθεματοποιηθεί*'.
Για το ξενοδοχειακό μάρκετινγκ ενδιαφέρον εμφανίζουν οι αποθεματοποιήσεις
εμπορεύσιμων προϊόντων. Εκείνα δηλαδή τα οποία μπορούν να γίνουν αντικείμενο
αγοραπωλησίας, επειδή η άμεση προσφορά τους ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών του
ξενοδοχείου. Τέτοια προϊόντα είναι τα τελικά προϊόντα, τα οποία δεν είναι δυνατό να
παραχθούν στον τομέα της διατροφής όπου η προσφορά φρεσκότατων τροφών μαζί με την
άμεση παροχή υπηρεσιών του ξενοδοχειακού προσωπκού συνθέτουν το προϊόν που
ικανοποιεί τη ζήτηση των πελατών της μονάδας.
Τα ξενοδοχεία είναι από τις επιχειρήσεις οι οποίες - οι περισσότερες- λειτουργούν 365
ημέρες το χρόνο και παραμένουν ανοιχτές επί 24 ώρες την ημέρα έτοιμες να προσφέρουν το
προϊόν τους για την ικανοποίηση των αναγκών της πελατείας τους, ο υψηλός βαθμός
λειτουρ>γικής ετoιμότητou; υποδηλώνει αυξημένες σταθερές δαπάνες προσωπικού,
κεφαλαιουχικών αγαθών και υλικών. Το γεγονός ότι δε μειώνονται αισθητά οι δαπάνες
λειτουργικής ετοιμότητας, ακόμα κι αν αποφασιστούν τέτοιοι περιορισμοί από τη διοίκηση
του ξενοδοχείου και στη συνέχεια γίνουν αποδεκτοί από την πελατεία του, υπογραμμίζει την
ιδιαίτερη προβληματική η οποία προκύτττει από τη διατήρηση σε διαρκεί λειτουριγικη
ετοιμότητα του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της μονάδας .
Ένα ακόμη πρόβλημα της ξενοδοχειακής προσφοράς είναι ότι η ξενοδοχειακή μονάδα
δεν είναι η τουριστική επιχείρηση που ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των τουριστών. Για την
ικανοποίηση των τουρισηκών αναγκών της πελατείας της απαιτείται να συμπληρωθεί η δικής
της προσφορά αφενός με την προσφορά και άλλων επιχειρήσεων του κλάδου αφετέρου με τη
φυσική και δομημένη προσφορά του τόπου.

' Παυλίδης Παύλος, ΟΠ.Π., σελ. 51.
Bunkart, “The Management of Tourism”, σελ, 89-108.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.
Στρατηγυ<ή είναι ο σκοπός και η κατεύθυνση των δραστηριοτήτων μιας ετηχείρησης
μακροτφόθεσμα, κατά τέτοιο τρόπο που να ταυτίζονται πάντα οι ικανότητες και οι πόροι της
επιχείρησης με το συνεχώς διαφοροποιημένο περιβάλλον της, και ειδικότερα με τις αγορές και
τους πελάτες τη ς έτσι ώστε να ικανοποιεί τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων πλευρών
- stake holders - όπως είναι οι εργαζόμενος οι προμηθευτές οι πελάτες η τοπυίή κοινωνία

5.1.

Η στοατηγικιί του Μάρκετινγκ

Στην στρατηγική του μάρκετινγκ υπάρχουν τέσσερα πολύ βασικά βήματα που πρέπει
να ακολουθήσουν με επιτυχία οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ για να προβάλλουν και να
προάγουν τις εγχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν. Αυτά είναι’·*:
1.

Ο σχεδιασμός του πλέον επωφελούς επιχειρησιακού μίγματος των τμημάτων και
προϊόντων.

2.

Η απόφαση για την παρουσία, την συνολική εικόνα του καταλύματος στην αγορά
(image).

3. Ενθάρρυνση και ανταμοιβή για τους τακτκούς πελάτες.
4. Η ολοκλήρωση του μάρκετινγκ μέσω των διαφόρων τμημάτων.

5.1.1.

£Y85i0i:ovTac τιιν επιγείουστι αποωασίζονταζ για την θέση και την
εικόνα τη ς

Σύμφωνα με την ζήτηση που έχουν τα καταλύματα μιας περιοχής, το μάρκετινγκ θα
πρέπει να προσπαθεί να προσδιορίζει το πιο κερδοφόρο μίγμα των πελατών στους οποίους
πρέπει να στραφεί. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο πόλης προφανώς στοχεύει σε όσους
πραγματοποιούν επιχειρηματικά ταξίδια, ενώ ένα παραθαλασσιο τουριστικό θέρετρο θα ελκει
παραθεριστές κ.ο.κ.
Το ιδανικό μίγμα πελάτη για την πλειοψηφία των καταλυμάτων προέρχεται από πολλά
και διαφορετικά τμήματα αγοράς τα οποία στη συνέχεια όλα μαζί, μεγιστοποιούν τις
προσδοκίες για έσοδα και ελαχιστοποιούν τις επιδpάσε^ της εποχικότητας, καθώς και άλλες
συνήθειες διακυμάνσεις στην δουλειά τους.
Αφού γίνει ξεκάθαρο το μίγμα πελατών στους οποίους στοχεύει ένα κατάλυμα στη
συνέχεια πρέπει να δημιουργήσει μια καλή εντύπωση και εικόνα σ' αυτούς. Τη διαδικασία
αυτή δυσχεραίνει το γεγονός ότι πολλά καταλύματα στοχεύουν στους ίδιους πελάτες. Οταν
” Ν. ΣΑΡΣΕΝΤΗΣ, 'ΈΠΙΧΕΙΡΗΣΙΛΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε. ΜΠΕΛΛΟΥ, σελ, 18.
VICTOR Τ.Ε. MIDDIETON. ‘The travel and the tourism mariceting”, σελ. 262.

μάλιστα τα καταλύματα αυτά προσφέρουν παρόμοια τφοϊόντα με παρόμοιες τιμές, τότε είναι
απαραίτητο να διαφοροτιοιήσουμε και να πιστοποιήσουμε τα προϊόντα μας με δικό μπς
εμπopucό σήμα, ώστε να ξεχωρίσουν και να προτιμηθούν. Αυτή η ταυτότητα που θα
δημιουργήσουμε είναι γνωστή στην επαγγελματική δω λ^το του μάρκετινγκ ως “position”
(θέση) και είναι η αντίληψη που έχει ο πελάτης για ένα κατάλυμα, την τοποθεσία του, την
κτιριακή εγκατάσταση και εττίπλωσή του, το σέρβις κ.λ π.

5.1.2.

Ενθάρρυνση και αντααοιβή για xotx: τακτικούς πελάτεc.

Πολλά γκρουπ ξενοδοχείων δημιούργησαν Club κατά τη διάρκεια του 1980 που
πρόσφεραν προνομιούχες κάρτες στους τακτικούς πελάτες τους. Μερικά από τα προτερήματα
αυτών είναι να κερδίζουν πόντους σε κάθε διαμονή τους, κάτι το οποίο παρείχε ελκυστικές
τιμές ανάλογα με τον αριθμό των πόντων που συγκεντρώθηκαν σε κάθε δεδομένη περίοδο.
Οι τακτικοί πελάτες είναι σημαντικός παράγοντας επηρεασμού της στρατηγυσίς του
μάρκετινγκ όχι μόνο στο επίπεδο αποφάσεων των προμηθευτών, αλλά και στο ότι έχουν
μεγάλη εττίδραση στις αποφάσεις των φίλων τους για επιλογή καταλυμάτων.

5.1.3.

Η ολοκλήρωση του αάοκετινγκ αέσω των διαωόρων ταιιαάτων.

Η μελέτη εδώ επικεντρώνεται στο επίπεδο συντονισμού ατομικών μονάδων να
προωθήσουν τα προϊόντα τους με τη βοήθεια του μάρκετινγκ. Τα πλεονεκτήματα αυτής της
στρατηγικής μπορούν να συνοψιστούν στα εξής” :
Α) ΔΙΑΝΟΜΗ:!) Διανομή εργασίας μεταξύ των διαφόρων μονάδων, 2) Κεντρικές
υπηρεσίες κρατήσεων,3) Καλύτερη προσχώρηση στη διανομή δικτύων,
Β) ΠΡΟΩΘΗΣΗ: 1) Ενσωμάτωση θέσεων και είδος εργασίας, 2) Συνεχής ευκαιρίες
διαφήμισης, 3) Χρησιμοποίηση επαγγελμαπκών ομάδων μάρκετινγκ, 4) Ομαδική
παρουσίαση σε εκθέσεις, 5) Συμφωνία τιμής και προϊόντος παρέχοντας ασφάλεια
ποιότητας, ικανοποιώντας ομαδικά τους πελάτες. Η συνεργασία αυτή είναι μέρος
της μεθόδου κατά την οποία πολλές και μεγάλες αλυσίδες καταλύματος
αναπτύσσονται τα τελευταία 20 χρόνια και επεκτείνουν το μέγεθος των εργασιών
τους.

5.2.

Στοατηγικέε αάοκετινγκ στην προώθηση των πωλήσεων.

Οι στρατηγικές αυτές προσδοκούν να δημιουργήσουν μια επικερδή μίξη κλεισίματος
και κατοχής δωματίων διαμέσου παραγωγής και διανομής ικανοποιητικών τιμών, διακριτικών
προϊόντων τα οποία απευθύνονται σης ανάγκες συγκεκριμένου τμήματος πελατών.
Το στρατηγικό μάρκετινγκ των επιχεφήσεων αναφέρεται στο να διαλέξει από μια
σειρά εργαλείων προώθησης πωλήσεων, τα οποία είναι υπεύθυνα στο να κινήσουν τις
αποφάσεις για τρέχουσα αγορά από τους αγοραστές-πελατες που στοχεύουν.
Η προώθηση των πωλήσεων για τις επιχεφήσεις καταλυμάτων περιλαμβάνει: α)
Μικρές περιόδους μείωσης των τιμών έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί απόλυτη πληρότητα σε
“ VICTOR T.C. MIDDIETON, ΟΠ.Π. σελ. 60, οελ. 264.

απρόσμενες περιπτώσεις, β) Πρόσθετη αξία στα τφοϊόντα έτσι ώστε να τφοσελχύσει τμήματα
του στόχου των πελατών, γ) Χρήση κινήτρων προμήθειας, σχεδιασμένα να κινήσουν ένα
σύστημα διανομής λιανυαις τιώλησης και εττίτευξη μιας ττρόσθετης επιρροής σε κάποια σημεία
της πώλησης, τιεριλαμβανομένων και τη δυνατότητα εττιρροής σε διάφορα φυλλάδια δ)Χρήση
μεγάλων εκπτώσεων, σχεδιασμένων να τιαρακινήσουν και να εφαρμόσουν μοιρασιά σε τρία
τμήματα, όπως στους τουρ-οπερείτορς και σε άλλα πρακτορεία, πραγματοποιώντας μεγάλα
συμβόλαια για προμήθεια των καταλυμάτων, ε) Χρήση της δύναμης των πωλήσεων να
τιαράγει πρόσθετες πωλήσεις στους τακπκούς αγοραστές, όσο και σ' αυτούς τιου
ανατττύσσουν πρωτοβουλία για αγορές μυτρής διάρκειας, στ) Τακτική χρήση διαφημίσεων σε
συνδυασμό με τις παραπάνω α),β), και γ) στρατηγικές, έτσι ώστε να ειραρμοστεί καλύτερη
μετάδοση της προώθησης ενώ η χρήση αυτών των στρατηγικών απευθύνεται στις πωλήσεις, η
δράση τους εξοηπάται από την λεπτομερή γνώση του προφίλ των Μάνατζερ του μάρκετινγκ,
τις ανάγκες και πιθανόν την συμπεριφορά του τμήματος του στόχου που απαντά σε κίνητρα
προώθησης.

5.3.

Μοοφές στοαττιγικτις του Μάρκετινγκ.

Ανάλογα με τις συνθήκες της εσωτερικής και εξο)τερυ<ής αγοράς, με τα μέσα που
διαθέτει το ξενοδοχείο, με την οικονομική του δύναμη, με τη δύναμη των τουρ-οπερεϊτορς με
την κρατική αρωγή προς τις ξενοδοχειακές μονάδες η επιχειρησιακή πολιτική εκφράζεται
μέσα από τρεις μορφές στρατηγικής^*:
- Στρατηγική διατήρησης της μονάδας η οποία ακολουθείται, όταν τα μέσα που
διαθέτει το ξενοδοχείο δεν επαρκούν για τη διείσδυση σε νέες αγορές και όταν η δύναμη του
δεν ετητρέπει σύγκρουση με τους ανταγωνιστές. Στην περίπτωση αυτή η ξενοδοχειακή μονάδα
επιδιώκει να επιβιώσει με κάθε ενέργεια, ακόμα και με την καταστροφή των στρατηγικών
σχεδίων των ανταγωνιστών και τον τορπιλισμό των συλλογικών προσπαθειών της τοπικής ή
της εθνικής ξενοδοχίας.
Στρατηγική προσαρμογής της μονάδας η οποία ακολουθείται, όταν το
ξενοδοχείο με βάση τις μεταβολές του φυσικού, οικονομικού, πολιτικού, voμoθετucoύ και
τεχνολογικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, μεταβάλλει και προσαρμόζει τις λειτουργίες και
τα όριγανα του ώστε να μπορέσει να διεισδύσα στις διάφορες αγορές και να εκμεταλλευτεί
κατάλληλα ένα μέρος από τις προσφερόμενες εκεί ευκαφίες. Πρόκειται για τη στρατηγική που
διαμορφώνουν οι διοικήσεις των ξενοδοχείων οι οποίες, γνωρίζοντας ότι οι οικονομικές
αποφάσεις λαμβάνονται πάντα κάτω από συνθήκες ανασφάλειας (επιχειρηματικού κινδύνου),
επιδιώκουν την αθόρυβη αλλά σταθερή διεκδίκηση μιας πρόσφορης θέσης μέσα στην αγορά,
χωρίς ριψοκίνδυνες εττιθετικές ενέργειες και φροντίζοντας, σε κάθε περίπτωση, να διατηρείται
το ετηχειρησιακό αίσθημα ασφάλειας.
- Στρατηγική ανάπτυξης της μονάδας η οποία ακολουθείται, όταν το ξενοδοχείο
είναι σε θέση να προβλέψες οργανώσει και υλοποιήσει επιθετικές πρωτοβουλίες για διείσδυση
στις αγορές, εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν σ αυτές, αλλα και εκμετάλλευση
νέων ευκαιριών που το ίδιο το ξενοδοχείο θα προκαλεσει. Στην προκειμένη περίπτωση η
ανάπτυξη του ξενοδοχείου ταυτίζεται: πρώτον με επίθεση του σε όλα εκείνα τα μέτωπα της
εσωτερικής αγοράς όπου η έρευνα έδειξε ότι μπορεί να αποκομίσει ωφελήματα, δεύτερον με
την απροκάλυπτη εξάλειψη των ανασχετικών προβλημάτων που του προκαλεί το φυσικό,
οικονομικοτεχνικό, πολιπκό και κοινωνικό περιβάλλον και τρίτον με την ταχύτατη
ανταπόκριση του σπς διαφοροποιήσεις της ζήτησης και της αγοράς.
“ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ. “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ”, ΑΘΗΝΑ 1993, σελ. 300-301

Οι τρεις οαηές γενικές μορφές στρατηγικής υττηρετούντας από πολλές “επιμέρους”
μορφές ετηχειρησιακής στρατηγικής, από τις οποίες σπουδαιότερες είναι:
Η στρατηγική διαφοροποίησης
Η στρατηγική τμηματοποίησης της αγοράς
Η στρατηγική συνεργασίας
-

Η στρατηγική δυναμικής συμπεριφοράς

-

Η στρατηγική προτιμήσεων

SJ.1. Στρατηγική διαφοροποίησης
Υπάρχουν τέσσερις λόνοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις σ' αυτή τη στρατηγική:
1) Όταν οι στόχοι της επιχείρησης δεν μπορούν πλέον να επιτευχθούν με την απλή
στρατηγική επέκτασης σπς ήδη υπάρχουσες αγορές.
2) Όταν οι Ταμιακές Καθαρές Ροές της επιχείρησης είναι περισσότερες από τις
επεvδυτucές προτάσεις που υπάρχουν για άπλωμα στις ήδη υπάρχουσες αγορές.
3) 'Όταν υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες μεγαλύτερου ποσοστού
Κεφαλαίων των Μετοχών σε διαφορετικές αγορές από τις υπάρχουσες.

Απόδοσης

4) 'Όταν οι πληροφορίες που έχουν οι επιχειρήσεις στα χέρια τους δεν τους επιτρέπουν
να κρίνουν με κάποια βεβαιότητα εάν η απλή επέκταση στα ήδη αγορές/προϊόντα είναι
προτιμότερη της “διαφοροποίησης”’^.
Μερικά παραδείγματα:
- διαφοροποίηση προϊόντος: διάφορα μονόκλινα ή δίκλινα καταλύματα, διάφορα
γεύματα σε διαφορετικές μερίδες (παιδικές, δίαιτας), με διάφορους τρόπους εξυτιηρέτησης
(μπουφέ).
- Διαφοροποίηση τιμών: για το ίδιο κατάλυμα διαφορετ^ές τιμές (για άφιξη ημέρας,
για άφιξη νύχτας, χαμηλής ή μέσης ή υψηλής τριόδου, παιδικές οικογενειακές)
- Διαφοροποίηση διάθεσης, για εσωτερικό και εξωτερικό, για μεμονωμένους και
ομαδικούς πελάτες, για επαγγελματίες και παραθεριστές.
Διαφοροποίηση της διαφήμισης: διαφήμιση φήμης
επαγγελματικές
δραστηριότητες, διαφήμιση για ανάδειξη ενός διαφοροποιημένου προϊόντος, διαφήμιση για
την προσέλκυση νεαρών ατόμων.

5.3.2. ΣτοατιΐΎΐκτί ταηαατοποίησης της αγοράς.
Η αξιολόγηση της θέσης της κάθε επιχείρησης στην αγορά που λειτουργεί σε σχέση με
την θέση των άλλων επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ίδια αγορά είναι πολύ σπουδαία,
αναγκαία και απαραίτητη.

” Ν. ΘΕΡΙΟΥ, “ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ”, ΚΑΒΑΛΑ 1998, oeJ. 42.

Στοιχειώδης γνώσεις του μάρκετινγκ μας λένε ότι όλοι οι καταναλοπές μιας αγοράς δεν
είναι ίδιοι: έχουν διαφορε^ηκά χαρακτηριστικά και διαφορετικές ανάγκες, συμπεριφέρονται
διαφορετικά, έχουν διαφορετικά εισοδήματα προς διάθεση στην αγορά κ.λ.π.
“Η διαφοροποίηση του ξενοδοχειακού προϊόντος δεν πρέπει να ταυτίζεται
εννοιολογικά με την τμηματοποίηση της αγοράς. Η τμηματοποίηση της αγοράς γίνεται, για να
ετπλεξει το ξενοδοχείο εκείνες τις ομιάδες πελατών των οποίων οι ομοιογενείς ανάγκες και
ετηθυμίες μπορούν να καλυφθούν από την υτιάρχουσα ή μια νέα προσφορά. Ενώ η
διαιροροτιοίηση του προϊόντος γίνεται, για να υπάρξει αυτή η νέα προσφορά”’*.
Συνήθως η τμηματοποίηση της αγοράς οδηγεί στην επιχειρησιακή εξειδίκευση. Ο
βαθμός εξειδίκευσης ενός ξενοδοχείου εξαρτάται από τις ιδιαίτερες αγορές στις οποίες δρα ή
εττιδιώκει να εισέλθες από το ειδικό μερίδιο στο οποίο στοχεύει και (ρυσικά από την
κατηγορία, τη δυναμικότητα και τον περιβάλλοντα χώρο του. Σαν γενικός κανόνας ισχύει;
όσο μικρότερο ξενοδοχείο τόσο πιο εξεώικευμένη πρέπει να είναι η προσφορά του.

5.3.3.

Στρατηγικτί συγ/ώνευσης

Οι περισσότερες ετηχειρήσεις συγχωνεύονται με κάποια άλλη, κυρίως διότι θέλουν να
ακολουθήσουν μια στρατηγυαί “Πολλαπλής Δραστηριότητας” ή για να “δυναμώσουν”
περισσότερο στη συγκεκριμένη αγορά ή αγορές όπου συναλλάσσονται.
Οι συγχωνεύσεις δεν είναι στρατηγική για την επίτευξη κάποιων σκοπών, αλλά “μέσα”
για την επίτευξη της στρατηγυαίς δομής της επιχείρησης.
Οι κύριοι παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση μιας επιχείρησης να “απλωθεί"”
εσωτερικά ή εξωτερικά με τη στρατηγική της Συγχώνευσης είναι; χρόνος απαραίτητο
κεφάλαιο και κίνδυνος. Έτσι μια στρατηγική συγχώνευσης θα μπορούσε να αποφασισθεί εάν
α) το κόστος αγοράς μιας νέας επιχείρησης ήταν μικρότερο από τη δημιουργία μιας
παρόμοιας επιχείρησης από την ίδια την εταιρείας, β) εάν η στρατηγική της “Πολλαπλής
Δραστηριότητας” ήταν επείγουσα καιγ) εάν ο κίνδυνος δημιουργίας ήταν μεγαλύτερος από το
να αγοράσει μια παρόμοια επιχείρηση.
Πρόκειται για τη στρατηγική που, ενώ ενδείκνυται για τις μονάδες του κλάδου,
ιδιαίτερα για τις μucpές και μεσαίες, μόνο σποραδικά και σε ορισμένες ελάχιστες ττερυττώσεις
εφαρμόζεται από την ε^ηνική ξενοδοχεία.

S.3.4.

Στρατηγικτί προτιμήσεων

Η στρατηγική προτιμήσεων στηρίζεται σε δύο διαπιστώσεις:
1) Στη διαπίστωση ότι ένα ξενοδοχείο προτιμάται από τους πελάτες τόσο περισσότερο
όσο μεγαλύτερη είναι η φήμη και το κύρος του.
2) Στη διαπίστωση ότι οι προτιμήσεις για ένα ξενοδοχείο δε διαμορφώνονται
συμπτωματικά, αλλά είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιου προγραμματισμού και διαδικασιών.
Επομένως το ξενοδοχείο πρέπει να συγκεντρώνει όλες του τις προσπάθειες για να
πετύχει τη δημιουργία θεπκής φήμης και σαν επακόλουθο της, τη δημιουργία προτιμήσεων.

Ν. ΘΕΡΙΟΥ. ΟΠ.Π., σελ. 130.

Οι προτιμήσεις δημιουρ>γούνααι από την ύτιαρξη τφόσθετων και ανώτερη ποιότητας
ξενοδοχειακών παροχών. Γι' αυτό πρέπει να καταβάλλεται κάθε προστιάθεια, ώστε ο τιελάτης
ή ο ετασκετττης του ξενοδοχείου να σχηματίζει εύκολα μια προσοαπική αντίληψη και να
λαμβάνει γνώση της πουαλίας της προσφοράς. Αφίσες, διαφημιστικά δώρα, φυλλάδια,
εκδόσεις της μονάδας κ.λ,π. τιαρακινεί τον πελάτη στη σύνθεση μιας ευκρινούς και σαφούς
εικόνας του ξενοδοχειακού προϊόντος.

5.3.5.

Στρατηγική dovauticfic συαπεοιωοοάο

Η στρατηγική της δυναμικής συμπεριφοράς συνδέεται στενά με την στρατηγυαί των
προτιμήσεων. Όσο τηο σταθερές είναι οι προτιμήσεις των τιελατών για ένα ξενοδοχείο τόσο
πιο αποτελεσματικά μπορεί να εφαρμοστεί μια στρατηγική δυναμικής συμπεριφοράς.
Η αγορά είναι ανθρώτανο δημιούργημα. Σαν τέτοιος απεικονίζει τις αλλαγές των
ανθρώτηνων κοινωνιών. Οι κοινωνικές αλλαγές δεν σταματούν ποτέ. Αρα ποτέ δε σταματούν
και οι αλλαγές στις επιθυμίες και ανάγκες των καταναλωτών. Πράγματι εάν, για παράδαγμα
αλλάξουν οι συνήθειες διαμονής (π.χ. νεαρών ζευγαριών με παιδιά), τότε θα επέλθουν
αλλαγές στην προσφορά καταλυμάτων του ξενοδοχείου (π.χ. δωμάτια που ετπκοινωνούν
μεταξύ τους αντί του ράντσου στο δωμάτιο των γονιών).
Η στρατηγική της δυναμικής συμπεριφοράς για την ορθολογική, αξιοποίηση των
παραγόντων της αγοράς μπορεί να υλοποιηθεί, είτε αποκλειστικά από το ξενοδοχείο μέσω της
εσαπερικής ανάπτυξης (π.χ. ανάπτυξη και εμπλουτισμός του ξενοδοχειακού προϊόντος) είτε
μέσω της εξωτερικής ανάπτυξης (π.χ. αγορά ξενοδοχείου είτε μέσω της συνεργασίας (π.χ. με
τους τουρ-οπερεϊτορς).

5.4.

Η ουσία του στρατηγικού σ/εδιασμού^^.

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θα θέλαμε να αναφερθούμε στη σκοπιμότητα της
στρατηγικής για τις επιχειρήσεις, μέσω ενός άρθρου του Tom Brown, ιδιόκτητη της εταιρίας
Management General των Η Π. A.
Αναφέρει ότι πολλές εταιρείες δεν έχουν αποκτήσει ακόμη την ικανότητα
διαμόρφωσης ενός σωστού στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτό που πολλές εταιρείες θεωρούν
στρατηγικό σχεδιασμό είναι οι ερασιτεχνικές προσπάθειες που καταλήγουν σε ένα τεράστιο
όγκο χαρτιού. Δεν συνειδητοποιούν την ισχύ που θα μπορούσε να έχει η εταιρεία τους αν
υπήρχε η δημιουργία ενός διαγράμματος που θα χαράζει τη σωστή πορεία.
Η ουσία του στρατηγικού σχεδιασμού είναι πολύ απλούστερη. Μπορεί να
αντιπροσωπευτεί με την εξίσωση: ευκαιρία διαιρεμένη με τη δυνατότητα.
Τις περισσότερες φορές που υπήρξε μια αποτυχία σε στρατηγικό επίπεδο, αυτό
οφειλόταν στα ηγετικά στελέχη που δεν κατανοούσαν πλήρως τους βασικούς παράγοντες που
επηρεάζουν είτε την ευκαιρία είτε τη δυνατότητα. Συχνά δεν διαβάζουν σωστά την πιο βασική
στρατηγική πυξίδα (σχήμα 7).

” Tom Brown, “Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΤ’. ΜΑΡΚΕΠΝΓΧ Οκτώβρν>ς 1997. τε<τ(ρς 356. οελ. 26-

Νέο npoidv ή υπηρεοία;
ΝέΟ) ή ειαεταμένοι πελάτες;
Νέα ή ανανεωμένη εικόνα;
Υπάρχουαο γραμμή ή μετανάστευση αξίας;
Πραγματοποιούμενο δυναμικό; πού; πότε;

Ευκαιρία (κέρδη)
Δυνατότητα (επένδυση)
Ικανότητες/ Ατομα/ Τεχνολογία;
Marketing/πωλήσεις:
Σταθερή παράδοση;
\Συνεχές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα^
ic, X. Επιχειρημαπκοί κίνδυνοι;

-----

^

^^OYoXnrtT

Αναλύοντας το τιαραπάνω σχήμα τιαρατηρούμε τα εξής:
• Μια εταιρεία τφέπει να είναι σίγουρη για το πώς θα τοποθετήσει μια νέα
στρατηγική καινοτομία στο μυαλό των πελατών. Ο πελάτης θα πρέπει να ξέρει τι περιέχει το
νέο προϊόν/υπηρεσία που του παρέχεται
• Η εταιρεία θα πpέπa να είναι ικανή να ξεκαθαρίση τον πελατειακό της στόχο, το
αν δηλαδή αναζητά άτομα που δεν είχαν ξανά επαφή με την εταιρεία, αν προσπαθεί να βρη
περισσότερους πελάτες σαν τους προηγούμενους ή αν προσπαθεί να πάρει την υπάρχουσα
πελατειακή της βάση και να επεκτείνει τις σχέσεις της μ' αυτήν.
• Κάθε εταιρεία έχει την εικόνα της στην αγορά κάθε νέα στρατηγική κίνηση πρέπη
να καθιερώνει ξεκάθαρα ένα νέο πρόσωπο στην αγορά ή να υποστηρίζη την εικόνα της
εταιρείας που ήδη έχουν οι πελάτες.
• Τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να έχουν κατασταλαγμένες απόψεις για το αν οι
υπάογουσες σειρές προϊόντων/υτπιοεσιών εξακολουθούν να υφίσταντας επεκτείνονται ή
εγκαταλείπονται από μια νέα καινοτομία.
• Ένα προϊόν/υπηρεσία που πρόκειται να φέρει κέρδη εξακολουθεί να είναι τεράστιο
στρατηγικό ρίσκο, αν δεν είναι ξεκάθαρα πότε οι πελάτες θα ασχοληθούν με το προϊόν αυτό.
• Πολλή στρατηγικά λανσαρίσματα έχουν γίνει χωρίς τις απαραίτητες πνευαατικές ή
σωαατικές ικανότητεε από την πλευρά του προσωτηκού. Η αιτία δεν είναι έλλειψη
κατάλληλου προσωπικού. Πιο συχνά η εταιρείες παραβλέπουν την εκπαίδευση του
υπάρχοντος προσωτηκού τους και την ενημέρωση του τεχνολογικού εξοττλισμού τους.
• Οι περισσότερες εταιρείες πρέπει να ξοδέψουν πολλά χρήματα για να ανακαλύψουν
η θέλουν οι πελάτεΓ και πόση πειθώ χρειάζεται για να καλυφθεί η αμφιβολία και ο δισταγμός
των πελατών.
•

Μια εταφεία πρέπει να είναι ικανή να ικανοποιεί τις απαιτήσεις, προβλεπόμενες και

μη. Στην αντίθετη περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι εξαγριωμένοι και ενοχλημένοι πελάτες.

• Κάθε φορά που μια εταφεία ξεκτνά μια νέα στρατηγυαί, υπάρχουν πάντα κίνδυνου
Από τη μια πλευρά, μια μεγάλη επιτυχία στην αγορά για ένα νέο στρατηγυίό λανσάρισμα
μπορεί να καταβροχθίσει τη ζήτηση από τις υπάρχουσες σειρές προϊόντων και υπηρεσιών.
Από την άλλη πλευρά, ανασφαλή προϊόντα και ανίκανοι υπάλληλοι έχουν οδηγήσει πολλές
φορές την ευκαιρία σε αποτυχία. Το σημείο-κλειδί είναι να εκτιμηθούν τα αληθινά κόστη της
δέσμευσης σ' αυτή τη νέα στρατηγυτή κατεύθυνση.
• Ένα συναφές πρόβλημα είναι η εξεύρεση ττόρων που θα χρηματοδοτήσουν μια
στρατηγική καινοτομία.
Η στρατηγική σκέψη σχετίζεται με την προετοιμασία της εταιρείας να K0va μια
διαδρομή. Θα υπάρχουν στροφές και δυσκολίες στο δρόμο και όταν φτάσετε στον προορισμό
της επιλογής σας πιθανώς να διαπιστώσετε ότι υπάρχουν και άλλα που προσφέρουν τα ίδια με
εσάς. Η στρατηγική σκέψη θα προφυλάξα την εταφεία από το να κινηθεί προς τη σωστή
κατεύθυνση.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ KLAI ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

6.1.

Η ανάπτυξη m e επιγείρηση;^.

Οι περισσότερες
επιχειρήσεις δημιουργούνται όταν κάποιος ετηχειρημιατίας
αναπτύσσει μια ιδέα, την οποία θέλει να εκμεταλλευτεί για να κερδίσω χρήματα. Σε αυτό το
στάδιο, ο επιχειρηματίας δίνει ελάχιστη ή καμία σημασία σε οργανωτικά ζητήματα. Ο
ιδιοκτήτης-διευθυντής είναι το κέντρο όλων των δραστηριοτήτων και των αποφάσεων της
εταιρείας. Η οργάνωση της επιχείρησης μοιάζπ με τροχό, όπου το “αφεντικό” είναι στο
κέντρο και οι διάφορες λειτουργίες τοποθετούνται στο άκρο των ακτινών του τροχού.
Τυπικά, αυτού του είδους οι επιχεφήσεις είναι εξαιρετικά ευέλικτες και δυvαμucές.
Είναι σαφές ότι δεν πετυχαίνουν όλες. Ωστόσο, εκείνες που οι ιδιοκτήτες-διευθυντές τους
έχουν κάποιες γνώσεις μάρκετινγκ και με την προϋπόθεση ότι η αρχυαί σύλληψη της
επιχειρηματυαίς ιδέας ήταν σωστή, μπορεί να είναι πολύ κερδοφόρες. Εντούτοις, η ανάπτυξη
είναι ο αναπόφευκτος σπόρος της δυνητικής κρίσης, καθώς ο ιδιοκτήτης-διευθυντής διευρύνει
τις δραστηριότητες του σε πολλά πεδία. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να μεταβάλλεται
εύκολα εκείνο που αποτελούσε την οργανωτική δύναμη σε κύρια αδυναμία. Στο σημείο αυτό
πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες αυτού που αποκαλείται συνήθως επιστημονκό
μάνατζμεντ. Αυτό, σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης είναι αναγκασμένος να παραιτηθεί από πολλά
λειτουργικά καθήκοντα, τα οποία τον ευχαριστούσαν να τα εκτελεί και τα οποία τον είχαν
βοηθήσει να δημιουργήσει και να διατηρήσει ιδιαίτερες σχέσεις με τους πελάτες. Στη φάση
αυτή αρχίζει να δημιουργείται μια καινούργια κρίση (ιδιοκτήτη-πελάτη).
Μπορούν να ακολουθήσουν δύο πιθανοί δρόμοι για να ξεπεραστεί η κρίση:
1) Να χωριστεί η εταιρία σε μικρότερες, ευκολότερα διευθυνόμενες μονάδες,
ανακτώντας έτσι τα οφέλη της προηγούμενης πρωτοπόρας φάσης.
2) Να επιδιωχτεί μία δομή που να συνδυάζει την ευελιξία, τη δημιουργικότητα και το
δυναμισμό της ττρωτοπόρας φάσης με την έξυπνη χρήση του επαγγελματισμού που
χαρακτηρίζει την παραγωγική φάση του επιστημονικού μάνατζμέντ.
Η επιχείρηση υπάρχει για να ικανοποιεί τους πελάτες και επομένως όλα τα τμήματα
και οι υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούμε με ομοιόμορφα τρόπο για αυτό το σκοπό. Η
ολοκληρωμένη ομαδική εργασία είναι η βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται οι
αποτελεσματικές οικονομικές μονάδες.

α.1. Η θέ«τη TTICλειτουργίας του Μάρκετινγκ
Το μάρκετινγκ σαν λειτουργικός τομέας του ξενοδοχείου έχει μία θέση στο
οργανωτικό σχήμα της επιχείρησης, αποτελεί μια αυτοτελή οργανωτική μονάδα (υπηρεσία ή
“ BOWMAN, “The essence of Strategic Management”, CUfif, 1994, σελ 28-30.

διεύθυνση) η οποία επιτελεί τις ειδικές λειτουργίες της με δκά της μέσα και δικό της
προσωτπκό. Σαν οργανωτική μονάδά - τις περισσότερες φορές- υποδιαιρείται σε μικρότερες
μονάδες (π.χ. τμήματα) με συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Η οργάνωση του τομέα του μάρκετινγκ μπορεί να περιβληθεί ορισμένο τύτιο ή να είναι
άτυτιη. “Σε κάθε τυτηκη οργάνακπ] τφοκύπτουν ομάδες που συγκροτούν τις ετιονομαζόμενες
άτυπες οργανώσεις. Οι άτυπες οργανώσεις αποτελούν σχέσεις μεταξύ φορέων καθηκόντων, οι
οποίες ούτε σχεδιάστηκαν, ούτε επιδιώχθηκαν συνειδητά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι
αποτέλεσμα οργανωτυιών μέτρων και, συνεπώς, δεν συνιστούν υποχρεωτικούς κανόνες τους
οποίους επέβαλε η ιεραρχική εξουσία*'.
Στις μικρές και μεσαίες ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες όπου την ιθύνουσα
προσωτπκότητα ενσαρκώνει ο ξενοδόχος είναι ουτοπική κάθε συζήτηση για ετηχειρησιακή
οργάνωση, πολύ περισσότερο για τυπυ<ή οργάνωση του μάρκετινγκ. Σε τέτοιες μονάδες το
ξενοδοχειακό μάρκετινγκ θεωρεί ως ορθολογική ενέργεια για την επιτυχία των στόχων του,
την ανάληψη από τον ίδιο τον ξενοδόχο όλων ή των περισσότερων δραστηριοτήτων του
επιχειρησιακό μάρκετινγκ.
Στο τιαρελθόν, όταν οι ξενοδόχοι δεν είχαν επίγνοκτη της σπουδαιότητας του
μάρκετινγκ, στα οργανογράμματα των ξενοδοχείων δεν υτιήρχε ούτε κάποια απλή οργανωτική
θέση για τον τομέα ή έστω την υπηρεσία του μάρκετινγκ.
Με την πάροδο του χρόνου, καθώς αυξήθηκαν οι δυναμικότητες των ξενοδοχειακών
κλάδων και ο ανταγωνισμός έγινε έντονος άρχισε να εμφανίζεται το μάρκετινγκ. Στο σχήμα 8
παραθέτουμε μία οργανοτπκή παράσταση στην οποία αναγνωρίζεται ως ισότιμος ο τομέας του
μάρκετινγκ.
Παρ’ όλα αυτά η ξενοδοχειακή εμπεφία του παρελθόντος και του παρόντος μαρτυρούν
πως η τοποθέτηση του τομέα του μάρκετινγκ στο ίδιο οργανωτικό επίτιεδο με τους άλλους
ετηχειρησιακούς τομείς ενώ αποτελεί μια από τις αποδεκτές λύσεις στο οργανωτικό τφόβλημα
των ξενοδοχείων, δεν είναι η πιο άρτια. Πολλά παραδείγματα επαληθεύουν αυτή τη
διαττίστωση.
Ο τομέας του εφοδιασμού μπορεί να επιδιώκει την πραγματοποίηση κατά το δυνατόν
μαζικών και οικονομικών προμηθειών, ενώ ο στόχος του μάρκετινγκ να είναι η μέγιστη
ποιοτική βελτίωση των προσφερόμενων αγαθών. Ο τομέας προσωπικού ενδιαφέρεται για την
πρόσληψη χαμηλόμισθων υπαλλήλων, τη στιγμή που το μάρκετινγκ στοχεύει στην
αναβάθμιση των τιροσφερόμενων υπηρεσιών.
Τα παραδείγματα καθιστούν ολοφάνερο το γεγονός ότι ένα ξενοδοχείο δεν μπορεί να
αναπτυχθεί άρτια, εάν οι διάφοροι τομείς του λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.
Εάν το μάρκετινγκ θεωρείται ως μια λειτουργία κι όχι ως η κύρια λειτουργία του ξενοδοχείου.
(Σχήμα 9)*^

*' Κ Τερζίδης ‘ΌΡΓΑΝΩΣΗ”. σελ. 10-11.
® Παύλος Παυλίδης, “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ”, σελ. 348-354.
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Σχήμα 8
Οργανωηκή παράσταση στην οποία αναγνωρίζεται ως ισότιμος ο τομέας του
μάρκετινγκ.

ΣΧΗΜΑ 9:
Παράσταση οργάνακιης ξενοδοχείου έχοντας ως κύρια λειτουργία το Μάρκετινγκ.

6.3.

Η έννοια του ελένττου και η έκταση εφαοαογης του.

Ο έλεγχος είναι η διοικητική εκείνη ενέργεια, η οποία έχει σκοπό να καθοδηγήσει τις
λειτουργικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης για την επίτευξη των προγραμματισμένων
αποτελεσμάτων: Ο έλεγχος θα υποδείξει πριοσαρμογές, θα πιστοποιήσει, θα διορθώσει και θα
προλάβει τα λάθη.
Ο έλεγχος πρέπει να χρησιμοποιείται, για να προσδιορίσει το πώς και γιατί συνέβη μια
επιχειρηματική αποτυχία και να εισηγείται τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, για να
αποφευχθεί η επανάληψη της αποτυχίας αυτής.
Ο έλεγχος πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας μιας
επΐ3^ίρησης. Για τα ανώτατα στελέχη, ο έλεγχος επικεντρώνεται σε θέματα στρατηγικής, ενω
για τα μεσαία και τα κατώτερα στελέχη σε θέματα τακτικής. Με τον ελεγχο, τοσο σε επίπεδο
στρατηγικό όσο και σε επίπεδο τακτικό, τα στελέχη Μάρκετινγκ πρεπει να γνωρίζουν αν οι
στόχοι υλοποιούνται κατά τρόπο αποτελεσματικό και αν τα μέσα που χρησιμοποιούνται
αξιΟΛοιούνται πλήρως.
Ο έλεγχος θα πρέπει να αρχίζει κατά το στάδιο του προγραμματισμού και να εισχωρεί
τ η ς ^ κ η ,ι,ίή ς .e p a p w της δηΛθηνσης Μαρκεπνγκ. Σπ, χωρά μας ,.χ. ο
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διεθνής ανταγωνισμός εξανάγκασε τ^ ελληνικές επιχειρήσεις να πάρουν μέτρα για τη
βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων. Πολλά στελέχη ελληνικών ετιιχειρήσεων,
λχχνθασμένα, προστιαθησαν να επιτύχουν τη βελτίωση της τιοιότητας των προϊόντων τους με
την τοτιοθέτηση περισσοτέρων ελεγκτών για να ελέγξουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Η
πείρα, όμως, έχει αποδείξει ότι ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων γίνεται περισσότερο
αποτελεσματικός όταν αρχίσει από τις πρώτες ύλες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και
συνεχιστεί στα διάφορα στάδια της παραγωγικής επεξεργασίας του προϊόντος. Έτσι και ο
ελεγχος Μάρκετινγκ γίνεται περισσότερο αποτελεσματικός, αν αρχίσει από το στάδιο του
προγρκιμματισμού. Το να περιμιένει κανείς να αρχίσει τον έλεγχο όταν έχουν ολοκληρωθεί τα
αποτελέσματα, είναι ματαιοπονία.

Η διαδικασία του ελέγγου του Μάρκετιννκ^^.
Η διαδικασία του ελέγχου του Μάρκετινγκ περιλαμβάνει τρία στοιχεία (σχήμα 10). Το
πρώτο στοιχείο είναι ο καθορισμός των προτύπων απόδοσης, το οποίο αντιπροσωπεύει το
αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αζιολόγτιση me απόδοσηε. Με το
στοιχείο αυτό μετριέται και συγκρίνεται η πραγματική απόδοση με την πρότυττη απόδοση. Το
τρίτο στοιχείο είναι η διόρθωστι trie απόκλισης. Με το στοιχείο αυτό γίνονται οι απαραίτητες
αλλαγές, όταν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τα πρότυπα απόδοσης.

6.4.1.

Καθορισαός των ποοτύπων απόδοσης.

Ο προγραμματισμόν και ο έλεγχος συνδέονται στενά, γιατί τα προγράμματα
περιλαμβάνουν στόχους, οι οποίοι θα πρέτιει να υλοποιηθούν. Από την άποψη του ελέγχου,
αυτοί οι στόχοι αποτελούν τα πρότυπα απόδοσης. Το πρότυπο απόδοσης είναι το αναμενόμενο
επίπεδο απόδοσης σε σχέση με το πραγματικό επίπεδο απόδοσης. Τα πρότυπα απόδοσης
μπορούν να αφορούν τον προϋπολογισμό. Δίδεται, π.χ., στους Μάρκετερς ένα ορισμένο ποσό
χρημάτων, με το οποίο η ετιιχείρηση αναμένει να υλοποιήσουν αυτοί τους στόχους που τους
έχουν ανατεθεί. Τα πρότυπα απόδοσης μπορούν επίσης να αναφέρονται στην ποιότητα του
προϊόντος.

ΕΠΑΝ ΑΠ ΑΠΡΟΦΟΡΗΣΙI

ΣΧΗΜΑ 14: Τα στοιχεία της διαδικασίας ελέγχου.
“ Jawoski Β, “Toward a Iheory of Markeling ΟοηΙτοΓ’, Journal of Marketing, σιλ. 23-29.

6.4.2.

A£ioX4Wnmi m e απόδοσιΐ£

Στη δεύτερη φάση, η απόδοση μετριέται και σογκρινεται με τα πρότυπα που
καθορίστηκαν στην πρώτη φάση. Αυτό αποτελεί μια σύγκριση ανάμεσα σ' αυτό που είναι και
σ' αυτό που θα έπρετιε να είναι. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα στελέχη του
Μάρκετινγκ δεν περιμένουν να τελειώσει η περίοδος απόδοσης για να καθορίσουν αν έχουν
επιτευχθεί τα πρότυπα, αλλά ελέγχουν τακτικά τους δείκτες ενδιάμεσης απόδοσης.
Έτσι στην ουσία οι Μάρκετερς έχουν δύο τρόπους για να βεβαιωθούν ότι η απόδοση
ανταποκρίνεται στα καθορισμένα πρότυπα: α) Μπορούν να περιμένουν να εμφανιστούν τα
προβλήματα και τότε να πάρουν διορθωτικά μέτρα, ή β) Μπορούν να προτρέξουν των
προβλημάτων και ν' αναλάβουν προληπτική δράση. Η πρώτη προσέγγιση αποκαλείται
συνήθως έλεγχος ανατροφοδότησης και η δεύτερη είναι γνωστή ως έλεγχος '
προτροφοδότησης. Αυτή η προσέγγιση προτιμάται γενικά επειδή εκτρέπει στους Μάρκετερς
να δρουν για να προλάβουν κι έτσι εξασφαλίζεται ευκολότερα η επίτευξη του στόχου.

6.4.3.

Λιίιιηι διορθωτικών αέτοων.

Οι διευθυντές Μάρκεπνγκ χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να μειώσουν τη
διαφορά μεταξύ της τφοτύπου και της πραγματικής απόδοσης, άλλοτε παίρνοντας μέτρα για
να μειώσουν την πραγματική απόδοση, άλλοτε μειώνοντας ή αλλάζοντας τα πρότυπα
απόδοσης και άλλοτε κάνοντας ταυτόχρονα και τα δύο. Για να αλλάξουν οι διευθυντές
Μάρκετινγκ την πραγματική απόδοση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν καλύτερες μεθόδους
παρακίνησης του προσωπικού της διεύθυνσή τους ή να βρουν πιο αποτελεσματικές τεχνικές
για το συντονισμό της προστιάθειας του Μάρκετινγκ.

6.5.

Η θέση του ελεγ/ου στην ξενοδογειακτί ποακτικιί .

Για ορισμένους ξενοδόχους και ξενοδοχειακούς υπαλλήλους η διαδικασία του ελέγχου
είναι μια αυτονόητα επιχειρησιακή λειτουργία. Ομως η πράξη μαρτυρά ότι για τους
περισσότερους ούτε είναι ούτε μπορεί να είναι.
Πράγματι το ξενοδοχείο επιδιώκει
συγκεκριμένες αποτελέσματα. Τα εκδιωκόμενα από τον τομέα του Μάρκετινγκ
ταξινομούνται κι αυτά στον κατάλογο των αντικειμενικών στόχων της μονάδας. Οι στόχοι
πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα σε καθορισμένα πλαίσια (χρονικά, οικονομικά, ποιοτικά
κ.λ.π.). Ο προσδιορισμός τέτοιων πλαισίων επιβάλλει στις υπηρεσίες του Μάρκετινγκ ένα
συνεχή έλεγχο των λειτουργικών προγραμμάτων του, ώστε έγκαιρα να διατηστώνονται οι
διάφορες αποκλίσεις.
Έχοντας υπόψη την ελλιπή εφαρμογή του Μάρκετινγκ από τις ελληνικές μονάδες του
κλάδου, η απάντηση στο ερώτημα ποια ξενοδοχεία ενεργούν όπως περιγράφτηκε αμέσως πιο
πάνω είναι απλούστατη: ελάχιστα. Η διαδικασία του ελέγχου ούτε είναι ούτε μπορεί να είναι
αυτονόητη λειτουργία του εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ των ελληνικών ξενοδοχείων.

“ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ', σελ. 381.

6.6.

Συσττίυατα ελέτ/ου

Το Μάρκετινγκ -που παίρνει αποφάσεις, θέτει στόχους, καταρτίζει προγράμματαπρέπει να είναι σε θέση να διαπιστώνει, εάν οι αποφάσεις του ήταν ορθές εάν οι
αντικειμενικοί στόχοι επιτεύχ^καν κι εάν τα προγράμματα εκπληρώθηκαν.
Για το σκοπό αυτό χρειάζονται κατάλληλα συστήματα ελέγχου που διακρίνονται σε*’:
Ποσοτικά και
Ποιοτικά

6.6.1.

Σύστηιια ποσοτικού ελέτ/ου.

Στον ξενοδοχειακό κλάδο ο ποσοτικός έλεγχος κατέχει πάντα την πρώτη θέση.
Αντίθετα ο ποιοτικός έλεγχος δεν μπόρεσε να καταλάβα ακόμα τη θέση που του αρμόζει,
παρά το γεγονός ότι τόσο οι μονάδες όσο και οι αρμόδιοι ιδιοοτικοί και κρατικοί φορείς
αναγνωρίζουν, εδώ και χρόνια, πως η διαμόρφωση του ξενοδοχειακού προϊόντος, οι
προσφερόμενες υπηρεσίες και οι παρεχόμενες εξυπηρετήσεις πρέπει να βελτιωθούν ποιοτικά.
Μάλιστα η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της ξενοδοχειακής προσφοράς θεωρείται ως ένας
από τους βασικούς παράγοντες εξέλι^ς της ελληνικής ξενοδοχίας και ανάπτυξης του
τουρισμού της χώρας.
Η περιορισμένη εφαρμογή του ποιοτικού ελέγχου στον τομέα του Μάρκετινγκ
αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Πρώτον στον προσδιορισμό του περιεχομένου της
ποιότητας, δηλαδή: τι σημαίνει ποιότητα; Δεύτερον στη μέτρηση της ποιότητας, δηλαδή: πως
μπορεί να μετρηθεί η ποιότητα; Πράγματι, ενώ κάθε ξενοδόχος ή διοίκηση του Μάρκετινγκ
γνωρίζει τι είναι και πως μετριέται η πληρότητα μιας μονάδας, δε γνωρίζει επακριβώς τι είναι
για τον πελάτη και πως μετριέται απ' αυτόν η ποιότητα ενός ξενοδοχείου. Ο παράγοντας που
αναφέραμε παο πάνω, φανερώνα ότι εάν καθοριστούν ακριβή ποιοτικό κριτήρια, τότε η
ποιότητα μπορεί να “μετρηθεΓ, δηλ. να ελεγχθεί.

6.6.1.1.
1.

Ποιοτικά πρότυπα για τα καταλύματα του ξενοδογείου.

Ε£οπλισαόε και διακόσαυσυ.

Τα δωμάτια προσφέρουν ευχάριστη ατμόσφαιρα με τον αρμονικό συνδυασμό των
χρωμάτων, τη διακόσμηση του χώρου, τις συσκευές (π.χ. τηλεόραση, ψυγείο, ραδιόφωνο,
τηλέφωνο).
2.

Μέτοα νια την ασωάλεια των πελατών.

Στα καταλύματα είναι τοποθετημένα σε εμφανές σημείο οδηγίες και σχεδιαγράμματα
σχετικά με το σύστημα πυρασφάλειας του ξενοδοχείου, πς εξόδους κινδύνου και τον τρόπο
συμπεριφοράς που οι πελάτες πρέπει να ακολουθούν σε περίπτωση σεισμού.

π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΟΠ.Π., σελ 397-399.

-503.

Et5tK€C παοογές.

Στο γραφείο ή στα κομοδίνα του καταλύματος υπάρχουν, για δωρεάν χρήση από τον
πελάτη, επιστολόχαρτα, φάκελος ταχυδρομικά δελτάρια και άλλη γραφική ύλη.

4.

Εμφάνιση, επηιελεια και καταλληλότητα.

Τα καταλύματα επιβεβαιώνουν τη γενική αντίληψη ότι το κύριο προϊόν που
προσφέρουν τα Ξενοδοχεία είναι το καθαρό δωμάτιο.
Τα πάντα στο ξενοδοχείο επιβάλλεται να αστράφτουν. Τοίχος δάπεδα, το λουτρό και
τα ανπκείμενα υγιεινής, πετσέτες, σεντόνια και ότι άλλο υπάρχει σε ένα δωμάτιο.
Εκτός από την καθαρότητα όλα πρέπει να είναι και λειτουργικά στην εντέλεια. Όχι
χαλασμένες κλειδαριές, καμένες λάμπες, συρτάρια να τρίζουν.

5.

Προωθικτη των πωλιίσεων.

Στα καταλύματα τοποθετούνται διαφημισπκά δελτάρια, όπου διαφημίζονται οι
διάφοροι χώροι του ξενοδοχείου. Ετήσης διαφημίζονται οι εξυττηρετήσεις που προσφέρει το
ξενοδοχείο όπως καθορισμός και σιδέρωμα ρούχων, στάθμευση αυτοκινήτου, ανταλλαγή
συναλλάγματος κ.λ.π.

6.6.2.

Συστήαατα ποσοτικού ελεγγου.

Είναι πρόδηλο πως ο βαθμός αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ και της διοίκησης
των ξενοδοχειακών μονάδων πρέτιει να αναφέρεται σε ποιοτικά και ποσοτικά ετητεύγματα.
Όμως στην πράξη ο βαθμός αποτελεσματικότητας αναφέρεται κυρίως σε ποσοτικά
επιτεύγματα. Τούτο γιατί τα ποσοτικά συστήματα ελέγχου καθιστούν δυνατή τη μέτρηση
αποδοτικότητας των μέσων και ταυτόχρονα τη μέτρηση αποτελεσματικότητας της
προσπάθειας του Μάρκετινγκ και της διοίκησης.
Δύο είναι οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή
ποσοτικών συστημάτων ελέγχου. Πρώτη θεωρείται η ύπαρξη ενός σύγχρονου συστήματος
επιχειρησιακής λογιστικής. Δεύτερη προϋπόθεση θεωρείται η ύπαρξη εσωτερικών και
εξωτερικών μεγεθών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεπιχειρησιακές συγκρίσεις,
(συγκρίνονται εσωτερικά μεγέθη του τομέα Μάρκετινγκ με αντίστοιχα -εξωτερικά-για τη
μονάδα μεγέθη ομοειδών ξενοδοχείων).
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.
-ΚΑΒΑΛΑ- η καρδιά της Ανατολικής Μακεδονίας. Μια ιστορική, πανέμορφη πόλη,
αμφιθεατρικά χτισμένη δίπλα στη θάλασσα, που συνδυάζει συναρπαστική φύση και σύγχρονη
ζωή, αρχαιολογικές περιηγήσεις και ψυχαγωγικές εκδρομές, πολιτιστική δράση και
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Πρωτεύουσα του νομού με όλες τις υπηρεσίες στη διάθεση των επισκεπτών της αλλά
και με το φιλόξενο πνεύμα των 60.000 κατοίκων της.
Το ταξίδι της Καβάλας μέσα στην ιστορία ξεκινά περίπου από τα χρόνια που έζησε ο
Όμηρος. Πάντα στο επίκεντρο με ανάπτυξη, ακμή και πολιτισμό αλλά και επιδρομές και
καταστροφές.
“Νεάπολις” το πρώτο όνομα της (7°^ π.χ. αι.) και σύμμαχος της Αθήνας του Περικλή.
“Χριστούπολις” ονομάζεται στους Βυζαντινούς χρόνους.
Ακολουθεί η μακρά υποδούλωση στους Τούρκους αλλά η Καβάλα, πάντοτε ελληνική
και χριστιανική, απελευθερώνεται στις αρχές του 20ου αι. και αναπτύσσεται σε μία σύγχρονη
πόλη.
Ο κλάδος του τριτογενή τομέα που παρουσιάζει τις περισσότερες δυνατότητες
ανάπτυξης και που θα μπορούσε να συμβάλει δυναμικά στην οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής, είναι ο τουρισμός.
Από άποψη διαθέσιμων τουριστικών πόρων ο νομός παρουσιάζει συγκριτικό
πλεονέκτημα. Η φυσιογνωμία της ίδιας της πόλης που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, οι
δυτικές αυτές του νομού και η νήσος Θάσος κατάλληλες για παραθερισπκό τουρισμό, οι
αρχαιολογικοί χώροι των Φιλίππων και της Θάσου, το όρος Παγγαίο και τέλος οι
παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης για τους τουρίστες.

Κ Α Β Α Λ Α

Αξιοθέατα από την πόλη της Καβάλας
(Οι Καμάρες, το λιμάνι, η παραλία, το Κάστρο και ένα από τα πολλά
καττνομάγαζα).

Γ

Μια εικόνα είναι καλύτερη από χίλιες λέξεις.

Αρχαιολογικοί Χώροι
Τα μνηρεία παν σώζονται στα περίχωρα τ?ις πόλης «>ι; Λιμένα
είναι πολλά. Ανάμεσα τους μπορεί να επιοκεφθεί κανείς τα τείχη,
που περιστοίχιζαν ολάκληρητην αρχαία πόλη (7ος-5ος οι. π.Χ.),
την Ακρόπολη, την Αγορά, το αρχαίο θέατρο, το Ναό του
Απόλλωνα, το Χορηγικό Μνημείο μέοα στον περίβολο του Ιερού
του Διονύσου, το Εβραιόκαστρο και πολλά ακόμη- Αξιόλογος
επίσης αρχαιολογικός χώρος θεωρείται κι αυτός στην περιοχή
τηςΑΙυκής.

Ο Νομός Καβάλας είναι ένας τόπος απλόχερα προικισμένος από τη
φύση με πλούσια αρχαιολογικά ενδιαφέροντα, όπως αυτά των
Φιλλίπων (επάνω αριστερά) και της Θάσου (κάτω δεξιά).

Μια από τις πολλές όμορφες παραλίες της Νήσου Θάσου (το
σμαραγδένιο νησί των Σειρήνων), στα Λιμενάρια.

7.1.

Η διάρθρωση -me £ενοδογειακής προσφορά του Ν. KaBdXac.

Η διάρθρωση της ξενοδοχειακής προσφοράς διακρίνεται σε ποσοτική και σε ποιοτική.
Η ποσοτική διάρθρωση περιλαμβάνει τα τουριστικά καταλύματα ή αλλιώς τα διάφορα μέσα
διαμονής-φιλοξενίας των τουριστών. Η ποιοτική διάρθρωση, περιλαμβάνει την κατάταξη των
καταλυμάτων σε κατηγορίες ανάλογα με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

7.1.1.

Τα τουριστικά καταλύαατα.

Τα ξενοδοχεία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελούν σημαντικό στοιχείο
της οικονομίας. Θεωρούνται ως βασικοί παράγοντες της ανάπτυξης του τουρισμού της κάθε
πόλης. Με τα σημερινά δεδομένα Δε νοείται τουρισμός χωρίς κατάλληλα ξενοδοχεία. Γι' αυτό
το λόγο ο υποδιευθυντής του Ε.Ο.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, κύριος Γιάννης
Μυλωνάς τόνισε πως ένα από τα σημεία που θα πρέπει να τύχουν άμεσης λύσης για την
ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής είναι η ποιοηκή και ποσοτική ενίσχυση των
ξενοδοχειακών κλινών.
Σε παράρτημα (σελ. 112) της εργασίας μου, παραθέτω πίνακες του ξενοδοχειακού
δυναμικού του νομού Καβάλας καθώς και της νήσου Θάσου (Βλέπε πίνακες 2,3,4,5,6,7,8).

7.2.

Η ποιοτική διάρθρωση.

Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας, στην Ελλάδα η
ποιοτική κατάταξη των ξενοδοχείων γίνεται από τον αρμόδιο κρατικό φορέα τουρισμού
(Ε.Ο.Τ.) σύμφωνα με ορισμένα πρότυπα όπως θέστ), εξοπλισμός, υπηρεσίες, κτίρια,
εγκαταστάσεις, συντήρηση, χώροι πελατών και προσωπικού (βλ. κεφ. 1, σελ. 9).
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποιοτική εξέλιξη του ξενοδοχειακού
δυναμικού της Καβάλας και Θάσου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Ν. ΚΑΒΑΑΑΣ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μου παραχώρησε ο Ε.Ο.Τ. και που φαίνονται στον πίνακα
10, όσον αφορά το ξενοδοχειακό δυναμικό του Ν. Καβάλας υπάρχουν 44 ξενοδοχειακές
μονάδες, 10 ετππλωμένα διαμερίσματα και 7 κάμτηνγκ.
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ΠΙΝΑΚΑ /α· ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΑΣΟΥ.

Όσον αφορά το όμορφο νησί της Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 10
(ΠΗΓΗ Ε.Ο.Τ.), υπάρχουν 151 ξενοδοχειακές μονάδες, 12 επιπλωμένα διαμερίσματα και 14
κάμτηνγκ.
Γραφικά η ποιοτική διάρθρωση του ξενοδοχειακού δυναμικού του Ν. Καβάλχις και της
Θάσου έχει ως εξής:
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7.3.

AoiSetc και δίονυκτεοεύσεια m e τουοίστιιαί€
KaBaXac και Θάσου.
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Ο τιίνακας που ακολουθεί δείχνει την εξέλιξη του εξωτερικού και εσωτερικού
τουρισμού στο ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ.
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ΘΑΣΟΣ
ΓΡΑΦΗΜΑ / ί ; ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ- ΕΤΟΣ 1997

ο τήνακας που ακολουθεί δείχνει την εξέλιξη του εξωτερικού και εσωτερικού
τουρισμού στη ΝΗΣΟ ΘΑΣΟΥ.
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7.4.

7.4.1.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΏΚΕΑΝ1Σ”.

Το ξενοδοχείο “ΩΚΕΑΝΙΣ”, βρίσκεται στην πόλη της Καβάλας-επί της οδού Ερ,
Σταυρού 32. Είναι ξενοδοχείο Β' κατηγορίας με 170 υπνοδωμάτια, όλα με λουτρό ή ντους,
κλιματισμό, μουσική και τηλέφωνο. Έχει θαυμάσια θέα προς την θάλασσα και την πόλη.
Διαθέτει μεγάλα μπαλκόνια, μπαρ, εστιατόριο με ελληνική κουζίνα, ευρύχωρα σαλόνια,
αίθουσα διαφόρων εκδηλώσεων και Roof-Garden με πισίνα και πανοραμική θέα.
Η θέση του μάρκετινγκ στο οργανόγραμμα αλλά και ως λειτουργία στο “OCEANIS”
είναι ιδιάζουσας σημασίας. Γι' αυτό και για την ολοκλήρωση των στόχων του, ακολουθεί το
γνωστό πλέον σχήμα των 4Ρ (Product - προϊόν. Price - Τιμή, Place - Τόπος, Promotion Προώθηση).
Οσον αφορά την παραγωγή του ξενοδοχειακού προϊόντος το ξενοδοχείο “ΩΚΕΑΝΙΣ”
γνωρίζοντας τον υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας που επικρατεί στην πόλη της Καβάλας,
προσπαθεί να αριστοποιήσει τη διαμονή και διατροφή των πελατών του. Πριν μια πενταετία
ανανεώθηκε η επίπλωση του ξενοδοχείου, και αυξήθηκε ο αριθμός των κλινών και των
θέσεων του εστιατορίου. Οπως γνωρίζουμε υπεύθυνοι για την προσφορά υψηλής ποιότητας
προϊόντων και υττηρεσιών είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Γι’ αυτό το ξενοδοχείο “OCEANIS”
διοργανώνει σεμινάρια για την άρτια εκπαίδευση και καλυτέρευση του προσωπικού.
Συγκεκριμένα ττριν πέντε χρόνια είχαν διεξαχθεί επιδοτούμενα σεμινάρια στο κτίριο του
ξενοδοχείου με θέμα τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς στους πελάτες, έτσι ώστε να μείνουν
ευχαριστημένοι και να ξανάρθοίΛ^.
Όσον αφορά τον επισητικό τομέα, το “OCEANIS” διαθέτει έμπειρο προσωπικό με
γνώσεις, ένας από τους οποίους είναι απόφοιτος του Τ.Ε.Ι. ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της
Αάρισας, ειδικευμένος στην μαγειρική. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι γίνεται συχνός έλεγχος
τόσο από ειδικούς υπαλλήλους του ξενοδοχείου για την συντήρηση των τροφίμων και ποτών,
όσο και από την υγειονομική υπηρεσία και ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί κανένα
πρόβλημα.
Οι τιμές του “OCEANIS” έχουν οος εξής:
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Συγκεκριμένα ο υπάλληλος υποδοχής του ξενοδοχείου μετά από προσωπική
συνέντευξη ανέφερε τα εξής:
“Οι πωλήσεις στην ξενοδοχειακή ετηχείρηση είναι διαφορετικές από τις πωλήσεις
άλλων ειδών. Πουλάμε κάτι παραπάνω από τον ίίπνο, το φαγητό. Πουλάμε, ένα σύνολο, τον
τύπο ή την κατηγορία του ξενοδοχείου, προς το είδος της πελατείας, προς την οποία
απευθυνόμαστε και τις σχετικές ευκολίες και εξυπηρετήσεις προς τους πελάτες μας. Για την
προσέλκυση τιελατών είναι ανάγκη να περιγράφουμε στον πελάτη τι ακριβώς του πουλάμε με
λεταομέρειες. Άρα το ενδιαφέρον των πελατών για την τιμή είναι βασικό”.
Μια άλλη εξίσου δύσκολη απόφαση είναι τι κανάλια διανομής θα χρησιμοποιηθούν.
Στρατηγική του ξενοδοχείου “OCEANIS”, είναι η εντατική διανομή του ξενοδοχειακού
προϊόντος με τη χρησιμοποίηση πολλών ταξιδιωτικών γραφείων. Το “OCEANIS”
συνεργάζεται και διανέμει τις υπηρεσίες του σε τουριστικά γραφεία εντός και εκτός της
Καβάλας κυρίως στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Σκοπός των προωθητικών δραστηριοτήτων είναι η δημιουργία ζήτησης για το προϊόν ή
την υπηρεσία. Η προώθηση περιλαμβάνει τη διαφήμιση και τις Δημόσιες σχέσεις.
Ως γνωστό η διαφήμιση αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του προωθητικού
μηχανισμού του μάρκετινγκ στην ξενοδοχεία. Γι' αυτό και το “OCEANIS” έχει δώσει μεγάλη
βαρύτητα στη διαφήμιση. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί είναι η τοπική τηλεόραση, οι
αφίσες, τα περιοδικά, τα περιγραφικά έντυπα και τέλος ο E O T.
Υπάλληλος του ξενοδοχείου ανέφερε τα εξής:
“Οι δημόσιες σχέσεις δεν έχουν ως στόχο τις πωλήσεις, αλλά τη στενότερη επαφή του
ξενοδοχείου με τον τουρίστα-καταναλωτή”.
Μέσα δημοσίων σχέσεων που χρησιμοποιεί το ξενοδοχείο “OCEANIS” είναι διάφορες
εκδηλώσεις όπως συνέδρια, γεύματα, επώνυμες κοινωνικές ομάδες, με τις οποίες θέλει να
συνεργαστεί.

Σ Τ ΡΑ Τ Η ΓΙΚ Η Μ Α ΡΚ Ε Τ ΙΝ Γ Κ Τ Η Σ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΗ Σ .
Όπως κάθε μονάδα έτσι και το “OCEANIS “ έχει ως στόχο τη διατήρηση της
πληρότητας σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό. Το “OCEANIS“, διατηρεί πάντα ένα μικρό
αριθμό δωματίων ελεύθερο για έκτακτες μαζικές περιπτώσεις, και για να αφήνει πάντα
ευχαριστημένους τους πελάτες στη περίπτωση που ζητήσουν δωμάτιο.
Ακολουθεί μια στρατηγική προσαρμογής της μονάδας δηλ. επιδιώκει την αθόρυβη
αλλά σταθερή διεκδίκηση μιας πρόσφορης θέσης μέσα στην αγορά, χωρίς ριψοκίνδυνες
επιθετικές ενέργειες και φροντίζοντας σε κάθε περίπτωση, να διατηρείται το επιχειρησιακό
αίσθημα ασφάλειας.

Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η ΚΑΙ ΕΡΕΥ Ν Α ΑΓΟ ΡΑΣ.
Οι υπεύθυνοι του “OCEANIS“ γνωρίζουν ότι πρέπει να γνωρίζουν καλά τις επιθυμίες,
τις προτιμήσεις και τις διαθέσεις του τουρίστα-καταναλωτή. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια του
μάρκετινγκ, είναι απαραίτητη η μελέτη της συμπεριφοράς του υποψήφιου πελάτη.

Όσον αφορά την τμηματοποίηση, γίνεται σύμφωνα με τα κοινά χαρακτηριστικά των
καταναλωτών όπως ανάγκες, προτιμήσεις, ηλικία, τρόπος ζωής κ.α.
Απευθύνεται σε οργανωμένα γκρουπ, σε αθλητικές ομάδες και σε μεμονωμένα άτομα.
Βασικές αγορές-στόχοι θεωρούνται αυτές της Ουγγαρίας, των Ανατολικών χωρών και της
Γερμανίας.
Το ξενοδοχείο “OCEANIS" ακολουθεί μια πολιτική επιλογής. Αυτό δε σημαίνει ότι
απορρίπτονται ορισμένοι πελάτες-αγορές αλλά αποφεύγονται διανυκτερεύσεις μιας μόνο
ημέρας ή ορισμένων μόνο ωρών.
Σε ποσοστά η πελατεία του αποτελείται από 40% μεμονωμένους και 60% από
πρακτορεία.

7.4.2. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “GALAXY*’
Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και κοντά στο λιμάνι της Καβάλας.
Είναι ένα μοντέρνο και τουρισπκό ξενοδοχείο Β' κατηγορίας με 150 άνετα δωμάτια,
όλα με βεράντα, πανοραμική θέα, ιδιωτικό μπάνιο ή ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο και
ραδιόφωνο.
Διαθέτει άνετες αίθουσες με τηλεόραση, μπαρ, εστιατόριο, ρούφ γκάρντεν.
Συνεργάζεται με πρακτορεία ή ταξιδιωτικά γραφεία εντός και εκτός της πόλης της
Καβάλας.
Οι τιμές του ΓΑΛΑΞΙΑ αυξάνονται κάθε έτος κατά 20%. Για το 1998 οι τιμές για το
μονόκλινο ανέρχονταν τις 10.500 δρχ. και για το δίκλινο τις 13.700. Η διανυκτέρευση για ένα μόνο βράδυ παρουσιάζει ιδιαίτερο κόστος. Γίνεται προσαύξηση 10% πάνω στην τιμή. Ενώ για
περισσότερες από μία διανυκτερεύσεις το κόστος των τιμών μειώνεται. Εκπτώσεις τιμών
γίνονται επίσης, σε περίπτωση συμβάσεων με τον Ε.Ο.Τ., όταν πρόκειται για εσωτερικό
τουρισμό, σε σπουδαστές-φοιτητές σε γκρουπ καθώς και στους διάφορους αντιπροσοόπους.
Τέλος οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίοδο (χαμηλή-υψηλή). Με δύο λόγια ο
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ακολουθεί ένα συνδυασμό πολιτικής διαφοροποίησης των τιμών και ένα
μεταβλητό σύστημα τιμών.

ΔΙΑΦ Η Μ ΙΣΗ
'Οπως όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες έτσι και ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ επιδιώκει να
γνωστοποιήσει το ξενοδοχειακό του πακέτο μέσω ενός δυναμικού δρόμου- της διαφήμισης Οι υπεύθυνοι του ΓΑΛΑΞΙΑ κατά καιρούς και ιδιαίτερα όταν τιλησιάζει η καλοκαιρινή
περίοδος εκτοξεύουν μηνύματα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την ζεστή φιλική
ατμόσφαιρα, τις δυνατότητες ψυχαγωγίας, μέσω των διαφόρων μέσων του τύπου.

Δ Η Μ Ο ΣΙΕ Σ ΣΧ ΕΣ ΕΙΣ
Ενώ η διαφήμιση, βασίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξ' ορισμού, οι δημόσιες
σχέσεις, όχι αναγκαστικά.
Αξίζει να σημειωθεί ο ορισμός που δόθηκε για τις δημόσιες σχέσεις από το Hilton
Interaational; Είναι η διαδικασία κατά την οποία δημιουργούμε μία θετική εικόνα (image) και
προτίμηση από τους πελάτες μέσω τρίτων.
Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ δίνει μεγάλη βαρύτητα στις δημόσιες σχέσεις. Οπως, έκδοση φυλλαδίων
για να υπενθυμίσουν τα τρέχοντα προϊόντα αλλά και να φέρουν στην επιφάνεια μελλονηκά.
Άλλοι τρόποι προβολής μέσω των δημοσίων σχέσεων είναι οι εκδηλώσεις για διαφόρους
λόγους όπως επέτειοι, βραβεία που τυχόν έλαβε η εταιρία ή το προσωπικό κ.α.

Σ Τ ΡΑ Τ Η ΓΙΚ Η Μ Α ΡΚ Ε Τ ΙΝ Γ Κ Τ Ο Υ “ΓΑ Α Α Ξ ΙΑ ”.
Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ακολουθεί μια στρατηγική προσαρμογής της μονάδας, καθώς και
στρατηγική ενθάρρυνσης και ανταμοιβής για τους τακτικούς πελάτες. Ακολουθεί αυτή την
τακτική, διότι το 60% των πελατών της είναι επιχειρηματίες -έμποροι-εκπρόσωποι και το
υπόλοιπο αποτελείται από παραθεριστές τουρίστες. Έτσι ακολουθεί αυτού του είδους την
στρατηγική ανταμοιβής των τακτικών πελατών διότι το μεγαλύτερο ποσοστό της μονάδας
αποτελείται από αυτούς.

Ο ΡΓΑ ΝΩ ΣΗ
Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ακολουθεί ένα εττιτελικό σύστημα οργάνωσης, έτσι ξεπερνά τα τυχόν
μειονεκτήματα που θα μπορούσε να έχει, διότι απαλλάσσει τα διοικητικά στελέχη από
εργασίες οι οποίες εκτελούνται από ειδικούς -επιτελικά στελέχη-.
Η θέση του μάρκετινγκ στο οργανόγραμμα αλλά και ως λειτουργία στην ετιιχείρηση
είναι ιδιάζουσας σημασίας.

ΕΑΕΓΧΟ Σ
Ο τζίρος ελέγχεται καθημερινά όπως και η καθημερινή ενημέρωση των λογισπκών
βιβλίων.
Υπάρχει τμήμα ελέγχου και συντήρησης για τυχόν βλάβες στα μηχανήματα ή στα
έπιπλα της μονάδας.
Γίνεται αυστηρός έλεγχος των τροφίμων και ποτών.

ΤΜ Η Μ Α Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η ΚΑΙ Ε ΡΕΥ Ν Α Α Γ Ο ΡΑ Σ.
Ένα από τα πλεονεκτήματα του ξενοδοχείου “Γαλαξίας” είναι η βαρύτητα που δίνει
στην έρευνα της αγοράς. Υπάλληλος στο τμήμα δημοσίων σχέσεων του ξενοδοχείου ανέφερε
τα εξής: “Εμείς δε θυμόμαστε την επιστημονική έρευνα όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν
καλά, ούτε θεωρούμε κάθε δαπάνη που διατίθεται για έρευνα περιττή”.
Το ξενοδοχείο ενδιαφέρεται να γνωρίσει την συμπεριφορά του τουρίστα-καταναλωτή
έτσι ώστε να διαμορφώσα κατάλληλα το ξενοδοχειακό προϊόν.
Απευθύνεται κυρίως σε οργανωμένα γκρουπ και λιγότερο σε μεμονωμένους πελάτες.
Όπως ανέφερα προηγουμένως, το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελείται από επιχειρηματίες,
εμπόρους-εκπροσώπους, οι οποίοι διαμένουν στο ξενοδοχείο όχι για διακοπές, αλλά για
επαγγελματικούς λόγους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο “ΓΑΛΑΞΙΑΣ” φιλοξενεί κάθε χρόνο τους \
άγγλους καθηγητές για την διεκπεραίωση των εξετάσεων (LOWER-PROFICIENCY- )
CAMBRIDGE) της αγγλικής γλώσσας.
Είναι ένα ξενοδοχείο με κύρος και με “καλό όνομα” στην πόλη της Καβάλας αλλά και
πανελλαδικά.

ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του ξενοδοχείου “Γαλαξίας” κύριος Γιώργος
Αποστολόπουλος, είπε ότι: “επιθυμούμε να αποκτήσουμε την πίστη των πελατών έτσι ώστε
ναι μεν να ξαναρθούν, αλλά να παροτρύνουν και γνωστούς τους να μας επισκεφθούν.
Στρατηγική της επιχείρησης για απόκτηση της πίστης των πελατών, είναι η προσφορά
εκπτώσεων, στις τιμές καθώς και ειδικές προσφορές όπως δωρεάν ποτό στους τακτικούς
πελάτες, δωρεάν πρωινό σε γκρουπ κ.α.
Από έρευνες που έκαναν οι ειδικοί στο τμήμα δημοσίων σχέσεων του ξενοδοχείου,
απέδειξαν ότι η πίστη του πελάτη φέρνει σαν ανταπόδοση υψηλότερα κέρδη, καλύτερη φήμη
για το ξενοδοχείο, ικανοποίηση των πελατών, υπαλλήλων που ενδιαφέρονται κτλ. Οι έρευνες
δείχνουν επίσης ότι έχοντας 5-10% περισσότερους πελάτες κάθε χρόνο, αυτό μπορεί να
αυξήσει τα κέρδη κατά 35-95%. Η αιτία της αύξησης των κερδών, βρίσκεται στο γεγονός ότι
οι πελάτες δείχνουν μια συμπεριφορά που μοιάζει με τον κύκλο της ζωής: όσο περισσότερο
παραμένει ο πελάτης, τόσο πιο επικερδής γίνεται αυτός χάρη σε αυξημένα εισοδήματα
οικονομίες και μειωμένη ευαισθησία απέναντι στη τιμή.
Μια άλλη στρατηγική του ξενοδοχείου είναι ότι βλέπουν όλους τους πελάτες με τον
ίδιο τρόπο-ίσοι-.
Κατανοούμε λοιπόν τον υψηλό βαθμό βαρύτητας του ξενοδοχείου “ΓΑΛΑΞΙΑΣ”
απέναντι στο μάρκετινγκ και στις λειτουργίες αυτού.

7.4.3 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “GARDEN;’’
To ξενοδοχείο “GARDEN”, βρίσκεται στα Λιμενάρια της Θάσου, σε μικρή απόσταση
από την κύρια αγορά της περιοχής, τα κέντρα διασκέδασης και την καταγάλανη παραλία.
Είναι ένα καινούργιο, μοντέρνο ξενοδοχείο τρίτης κατηγορίας με μια μικρή πισίνα
στην μπροσηνή τιλευρά του ξενοδοχείου, με ευρύχωρο εστιατόριο και μπαρ.
Το “GARDEN” διαθέτει 72 δωμάτια, όλα με λουτρό- WC, ράδιο, αυτόματη
τηλεφωνική γραμμή, κλιματισμό και μοντέρνα επίπλωση και διακόσμηση.
Το ευγενικό, έμπειρο και γλωσσομαθές προσωπικό εξασφαλίζει άψογες υπηρεσίες.
Υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού - πρόσφατα πριν 8 μήνες διεξήχθη
ειδικό σεμινάριο για το προσωτηκό.
Το “GARDEN” ακολουθεί ένα συνδυασμό των διαφόρων μορφών της πολιτικής
τιμών. Αναλυτικότερα οι τιμές του μεταβάλλονται σύμφωνα με τις τιμές των ανταγωνιστικών
μονάδων, ανάλογα με την χρονική περίοδο (υψηλή ή χαμηλή) με τους πελάτεςμεμονωμένους ή σε γκρουπ - ανάλογα με το χρονικό διάστημα διαμονή τους, και τέλος
σύμφωνα με τις τιμές που ορίζει το κράτος. Για το 1998, την χρονική διάρκεια 1/5 έως και
30/9 οι τιμές για μονόκλινο δωμάτιο ανερχόταν τις 9.500 δρχ. και για το δίκλινο δωμάτιο σπς
13.500 δρχ. αντίστοιχα.

ΔΙΑ Φ Η Μ ΙΣΗ - Δ Η Μ Ο ΣΙΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ
Το “GARDEN” και γενικά όλα τα ξενοδοχεία της Θάσου στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό
στη διαφήμιση και στις δημόσιες σχέσεις. Κι' αυτό γιατί υπάρχει πληθώρα ξενοδοχείων και η
προώθηση και προβολή είναι απαραίτητη. Χρησιμοποιεί κυρίως τον ξένο τύπο και περιοδικά,
διότι το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελείται από αλλοδαπούς και όχι από έλληνες τουρίστες.

Δ ΙΑΘ ΕΣΗ Π ΡΟ ΪΟ Ν ΤΟ Σ
Η διάθεση του ξενοδοχειακού προϊόντος γίνεται άμεσα αλλά και έμμεσα.
Αμεσα δηλ. η μονάδα πωλεί το ξενοδοχειακό της πακέτο απευθείας στον τουρίσταπελάτη και
Έμμεσα όταν η μονάδα πωλεί το πακέτο της σε ετηχειρήσεις όπως τα ιδιωτικά γραφεία
και αυτοί με τη σειρά τους το μεταπωλούν στον τουρίστα-πελάτη.
Η πελατεία του ξενοδοχείου αποτελείται κυρίως από γκρουπ τα οποία απευθύνονται σε
ταξιδιωτικά γραφεία κι έπειτα έρχονται σε επαφή με το ξενοδοχείο. Συνεργάζεται με τους
’’Thomson” ένας από τους γνωστότερους Tour-operator στην Αγγλία.

ΣΤ ΡΑ Τ Η ΓΙΚ Η Μ Α ΡΚ Ε Τ ΙΝΓΚ Τ ΟΥ Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ Υ
Το “GARDEN” ακολουθεί μια στρατηγική ανάπτυξης της μονάδας, δηλαδή είναι σε
θέση να προβλέψες να οργανώσει και να υλοποιήσει επιθετικές πρωτοβουλίες για διείσδυση
στις αγορές, εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν σ' αυτές, αλλά και εκμετάλλευση
νέων ευκαιριών που το ίδιο το ξενοδοχείο θα προκαλέσει.
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E7ricyης το “GARDEN” τηστεύει και εφαρμόζει τη στρατηγική δυναμικής
συμπεριφοράς. Παρ' όλο που είναι ένα καινούργιο ξενοδοχείο (6 χρόνια ίδρυσης), συνεχώς
ανανεώνεται και προσπαθεί να προλαβαίνει τις διάφορες αλλαγές στις προτιμήσεις των
πελατών.
Είναι ένα δυναμικό ξενοδοχείο που έχει να προσφέρει πολλά σε όσους επισκεφθούν τα
Λιμενάρια της Θάσου.

Ο ΡΓΑ ΝΩ ΣΗ
Το “GARDEN” δεν διαθέτει ξεχωριστό τμήμα μάρκετινγκ.
Παρ’ όλα αυτά η διοίκηση του ξενοδοχείου πιστεύει στην σημασία και αξία του
μάρκετινγκ. Ο λόγος της ανυπαρξίας του τμήματος οφείλεται στο ότι πρόκειται για μια
σχετικά μικρή μονάδα, όπου οι εφαρμογές του μάρκετινγκ ασκούνται από τη διοίκηση.

ΕΛΕΓΧΟ Σ
Γίνεται λεπτομερής και καθημερινός έλεγχος των λογιστικών βιβλίων της μονάδας.
Υπάρχει τμήμα ελέγχου και συντήρησης για τυχόν βλάβες στα μηχανήματα ή στα
έπιπλα του ξενοδοχείου, τα οποία (έπιπλα) αντικαταστάθηκαν το περασμένο έτος.
Τα Αιμενάρια της Θάσου είναι μια μικρή, αλλά παραδεισένια περιοχή. Το
ξενοδοχειακό δυναμικό της είναι περιορισμένο. Το ξενοδοχείο GARDEN’, είναι το πιο
καινούργιο της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, χάρη στο επιχειρηματικό πνεύμα του ιδιοκτήτη του
(απόφοιτος του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ), το προσεγμένο του προσωπικό και την εφαρμογή του
Μάρκετινγκ κατάφερε να κατακτήσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς (40% των τουριστών της
περιοχής).

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α - ΕΠΙΛ Ο ΓΟ Σ
Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν σης προηγούμενες ενότητες ο τουρισμός αποτελεί
σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει. Τα
επόμενα χρόνια, με τη βελτίωση του ετππέδου ζωής των κατοίκων των ανατολικών χωρών και
την ειρήνευση στην πρώην ενιαία Γιουγκοσλαβία, αναμένεται η αύξησή του. Το κεντρικό
πρόβλημα είναι τι καταλύματα έχουμε να προσφέρουμε και ανάλογα να προσαρμόσουμε τις
υποδομές και τον τρόπο προέλκυσης. Με αυτά τα δεδομένα χρειάζεται:
•

Αύξηση των αριθμών των τουριστικών κλινών και των ειδικών τουριστικών
υποδομών. Ήδη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης έχουν εγκριθεί,
μετά από γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου
8 του Ν. 1892/90, 43 αιτήσεις υπαγωγής τουριστικών επενδύσεων στα κίνητρα του αν. νόμου 1892/90 όπως τροποποιήθηκε, κατά το χρονυίό διάστημα 1991 έως το
δεύτερο εξάμηνο του 1997.

•

Για το λόγο ότι η ίδρυση νέων τουριστικών μονάδων είναι χρονοβόρα διαδικασία,
μια εξίσου εύλογη λύση είναι ο εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχόντων
ξενοδοχείων.

Ένα μόλις χρόνο πριν το 2000 και ενόψει της ανάληψης της Ολυμπιάδας του 2004 ο
εκσυγχρονισμός της τουρισπκής μονάδας προβάλλει, εκ των πραγμάτων, ως επιτακτική
ανάγκη για την αναβάθμιση του τουρισηκού προϊόντος. Επιπλέον, έχει γίνει συνείδηση όλων
ότι οι τεχνολογίες τιληροφοριών έχουν τφοκαλέσει μια επανάσταση, στο πλαίσιο της οποίας
επιβάλλεται η ενεργός συμμετοχή μας όχι μόνο για την συμπόρευση της χώρας μας με τους
Ευρωπαίους εταίρους αλλά κατά βάση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που
προσφέρουν οι υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, που δυστυχώς ως ένα μεγάλο βαθμό
εξακολουθούν να παραμένουν απαρχαιωμένες.
Στο κοντινό μέλλον το κλειδί της επιτυχίας για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στο χώρο αυτό, θα στηρίζεται στο τρίπτυχο: σέρβις, ταχύτητα και οικονομική-προσιτή τιμή.
Να σημειωθεί ότι το δίκτυο του Internet και γενικότερα οι εφαρμογές πληροφοριών
τυγχάνουν ιδιαίτερης απήχησης στον χώρο του τουρισμού, στον οποίο η ευκολία στην
πρόσβαση των τιληροφοριών ανταποκρίνεται επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του
σύγχρονου τουρίστα.
Το δια δίκτυο έχει την ικανότητα να αποτελεί την ίδια στιγμή, μέσο επικοινωνίας, μέσο
παροχής πληροφοριών προς τους ετησκέπτες αλλά και μέσο εμπορικής προώθησης
τουρισηκών προϊόντων, είτε έμμεσα μέσω διαφήμισης, είτε άμεσα με on-line κρατήσεις και
μεθόδους ηλεκτρονικής πληρωμής.
Την πολλαπλή διάσταση και το ρόλο του δια δικτύου στην τουρισπκή αγορά πρέπει να
προσεγγίσουν σήμερα οι τουριστικές επιχειρήσεις, τόσο για το δικό τους όσο και για το
όφελος των τιελατών τους.
Ο Νομός Καβάλας καλείται να παίξει στρατηγικό ρόλο στον εμπορικό, ενεργειακό και
τουρισπκό τομέα. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του Νομού, εντοπίζεται ετιίσης στη χαμηλή
μέχρι τώρα ανάπτυξή της, που διατήρησε αλώβητο το φυσικό και ανθρωπογενές της
περιβάλλον, καθώς και στην ύπαρξη νέων μορφών τουρισμού, που αφενός θα συμβάλει στην
ανάπτυξη των μέχρι σήμερα υποβαθμισμένων τουριστικών περιοχών του Νομού και αφετέρου
θα προσεγγίσει περισσότερους τουρίστες στα καταλύματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΟΝΟΜΑ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

]

ΊΗΛΕΦΩΝΟ

|

FAX

Κ ΑΒΑΑΑ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΕΓΝΑΤΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΑ

139,

Μεραρχίας

42, Ερυθρού Σταυρού

ΦΙΑΟΞΕΝΙΑ

Άγιος Σίλας

ΓΑΑΑΞΙΑΣ

27, Ελ. Βενιζέλου

ΑΟΥΣΥ
ΩΚΕΑΝΙΣ
ΑΚΡΟΠΟΑΗΣ
ΕΥΡΩΠΗ
ΝΕΦΕΑΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΤΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΘΕΝΩΝ

244765-8

245396

229621-5

220621

240070-1 '
224521

226754

Καλαμίτσα

242830-5

242501

32, Ερυθρού Σταυρού

221980-5

225270

29, Ελ. Βενιζέλου

223543

830752

20, Ειρήνης Αθηναίας

241227

241187

50, Ερυθρού Σταυρού

227441-44

227440

32, Ελ. Βενιζέλου
8, Μεγ. Αλεξάνδρου
17, Στιετσών

224205
222225-7
223393

ΚΕΡΑΜΩΤΗ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Κεραμωτή

51471

51077

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Κεραμωτή

51270

51570

ΑΣΤΟΡΙΑ

Κεραμωτή

51595

ΕΑΛΑΣ

Κεραμωτή

51685

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Κεραμωτή

51205

ΞΑΣΤΕΡΟ

Κεραμωτή

51212

ΕΥΡΩΠΗ

Κεραμωτή

51277

ΧΟΑΙΝΤΕΙ

Κεραμωτή

51151

51151

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΑΑΣ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΑΑΕΞΑΝΔΡΑ

Κάριανη

0594-51000

51046

051-516203

516961

Κρηνίδες

051-317360
0592-41240

ΛΥΔΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΓΓΑΙΩΝ

Λουτρά Ελεύθερων

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Λουτρά Ελευθερών

0592-41240

ΔΡΑΜΑ

Λουτρά Ελευθερών

0592-41240

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Λουτρά Ελευθερών

0592-41240

ΚΑΒΑΛΑ

Λουτρά Ελευθερών

0592-51487

Νέα Ηρακλείτσα

0594-21426

ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ
ΜΠΙΤΣ

ΠΗΓΗ Ε.Ο.Τ.

23155

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

FAX

ΕΠΑΡΧΙΑ Κ ΑΒΑΑΑΣ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ

Νέα Καρβάλη

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Νέα Πέραμος

0594-21543

ΜΙΡΑΜΑΡΕ

Νέα Πέραμος

0594-22425

21035

ΠΛΑΖ

Νέα Πέραμος

0594-21401

21593

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Νέα Πέραμος

0594-71481

051-316385

ΛΕΩΝ

Οφρύνιο

0594-31237

ΑΚΤΗ

Παλιό

051-441485

Παλιό

051-441351

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΣΕΑΝ ΒΙΟΥ

Παραλία
Ελαιοχωρίου

ΜΠΛΟΥ ΜΠΕΙ

Νέα Ηρακλείτσα

0594-21800-2

ΑΙΓΑΙΟΝ

Νέα Ηρακλείτσα

0594-71897-8

31227

0594-23059
21555

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΜΠΛΕ ΣΠΙΤΙ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΤΗΣ
ΔΗΜ.
ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΜΠΙΤΣ

Ν. Ηρακλείτσα

0594-21873

Ν. Πέραμος

0594-22077

Ν. Ηρακλείτσα

0594-22103

ΚΑΓΙΑΣ

Κεραμωτή

0591-51594

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Κεραμωτή

0591-51077

Ν. Πέραμος

0594-22527

Κεραμωτή

0591-51594

ΚΑΤΑΝΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΑΤΑΙΡΙΝΑ

Κεραμωτή

0591-51077

ΠΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜ.

ΜΙΣΚΑΚΗΣ

Ν. Ηρακλείτσα

0594-21302

ΣΠΗΡΕΙΔΟΝΑΚΗΣ ΣΠ.

Ν. Ηρακλείτσα

0594-21000

ΒΑΣΕΙΑΕΙΑΔΗΣ ΑΝ.

Ν. Ηρακλείτσα

0594-21543

ΚΑΜΠΙΝΓΚ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Κάριανη

0594-51000

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ν. Καρβάλη

051-316347

ΑΝΑΤΟΛΗ

Ν. Πέραμος

0594-21590

Καβάλα

051-243051

Ν. Ηρακλείτσα

0594-21532

Καβάλα

051-229785

Κεραμωτή

0591-51279

Ν. Ηρακλείτσα

0594-21426

ΜΠΑΤΗΣ EOT
ΕΣΤΕΛΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ

ΠΗΓΉ Ε.Ο.Τ.

316240

229748

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22101-2

ΑΜΦΙΠΟΑΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ

23101-4

ΡΟΥΑΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22905

ΜΑΚΕΔΩΝ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22123

ΠΗΓΑΣΟΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22373

ΤΙΜΟΑΕΩΝ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22177

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ

23257

ΞΕΝΙΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22226

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22333

ΕΑΑΗ-ΜΑΡΙΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22549

ΦΙΑΟΞΕΝΙΑ ΙΝΝ

ΛΙΜΕΝΑΣ

23331

ΑΝΤΖΕΑΙΚΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22387

ΜΑΚΡΥΑΜΜΟΣ

ΑΙΝΤΟ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22929

ΑΑΚΥΩΝ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22148

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22585

ΠΟΣΕΙΔΩΝ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22739

ΓΑΛΗΝΗ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22392

ΑΚΤΗ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22314
22257

ΒΙΚΗ

ΛΙΜΕΝΑΣ

ΜΑΙΡΗ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22020

ΒΙΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22038

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22488

ΔΑΝΑΗ

ΛΙΜΕΝΑΣ

23071

ΟΡΑΜΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22555

ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ

23287

ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22678

ΑΚΤΗ ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22901

ΜΑΡΙΝΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22004

ΑΙΓΑΙΟ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22415

ΟΛΓΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22913

ΒΑΣΩ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22610

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22164

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22160

ΑΣΤΗΡ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22469

ΧΡΥΣΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

23094

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22556

ΛΕΝΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22793

FAX

ΟΝΟΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΛΙΜΕΝΑΣ

22545

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61700

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61822

ΔΗΜΗΤΡΕΣ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61478

ΕΡΜΗΣ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

ΘΑΣΟΣ ΧΑΝΙ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61612

ΕΜΕΡΑΑΝΤ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61979

ΧΡΥΣΑΦΗΣ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61451

ΤΕΩ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61284

ΦΕΔΡΑ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61474

ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61209

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61380

ΕΑΒΕΤΙΑ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61231

ΜΙΡΑΜΑΡΕ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61040-2
61591

FAX
61970

61466

ΑΡΙΑΔΝΗ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

ΝΑΤΑΣΑ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61364

ΑΧΙΑΑΙΟΝ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61482

61228

ΜΠΑΟΥ ΣΙ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61482

ΑΤΑΑΝΤΗΣ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61490

ΚΑΜΕΑΙΑ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61463

ΑΡΙΩΝ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61486

61525

ΚΟΡΙΝΑ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61200

61701

ΔΕΑΦΙΝΙ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61462

ΓΛΑΡΟΣ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61465

ΕΛΕΝΗ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61483

ΗΡΗΝΗ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61546

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61480

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61464

ΜΑΡΙΑ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61488

ΜΟΥΡΑΓΙΟ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

62020

ΑΝΝΑ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61070

ΗΡΑ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓ.

61467

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΟΤΟΣ

51766

ΚΟΡΑΛ ΜΠΙΤΣ

ΠΟΤΟΣ

52402

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΟΤΟΣ

52434

ΑΚΤΗ ΚΑΜΑΡΙ

ΠΟΤΟΣ

51147

ΟΛΥΜΠΙΩΝ

ΠΟΤΟΣ

51930

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΗΣ

ΠΟΤΟΣ

5Ι2Ι2
51278

ΦΑΙΔΡΑ

ΠΟΤΟΣ

ΑΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

ΠΟΤΟΣ

51678

ΠΟΤΟΣ

ΠΟΤΟΣ

51216

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΟΤΟΣ

51345

ΣΑΝΣΕΤ

ΠΟΤΟΣ

51741

ΘΑΣΟΣ

ΠΕΥΚΑΡΙ

51596'

ΠΕΥΚΑΡΙ

ΠΕΥΚΑΡΙ

51341

ΚΑΠΑ XI

ΠΕΥΚΑΡΙ

ΠΡΑΣΣΙΝΟ ΒΕΑΟΥΔΟ

ΠΕΥΚΑΡΙ

52463

ΕΣΠΕΡΙΑ

ΠΕΥΚΑΡΙ

51342

ΤΡΙΠΙΤΗ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

51648

ΚΑΣΤΕΑΑΟ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
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