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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή
Παρατηρείται το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια, η ακαδημαϊκή κοινωνία και οι
επαγγελματίες του χώρου έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε δύο αναπτυσσόμενους
κλάδους παγκοσμίως, που είναι ο κλάδος του Τουρισμού και ο κλάδος της τεχνολογίας των
Πληροφοριών και κυρίως στο πώς μπορούν αυτοί οι δύο κλάδοι να συσχετιστούν και να
αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Σε αυτό το ζητούμενο, ο κλάδος της διαχείρισης των
πληροφοριών αποτελεί βασικό πρωταγωνιστή στο πώς μπορεί να τροποποιηθεί το
διαδίκτυο και οι λειτουργίες προς όφελος του

κλάδου,

του Τουρισμού

και των

χαρακτηριστικών του. Κατ’ επέκταση ο κλάδος του Τουρισμού είναι εξαρτημένος από την
παροχή και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδιαίτερα στην παροχή υπηρεσιών αυτού (Law και
Buhalis, 2010).
Αυτό σημαίνει ότι ο Τουριστικός κλάδος είναι κατάλληλος για την υιοθέτηση των
τεχνολογιών πληροφορίας. Στα πλαίσια αυτά της διαχείρισης και της αναμόρφωσης στα
σύγχρονα δεδομένα του Τουριστικού κλάδου, αρκετοί ερευνητές παραθέτουν κάποια από τα
σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας, όπως είναι για
παράδειγμα

τα

μειωμένα

κόστη

συναλλαγών,

εκτυπωτικού

υλικού

και

διανομής

διαφημιστικών εντύπων. Παράλληλα η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας από τον
τουριστικό κλάδο εκμηδενίζει τον χρόνο των συναλλαγών μεταξύ της επιχείρησης και του
ενδιαφερομένου, επιτρέπει την διαδραστική σχέση μεταξύ του ξενοδοχείου και του πελάτη
του και βοηθάει στους διακανονισμούς και στις επαφές μεταξύ πελατών και ξενοδοχείων σε
διεθνές επίπεδο. Προφανώς είναι αρκετά εύληπτο, ότι μια τέτοιου είδους εφαρμογή
τεχνολογίας πληροφοριών, προσδίδει το κύρος και την καλή φήμη ότι το διαδίκτυο και τα
εργαλεία Μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται γενικότερα

μέσω αυτού,

μπορούν να

βοηθήσουν αρκετά τις μικρές έως μεσαίου μεγέθους τουριστικές επιχειρήσεις στον κλάδο της
φιλοξενίας και να δώσουν σε αυτές την δυνατότητα να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον χώρο τους (Shuai και Wu, 2011).
Από την έναρξη των εμπορικών εφαρμογών στο διαδίκτυο στις αρχές της δεκαετίας
του ’90, αρκετοί ερευνητές έχουν επισημάνει τις δυνατότητες του διαδικτύου στις
επιχειρήσεις και τάσσονται υπέρ της ενσωμάτωσης του διαδικτύου στην τουριστική
βιομηχανία. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και κυρίως του
διαδικτύου έχει αλλάξει δραματικά την τουριστική βιομηχανία. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το
διαδίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ στον τομέα του
τουρισμού. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους
καταναλωτές και βοηθάει στην διάδοση των πληροφοριών, την επικοινωνία και τις
4

διαδικτυακές αγορές. Η ταχεία αύξηση του αριθμού των διαδικτυακών χρηστών και το
αυξανόμενο ποσοστό των διαδικτυακών συναλλαγών παρέχουν σημαντικά αποδεικτικά
στοιχεία

για

την

δημοτικότητα

της

τεχνολογίας.

Οι

τουριστικές

επιχειρήσεις,

συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι επικεντρωμένες στους πελάτες τους και αυτών που
επικεντρώνονται

σε υψηλής ποιότητας παροχής πληροφοριών,

υιοθετούν όλο και

περισσότερα πρότυπα ηλεκτρονικού επιχειρείν με στόχο να πετύχουν τους οργανωτικούς
τους σκοπούς. Κατ’ επέκταση η δημιουργία και η διατήρηση μιας τέτοιας αποτελεσματικής
ιστοσελίδας έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για μια επιχείρηση με σκοπό να ενισχύσει τις
σχέσεις των ξενοδοχείων με τους πελάτες τους και να αποκτήσουν έτσι μεγαλύτερο μερίδιο
αγοράς και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Ye, Law, Gu και Chen, 2011).
Οι ακαδημαϊκοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει σε αρκετές μελέτες την σημαντικότητα
που απορρέει από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων. Οι Lu and
Yeung (1998), οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι στον τομέα αυτό, πρότειναν ένα πλαίσιο για την
αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ιστοσελίδων. Αυτή η αποδοτικότητα αναφέρεται κυρίως
στην χρησιμότητα αυτών και εκτιμάται με βάση την χρησιμότητα και την ευχρηστία τους. Οι
Evans και King (1999), Stern (2002), και Stout (1997) ανέφεραν ότι οι επιδόσεις των
ιστοσελίδων μπορεί να καθορίζονται από στατιστικά στοιχεία του διαδικτύου, όπως το
ποσοστό της επιτυχίας της ιστοσελίδας και την ανάλυση της σχετικά με τον αριθμό των
ατόμων που εισέρχονται, είναι χρήστες ή διατηρούν προσωπικό λογαριασμό. Ωστόσο οι
Fletcher, Poon, Pearce, και Comber (2002) παρατήρησαν ότι τα στατιστικά στοιχεία του
διαδικτύου

υπόκεινται

σε

πολλούς

περιορισμούς,

συμπεριλαμβανομένων

και

παραπλανητικών και ελλειπών πληροφοριών (Ye, Law και Gu, 2009).
Στις μέρες μας παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες της Ελλάδας,
αλλά και άλλων χωρών, επωφελούνται όλο και περισσότερο από την χρήση του διαδικτύου,
στα πλαίσια χρήσης του ως ένα εργαλείο Μάρκετινγκ και είναι πλέον σε θέση να παρέχουν
άμεση επαφή με τους πελάτες τους. Δεδομένης της κατάστασης αυτής, είναι εύλογη η
απορία ερευνητών, εάν οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν
επαρκώς τις δυνατότητες αυτού του εργαλείου. Για να μπορεί να εξεταστεί αυτό το
ζητούμενο, ερευνητές όπως οι Schmidt, Cantallops και Pizzutti (2008) χρησιμοποίησαν την
εφαρμογή ενός μέσου, για την μέτρηση των χαρακτηριστικών του διαδικτυακού τόπου και
εξέτασαν τα χαρακτηριστικά αυτά που αφορούν την απόδοση του ιστοχώρου, με την χρήση
δομικών μοντέλων εξισώσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
2.1 Εισαγωγή
Κατά καιρούς σε μελέτες που έχουν δημοσιευθεί και αφορούν την υιοθέτηση των
διαδικτυακών εργαλείων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, παρατηρείται ότι παρά την
αυξανόμενη σημασία της υιοθέτησης, χρήσης και εφαρμογής των εργαλείων του Διαδικτύου
στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, υπάρχει σχετικά περιορισμένος αριθμός μελετών για αυτό το
ζητούμενο στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και κυρίως σχετικά με την διάκριση μεταξύ των
χρηστών του διαδικτύου, ανάμεσα σε περιηγητές (browsers) και σε αγοραστές. Βέβαια, οι
δύο ομάδες αυτές εκπροσωπούν τους κύριους χρήστες των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων. Οι
Law και Hsu (2006) εξέτασαν τις διαφορές των χαρακτηριστικών των ξενοδοχειακών
ιστοσελίδων, ανάμεσα σε προγράμματα σύνδεσης για περιήγηση και για αγορά. Η ανάλυση
τους έδειξε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στα περισσότερα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα που περιλαμβάνονται. Από την άλλη πλευρά οι Law και Bai (2008) αναφέρουν
ότι, με βάση την ανάλυσή τους, οι συνδεδεμένοι σε ταξιδιωτικές ιστοσελίδές, εν δυνάμει
διαδικτυακοί αγοραστές (online buyers) ενδιαφέρονταν περισσότερο για πληροφορίες
ποιότητας, αγοράς και υπηρεσίας/προϊόντος, σε σχέση με τους αντίστοιχους περιηγητές
(browsers) αυτών των ιστοσελίδων. Το πιο σημαντικό είναι ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία
δεν διαθέτει δημοσιευμένες μελέτες που να εξετάζουν το θέμα των διαστάσεων των
ξενοδοχειακών ιστοσελίδων αλλά και των χαρακτηριστικών, από την σκοπιά των χρηστών
της Ασίας και της Δύσης. Με άλλα λόγια οι επαγγελματίες του Τουριστικού Κλάδου και οι
αντίστοιχοι ερευνητές δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για να κατανοήσουν τους
καταναλωτές αυτής της νέας αγοράς. Για την γεφύρωση αυτού του κενού οι Rong, Li και
Law (2009) εφάρμοσαν ένα είδους αυτο-τροφοδοτούμενων χαρτών (Self Organizing Maps SOMs) και νευρωνικά δίκτυα που βασίζονται στις τεχνικές διαχείρισης των πληροφοριών
αυτών, με στόχο την κατάτμηση των χρηστών των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων με βάση
δημογραφικές μεταβλητές και ψυχογραφικές αντιλήψεις γύρω από τις διαστάσεις και τα
χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων (Rong, Li και Law, 2009).
Μεγάλες μονάδες

αλλά

και αλυσίδες

ξενοδοχείων έχουν

πολύ

διαφορετικές

δομές, όσον αφορά το μέγεθος, την οργάνωση και τη διαχείριση τους. Πρώτα απ 'όλα,
ξενοδοχεία μικρών μονάδων είναι μικρού - μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, όπου η
ιδιοκτησία τους διαχειρίζεται άμεσα (γενικά δηλαδή οικογενειακή επιχείρηση). Αντίθετα,
οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων, ή οι διεθνείς επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού
μεγάλου μεγέθους, χαρακτηρίζονται από τις κεντρικές λειτουργίες, όπως είναι η διοίκηση και
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το μάρκετινγκ. Επιπλέον, οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων δημιούργησαν τα δικά τους
συστήματα και εργαλεία κράτησης θέσεων και δωματίων (Minazzi, 2005).
Το διαδίκτυο διευκολύνει την αγορά διαφόρων προϊόντων, εξαλείφοντας έτσι την
ανάγκη του καταναλωτή να επισκεφθεί ένα παραδοσιακό κατάστημα λιανικής πώλησης, κάτι
το οποίο οδηγεί τον πελάτη να μην αλληλεπιδρά πλέον με κάποιον υπάλληλο
εξυπηρέτησης.

Κατά

συνέπεια,

οι

εικόνες

των

διαδικτυακών

προϊόντων,

συμπεριλαμβανομένης και μιας προσομοίωσης ενός φυσικού περιβάλλοντος για ένα
κατάστημα γίνονται ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας στο σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας.
Το διαδίκτυο παρέχει εξαιρετικά εργαλεία για την παροχή του πακέτου προϊόντος ή της
υπηρεσίας που παρέχεται μέσω κάποιο βίντεο, μουσικής, αλλά και διαδραστικά παιχνίδια.
Τα βίντεο που απεικονίζουν φυσικά προϊόντα ή και κάποιον πελάτη/εργαζόμενο, προκαλούν
αλληλεπιδράσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο τόσο για τη διατήρηση
των υφιστάμενων διαδικτυακών πελατών, όσο και για την προσέλκυση νέων πελατών (Kim
και Mattila, 2011).
Προηγούμενες

μελέτες

έχουν

εξετάσει

τις

διαστάσεις

της

ποιότητας των

ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους , αλλά αρκετές σύγχρονες
έρευνες έχουν επίκεντρο τα βίντεο στο διαδίκτυο. Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, αρκετές
μελέτες εξετάζουν, πώς οι καταναλωτές αξιολογούν τα βίντεο αυτά στο πλαίσιο των
ιστοσελίδων των ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα, ο σκοπός των ερευνητικών αυτών μελετών
είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν για να
αξιολογήσουν τα βίντεο που περιλαμβάνονται σε μια ιστοσελίδα ξενοδοχείου. Η ικανότητα να
προβληθεί το φυσικό προϊόν ή η υπηρεσία σε κάποιο τεχνιτό περιβάλλον πριν από την
αγορά μειώνει τους εκτιμώμενους κινδύνους, ενισχύοντας έτσι την πιθανότητα της αγοράς,
ιδίως με τις παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες για αρκετές επιχειρήσεις, όπως είναι τα
ξενοδοχεία (Sparks και Browning, 2011).
Πολλές

μελέτες

εξετάζουν

τη

σχέση

μεταξύ της

εμπορικότητας

ιστοσελίδων και της λειτουργικής

απόδοσης των διεθνών τουριστικών

αποτελέσματα

σημαντική επίπτωση

παρέχουν μια

για

των

ξενοδοχείων. Τα

τους

διευθυντές των

ξενοδοχείων. Δείχνουν ότι το διαδίκτυο ως εργαλείο μάρκετινγκ συνδέεται θετικά με την
απόδοση επιχείρησης. Επιπλέον, δεν είναι μόνο η θετική σχέση μεταξύ του μάρκετινγκ ως
εργαλείο

στο

διαδίκτυο από

πλευράς σταθερής απόδοσης,

αλλά επίσης

και

η

συμπληρωματικότητα μεταξύ των ιστοσελίδων και των χαρακτηριστικών τους. Με δεδομένη
την

αυξανόμενη δημοτικότητα του

διευθυντές των

ξενοδοχείων

θα

διαδικτύου σε
πρέπει να

παγκόσμιο

επωφεληθούν

επίπεδο χρήσης,
από

την

οι

ευρεία γκάμα

χαρακτηριστικών του διαδικτύου και για τα δύο διαδραστικά χαρακτηριστικά του που είναι, ο
χώρος και η λειτουργικότητα. Ως αποτέλεσμα, οι διαχειριστές των ξενοδοχείων θα πρέπει να
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αποφύγουν μια απλή παρουσία στο διαδίκτυο (απλώς ενημερωτικά) αλλά να επιδιώξουν μια
πιο διαδραστική παρουσία και να απευθύνονται σε πιθανούς πελάτες για να οικοδομήσουν
ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών κοινής χρήσης. Από την
άλλη πλευρά, υπάρχει

ακόμα περιθώριο για βελτίωση. Τα εργαλεία μάρκετινγκ του

διαδικτύου στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων εξετάζονται συνήθως για λίγα χαρακτηριστικά,
σε σύγκριση με τα ιστορικά δεδομένα για τις επιδόσεις των ξενοδοχείων. Είναι πιθανό, κατά
τη διάρκεια της εκάστοτε χρονικής περιόδου, τα ξενοδοχεία να έχουν διαφορετική παρουσία
στο διαδίκτυο όσον αφορά την αξιολόγηση τους. Έτσι, μια διαχρονική μελέτη θα μπορούσε
να εμπλουτίσει τα ευρήματα αυτά (Law και Cheung, 2006).
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία αρκετοί ερευνητές και συγγραφείς
επισημαίνουν ότι η τυποποίηση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας δεν είναι
αρκετά εύκολη λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην κουλτούρα των ανθρώπων,
δηλαδή κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Αυτό οφείλεται σε αποτελέσματα τα
οποία δείχνουν ότι οι αντιλήψεις και οι απόψεις ενός ατόμου μπορούν πιο εύκολα να
προσαρμοστούν σε μια πιο περιφερειακή ή τοπική αγορά και βασίζονται προφανώς σε
πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές διαφορές και χαρακτηριστικά. Ωστόσο φαίνεται ότι
έχει γίνει μικρή έρευνα για τα παραπάνω ζητούμενα. Έρευνα έχει δείξει ότι η πολιτισμική
προσαρμογή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών πελατών και χρηστών
τεχνολογιών πληροφορίας (όπως για τις ιστοσελίδες ) έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα να
θεωρείται

σε παγκόσμιο επίπεδο ότι απαιτείται μιας μορφής προσαρμογή ειδικών

πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Για κάθε επιχείρηση σε διεθνές επίπεδο είναι σημαντικό να
κατανοήσει ότι οι ανάγκες των καταναλωτών που αποτελούνται από διαφορετικές
πολιτισμικές κουλτούρες, μπορεί να διαφέρουν ως προς τις ανάγκες των καταναλωτών της
χώρας προέλευσης της εταιρείας αυτής (Hashim, Murphy, Purchase και O’Connor, 2010).
Κατ’ επέκταση φαίνεται από διάφορες μελέτες ότι υπάρχουν δύο πτυχές της
τυποποίησης των διαδικασιών προώθησης των εργαλείων και εφαρμογών της τεχνολογίας
και της επικοινωνίας. Αυτές οι δύο πτυχές είναι η έννοια του σχεδιασμού της και η έννοια
του προγραμματισμού της διαδικασίας αυτής. Σύμφωνα με τον Jain (1989) η έννοια του
προγραμματισμού της διαδικασίας της προώθησης των τεχνολογιών πληροφορίας
αναφέρεται σε ένα μίγμα χαρακτηριστικών του κλάδου του Μάρκετινγκ, όπως είναι η
διαφήμιση και ο σχεδιασμός των προϊόντων. Από την άλλη πλευρά η έννοια του σχεδιασμού
της παραπάνω διαδικασίας αναφέρεται περισσότερο στα εργαλεία τα οποία συνθέτουν την
ανάπτυξη του προγραμματισμού και της εφαρμογής αυτών. Με την βοήθεια των εργαλείων
του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ οι πελάτες και οι προμηθευτές
μιας επιχείρησης μπορούν προφανώς να προέρχονται από όλο τον κόσμο. Κατ’ επέκταση
όλο και περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και
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έχουν επίγνωση των διαφορετικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών ανάμεσα σε διαφορετικές
χώρες. Επιπλέον αν και πολλές επιχειρήσεις παραδοσιακού τύπου (όπως τα καταστήματα
λιανικής πώλησης) έχουν απογοητευτεί με τα ποσοστά των πωλήσεων τους τα περασμένα
έτη, οι πωλήσεις καταστημάτων ή και εταιρειών που δραστηριοποιούνται μέσω του
διαδικτύου και των εφαρμογών αυτού, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αρκεί να σημειωθεί ότι από
το 2001 έως το 2002, οι δαπάνες για την δημιουργία, την συντήρηση και άλλες διεργασίες
των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων αυξήθηκαν κατά 24% σε 13.7 δις δολάρια ΗΠΑ, μέσα στον
Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2002 στις ΗΠΑ (Lituchy και Barra, 2008).
2.2 Η Ιστορία του Τουριστικού Κλάδου
Οι πιο σημαντικές τάσεις στη βιομηχανία φιλοξενίας και τουρισμού στην Ιταλία
αφορούν την ανάπτυξη των μικρών ιταλικών ξενοδοχείων και την παρουσία των μεγάλων
διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων.
Φαίνεται ότι η παρουσία αυτή πρόκειται να αυξηθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου, τα
μικρά ξενοδοχεία με λίγα δωμάτια και χαμηλότερης ποιότητας, μειώνονται με τον καιρό, ενώ
τα μεγάλα ξενοδοχεία (συχνά αποτελούν μέρος αλυσίδων ξενοδοχείων), με υψηλότερο
αριθμό δωματίων και υψηλότερης ποιότητας, αυξάνονται (Minazzi, 2005).
Αυτού του είδους η ετερογένεια της ιταλικής αλλά και διεθνούς ίσως βιομηχανίας του
τουρισμού επηρεάζει και την στρατηγική των ξενοδοχείων από πλευράς διαχείρισης της
ποιότητας τους. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με την έννοια της
ποιότητας και

με τους διαφορετικούς τρόπους όπου τα ξενοδοχεία μπορούν να

εξασφαλίσουν αυτό το επίπεδο ποιότητας τους.
Εν

τέλει

φαίνεται

ότι τα

εμπειρικά ευρήματα

μελετών,

δείχνουν ότι

οι

χρήστες θεωρούν ότι η συνολική ποιότητα των χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας ενός
ανώτερης

ποιότητας

ξενοδοχείου,

είναι

αρκετά

σημαντική όταν κάνουν

μια

διαδικτυακή αγορά ενός δωματίου. Οι χρήστες, όμως, διαπίστωσαν τα χαρακτηριστικά των
ιστοσελίδων αυτών, δεδομένου ότι δεν παίζει και αρκετά σημαντικό ρόλο αν πρόκειται για
χαμηλότερης κατηγορίας ξενοδοχεία. Τα
τους

διευθυντές

δεν βλέπουν τη
κάνουν κάποιες

των

ευρήματα

αυτά έχουν σημαντικές συνέπειες για

ξενοδοχείων. Καταρχάς, αρκετοί χρήστες

συνολική
διαδικτυακές

ποιότητα των
αγορές. Αυτό

ιστοσελίδων και
δείχνει

ότι από

του

κρίνουν
την

μία

διαδικτύου
αρνητικά όταν
πλευρά,

τα

ξενοδοχεία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση για τη δημιουργία μιας καλής διαδικτυακής
παρουσίας ενώ εν αντιθέση

οι χρήστες των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων δεν θεωρούν

ότι η συνολική ποιότητα των χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων είναι εξίσου σημαντική για
διαφορετικής κατηγορίας ξενοδοχεία (Sparks και Browning, 2011).
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Οι

διευθυντές των

αναθεωρήσουν τον

ξενοδοχείων διαφόρων κατηγοριών θα

τρόπο τους

πόροι. Δεδομένων των

και

προσδοκιών

να

δαπανηθούν

των χρηστών,

οι

πρέπει

συνεπώς να

περισσότεροι

χρηματικοί

διαχειριστές των

ξενοδοχείων

πολυτελείας, θα πρέπει να διατηρήσουν την υψηλή ποιότητα των ιστοσελίδων τους για να
προσελκύσουν πιθανούς

πελάτες. Οι

σύμβουλοι

των

ξενοδοχείων για

ζητήματα

προϋπολογισμού, κατά πάσα πιθανότητα δεν χρειάζεται να ξοδεύουν πολύ χρόνο για τις
ιστοσελίδες των ξενοδοχείων τους. Αντ' αυτού και διατηρώντας παράλληλα μια καλή
διαδικτυακή παρουσία,

οι

διαχειριστές των ξενοδοχείων χαμηλότερης

κλάσης μπορούν

να αναδιαθέσουν ορισμένους πόρους από τα διαδικτυακά κανάλια παροχής των υπηρεσιών
τους, σε άλλα σημαντικότερα έξοδα των πωλήσεων και του μάρκετινγκ (Ye, Law και Gu,
2009).
Το πιο σημαντικό, με το ζήτημα των τεσσάρων αστέρων στα ξενοδοχεία, είναι ότι δεν
φαίνεται να υπάρχει καμία σημαντική διαφορά στις αντιλήψεις μεταξύ των ηλεκτρονικών
αγοραστών και περιηγητών. Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
η πλειοψηφία

των

χρηστών των

ξενοδοχειακών

ιστοσελίδων

είναι διαδικτυακοί

αγοραστές, σημαίνει ότι οι διαχειριστές των ξενοδοχείων πρέπει να επανεξετάσουν την
ανάγκη να αφιερώσουν μεγαλύτερες προσπάθειές για τη μετατροπή των περιηγητών σε
αγοραστές. Με

άλλα

λόγια,

σε

αντίθεση

με ότι άλλοι

ερευνητές είχαν

προτείνει, η

μετατροπή των περιηγητών σε αγοραστές, μπορεί να είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό
που απαιτεί την άμεση προσοχή των ξενοδόχων επαγγελματιών (Rong, Li, και Law, 2009).
Το

διαδίκτυο

ευκαιρία και έχει

προβληθεί από

ανταγωνιστικό εργαλείο
αναφέρονται σε

εκλαμβάνεται

ως μια

πολλές

μάρκετινγκ στην

ταχέως

αναπτυσσόμενη επιχειρηματική

εταιρείες ταξιδίων ως

ένα

καινοτόμο και

παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών

διαδικτυακές ευκαιρίες συναλλαγής. Παρά

την

που

αυξανόμενη διαδικτυακή

αγορά, τα ξενοδοχεία ακόμα ψάχνουν για έναν αποτελεσματικό τρόπο για να πείσουν τους
ταξιδιώτες

να κάνουν

κράτηση

σε

δωμάτια με απευθείας διαδικτυακές

ξενοδοχειακές

ιστοσελίδες. Σε μια τέτοια προσπάθεια να δοθούν στην τουριστική βιομηχανία καλύτερες
διαδικτυακές επιχειρηματικές

στρατηγικές,

διάφοροι μελετητές ασχολήθηκαν

με την

εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα ξενοδοχεία μπορούν να κατανοήσουν τις στρατηγικές
αυτές

διανομής και ανάπτυξης αξιόπιστων εργαλείων του διαδικτύου, ενώ άλλοι έχουν

ασχοληθεί με την κατανόηση του ρόλου του μεσάζοντα στις αλυσίδες ξενοδοχείων (Chung
και Law, 2003).
Ένα σημαντικό μέρος των διαδικτυακών κρατήσεων των δωματίων εξακολουθεί
να γίνεται από παρεμφερής ιστοσελίδες, όπου τα ξενοδοχεία έχουν χρησιμοποιήσει μια
ποικιλία εργαλείων για να προσελκύσουν τους ταξιδιώτες στο ξενοδοχείο τους, σύμφωνα με
τις αντίστοιχες διαδικτυακές τοποθεσίες (Morosan και Jeong, 2008).
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Μερικά από αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν χαμηλότερα ποσοστά εγγυήσεων,
όπου τα ξενοδοχεία ισχυρίζονται ότι τα χαμηλότερα ποσοστά στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμα
μόνο στους διαδικτυακούς χώρους τους. Επίσης τα ξενοδοχεία προσπαθούν να πείσουν
τους εταιρικούς πελάτες τους να επισκεφθούν τις ξενοδοχειακές ιστοσελίδες τους με στόχο
την σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων (PriceWaterhouseCoopers, 2003). Ωστόσο, όλες αυτές
οι στρατηγικές που υιοθετούνται από την ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία οδηγούν
σε σημαντικές τροποποιήσεις στα εργαλεία μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε
στρατηγικές διανομής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους (Schmidt, Cantallops και
Pizzutti, 2008).
Τα ξενοδοχεία έχουν εμπλακεί ενεργά στη διανομή

πολλαπλών καναλιών,

προκειμένου να πωλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους πιο αποτελεσματικά
χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό παραδοσιακών και διαδικτυακών καναλιών. Δεδομένου
ότι όλα τα κανάλια δεν μπορούν να δημιουργηθούν ταυτοχρόνως, οι επιχειρήσεις πρέπει να
επικαλεστούν αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στους οργανωτικούς στόχους τους. Η πώληση
δωματίων μέσω τρίτων ιστοσελίδων συχνά σημαίνει μεγάλες εκπτώσεις, με αποτέλεσμα την
αλλοίωση του ποσοστού κερδών μεταξύ των καναλιών διανομής. Για να αποφευχθεί αυτό,
τα ξενοδοχεία ενθαρρύνουν τους ταξιδιώτες τους να κάνουν άμεση διαδικτυακή κράτηση στις
ξενοδοχειακές ιστοσελίδες των ξενοδοχείων αυτών. Ωστόσο, λόγω της ισχυρής διαφήμισής
τους και της εκτεταμένης χρήσης των επιχειρηματικών μοντέλων έγινε εύκολο για άλλες
εταιρείες να αυξήσουν τα έσοδά τους γρήγορα. Έτσι, οι παρεμφερείς διαδικτυακές
επιχειρήσεις έχουν γίνει πιο ισχυρές από ότι τα ξενοδοχεία από την άποψη της ετοιμότητας
του διαδικτύου (Wang, Chen και Chen, 2011).
Η συνεχής βελτίωση και οι υψηλού επιπέδου επιδόσεις των διαδικτυακών
εφαρμογών, όπως είναι η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποτελεσματικότητα των
ιστοσελίδων, τα διαδικτυακά εργαλεία Μάρκετινγκ και Διαφήμισης, δίνει την εντύπωση ότι
αυτές οι εφαρμογές γίνονται συνεχώς πιο ανταγωνιστικοί παράγοντες και επηρεάζουν
διάφορους τομείς και κλάδους. Παρ’ όλα αυτά οι επαγγελματίες του κλάδου του Τουρισμού
και η ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετές ελλείψεις σχετικά με τις
εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορίας και ότι ο συγκεκριμένος κλάδος κατ' επέκταση υστερεί
σε αυτό το θέμα σε σχέση με άλλους. Αυτό μάλλον οφείλεται στην χαμηλή χρήση
τεχνολογιών πληροφορίας από μικρές επιχειρήσεις στο χώρο της φιλοξενίας, το οποίο
γεγονός με την σειρά του μπορεί να οφείλεται σε ελλειπή εκπαίδευση των ενδιαφερομένων
και εργαζομένων του κλάδου, σε παραδοσιακής φύσεως μονάδες διοίκησης και διαχείρισης
των επιχειρήσεων αυτών, σε αναποτελεσματικότητα των λειτουργιών και εφαρμογών
Μάρκετινγκ και Διοίκησης και ίσως σε λειτουργία των μονάδων της διοίκησης των
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τουριστικών επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμους στόχους και σχεδίασμά (Shuai και Wu,
2011).
Μπορεί σε προηγούμενα χρόνια μια απλή και αποτελεσματική διοίκηση να
αποτελούσε το μυστικό της επιτυχίας για τις ξενοδοχειακές μονάδες, όμως σύμφωνα με τα
σημερινά δεδομένα του παγκόσμιου ανταγωνισμού απαιτούνται χαρακτηριστικά όπως η
καινοτομία και η ευελιξία, στα πλαίσια της δυναμικής των αγορών. Κατ’ επέκταση μια
επιτυχημένη ξενοδοχειακή επιχείρηση στις μέρες μας, πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει σε
αυτές τις απαιτήσεις του κλάδου της, που οφείλονται στις εξελίξεις του χώρου του
Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας (Rong, Li και Law, 2009).

2.3 Οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό
Σύμφωνα με τους Chung και Law (2003) το κίνητρο για την ανάλυση τους, σχετικά με
τις λειτουργίες των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, είναι προβληματισμοί που αφορούν την
διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα των
επιχειρήσεων, αλλά και το ποιά πρέπει να είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την
κερδοφορία των επιχειρήσεων αυτών. Κατ’ επέκταση συμπέραναν ότι ο σωστός σχεδιασμός
των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων με χρήσιμες πληροφορίες και επιπλέον οφέλη προς τους
καταναλωτές, μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων και να βελτιώσει
σημαντικά την φήμη του ξενοδοχείου. Αυτό σημαίνει ότι αν οι χρήστες των ξενοδοχειακών
ιστοσελίδων, δεν θεωρούν ότι αυτές οι ιστοσελίδες είναι χρήσιμες, τα κεφάλαια που έχουν
επενδύσει οι σχετικές επιχειρήσεις για την δημιουργία και την διατήρηση αυτού του
διαδικτυακού τόπου, αποτελούν ζημία. Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός
μελετών σχετικά με την μέτρηση του βαθμού πληρότητας των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων,
από πλευράς πληροφοριών. Ο Murphy (1996) πραγματοποίησε μελέτη για να εξετάσει το
περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων στις ΗΠΑ και ο
Morrison

(1999)

πραγματοποίησε

αντίστοιχη

μελέτη

για

την

μέτρηση

της

αποτελεσματικότητας της εμπορίας των μικρών ξενοδοχείων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο
διαδίκτυο. Επίσης οι Jeong και Lambert (1999) πρότειναν ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την
μέτρηση της ποιότητας των πληροφοριών των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, οι οποίες
σχετίζονται με τους καταναλωτές και την αντίληψή τους για τις πληροφορίες που είναι
διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων (Chung και Law, 2003).
Ένας τρόπος είναι να υιοθετήσει κάποιες πρότυπες καινοτόμες τεχνολογίες και
λειτουργίες (όπως είναι το διαδίκτυο για παράδειγμα), που συνήθως αποτελούν δημοφιλή
μοντέλα διαχείρισης της ποιότητας τους. Συνήθως η υιοθέτηση και σωστή λειτουργία αυτών
των καινοτόμων διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις σε
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επιτυχημένη πορεία στον κλάδο τους και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν έτσι
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Law και Cheung, 2006).
Παρατηρείται σε αρκετές μελέτες που αφορούν τις διαδικτυακές εφαρμογές και την
υιοθέτηση τους από επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας, τα προβλήματα και οι
δυσλειτουργίες που σημειώνονται αφορούν κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά της διοίκησης
των ξενοδοχείων, έλλειψης καινοτομίας, αδιαφορία ή κακής φύσεως διαχείριση (από
πλευράς μονάδων διοίκησης) διαδικτυακών τεχνολογιών που έχουν υιοθετηθεί από τα
ξενοδοχεία αυτά, και χαμηλής ποιότητας ανταπόκρισης σε μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, που αφορούν τις επαφές μεταξύ των πελατών και των ξενοδοχείων. Παρά
λοιπόν το γεγονός ότι αρκετές μελέτες παρουσιάζουν και σημειώνουν τα οφέλη από την
χρήση του διαδικτύου, λίγες είναι οι μελέτες που εξετάζουν την συσχέτιση μεταξύ της
υιοθέτησης

των

διαδικτυακών

εφαρμογών

και

μιας

επιτυχημένης

πορείας

της

ενδιαφερόμενης ξενοδοχειακής επιχείρησης στον κλάδο της (Law, Qi και Buhalis, 2010).
Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, το διαδίκτυο, ως εργαλείο και
εφαρμογή καινοτομίας και ποιοτικών χαρακτηριστικών, θα πρέπει μετά της υιοθέτηση και
λειτουργία του από κάποια επιχείρηση (όπως τα ξενοδοχεία) ή φορέα, να επιφέρει ως
αποτελέσματα δύο βασικά χαρακτηριστικά που είναι, η αύξηση των εσόδων και του κέρδους
της επιχείρησης και η αύξηση της παραγωγικότητας αυτής. Για την επίτευξη αυτών των δύο
στόχων, με την υιοθέτηση του διαδικτύου θα πρέπει η επιχείρηση να μπορεί να είναι σε θέση
να ελαχιστοποιήσει τις ώρες εργασίας που χρειάζονται, να μειώσει τα κόστη του μάρκετινγκ,
της διαφήμισης και της διανομής και παράλληλα να αυξήσει τις πωλήσεις της και την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, όπως και τις δυνατότητες της στον τομέα του
σύγχρονου Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας (Lituchy και Barra, 2008).
Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι όντως το διαδίκτυο βοηθάει μια επιχείρηση να
εντοπίσει και να προσελκύσει πιθανούς πελάτες από όλο τον κόσμο. Βέβαια η στρατηγική
της τυποποίησης των διαδικασιών αυτών σε αντίθεση με τις στρατηγικές Μάρκετινγκ που
βασίζονται στα εκάστοτε τοπικά χαρακτηριστικά, μπορούν επίσης να εξαρτώνται και από το
είδος των προϊόντων και από την τοποθέτηση αυτών μέσα στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι για
παράδειγμα η παραπάνω διαδικασία της τυποποίησης μπορεί να είναι πιο εφικτή όσον
αφορά τα βιομηχανικά και τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά, σε σχέση με διάφορους άλλους
κλάδους που αναφέρονται στην παροχή υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα οι
αεροπορικές εταιρείες και οι ξενοδοχειακές μονάδες του κλάδου του τουρισμού και της
φιλοξενίας. Επιπλέον η επιλογή της στρατηγικής ανάμεσα στην τυποποίηση ή στην
στρατηγική τοπικής προσαρμογής μπορεί να εξαρτάται και από το κατά πόσον οι
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για σκοπούς επικοινωνίας (διαφήμιση κτλ.) ή για
σκοπούς πραγματοποίησης συναλλαγών (πχ. διαδικτυακές παραγγελίες και πωλήσεις κτλ.).
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Οι Lynch και Beck (2001) αναφέρουν ότι οι διαφορές ανάμεσα στις γλώσσες, η γνώση γύρω
από την κατανάλωση ηλεκτρονικών αγαθών και πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών,
αλλά και διάφορων κυβερνητικών στρατηγικών, επηρεάζουν τις πεποιθήσεις και τις
αντιλήψεις του καταναλωτικού κοινού σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς (Scaglione,
Schegg και Murphy, 2009).
Αρκετοί ερευνητές στις αρχές του 2000, υποστήριξαν ότι η Λατινική Αμερική θα είναι
μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά και αυτό θα οδηγήσει τις ιστοσελίδες που έχουν ως
βασική γλώσσα επικοινωνίας την Ισπανική και την Πορτογαλική, να είναι αρκετά σημαντικές
και επιτυχημένες. Αυτή η άποψη ενισχύθηκε από το γεγονός ότι το 2000 στις ΗΠΑ,
διαπιστώθηκε ότι 27 εκατομμύρια Αμερικανοί μιλούσαν Ισπανικά. Στην σημερινή εποχή,
φαίνεται ότι οι Ισπανοί αντιπροσωπεύουν το 8% των διαδικτυακών χρηστών παγκοσμίως.
Το συμπέρασμα είναι ότι σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του διαδικτύου, οι χρήστες οι οποίοι μιλούν
την Ισπανική γλώσσα θα αποτελέσουν τα μεγαλύτερα ποσοστά των παγκόσμιων χρηστών
του Διαδικτύου (Ye, Law, Gu και Chen, 2011).
Παράλληλα ο Krebsbach (2002) εξέτασε τον πληθυσμό και το βιοτικό επίπεδο της
αγοράς της Ασίας και του Ειρηνικού (περιοχές όπου φαίνεται ότι αποτελούνται από 27
διαφορετικές γλώσσες, το οποίο είναι εντυπωσιακό). Το συμπέρασμα ήταν ότι οι Κινέζοι
αναμένεται να αποτελέσουν τα μεγαλύτερα ποσοστά χρηστών του Διαδικτύου, από πλευράς
ομιλούμενης γλώσσας, στο εγγύς μέλλον (επί του παρόντος βέβαια είναι δεύτεροι μετά τους
χρήστες με ομιλούμενη γλώσσα την Αγγλική). Αυτή η άποψη είναι σύμφωνη με στοιχεία του
2004 όπου φαίνεται ότι πάνω από 2 εκατομμύρια χρήστες του Διαδικτύου με ομιλούμενη
γλώσσα τα Κινέζικα έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (14% των χρηστών παγκοσμίως). Οι
ασιατικές χώρες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Κορέα αποτελούν το 25% του
παγκόσμιου πληθυσμού που βρίσκεται σε διαδικτυακή σύνδεση (πάνω από

168

εκατομμύρια χρήστες), ποσοστό το οποίο είναι συγκεντρωτικά 11% μεγαλύτερο από το
αντίστοιχο ποσοστό των χρηστών στις ΗΠΑ. Επίσης οι χρήστες με ομιλούμενη γλώσσα τα
Γερμανικά και τα Ιαπωνικά αποτελούν το 7.3% και 9.5%, αντίστοιχα. Ακόμα φαίνεται ότι
σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα ποσοστά που αντιστοιχούν στο 80% των Αυστραλιανών
ιστοσελίδων, στο 50% των Βρετανικών ιστοσελίδων και στο 42% των Αμερικάνικων
ιστοσελίδων, έχουν περιεχόμενο που αντιστοιχεί στην Αγγλική γλώσσα (Wong και Law,
2005).
Είτε πρόκειται για διεθνής πελάτες/καταναλωτές, είτε για μονάδες παραγωγής στο
εξωτερικό ή για προμηθευτές του εξωτερικού, οι διαφορές στην γλώσσα και σε πολιτισμικά
χαρακτηριστικά, δημιουργούν μια πρόκληση για τις διεθνείς επιχειρήσεις, ότι οι τελευταίες
δεν πρέπει να απασχολούνται μόνο με τις εγχώριες δραστηριότητες τους. Καθώς οι διάφοροι
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πελάτες και προμηθευτές σε διεθνές επίπεδο έρχονται σε επαφή με τις ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις, φέρνουν μαζί τους και τις δικές τους κουλτούρες και αντιλήψεις σχετικά με τις
διάφορες μονάδες μέτρησης, τους απαιτούμενους χρόνους για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία,
τις απαιτήσεις σχετικά με τον χρόνο παραγωγικότητας, τις απαιτήσεις σχετικά με τους
χρόνους αποστολής και παράδοσης των προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτά τα ζητήματα
οδηγούν σε μια αυξημένη αβεβαιότητα, σε κακή επικοινωνία και σε ενδεχόμενη απώλεια
καλής θέλησης, μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Για παράδειγμα εκπρόσωπος
εταιρείας έχει δηλώσει ότι ενώ η διαδικασία των διαδικτυακών παραγγελιών φαίνεται να είναι
κοινή στις ΗΠΑ στα πλαίσια του ηλεκτρονικού επιχειρείν, δεν συμβαίνει το ίδιο και στην
Ιαπωνία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν περισσότερο
ρευστό χρήμα και όχι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες στις συναλλαγές τους. Κατ’ επέκταση
αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα οι Ιάπωνες να θεωρούνται οι λιγότερο έμπιστοι διαδικτυακού
καταναλωτές, από πλευράς πωλήσεων, σε σχέση με άλλους λαούς, όπως για παράδειγμα
τους Αμερικάνους (Hashim, Murphy, Purchase και O’Connor, 2010).
Επίσης τέτοιου είδους εμπόδια που βασίζονται σε γλωσσικές διαφορές, φαίνεται ότι
υπάρχουν και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ακόμα και στην γλώσσα της Αγγλικής, πολλές
φορές φαίνεται ότι υπάρχει κάποια σύγχυση ανάμεσα στην σημασία και στην χρήση
διαφόρων λέξεων. Το συμπέρασμα είναι ότι από πλευράς διαδικτυακών επιχειρήσεων, το
γεγονός ότι λειτουργούν σε πολλές και διαφορετικές χώρες, ίσως και με διαφορετικούς
πελάτες ή προμηθευτές, καθιστά πολύ πιο περίπλοκες τις απαιτήσεις για την διαχείριση και
καλύτερη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που
πρέπει να επιτύχει μια τέτοια διαδικτυακή επιχείρηση είναι η ευκολία στην πλοήγηση και η
ικανοποίηση των καταναλωτών της. Αυτό άλλωστε αποτελεί και την σύγχρονη πρόκληση για
τις περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις. Το πώς δηλαδή θα καταφέρουν να κάνουν τις
ιστοσελίδες των επιχειρήσεων τους να είναι πιο λειτουργικές, αποτελεσματικές, εύχρηστες
και κερδοφόρες σε παγκόσμιο επίπεδο (Lituchy και Barra, 2008).

2.4 Μελέτες Περίπτωσης
Από την άλλη πλευρά οι Law και Cheung (2006) συμπέραναν από την ανάλυσή τους
ότι από τους 284 χρήστες ξενοδοχειακών ιστοσελίδων που μελετήθηκαν, οι 195 (68.66%)
ήταν ηλεκτρονικοί - αγοραστές (e-buyers) και οι 89 (31.34%) ήταν ηλεκτρονικοί - περιηγητές
(e-browsers). Με άλλα λόγια οι ηλεκτρονικοί-αγοραστές αποτελούσαν ένα μεγάλο ποσοστό
των χρηστών των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων. Βέβαια, σε αυτού του είδους τα ευρήματα
υπάρχουν διαφορές (το 2004 η New Media Review δημοσίευσε ότι μόνο το 35.96% των
χρηστών ξενοδοχειακών ιστοσελίδων ήταν online bookers). Αυτές οι διαφορές οφείλονται σε
μεταβολές στον χρόνο και στα δείγματα που μελετώνται. Επίσης σύμφωνα με αυτές τις
15

μελέτες διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο φύλο των χρηστών
διαδικτυακών καναλιών με στόχο την πραγματοποίηση αγορών και την αναζήτηση
πληροφοριών. Επίσης δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε χρήστες
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων ή διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης, όσον αφορά τις
αγορές που πραγματοποιήθηκαν σε ιστοσελίδες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Chung και
Law, 2003).
Τα περισσότερα ιταλικά ξενοδοχεία είναι μικρές οργανωτικές μονάδες ή αποτελούν
τμήμα

μικρών

αλυσίδων

επιχειρήσεις . Μόνο

το

ξενοδοχείων,

2% των

όπου

αρκετές

φορές

ιταλικών ξενοδοχείων είναι

είναι

οικογενειακές

μέρος διεθνούς

αλυσίδας

ξενοδοχείων, σε σύγκριση με άλλες χώρες όπως την Ισπανία (12%), την Γαλλία (18%) και το
Ηνωμένο Βασίλειο (20%). Το ποσοστό σε αυτά τα ξενοδοχεία στην Ιταλία αυξάνεται και έχει
φτάσει μέχρι το 7,5%, αν θεωρηθεί ότι μικρές οικογενειακές επιχειρίσεις αντιπροσωπεύουν
και διαχειρίζονται μικρά αντίστοιχα ξενοδοχεία. Η δομή του κλάδου των ξενοδοχείων στην
Ιταλία είναι παρόμοια με αυτήν της κλάδου ξενοδοχείων στην Γερμανία (Minazzi, 2005).
Σε άλλες μελέτες έχει διερευνηθεί το γεγονός του κατά πόσον ή όχι τα εργαλεία
μάρκετινγκ για τις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων μπορούν να επηρεάσουν τις λειτουργικές
επιδόσεις τους. Άλλες μελέτες χρησιμοποιούν διαδικτυακές αναλύσεις του περιεχομένου για
την εξέταση των εργαλείων μάρκετινγκ του διαδικτύου, από τις ιστοσελίδες τουριστικών
ξενοδοχείων στην Ταϊβάν, από πλευράς τοποθεσίας και προσανατολισμού (πληροφόρησης,
επικοινωνίας και συναλλαγής) καθώς
ξενοδοχείων. Ο

στόχος είναι

να

και το

αντίκτυπό

εντοπιστούν

αυτών

οι καλύτερες

στην απόδοση
επιδόσεις

για

των
ένα

δείγμα των ξενοδοχείων που χρησιμοποιούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά (Morosan και
Jeong, 2008).
Η ταχεία ανάπτυξη των εφαρμογών του διαδικτύου για τον κλάδο της φιλοξενίας και
του τουρισμού οδηγεί ένα τεράστιο αριθμό των καταναλωτών που βρίσκεται σε απευθείας
σύνδεση διαδικτυακά, να παραθέτει σχόλια για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τις
ταξιδιωτικές ιστοσελίδες. Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, τα τρία τέταρτα των ταξιδιωτών
έχουν εξετάσει σε διαδικτυακή μορφή απόψεις άλλων καταναλωτών (ως πηγή πληροφοριών
τους), κατά το σχεδιασμό των ταξιδιών τους. Σε άλλους τομείς, μελέτες είχαν δείξει ότι οι
διαδικτυακοί χρήστες παραθέτουν αξιολογήσεις που
σημαντικά τις

πωλήσεις

των

προϊόντων όπως

θα μπορούσαν να επηρεάσουν

βιβλία, CDs, και

ταινίες. Αυτές

οι

μελέτες δείχνουν ότι η επίδραση των σχόλιων σε χρήστες του διαδικτύου, είναι ιδιαίτερα
σημαντική για τα αγαθά και την ποιότητά τους τα οποία πολλές φορές είναι άγνωστα πριν
από την κατανάλωση τους. Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα που προωθούνται διαδικτυακά
ταιριάζουν απόλυτα με τη φύση του κλάδου της φιλοξενίας και του τουρισμού, το θέμα των
επιπτώσεων των απόψεων από τρίτους σε διαδικτυακούς καταναλωτές, είναι σημαντικό για
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τις επιδόσεις των επιχειρήσεων του κλάδου της φιλοξενίας και του τουρισμού και δεν έχει
ερευνηθεί αρκετά (Rong, Li και Law, 2009).
Με βάση δεδομένα από μεγάλη ταξιδιωτική ιστοσελίδα στην Κίνα, έχει γίνει
προσπάθεια να διερευνηθούν οι επιπτώσεις σε διαδικτυακούς πελάτες στο θέμα των
κρατήσεων

σε

ξενοδοχεία και

σε

επίπεδο οργάνωσης

αυτών. Ο

στόχος

είναι να

ενσωματωθεί στην ευρύτερη έρευνητική προσπάθεια, η επίδραση αυτών των στοιχείων στις
προτιμήσεις

των

καταναλωτών γύρω

από

τις

διαδικτυακές κρατήσεις

σε

δωμάτια

ξενοδοχείων, χαρακτηριστικό το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εφαρμογές στο
διαδίκτυο. Τα ευρήματα αυτά πρόκειται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των
γνώσεων και να βοηθήσουν τους επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας και του
τουρισμού,

αλλά

και

τους

ακαδημαϊκούς ερευνητές να

αναπτύξουν μια

πιο

ρεαλιστική αξιολόγηση της επιρροής αυτών στην διαπροσωπική ανταλλαγή απόψεων και
αντιλήψεων στο διαδίκτυο (Wang, Chen και Chen, 2011).
Στις μέρες μας παρατηρείται ότι η άνοδος του ηλεκτρονικού επιχειρείν συνήθως
οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα επιχειρηματικής παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας,
και αυτό τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα μείωσης του κόστους ερευνητικής
δραστηριότητας της επιχείρησης, αλλά και των διαφόρων συναλλαγών της. Παρ’ όλα αυτά
στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν λίγες εμπειρικές μελέτες που να αποδεικνύουν τέτοιου
είδους τάσεις βελτίωσης της επιχειρηματικής παραγωγικότητας για τους παραπάνω λόγους.
Σχετικά αποτελέσματα από την έρευνα των Konings and Roodhooft (2002), τα οποία
βασίζονται σε δείγματα μεγάλων βάσεων δεδομένων από επιχειρήσεις αντιπροσωπευτικές
του κλάδου του τουρισμού στο Βέλγιο, έδειξαν ότι οι προσπάθειες υιοθέτησης πρακτικών
του ηλεκτρονικού επιχειρείν δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα στην παραγωγικότητα μικρών
επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά είχαν όμως θετικό αποτέλεσμα στις επιδόσεις και στα
οικονομικά μεγέθη μεγάλων επιχειρήσεων του σχετικού κλάδου. Επίσης τελευταίες έρευνες
έχουν δείξει ότι υπάρχει μία έλλειψη παρουσίασης και απόδειξης συσχέτισης μεταξύ των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτό πιθανώς
οφείλεται στο γεγονός ότι είναι δύσκολο να εξεταστεί αυτόνομα η συνεισφορά των
τεχνολογιών πληροφορίας, από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που
συνεισφέρουν στην βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Scaglione, Schegg και
Murphy, 2009).
Παρ' όλα αυτά είναι δεδομένο ότι στον κλάδο της φιλοξενίας το διαδίκτυο και οι
εφαρμογές του, αποτελεί ένα σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των πελατών και των
ξενοδοχείων και βοηθάει στην ανταλλαγή πληροφοριών, στις επιχειρηματικές συναλλαγές
και στην διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης. Επίσης, η σωστή χρήση του διαδικτύου
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από τις επιχειρήσεις αυτές, μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις και τα κέρδη των ξενοδοχείων
μέσω (Law και Cheung, 2006):
• μείωσης κόστους στις διαδικασίες της διανομής και διαφήμισης της παροχής των
υπηρεσιών της επιχείρησης.
• αύξησης των κερδών και των εσόδων της επιχείρησης.
• βελτιωμένη ποιοτικά παροχή υπηρεσιών στους πελάτες των ξενοδοχείων, ως ένδειξη
πιστότητας στις πληροφορίες που παρέχονται ηλεκτρονικά.
• βελτιωμένης πρόσβασης σε εργαλεία μάρκετινγκ που μπορεί να υιοθετήσει και να
χρησιμοποιήσει, αλλά και στις σύγχρονες τάσεις των αγορών γενικότερα.
Για παράδειγμα εξαιτίας της ραγδαίως αναπτυσσόμενης αγοράς των διαδικτυακών
κρατήσεων για ταξιδιωτικές υπηρεσίες, αρκετές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην περιοχή
της Ελβετίας έχουν δημιουργήσει και χρησιμοποιούν αντίστοιχες ιστοσελίδες για την παροχή
σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα τελευταία δέκα χρόνια. Σε παγκόσμιο επίπεδο
θεωρείται ότι ένα ποσοστό ίσο με 38% από όλες τις ιστοσελίδες στον κλάδο της φιλοξενίας,
αντιστοιχεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελβετίας, οι οποίες διαθέτουν ιστοσελίδες και
παρέχουν σχετικές πληροφορίες (μελέτη του Schegg et al. (2002)). Κατά τα τέλη του 2005,
πάνω από το 50% των μελών της Ένωσης των Ξενοδόχων της Ελβετίας, είχαν παρουσία
στο ηλεκτρονικό επιχειρείν με δικές τους ιστοσελίδες (Scaglione, Schegg και Murphy, 2009).
Οι μελέτες αυτές παρέχουν μια βασική επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης των
μελετών και ερευνών που αφορούν την αξιολόγηση των ιστοσελίδων και οι οποίες
σχετίζονται με το ήδη υπάρχον πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής. Όσον αφορά τα ζητήματα
που καλύπτουν αυτές οι μελέτες, ο Morrison (2004) εξέτασε άρθρα που δημοσιεύθηκαν
κυρίως σε περιοδικά του κλάδου του τουρισμού αλλά και πρακτικά συνεδρίων μέχρι και το
2003. Οι Law και Bai (2006) ανέλυσαν μόνο μελέτες από δύο ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και
ο Hashim (2007) εξέτασε τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις των ιστοσελίδων, τα οποία
αναφέρονταν σε δημοσιευμένα άρθρα, σχετικά με την αξιολόγηση των ιστοσελίδων. Τέλος, ο
στόχος της μελέτης των Buhalis και Law (2008) ήταν να παρέχουν μια γενική εικόνα σχετικά
με τις εφαρμογές του διαδικτύου στον κλάδο του τουρισμού (Law, Qi και Buhalis, 2010).
2.5 Το Μάρκετινγκ στην Διοίκηση των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Είναι γνωστό ότι το διαδίκτυο πλέον επηρεάζει και αλλάζει τις πρακτικές και τα
εργαλεία εφαρμογής του Μάρκετινγκ και βοηθάει τους καταναλωτές να διαχειρίζονται
καλύτερα τις επαφές και τις απαιτήσεις τους με τις επιχειρήσεις, οι οποίες υιοθετούν και
προωθούν τέτοιου είδους πρακτικές.

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι στο διαδίκτυο

παρουσιάζεται και προωθείται μια αρκετά μεγάλη γκάμα προϊόντων, δεν σημαίνει ότι όλα
αυτά τα προϊόντα είναι κατάλληλα για να διαφημιστούν με την χρήση των εργαλείων του
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ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικά από αυτά τα προϊόντα βασίζονται στην αγορά αποφάσεων
βάση πληροφορίας και άλλα προσφέρουν καλύτερες ‘’συμφωνίες’’ από τα αντίστοιχα
κανάλια διανομής τους στους καταναλωτές (Chaffey et al., 2003).
Η

πρόσφατη ανάπτυξη του

διαδικτύου έχει

αλλάξει

σημαντικά το

λειτουργικό

περιβάλλον της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Το διαδίκτυο έχει γίνει ένα καινοτόμο εργαλείο
του κλάδου του μάρκετινγκ στην προσφορά ταξιδιωτικών πληροφοριών και ηλεκτρονικών
συναλλαγών. Οι πληροφορίες με βάση τη φύση των τουριστικών προϊόντων οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι το διαδίκτυο, το οποίο προσφέρει παγκόσμια εμβέλεια και δυνατότητες
πολυμέσων, είναι

σημαντικό μέσο

για

την

προώθηση και

την

διανομή τουριστικών

υπηρεσιών. Σήμερα, η παρουσία των ξενοδοχείων στο διαδίκτυο, δεν είναι πλέον μόνο
αποκλειστικότητα των μεγάλων ξενοδοχείων. Τα διαδικτυακά εργαλεία μάρκετινγκ δεν είναι
μόνο

για μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων. Οι

ιστοσελίδες που

είναι καλά σχεδιασμένες

και είναι εύκολες και εύχρηστες στην πλοήγηση, δίνουν το πλεονέκτημα σε ανεξάρτητα
ξενοδοχεία να διαθέτουν μια ανέξοδη και αποτελεσματική πλατφόρμα για την προώθηση του
μάρκετινγκ και της διαφήμισης τους, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να αυξάνει την
ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά (Kim και Mattila, 2011).
Το μάρκετινγκ μέσω ιστοσελίδων μπορεί να προσφέρει δυνητικά ξεχωριστή αξία στο
ξενοδοχείο. Αυτό το χαρακτηριστικό προέρχεται από την παροχή πληροφοριών σε χρήστες
που βρίσκονται σε απευθείας σύνδεση, τη δυνατότητα καθορισμού των επικοινωνιών και της
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους, καθώς και την διεξαγωγή συναλλαγών σε απευθείας
σύνδεση. Η ταχεία έγκριση του μάρκετινγκ στο διαδίκτυο από τα ξενοδοχεία, οδήγησε σε μια
πληθώρα μελετών για την υιοθέτηση του διαδικτύου στον κλάδο της φιλοξενίας και του
τουρισμού, και προφανώς έχει σχετικό αντίκτυπό στην λειτουργία των ξενοδοχείων. Το
διαδικτυακό μάρκετινγκ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αντιμετώπιση άυλης φύσεως
ξενοδοχειακών υπηρεσιών, με στόχο να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για τους
τουριστικούς οργανισμούς, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους, τους επιτρέπει να
προκαλούν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των πελατών, με σκοπό την καταγραφή
πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις τους και οι οργανισμοί αυτοί να χρησιμοποιήσουν
αυτές τις πληροφορίες για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Άλλοι ερευνητές
έδειξαν ότι οι καλά σχεδιασμένες ιστοσελίδες των ξενοδοχείων, με χρήσιμες πληροφορίες,
μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων τους και να βελτιώσουν τη
φήμη τους ως ξενοδοχεία. Ο Scaglione (2009) ανέλυσε τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο
πριν και μετά την δημιουργία ξενοδοχειακών ιστοσελίδων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η έγκριση
της ξενοδοχειακής ιστοσελίδας σχετίζεται θετικά με την απόδοση του ξενοδοχείου. Οι
Merono-Cerdan και Soto-Acosta (2007) αξιολόγησαν 228 ισπανικές εταιρείες και βρήκαν μια
θετική σχέση μεταξύ του εξωτερικού περιεχομένου του διαδικτύου και την απόδοση της
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επιχείρησης. Επιπλέον,

οι

ηλεκτρονικές πληροφορίες

θεωρούνται

κρίσιμες για την

ενεργοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχουν προφανώς αντίστοιχες επιπτώσεις στην
απόδοση των επιχειρήσεων. Παρά τα ευρήματα αυτά, άλλες έρευνες, οδήγησαν σε
ανάμεικτα αποτελέσματα, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του προσανατολισμού του
μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και τις επιδόσεις των εταιρειών αυτών. Οι Shang, Hung, Lo, και
Wang (2008) διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην απόδοση, αλλά τα
χαρακτηριστικά αυτά οφείλονται σε διαφορετική κατάσταση υιοθέτησης του ηλεκτρονικού
εμπορίου (Wang, Chen και Chen, 2011).
Πολλές επιχειρήσεις αυτές τις μέρες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο
για να εισέλθουν σε διεθνείς αγορές. Αυτό το αντικείμενο αποτελεί ένα σχετικά καινούριο
τομέα έρευνας σε ακαδημαϊκό επίπεδο και ως εκ τούτου δεν έχει διεξαχθεί εκτενής έρευνα σε
θεωρητικό επίπεδο. Οι περισσότεροι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με θέματα που
αφορούν την προσαρμογή της διαδικτυακής τεχνολογίας και πως αυτά αντιμετωπίζονται και
αξιολογούνται έχουν επικεντρωθεί κυρίως στα προβλήματα και στις δυσκολίες που αφορούν
την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής. Η προοπτική αυτή έχει προφανώς ως στόχο να
εξετάσει την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος χώρου στις διαδικασίες του ηλεκτρονικού
επιχειρείν. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε ζητήματα που αφορούν
τις δυσκολίες για την δημιουργία μιας ιστοσελίδας σε παγκόσμιο επίπεδο με μια μόνο
ομιλούμενη γλώσσα, αλλά και με διαφορετικές γλώσσες, αλλά και τις επιπτώσεις στην
παραγωγικότητα των συστημάτων αυτών καθώς και τα πολιτιστικά προβλήματα που
αναφέρονται στην ανάπτυξη των συστημάτων αυτών σε διαφορετικές χώρες. Άλλες έρευνες
έχουν επικεντρωθεί σε μοντέλα που περιγράφουν την αποδεκτικότητα της τεχνολογίας
αυτής, οι οποίες αναφέρουν ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει αποδεκτή και να
χρησιμοποιηθεί ως ένα βαθμό εφόσον παραμένει εύκολη στην χρήση και αποτελεσματική
(Rong, Li και Law, 2009).
Οι Kralisch και Berendt (2004) διαπίστωσαν ότι τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά
επηρεάζουν την ποσότητα των αναγκαίων πληροφοριών καθώς και την αντίληψη του
χρόνου και του χώρου που έχει ένα άτομο και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στην συμπεριφορά
ενός χρήστη στο διαδίκτυο, ιδιαιτέρως σε θέματα που αφορούν τα εργαλεία αναζήτησης
πληροφοριών. Αρκετοί θεωρούν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δομών που
αφορούν τις διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, τα διάφορα λειτουργικά χαρακτηριστικά, αλλά
και τις μορφές εξόδου των διαφόρων πληροφοριών. Τα θέματα αυτά μπορεί να
περιλαμβάνουν: πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές, νομικά ζητήματα που αφορούν την
προστασία της ιδιωτικής και της προσωπικής ζωής του εκάστοτε χρήστη, αλλά και την
διαδικασία του εμπορίου σε διασυνοριακό επίπεδο. Ο Tiessen (2004) αναφέρει την σημασία
της ιδιαιτερότητας της γλώσσας στην μελέτη του για εταιρικές ιστοσελίδες και επικεντρώνεται
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περισσότερο στην περίπτωση της Ιαπωνίας. Παρ’ όλα αυτά οι περισσότερες εταιρείες δεν
δίνουν την πρέπουσα σημασία για το ποίοι πρόκειται να είναι οι εν δυνάμει πελάτες τους,
την χρονική στιγμή που σχεδιάζουν και δημιουργούν ιστοσελίδες και λειτουργικά στα πλαίσια
του ηλεκτρονικού εμπορίου και Μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο (Shuai και Wu, 2011).
2.6 Νέες τεχνολογίες και εφαρμογές στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
Οι οπτικές εικόνες, συμπεριλαμβανομένων των διάφορων τεχνολογιών πολυμέσων
(πχ. ήχου, εικόνας, βίντεο και animation) χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν τις
πληροφορίες που βοηθούν στην προσέλκυση των πελατών των ξενοδοχείων. Αυτοί οι
φορείς παροχής υπηρεσιών συνδέονται πολλές φορές με την ικανοποίηση των πελατών σε
επίπεδο συμπεριφοράς και ανταπόκρισης. Αυτού του είδους η προσέγγιση αποτελεί ένα
εργαλείο Μάρκετινγκ των ξενοδοχειακών μονάδων, με την χρήση του διαδικτύου και
αποσκοπεί στην προβολή μοναδικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, που προσφέρονται
μέσω των πολυμέσων και απευθύνονται στις διάφορες αισθήσεις των καταναλωτών
(ψυχογραφικά). Για παράδειγμα, οι Jeong και Choi (2004) δείχνουν ότι οι διαδικτυακοί τόποι
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό κειμένου και βίντεο, για να
προσελκύσουν καταναλωτές και επισκέπτες στις ιστοσελίδες τους (Kim και Mattila, 2011).
Οι οπτικές εικόνες είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να βελτιωθεί η αντίληψη
για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Τα φυσικά αυτά ερεθίσματα,
μέσω

των

τεχνολογιών

πολυμέσων, αντιπροσωπεύουν

το φορέα

των

παροχής

υπηρεσιών προς τους πελάτες και σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με την ικανοποίηση των
πελατών και τις διάφορες συμπεριφορές αυτών. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός των υλικών
μέσων και των παραγόντων του προβαλλόμενου περιβάλλοντος προκαλεί συναισθηματικές
αντιδράσεις. Ομοίως, οι αλληλεπιδράσεις των πελατών με εικονικά μέσα σε μία ιστοσελίδα,
επηρεάζει τις συναισθηματικές αντιδράσεις τους και ενδεχομένως οδηγεί σε υψηλότερη
πιθανότητα να επανεξετάσουν τα άτομα αυτά την ιστοσελίδα αυτή.
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που προσφέρονται

Τα

μοναδικά

μέσω των πολυμέσων αυτών, όπως

τα κινούμενα σχέδια, η μουσική και τα βίντεο παρέχουν πλούσιο περιεχόμενο το οποίο
απευθύνεται σε αρκετές αισθήσεις. Για παράδειγμα, οι Jeong και Choi (2004) δείχνουν ότι η
χρήση ιστοσελίδων ξενοδοχείων αποτελεί ένα συνδυασμό κειμένου και βίντεο για την
προσέλκυση

επισκεπτών

της διαδικτυακής

οπτικής

στις

ιστοσελίδες αυτές.

εικόνας είναι

να

Στην

ενισχύσει τον

πραγματικότητα,
πλούτο του

ο

στόχος

ηλεκτρονικού

εμπορίου από πλευράς εμπειριών (Wong και Law, 2005).
Επίσης αυτά τα βίντεο επιτρέπουν στους καταναλωτές να αντιλαμβάνονται εικονικά
περιβάλλοντα για τον φορέα παροχής των υπηρεσιών που τους ενδιαφέρουν. Δηλαδή, τα
βίντεο, τα οποία ορίζονται ως, πολλαπλά πλαίσια, καθένα από τα οποία μπορεί να
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εκπροσωπείται

από ένα

πολυδιάστατο σκηνικό ιστοχώρο

συμπεριλαμβανομένων οπτικών

και

ακουστικών

κάποιων

χαρακτηριστικών,

χαρακτηριστικών

γνωρισμάτων του

διαδικτύου, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πληροφορίες για τα παρεχόμενα προϊόντα σε
δυνητικούς πελάτες.

Κατά συνέπεια,

η παροχή πληροφοριών σε μια διαδραστική

μορφή (δηλαδή, ήχου ή βίντεο) είναι ζωτικής σημασίας για να μην χάσουν τους πελάτες
τους, ειδικά, τους

πρώτους

επισκέπτες κάθε

φορά στο

διαδίκτυο. Η

διαφήμιση

στο

διαδίκτυο μπορεί επίσης να βοηθήσει προσφέροντας άυλες υπηρεσίες, όπως σε ξενοδοχεία,
διαφοροποιώντας έτσι το φορέα παροχής υπηρεσιών από τους ανταγωνιστές της
επιχείρησης αυτής. Η χρήση των διαδικτυακών οπτικών εικόνων (π.χ., βίντεο) στο διαδίκτυο
είναι ένα ισχυρό βήμα για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πελάτες στο
σημερινό κόσμο (Morosan και Jeong, 2008).
Οι παραπάνω τεχνολογίες και διαδικτυακά εργαλεία ως νέοι και αναδυόμενοι τομείς
στην έρευνα, έχουν ως αποτέλεσμα η αξιολόγηση των διαδικτυακών ιστοσελίδων να μην
διαθέτει ακόμα κάποιον παγκοσμίως αποδεκτό ορισμό. Ωστόσο το Υπουργείο Υγείας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΠΑ (2006) χαρακτηρίζει σε γενικές γραμμές την
αξιολόγηση

των διαδικτυακών ιστοσελίδων, ως πράξη καθορισμού επαρκούς και

ολοκληρωμένου συνόλου των απαιτήσεων των διαδικτυακών χρηστών, δεδομένου του
γεγονότος ότι η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες χρήσιμου περιεχομένου και θέτει
χρηστικούς στόχους στους επισκέπτες της, στοιχεία τα οποία ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες των χρηστών. Σε γενικές γραμμές οι προηγούμενες μελέτες σχετικά με την
αξιολόγηση των ιστοσελίδων συσχετίζονται με δύο ευρείες κατηγορίες: την ποσοτική και την
ποιοτική αξιολόγηση. Οι ποσοτικές μελέτες έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα κάποιους
δείκτες απόδοσης ή βαθμολογίες, με στόχο να μπορέσουν να ερμηνεύσουν την συνολική
ποιότητα μιας διαδικτυακής ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, οι Faba-Perez, Guerrero - Bote,
και de Moya-Anegon (2005) πρότειναν μία τεχνική η οποία συγκρίνει τις μεταβλητές μιας
ιστοσελίδας, όπως τα στοιχεία που αποτελούν ένα κείμενο (text elements) και την
μορφοποίηση των διαδικτυακών συνδέσμων (link formatting). Οι Suh, Lim, Hwang, και Kim
(2004) χρησιμοποίησαν εργαλεία αυτοματισμού για να αναλύσουν αριθμητικά μετρήσιμα
δεδομένα, όπως δεδομένα με βάση το πλήθος των χρηστών, ή τον χρόνο της επίσκεψης της
ιστοσελίδας. Παρομοίως, οι Cox και Dale (2002) δημιούργησαν ένα σύστημα βαθμολόγησης
με δυαδικές ταξινομήσεις για τις διαδικτυακές ιστοσελίδες αρκετών κλάδων εταιρειών.
Επίσης, οι Hardwick και MacKenzie (2003) εφάρμοσαν τρία διαφορετικά συστήματα
βαθμολόγησης διαδικτυακών ιστοσελίδων. Τέλος, οι Yeung και Lu (2004) πραγματοποίησαν
μια διαχρονική μελέτη για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εμπορικών ιστοσελίδων στο
Χονγκ Κονγκ, βασισμένη σε επιλεγμένα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων και
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διαπίστωσαν ότι αυτές οι ιστοσελίδες είχαν οριακά βελτιωθεί και αλλαρθεί, το λιγότερο μέσα
σε 2,5 χρόνια (Wong και Law, 2005).
Από την άλλη πλευρά, σε ποιοτικές μελέτες, οι ερευνητές αξιολόγησαν τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων, χωρίς την δημιουργία και χρήση κάποιων τεχνικών
δεικτών ή βαθμολόγησης. Για παράδειγμα, οι Heldal, Sjovold, και Heldal (2004) υποστήριξαν
ότι ο συνδυασμός της μάρκας (branding), της διαδραστικής σχέσης μεταξύ ατόμου και του
προσωπικού του υπολογιστή και της χρηστικότητας του διαδικτύου, θα μπορούσε να
βοηθήσει την αξιολόγηση των ιστοσελίδων διαδικτυακά. Οι Liang και Lai (2002)
χρησιμοποίησαν μία προσέγγιση βασισμένη στον καταναλωτή, με στόχο να αντλήσουν
λειτουργικές πληροφορίες, για τον σχεδιασμό ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Τα
αποτελέσματα τους έδειξαν ότι η ποιότητα του σχεδιασμού αυτού του ηλεκτρονικού
καταστήματος (η μελέτη τους βασίστηκε σε τρία διαφορετικά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία) είχε
άμεση επίδραση στις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών (στην προκειμένη
περίπτωση μαθητών). Οι Kim και Stoel (2004) χρησιμοποίησαν την κλίμακα WebQual για να
εξετάσουν τις διάφορες διαστάσεις και χαρακτηριστικά (σε ιεραρχικό επίπεδο) ιστοσελίδων
από ηλεκτρονικά καταστήματα ένδυσης. Το δείγμα περιελάμβανε γυναικείου φύλου
διαδικτυακούς καταναλωτές και τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποιότητα των
ιστοσελίδων που πουλούν αυτά τα προϊόντα ένδυσης, θα μπορούσε να βασιστεί σε 12
διαφορετικούς παράγοντες, από πλευράς κατασκευής των ιστοσελίδων αυτών (Ye, Law, Gu
και Chen, 2011).
Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν οι ταξιδιώτες και οι επισκέπτες ξενοδοχείων νοίκιαζαν
τα δωμάτια που ήθελαν στις αντίστοιχες ξενοδοχειακές μονάδες με την χρήση του
τηλεφώνου, ή μέσω αλληλογραφίας ή φαξ και με την επικοινωνία αυτών με κάποιο
πρακτορείο παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή άμεσα με το ίδιο το ξενοδοχείο. Προφανώς
στην σημερινή εποχή είναι ευνόητο ότι η συγκεκριμένη διαδικασία λειτουργεί με έμμεσο
τρόπο (όσον αφορά την επαφή πελάτη και επιχείρησης) και είναι σχετικά χρονοβόρα και
αναποτελεσματική, σε αρκετές των περιπτώσεων. Κατ’ επέκταση στην σημερινή εποχή και
με την εμφάνιση του διαδικτύου η αναζήτηση πληροφοριών και η αγοραστική συμπεριφορά
των χρηστών στο μέσο αυτό έχει αλλάξει σημαντικά και προς το καλύτερο (Ye, Law και Gu,
2009).
Στην εποχή του διαδικτύου οι χρήστες και επισκέπτες των σχετικών τουριστικών
ιστοσελίδων ή ιστοσελίδων των ιδίων των ξενοδοχείων μπορούν να λάβουν αρκετές
πληροφορίες και να νοικιάσουν το δωμάτιο του ξενοδοχείου που επιθυμούν άμεσα, ανά
πάσα στιγμή και οπουδήποτε και αν βρίσκονται, με την βοήθεια του προσωπικού τους
υπολογιστή και παράλληλα να λάβουν άμεση επιβεβαίωση για αυτή τους την συναλλαγή.
Άρα και ως προς αυτό το ζητούμενο της αυξανόμενης ζήτησης για το θέμα του ηλεκτρονικού
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επιρειρείν των ξενοδοχείων, αρκετά ξενοδοχεία έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδες για να
προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και τελικά να προσπαθήσουν να
αποκτήσουν ένα μεγάλο μερίδιο στην νεοσύστατη διαδικτυακή αγορά. Αυτού του είδους οι
ιστοσελίδες δεν παρέχουν μόνο πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση χρήστες, άλλα όπως
περιγράφεται και παραπάνω επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν κράτηση δωματίων στο
ξενοδοχείο που επιθυμούν (Rong, Li και Law, 2009).
Σύμφωνα με τους Jeong και Lambert (2001) το διαδίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαμεσολάβηση μεταξύ των πελατών και των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και αποτελεί έναν δίαυλο για την απόκτηση πληροφοριών και
επιχειρηματικών συναλλαγών. Ο Law (2000) υποστηρίζει ότι το διαδίκτυο επιτρέπει στους
προμηθευτές του κλάδου της φιλοξενίας να δημιουργήσουν έναν απευθείας σύνδεσμο
επικοινωνίας με τους πελάτες, εξαλείφοντας έτσι την ανισότητα των εμποδίων μεταξύ
πελατών και προμηθευτών. Κατά συνέπεια οι εταιρείες με διαφορετικό υπόβαθρο μπορούν
να ανταγωνίζονται μεταξύ τους ισότιμα, με αποτελέσματα αρκετές από αυτές τις εταιρείες να
μην μπορούν να υλοποιήσουν εύκολα διαφοροποίηση στις τιμές τους, προς διαφορετικές
κατηγορίες πελατών και καταναλωτών (Morosan και Jeong, 2008).
Ακόμα οι Lawan και Leung (2000) υποστηρίζουν ότι η κάλυψη των αναγκών των
εκάστοτε καταναλωτών αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της
επιτυχίας των ιστοσελίδων του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας. Προφανώς αυτό
σημαίνει ότι οι επισκέπτες και χρήστες μιας τέτοιας ιστοσελίδας, θα ανταμείψουν εν τέλει την
ίδια την επιχείρηση, εάν ο διαδικτυακός χώρος αυτός προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες οι
οποίες οφελούν τους ίδιους τους χρήστες. Παρ’ όλα αυτά αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου
του τουρισμού συνεχίζουν να μην έχουν επαρκείς γνώσεις για την οικοδόμηση μιας τέτοιας
χρήσιμης ιστοσελίδας. Βέβαια μερικά ξενοδοχεία έχουν συγκεντρώσει και τοποθετήσει
αρκετές πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις περισσότερες
φορές σχετικές και έγκυρες πληροφορίες με την ποιότητα των ίδιων των εταιρειών, ή αρκετές
φορές οι πληροφορίες αυτές δεν είναι τοποθετημένες στην σχετική ιστοσελίδα με
τακτοποιημένη μορφή και με κατάλληλη σειρά. Αυτό προφανώς καθιστά αρκετά δύσκολη την
διαδικασία της πλοήγησης των χρηστών σε αυτές τις ξενοδοχειακές ιστοσελίδες. Το πιο
σημαντικό όμως χαρακτηριστικό είναι ότι κάποιες από τις ξενοδοχειακές ιστοσελίδες δεν
ενημερώνονται τακτικά και αυτό έχει σαν συνέπεια οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές
τις ιστοσελίδες να μην είναι έγκαιρες. Το τελικό αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι
ότι οι ξεπερασμένες αυτές πληροφορίες που παρέχονται σε αρκετές ξενοδοχειακές
ιστοσελίδες, αποτελούν αρνητική διαφήμιση για την εικόνα του ίδιου του ξενοδοχείου
(Hashim, Murphy, Purchase και O’Connor, 2010).
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2.7 Η υιοθέτηση και χρήση του Διαδικτύου στα Ξενοδοχεία
Με βάση αυτό το σκεπτικό, μπορεί κανείς να πει ότι ο κλάδος του Τουρισμού και των
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, βρίσκεται σε μια ιδανική θέση για να αξιοποιήσει το δυναμικό
του Διαδικτύου. Βέβαια υπάρχουν εμφανείς διαφορές στον βαθμό υιοθέτησης των
διαδικτυακών προϊόντων, ανάλογα με το μέγεθος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (όπως
για παράδειγμα οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων, σε σχέση με ατομικές ή συνεταιριστικές
επιχειρήσεις). Παρ’ όλα αυτά παρατηρείται το γεγονός ότι οι περισσότερες ιστοσελίδες των
ξενοδοχείων έχουν ένα περιορισμένο φάσμα λειτουργιών, όπως για παράδειγμα λειτουργίες
που σχετίζονται με την προώθηση και τα σημεία διανομής και πώλησης (point-of-sale). Κατ’
επέκταση μόνο λίγες ξενοδοχειακές ιστοσελίδες εκμεταλεύονται όλες τις δυνατότητες τους,
όπως για παράδειγμα κάποια εργαλεία υποστήριξης της διαχείρισης των σχέσεων των
καταναλωτών (Schmidt, Cantallops και Pizzutti (2008)).
Επιπλέον, η τάση των καταναλωτών να κάνουν αγορές/συναλλαγές από ιστοσελίδες
ξενοδοχείων αυξάνεται

σημαντικά,

με την αύξηση των εισοδηματικών επιπέδων των

καταναλωτών. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται σε προηγούμενες μελέτες σχετικά με τα
δημογραφικά

χαρακτηριστικά

προηγούμενη μελέτη έχει

των διαδικτυακών

διαπιστωθεί

ότι οι

καταναλωτών.

μακρινοί

Επίσης,

σε

ταξιδιώτες κάνουν περισσότερες

αγορές από ό,τι οι ταξιδιώτες που πρόκειται να κάνουν μικρές αποστάσεις. Περαιτέρω
αναλύσεις σχετικά

με

το

δημογραφικό προφίλ των

ταξιδιωτών

έχουν

βοηθήσει

να

εντοπιστούν οι λόγοι για τις διαδικτυακές αγοραστικές προτιμήσεις των καταναλωτών των
ξενοδοχειακών ιστοσελίδων (Hashim, Murphy, Purchase και O’Connor, 2010).
Κατ’ επέκταση

τα

ξενοδοχεία έχουν καταβάλλει

μεγάλες προσπάθειες για να

ενθαρρύνουν τους ταξιδιώτες να κάνουν κρατήσεις σε δωμάτια απευθείας από την
ιστοσελίδα του ξενοδοχείου και όχι από τρίτους διαδικτυακούς τόπους. Η στρατηγική αυτή
είναι συμφέρουσα για τα ξενοδοχεία, υπό την έννοια ότι τα ξενοδοχεία επιτρέπουν στους
ταξιδιώτες

να περιηγηθούν μόνο στην

ιστοσελίδα

τους, για τις

συναλλαγές τους. Με

την κατάργηση των τρίτων εταιρειών και με βάση κυρίως την άμεση διαδικτυακή διανομή, το
κόστος

της διανομής

αυτής

μπορεί

να μειωθεί. Ωστόσο,

οι άλλες

εταιρείες

έχουν

τοποθετηθεί σε μια πολύ ανταγωνιστική θέση με στόχο να ενθαρρύνουν τους ταξιδιώτες να
κάνουν κρατήσεις δωματίων μέσω αυτών, προσφέροντας αρκετά μειωμένες τιμές, ή ακόμα
και ευκαιρίες να συγκρίνουν τιμές, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις
ιδιότητες και τους προορισμούς (Lituchy και Barra, 2008).
Στο πλαίσιο αυτό, τα ξενοδοχεία και άλλες εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν κάτω
από

ποιες

συνθήκες διαδικτυακά οι

χρήστες

κάνουν κρατήσεις και

χρησιμοποιούν

διαδικτυακά εργαλεία για την οργάνωση του ταξιδιού τους. Οι δικτυακοί χώροι κράτησης
δωματίων

και

οι

αντίστοιχες

επιχειρηματικές

πλατφόρμες

τους

έχουν

θεωρηθεί
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ως καινοτόμες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των εμπειριών τη στιγμή της
κράτησης των δωματίων από τους χρήστες, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από χρησιμότητα, ευκολία, ποιότητα του περιεχομένου του, και ψυχαγωγία.
Επιπλέον, αρκετές μελέτες για αυτά τα παραπάνω χαρακτηριστικά βασίζονται στους
ακόλουθους ειδικούς στόχους (Rong, Li και Law, 2009):
1. να εξετάσουν τα αποτελέσματα σχετικά με την αντίληψη της χρησιμότητας, την
ευκολία χρήσης, και την ψυχαγωγία σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών προς τη
χρήση διαδικτυακών ξενοδοχειακών ιστοσελίδων για κρατήσεις δωματίων.
2. να εξετάσουν κατά πόσον υπήρχαν διαφορές μεταξύ κοινών διαδικτυακών χώρων
κράτησης δωματίων, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των χρηστών για την χρησιμότητα τους, την
ευκολία χρήσης τους, και από την άλλη πλευρά των χρηστών τις στάσεις και αντιλήψεις
τους, τις προθέσεις τους και τους λόγους να χρησιμοποιούν ιστοσελίδες ξενοδοχειακών
κρατήσεων.
3. να

παρέχουν στη

τουριστική

βιομηχανία προτάσεις

για

τη

βελτίωση των

διαδικτυακών στρατηγικών διανομής.
Σχετική μελέτη του 2002, από τον Schegg et al. έδειξε ότι οι περισσότερες
ξενοδοχειακές ιστοσελίδες της Ελβετίας παρείχαν στατικές πληροφορίες (ιστοσελίδες
δηλαδή οι οποίες δεν ήταν αυτο-τροφοδοτούμενες με άλλες διαδικτυακές πληροφορίες) και
περιορισμένου εύρους λειτουργίες για συναλλαγές. Αυτού του είδους ιστοσελίδα στατικής
ηλεκτρονικής φόρμας αντιστοιχεί στο πρώτο από τα τρία παρακάτω στάδια: δημιουργία
ιστοσελίδων,

βάσεις

δεδομένων/ηλεκτρονικές

φόρμες

και

δημιουργία

προσωπικού

λογαριασμού σε αντίστοιχη ιστοσελίδα, στα πλαίσια της εξέλιξης των ηλεκτρονικών
ιστοσελίδων. Μια πρόσφατη μελέτη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 182 επιχειρήσεων του
κλάδου της φιλοξενίας , ανάμεσα σε έξι διαφορετικούς προορισμούς στις χώρες της
Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας, έδειξε ότι σε αυτές τις επιχειρήσεις υπάρχει
υιοθέτηση των σύγχρονων εφαρμογών και λειτουργιών του διαδικτύου, στα πλαίσια
Μάρκετινγκ και Διαφήμισης. Το σημαντικό χαρακτηριστικό ήταν ότι αυτές οι ιστοσελίδες
αυτών των επιχειρήσεων παρουσίαζαν προηγμένες εφαρμογές και λειτουργίας του
διαδικτύου και αντίστοιχης χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας. Κατ’ επέκταση λοιπόν και
σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, οι πρώιμοι χρήστες αυτών των εφαρμογών είχαν
επενδύσει πολύ περισσότερο σε αυτές τις τεχνολογίες, έκαναν καλύτερη και πιο ευρεία
χρήση αυτών των εφαρμογών, όπως είναι ποιοτικού επιπέδου ιστοσελίδες και παροχής
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προφανώς είχαν αποδειχθεί ως επιχειρήσεις ότι είχαν
περισσότερο επιτυχημένες ιστοσελίδες σε σχέση με άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και
κατ’ επέκταση περισσότερες κρατήσεις στα δωμάτια τους μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με
λοιπόν με αυτήν την έρευνα, το συμπέρασμα ήταν ότι εμφανίζονταν σημαντικές θετικές
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συσχετίσεις μεταξύ του μεγέθους του ξενοδοχείου, της κατηγορίας του και των αποδόσεων
του με τις τεχνολογίες πληροφοριών και διαδικτύου που είχε υιοθετήσει (Sparks και
Browning, 2011).
Ανεξάρτητα λοιπόν με την χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας τα
τελευταία έτη, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διανέμουν και παρέχουν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Τα ξενοδοχεία και άλλοι επαγγελματίες στον
κλάδου του τουρισμού χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους διανομής και παροχής των
υπηρεσιών τους, όπως για παράδειγμα γραφεία ή εταιρείες εξωτερικής ανάθεσης για την
εκπροσώπηση τους ή ταξιδιωτικά γραφεία για κρατήσεις δωματίων και παροχή υπηρεσιών
στους εν δυνάμει πελάτες των ξενοδοχείων αυτών. Αρκετοί επαγγελματίες στον κλάδου του
τουρισμού έχουν δηλώσει ότι η άμεση επαφή μεταξύ του πελάτη και του ξενοδοχείου, όπως
για παράδειγμα το τηλέφωνο ή το φαξ, είναι σημαντικότερη από την έμμεση επαφή, όπως
είναι η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσο το οποίο είναι πλέον το κυρίαρχο στην
παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, μεταξύ του πελάτη και του ξενοδοχείου. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα η άμεση επαφή μεταξύ των πελατών και των ενδιαφερόμενων
ξενοδοχείων, να μειωθεί ποσοστιαία από το 38% το 2005, στο 34% το 2002 (Chung και Law,
2003).
Οπότε, σαν συμπέρασμα παρατηρείται ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ
των χωρών, το διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό και ισχυρό μέσο διανομής πληροφοριών
και παροχής υπηρεσιών, ιδιαιτέρως για την εκμηδένιση των αποστάσεων μεταξύ διεθνών
συναλλαγών και επαφών. Σύμφωνα με ετήσιες Ευρωπαϊκές έρευνες, οι διαδικτυακές
πωλήσεις ταξιδιωτικών εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 34% από το 2004 έως το 2005 και
έφτασαν σε 25 δις. Ευρώ κέρδος στην Ευρώπη το 2005, ή αλλιώς αποτέλεσαν το 10% του
παγκόσμιου κέρδους από αυτές τις υπηρεσίες. Παρ’ όλα αυτά όπως αναφέρθηκε και
προηγουμένως, παρά τα πιθανά οφέλη, έχουν γίνει σχετικά λίγες εμπειρικές έρευνες για την
οικονομική επίδραση που έχει η υιοθέτηση και εφαρμογή των ιστοσελίδων στον κλάδο της
φιλοξενίας. Αμερικάνικη έρευνα υποστηρίζει αυτήν την άποψη, σημειώνοντας μια σημαντική
ανησυχία 209 αμερικανών συμβούλων ξενοδοχείων, ότι η κερδοφορία από αυτές τις
υπηρεσίες διανομής πληροφοριών και υπηρεσιών (όπως το διαδίκτυο), δεν εξετάστηκε από
πλευράς

αξιολόγησης

σχετικά

με την

πραγματική

ποσότητα

και

το

είδος

των

δραστηριοτήτων από κάθε από αυτά τα μέσα διανομής (Minazzi, 2005).
Η διάχυση των καινοτομιών της τεχνολογίας του διαδικτύου είναι μια αρκετά
διαδεδομένη θεωρία που αφορά την εξήγηση των καινοτομιών από πλευράς έγκρισης και
εφαρμογής από τα αντίστοιχα άτομα και τις επιχειρήσεις που τους αφορά. Μια σημαντική
οργανωτική

δομή

μελέτες υιοθεσίας

της έρευνας σχετικά
αυτής

από

τους

με την

διάχυση

ενδιαφερόμενους και

των

καινοτομιών, αφορά

εξετάζει την

παρουσία της
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τεχνολογίας

σε

χαρακτηριστικών

μια
και

επιχείρηση, καθώς
επιχειρηματικών

και

τις

καινοτομιών.

συνδέσεις μεταξύ επιχειρηματικών
Οι

επιχειρήσεις

που

κατέχουν

περισσότερα μεταβλητές για την υιοθέτηση των καινοτομιών αυτών, είναι πιο πιθανό να
εφαρμόσουν μια καινοτομία από εκείνες που έχουν μικρότερη πιθανότητα να αποτύχουν
(Rong, Li και Law, 2009).
Επίσης

αρκετές

μελέτες

δείχνουν ότι

υπάρχουν τρεις

μεγάλες

κατηγορίες

παραγόντων, οι οποίες είναι η οργανωτική διαδικασία, η διάχυση της καινοτομίας και το
περιβάλλον για αυτήν την διαδικασία και αφορούν τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές τους. Ακόμα οι μελέτες για την διάχυση της καινοτομίας αυτής έχουν
εφαρμοστεί και δοκιμαστεί σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης,
της

γεωργίας,

της

ανθρωπολογίας,

της

κοινωνιολογίας,

της

ιατρικής και

της

εμπορίας και πρόσφατα, και στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πριν λοιπόν ξεκινήσουν
να διεξάγονται έρευνες για τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, η έννοια της
διάχυσης της καινοτομίας είχε χρησιμοποιηθεί αρκετά για να εξηγήσει τις σχέσεις μεταξύ των
ξενοδοχείων και κάποιων οργανωτικών χαρακτηριστικών, όπως είναι το μέγεθος των
ξενοδοχείων αυτών, η διαδικασία αξιολόγησης τους, αλλά και το επίπεδο ασφάλειας αυτών,
από πλευράς υιοθέτησης τεχνολογιών του διαδικτύου. Επίσης αρκετοί υποστηρίζουν ότι οι
σχέσεις μεταξύ

αυτών

των

τριών χαρακτηριστικών, έχει

οδηγήσει

στην

έγκριση της

λειτουργίας των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για
παράδειγμα,

οι

μεγάλα και

πολυτελής αλυσίδες

ξενοδοχείων στην

Ισπανία και

στην

Ελβετία υιοθέτησαν περισσότερη τεχνολογία από πλευράς ποσότητας, σε σχέση με πιο
μικρά και οικονομικά ξενοδοχεία, τα οποία δεν είναι κομμάτι κάποιας ξενοδοχειακής
αλυσίδας (Shuai και Wu, 2011).
Τα

αποτελέσματα

μονομεταβλητές σχέσεις

από

μεταξύ

αρκετές

έρευνες

επιβεβαιώνουν το

των χαρακτηριστικών των

ξενοδοχείων

γεγονός

ότι

βοηθούν

και

συμβάλλουν στην υιοθέτηση του Διαδικτύου. Παρατηρείται ότι μεγάλα και αρκετών αστέρων
ξενοδοχεία με πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες είχαν υψηλότερο ποσοστό χρήσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και περιήγηση στην ιστοσελίδα τους και αυτό γιατί υιοθέτησαν
αυτές τις τεχνολογίες πολύ νωρίτερα, σχέση με άλλα πιο

μικρά και

με ασήμαντη

φήμη ξενοδοχεία που δεν είχαν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες. Ωστόσο, σε αντίθεση
με άλλες μελέτες, παρουσιάζεται έρευνα για τον κλάδο της φιλοξενίας, τα αποτελέσματα της
οποίας δείχνουν ότι το μέγεθος του ξενοδοχείου δεν διαδραματίζει σημαντική σχέση
αναφορικά με το γεγονός της υιοθέτησης και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Εκτός από τις ήδη
υπάρχουσες έρευνες για την διάχυση της καινοτομίας στον τομές της φιλοξενίας, τα
αποτελέσματα από άλλες έρευνες υπογραμμίζουν τα χαρακτηριστικά που απορρέουν από
την διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα σε ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές με την
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χρήση της ανάλυσης πολλών παραγόντων και όχι σύμφωνα με ομοιόμορφα κατανεμημένα
στατιστικά στοιχεία. Οι τελευταίες έρευνες αδυνατούν να ελέγξουν τις συσχετίσεις μεταξύ
των ανεξάρτητων μεταβλητών και συνεπώς στις περισσότερες περιπτώσεις η επιχειρηματική
δραστηριότητα και η κατηγορία της επιχείρησης αυτής αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική
πλειοψηφία της σχέσης αυτής και όχι το μέγεθος της επιχείρησης (Ye, Law, Gu και Chen,
2011).
Μελλοντικές

μελέτες βέβαια

ίσως

μπορέσουν να

αυξήσουν το

μέγεθος των

δειγμάτων που αναλύουν, καθώς και να επεκταθούν και να συγκρίνουν και άλλους
πληθυσμούς σε άλλες περιοχές. Ένα σημαντικό γνωστικό πεδίο μελλοντικής έρευνας θα
μπορούσε να είναι η έρευνα σχετικά με την επόμενες δομές οργανωτικά και τις εφαρμογές
τέτοιων τεχνολογιών. Οι περισσότεροι μελετητές αναζητούν περισσότερες έρευνες που να
αναφέρονται στην δημιουργία μοντέλων σχετικά με την εξάπλωση των τεχνολογιών
καινοτομίας και με την διερεύνηση των αποτελεσμάτων από τέτοιες διαδικασίες. Για
παράδειγμα, μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να αξιολογήσουν τις εφαρμογές από τα
χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων αλλά και από πλευράς ποιότητας
απαντήσεων στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των ξενοδοχείων αυτών (Sparks και Browning,
2011).

2.8 Οι ιστοσελίδες στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ως εργαλείο Marketing
Ως επιπλέον ανάλυση, οι Kim και Mattila (2011) εξέτασαν τις διαστάσεις ποιότητας
ηλεκτρονικών

υπηρεσιών

(E-Services)

σε

διάφορα

περιβάλλοντα

ιστοσελίδων

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και διαπίστωσαν ότι η έρευνα τους είχε ελλειπή στοιχεία, με
βάση τα αποσπάσματα βίντεο που αναρτώνται στις σχετικές ιστοσελίδες. Στόχος της
μελέτης τους ήταν να εξετασθεί σε τι βαθμό οι καταναλωτές αξιολογούν αυτά τα βίντεο των
ξενοδοχειακών ιστοσελίδων. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της μελέτης τους ήταν ο εντοπισμός
των παραγόντων που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για να αξιολογήσουν τα βίντεο που
περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες ξενοδοχείων. Κατ' επέκταση το συμπέρασμα είναι ότι οι
οπτικές εικόνες που χρησιμοποιούνται

στις ξενοδοχειακές

ιστοσελίδες,

είναι

ένας

αποτελεσματικός τρόπος για να βελτιωθεί η αντίληψη για την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών στο διαδίκτυο (Lituchy και Barra, 2008).
Αρκετές
ζητούμενο,

μελέτες επεκτείνονται σε

εξετάζοντας το

πώς οι

προηγούμενες

έρευνες

καταναλωτές αξιολογούν τα

για

το

παραπάνω

βίντεο συνήθως στους

διαδικτυακούς τόπους των ξενοδοχείων. Η χρήση των οπτικών εικόνων (π.χ., βίντεο) είναι
ιδιαίτερα ελκυστική κατά την βιωματική πώληση και παροχή υπηρεσιών, όπως για τα
ξενοδοχεία. Η δυνατότητα

προβολής του

φυσικού

περιβάλλοντος πριν

από

την

αγορά μειώνει την αντίληψη του κινδύνου και έχει θετικό αντίκτυπο στην πρόθεση της
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αγοράς των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός, ότι οι έμποροι
λιανικής και οι φορείς παροχής υπηρεσιών συχνά περιλαμβάνουν βίντεο στις ιστοσελίδες
τους. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι καταναλωτές αξιολογούν τα βίντεο που
βασίζονται σε έξι διαφορετικές διαστάσεις: την επαφή με τον χρήστη, την αισθητική, την
προσαρμογή/εξατομίκευση, τη διασφάλιση/την εμπιστοσύνη, την ευελιξία και την εικονικά
ανθρώπινη αλληλεπίδραση (Morosan και Jeong, 2008).
Όσον αφορά το αντικείμενο του κλάδου του τουρισμού, ο Jang (2004) αναφέρει ότι η
διαδικασία της αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο με την χρήση κάποιου εργαλείου,
πρόκειται να αποτελέσει σημαντική τάση και να χρησιμοποιείται αρκετά κυρίως από άτομα
τα οποία ταξιδεύουν. Προβλέπει ότι οι διαδικτυακές κρατήσεις για ταξιδιωτικά προϊόντα θα
αποτελέσουν μια από τις επικρατέστερες και πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. Οι
Corigliano και Baggio (2006) υποστήριξαν ότι η ποιότητα και η απόδοση των εμπορικών
ιστοσελίδων πρέπει να παρακολουθείται και να καταγράφεται. Με λίγα λόγια θεωρείται ότι η
διαδικασία της αξιολόγησης των ιστοσελίδων αποτελεί ένα ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο για
τους ακαδημαϊκούς ερευνητές και για τους επαγγελματίες του αντίστοιχου κλάδου. Οι Law
και Bai (2006) διαπίστωσαν ότι τα δημοσιευμένα άρθρα έχουν παρουσιάσει διάφορες
προσεγγίσεις και κατέβαλαν προσπάθειες για την βελτίωσης της ποιότητας των εμπορικών
ιστοσελίδων. Οι Leung και Law (2006) επανεξέτασαν τις δημοσιεύσεις σχετικά με το
αντικείμενο που αφορά τις τεχνολογίες πληροφοριών, σε κορυφαία περιοδικά του κλάδου
του τουρισμού για την περίοδο 1985 με 2004 και διαπίστωσαν ότι το ερευνητικό πεδίο με
θέμα την διαδικτύωση αποτέλεσε το πιο περιζήτητο γνωστικό πεδίο, με τον υψηλότερο
ρυθμό δημοσίευσης άρθρων. Αυτές οι μελέτες αποδεικνύουν ότι οι έρευνες που σχετίζονται
με τις ιστοσελίδες του κλάδου του τουρισμού και των ταξιδιών έχουν αποτελέσει σημαντικό
αντικείμενο για ανάλυση, τόσο για τους επαγγελματίες του χώρου, όσο και για τους
ακαδημαϊκούς ερευνητές (Law και Cheung, 2006).
Κατ’ επέκταση, παρατηρείται το γεγονός ότι έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα αρκετά
άρθρα σχετικά με την αξιολόγηση των ιστοσελίδων του κλάδου του τουρισμού. Οι Morrison,
Taylor, και Douglas (2004) εξέτασαν την εφαρμογή της μεθοδολογίας Balanced Scorecard
(BSC) σε μελέτες αξιολόγησης των τουριστικών ιστοσελίδων και σε μελέτες αξιολόγησης
ιστοσελίδων για τον κλάδο της φιλοξενίας. Οι παραπάνω ερευνητές επίσης προέβλεψαν ότι
η συγκριτική αξιολόγηση θα είναι μια πιο σημαντική προσέγγιση για μελλοντική έρευνα στον
τομέα αυτό. Μια προσέγγιση συγκριτικής αξιολόγησης συνδυάζει τις αντιλήψεις και απόψεις
των χρηστών, με την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας, ούτως ώστε να μπορέσει να βοηθήσει
τους κατόχους και δημιουργούς των ιστοσελίδων να εντοπίσουν καλύτερα τις αδυναμίες και
τα πλεονεκτήματα των ιστοσελίδων τους, συγκριτικά με εκείνα των ανταγωνιστών τους, αλλά
και με τον εντοπισμό καλύτερων παραδειγμάτων στον κλάδο. Οι Hashim, Murphy, και
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Law(2007) επικεντρώθηκαν στα σρεδιαστικά πλαίσια των ιστοσελίδων και αυτό φαίνεται
άλλωστε στα δημοσιευμένα άρθρα τους από την δεκαετία του ’90, μέχρι το 2006. Οι
παραπάνω ερευνητές εντόπισαν πέντε διαστάσεις που σχετίζονται με την ποιότητα των
ιστοσελίδων και βασίζονται σε διαδικτυακά χαρακτηριστικά που έχουν ερευνηθεί αρκετά και
αναφέρονται σε ιστοσελίδες του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας. Οι πέντε αυτές
διαστάσεις των ιστοσελίδων του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας είναι η
πληροφόρηση και ο σχεδιασμός, η προστιθέμενη αξία, οι διαδραστικές σχέσεις (μεταξύ
χρήστη και διαχειριστή της ιστοσελίδας, ή δημιουργού της κτλ.), η εμπιστοσύνη και ο
σχεδιασμός και η χρηστικότητα. Επίσης διαπίστωσαν ότι τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά
και εφαρμογές ξενοδοχειακών ιστοσελίδων ήταν οι κρατήσεις, τα στοιχεία επικοινωνίας
(μεταξύ πελάτη και ξενοδοχείου), οι διάφορες προσφορές από πλευράς επιχείρησης και τα
παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Παρομοίως οι Law και Bai (2006) επανεξέτασαν
δημοσιευμένα άρθρα σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων. Διαπίστωσαν
ότι η σημασία του σχεδιασμού της ιστοσελίδας είναι ευρέως αναγνωρισμένη και ότι μια σειρά
από εργαλεία αξιολόγησης της ανάπτυξης των ιστοσελίδων έχουν παρουσιαστεί και
ερμηνευτεί στο γνωστικό πεδίο του κλάδου του τουρισμού. Επιπλέον, οι Buhalis και Law
(2008) ανέλυσαν μελέτες σχετικές με τον ηλεκτρονικό τουρισμό για τα τελευταία 20 χρόνια
και προέβλεψαν μέσα από την μελέτη τους πιο θα είναι το μέλλον του ηλεκτρονικού
τουρισμού (Law, Qi και Buhalis, 2010).
2.8.1 Τα χαρακτηριστικά των Ξενοδοχειακών Ιστοσελίδων
Τέλος, μπορεί κανείς να πει ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που αφορούν το
συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον της τουριστικής βιομηχανίας, αρκετοί ερευνητές
αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο της διαδικτυακής τεχνολογίας σχετικά με το Μάρκετινγκ
της διαχείρισης των τουριστικών προορισμών. Ερευνητές και επαγγελματίες στον χώρο της
φιλοξενίας και του τουρισμού έχουν εξετάσει διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στην
επιτυχία του διαδικτυακού τόπου των ξενοδοχείων (Yeung & Law (2004); Baloglu & Pekcan
(2006); Chung & Law (2003); Doolin et al. (2002); Schmidt, Cantallops, & dos Santos (2008).
Κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε ότι τα πλεονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου είναι
καλά τεκμηριωμένα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ο Wan (2002) στην μελέτη του,
αξιολογεί τις ιστοσελίδες των διεθνών τουριστικών ξενοδοχείων, καθώς και το επίπεδο
λειτουργίας των εμπόρων στο τομέα του τουρισμού στην Ταιβάν. Τα σχετικά αποτελέσματα
έδειξαν ότι η χρήση του Διαδικτύου στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας στην
Ταιβάν, έχουν ως κύριο κίνητρο την διαφήμιση και το Μάρκετινγκ. Ο Schmidt (2008)
αξιολογεί τα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων και διαπιστώνει ότι σχετίζονται
με τα χαρακτηριστικά που

αφορούν την απόδοση του σχετικού

ιστοχώρου.

Τα
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αποτελέσματα δείχνουν ότι τα μικρά και μεσαίου μεγέθους ξενοδοχεία στις Βαλεαρίδες
Νήσους στην Ισπανία και στον Νότο της Βραζιλίας, χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες τους ως
εργαλεία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (αυτά τα αποτελέσματα όμως αγνοούν τις
δυνατότητες αλληλεπίδρασης και της διαπροσωπικής εποικοινωνίας). Επίσης αναλύσεις
που αφορούν τις ιστοσελίδες τεσσάρων και πέντε αστέρων ξενοδοχείων στην Τουρκία (όσον
αφορά τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του χώρου και τις πρακτικές Μάρκετινγκ της
διαδικτυακής ιστοσελίδας), έδειξαν ότι τα ξενοδοχεία στην Τουρκία δεν χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο στο πλήρες του δυναμικό, ούτε και τις εφαρμογές ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ (emarketing) με ουσιαστικό τρόπο και αυτό ανεξάρτητα από τον τύπο του ξενοδοχείου. Παρ’
όλα αυτά και με την αυξανόμενη δημοτικότητα του διαδικτύου, ως εργαλείο εντοπισμού των
σχετικών πληροφοριών τουρισμού, παρατηρείται ότι γίνεται ολοένα και πιο σημαντική,
ιδιαίτερα σε ιστοσελίδες που υιοθετούν εργαλεία μετάφρασης σε πολλές γλώσσες. Οι Li και
Law (2007) ανέφεραν ότι οι διεθνούς τύπου καταναλωτές, ενδιαφέρονται περισσότερο για
πληροφορίες κρατήσεων. Αυτό το γεγονός αποτελεί μια σημαντική διάσταση της λειτουργίας
των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, με τις πληροφορίες που αφορούν τις τιμές των δωματίων
να παραμένουν το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό (Shuai και Wu, 2011).
Γύρω από αυτά τα ζητήματα οι περισσότερες μελέτες έχουν συνήθως δύο στόχους.
Πρώτα απ'όλα, τον προσδιορισμό του προφίλ ενός καλού πιστοποιημένου ξενοδοχείου,
ξεκινώντας από κάποια βάση δεδομένων και τη δημιουργία ενός πρότυπου προφίλ, μόνο για
πιστοποιημένα ξενοδοχεία.
Οι περισσότερες αλυσίδες ξενοδοχείων προτιμούν να αναπτύξουν τα δικά τους
προγράμματα διαχείρισης της ποιότητας τους, τα οποία είναι πιο ευέλικτα και μπορούν να
προσαρμοστούν στη δομή των ξενοδοχείων αυτών. Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε και
από συνεντεύξεις με

εθνικές και

διεθνείς αλυσίδες

ξενοδοχείων,

όπως Holiday

Inn, Hilton και Baglioni Hotels (Lituchy και Barra, 2008).
Οι

λόγοι της

υιοθέτησης κάποιας

πρότυπης

πιστοποίησης είναι

ομαδοποιηθούν με ενιαίο τρόπο τα ξενοδοχεία, με βάση εσωτερικά

για

να

και εξωτερικά

κίνητρα. Εσωτερικά κίνητρα θα μπορούσαν να είναι, η βελτίωση της οργάνωσης και της
διαχείρισης της αποτελεσματικότητας του ξενοδοχείου και η βελτίωση της απόδοσης του
προσωπικού και η στάση του απέναντι στους πελάτες, ενώ τα εξωτερικά κίνητρα μπορεί να
είναι, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και η ανάπτυξη μιας ισχυρής εικόνας και
καλής φήμης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση μελετών περίπτωσης που έχει
πιστοποιηθεί σε αρκετά ξενοδοχεία.
Ο διαδικτυακός χώρος ενός ξενοδοχείου δεν είναι απλώς ένα διαδικτυακό κανάλι για
την διάδοση και παροχή των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
ξενοδοχείου αυτού, αλλά επίσης και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με στόχο την αύξηση της
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κερδοφορίας της επιχείρησης αυτής. Οι ξενοδοχειακές ιστοσελίδες οι οποίες είναι καλά
σχεδιασμένες, με χρήσιμες και διαθέσιμες πληροφορίες και επιπλέον οφέλη προς τους
πελάτες (καταναλωτές/χρήστες) μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση του όγκου των
πωλήσεων των ξενοδοχείων αυτών και να βελτιώσουν ακόμα και την καλή του φήμη. Εάν
παρ’ όλα αυτά οι χρήστες των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων δεν θεωρούν ότι αυτός ο
διαδικτυακός χώρος είναι χρήσιμος οι χρηματικοί πόροι που επενδύουν τα ίδια τα ξενοδοχεία
για την δημιουργία και διατήρηση αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν μια χαμένη
επένδυση (Kim και Mattila, 2011).
Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για το γνωστικό πεδίο του κλάδου του τουρισμού και
της φιλοξενίας, υπάρχει μόνο ένας περιορισμένος αριθμός από προηγούμενες μελέτες που
έχουν διεξαχθεί και αφορούν την μέτρηση του κατά πόσο εμπεριστατωμένες είναι οι
ιστοσελίδες των ξενοδοχείων από πλευράς πληροφοριών. Αρκετοί ερευνητές έχουν διεξάγει
μελέτες για να εξετάσουν το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων των
ξενοδοχείων στις ΗΠΑ και πραγματοποίησαν επίσης μελέτες για να μετρήσουν την
αποτελεσματικότητα της εμπορικότητας των μικρών ξενοδοχείων στο διαδίκτυο στην
περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, οι Jeong και Lambert (1999) πρότειναν ένα
εννοιολογικό πλαίσιο για την μέτρηση της ποιότητας των πληροφοριών που σχετίζονται με
τους πελάτες και την αντίληψη τους για τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις
ιστοσελίδες των ξενοδοχείων (Morosan και Jeong, 2008).
Για παράδειγμα αν και τα περισσότερα ξενοδοχεία στο Χονγκ Κονγκ (δημοφιλής
προορισμός στην Ασία) φαίνεται ότι συνειδητοποιούν την σημασία του διαδικτύου στην
επιχειρηματική στρατηγική, υπάρχει σχετικά μεγάλη έλλειψη δημοσιευμένων άρθρων που
εξετάζουν τις ιστοσελίδες αυτών των ξενοδοχείων. Συνεπώς οι ξενοδόχοι στο Χονγκ Κονγκ
δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την σχετική απόδοση των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων
τους με έναν κάπως μετρήσιμο τρόπο. Εξαιτίας λοιπόν της κάλυψης αυτής της αναδυόμενης
ανάγκης, τελευταία έχουν γίνει έρευνες οι οποίες προσπαθούν να διερευνήσουν την
ποιότητα των πληροφοριών στις διαδικτυακές ιστοσελίδες των ξενοδοχείων του Χονγκ
Κονγκ, εντοπίζοντας έτσι βασικά χαρακτηριστικά αυτών και συγκρίνοντας το περιεχόμενο
τους μεταξύ διαφορετικών ξενοδοχείων από πλευράς κατηγορίας. Το πιο σημαντικό είναι
αρκετές σύγχρονες έρευνες παρουσιάζουν ποσοτικά μοντέλα για την μέτρηση της απόδοσης
των διαδικτυακών χώρων αρκετών ξενοδοχείων στο Χονγκ Κονγκ (Wong και Law, 2005).
Η ταχεία υιοθέτηση της τεχνολογίας του Διαδικτύου από τα ξενοδοχεία έχει οδηγήσει
σε

μια

πληθώρα μελετών σχετικά

με

την υιοθέτηση

του

διαδικτύου

στον

κλάδο

της φιλοξενίας και του τουρισμού, αλλά και σχετικά με τις επιπτώσεις της υιοθέτησης αυτής
στη λειτουργία των ξενοδοχείων γενικότερα. Μετά την εφαρμογή και την διάδοση αυτών των
εφαρμογών καινοτομίας, οι περισσότερες μελέτες έχουν ερευνήσει κατά κανόνα τις σχέσεις
33

μεταξύ των χαρακτηριστικών των ξενοδοχείων. Αυτές συνήθως περιλαμβάνουν το μέγεθος
των επιχειρήσεων αυτών, τις μεθόδους αξιολόγησης τους και το επίπεδο ασφάλειας των
επιχειρήσεων αυτών μετά την υιοθέτηση των εφαρμογών και εργαλείων του διαδικτύου.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι

μελέτες αυτές χρησιμοποιούν

μονο-

μεταβλητές αναλύσεις όπως η ανάλυση πολλαπλών πινάκων (cross-tabulation), οι δοκιμές
για αντίστοιχα δείγματα και η ANOVA ανάλυση, η οποία περιορίζει την εξερεύνηση των
σχέσεων μεταξύ

των ανεξάρτητων

μεταβλητών,

καθώς

και των

σχέσεων μεταξύ

ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Οι περισσότεροι ερευνητές έχουν εξετάσει τις
σχέσεις δύο μεταβλητών για να αποφευχθεί η διαδικασία δοκιμών με πολλούς παράγοντες,
γεγονός

που

αγνοεί τα

διάφορα

σημαντικά

εργαλεία που

μπορεί να

προσφέρει

δυνητικά χρήσιμες πληροφορίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, σε
πολλές μελέτες αντί να εξεταστεί μια σχέση με την χρήση μιας απλής ανάλυσης γραμμικής
παλινδρόμησης, εφαρμόζεται

η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης

με σκοπό να

διερευνήσει τις σχέσεις ανάμεσα σε ένα σύνολο πρόβλεψης από πλευράς χαρακτηριστικών
και δοθεί μια σειρά απαντήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις συσχετίσεις μεταξύ αυτών
(Shuai και Wu, 2011).
Επιπλέον, στις περισσότερες μελέτες σχετικά με την διάχυση της τεχνολογίας του
διαδικτύου στα ξενοδοχεία, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ του άμεσου και του έμμεσου στόχου
των μελετών αυτών. Οι μελέτες αυτές αγνοούν ένα σημαντικό στοιχείο της διάδοσης της
τεχνολογίας του διαδικτύου, αυτό του χρόνου, το οποίο αφορά τη σχετική ταχύτητα που
γίνεται η υιοθέτηση της καινοτομίας της τεχνολογίας αυτής. Ο Rogers (2003) κατέληξε στην
μελέτη του σε πέντε κατηγορίες χρηστών σχετικά με την διάχυση της καινοτομίας του
διαδικτύου,

οι

οποίες

υιοθετούν

την

μεταβλητή

του

χρόνου: (1) αυτοί

που

είναι

καινοτόμοι, (2) αυτοί που υιοθέτησαν τις πρώτες εφαρμογές του διαδικτύου, (3) αυτοί που
αποτελούν την πιο μικρή πλειοψηφία των καινοτόμων χρηστών, (4) αυτοί που αποτελούν
την πιο μεγάλη πλειοψηφία των καινοτόμων χρηστών, και (5) αυτοί που καθυστερούν
αρκετά στην υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών. Κατ’ επέκταση, οι πρώτες μελέτες είχαν
ερευνήσει ένα υποσύνολο του πληθυσμού σχετικά με τη θέσπιση, την καινοτομία και τις
πρώτες εφαρμογές του διαδικτύου (Rong, Li και Law, 2009).
2.8.2. Διαχείριση Ποιότητας των Ξενοδοχειακών Ιστοσελίδων
Προφανώς εκτός από την ταξινόμηση των ξενοδοχείων σύμφωνα με τον αριθμό των
αστεριών,

συγκεκριμένες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η ποιότητα των ξενοδοχείων,

συσχετίζεται και με διάφορους ταξιδιωτικούς οδηγούς, οι οποίοι δείχνουν το επίπεδο των
τιμών τους και άλλες γενικές πληροφορίες για τα ξενοδοχεία αυτά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες
για παράδειγμα, η Mobil Travel Guide αξιολογεί τα ξενοδοχεία χρησιμοποιώντας μια μέθοδο
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παρόμοια με την βαθμολόγηση με την χρήση των αστεριών των ξενοδοχείων. Επίσης, στην
Ιταλία για παράδειγμα, αντίστοιχος ταξιδιωτικός οδηγός παρέχει γενικές πληροφορίες για το
ξενοδοχείο, όπως την διεύθυνση του, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το επίπεδο των τιμών και
την κατηγορία των αστεριών στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο.
Τοπικές οργανώσεις στην Ιταλία παρέχουν δωρεάν σφραγίδες ποιότητας. Όλα τα
ξενοδοχεία του συγκεκριμένου κλάδου, πρέπει να τηρούν σταθερές προδιαγραφές
ποιότητας, οι οποίες ελέγχονται μετά από διενέργεια συγκεκριμένων επιθεωρήσεων. Ο
κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να προσφέρει ομοιογενείς υπηρεσίες μεταξύ
διαφόρων

ξενοδοχείων,

φθάνοντας

έτσι

το

βέλτιστο

επίπεδο

ικανοποίησης

των

πελατών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Leading Hotels of the World, μια ομάδα από
πολυτελή ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, αν
κάποια ξενοδοχεία θέλουν να ανήκουν στην ομάδα αυτή. Η τήρηση των προτύπων αυτών
ελέγχεται από περιοδικούς ελέγχους. Τέλος, ένας άλλος τρόπος για τον προσδιορισμό του
επιπέδου ποιότητας ενός ξενοδοχείου είναι τα βραβεία ποιότητας, όπως το Εθνικό Βραβείο
Ποιότητας (Malcome Baldrige) και η Six Sigma (βραβείο στις Ηνωμένες Πολιτείες) και το
Βραβείο Διαχείρισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος, το οποίο ισχύει γενικά στην
Ευρώπη. Έχουν σχεδιαστεί και προταθεί κάποιες

κατευθυντήριες γραμμές για να

βοηθήσουν τους οργανισμούς να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, εστιάζοντας σε
δύο στόχους: τη βελτίωση της αξία τους για τους πελάτες και τη βελτίωση των συνολικών
επιχειρησιακών επιδόσεων τους (Minazzi, 2005).
Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται αρκετά μεγάλες διαφορές και μεταξύ
ξενοδοχειακών μονάδων ίδιας χώρας αλλά διαφορετικών περιοχών. Για παράδειγμα, ένα
ξενοδοχείο 3 αστέρων θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό από τη μια περιοχή/χώρα
στην άλλη. Σε ένα τέτοιο ετερογενές πλαίσιο, ο πελάτης συχνά συγχέεται με την επιλογή
ενός ξενοδοχείου, αντί ενός άλλου.
Τα ξενοδοχεία θα μπορούσαν να έχουν κάποια πρότυπη πιστοποίηση, όπως ότι
ανήκουν σε κατηγορία πέντε αστέρων, ή ότι είναι μέρος ενός ξενοδοχειακού οδηγού και να
λάβουν έτσι και κάποιο βραβείο ποιότητας για τις επιδόσεις τους. Στην περίπτωση αυτή, η
οποία είναι η βασική πτυχή της ποιότητας του ξενοδοχείου, ο πελάτης θα πρέπει να εξετάσει
σημαντικά την επιλογή του. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές αυτό το
εργαλείο ποιότητας ή τα στοιχεία αυτά, δεν έχουν την ίδια σημασία από πλευράς
ποιότητας. Ο σκοπός των περισσότερων μελετών είναι να αναλύσουν αυτό το πολύπλοκο
πλαίσιο που αρχίζει από την στιγμή που ένα ξενοδοχείο πιστοποιείται ότι είναι υψηλών
προδιαγραφών και απαιτήσεων (Chung και Law, 2003).
Σε σχετική ανάλυση 36 ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, ο Murphy (1996) πλοηγήθηκε
μέσω 20 διαδικτυακών ιστοσελίδων ξενοδοχείων που ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους ως
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προς την παροχή πληροφοριών και 16 άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων ξενοδοχείων που
λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας ήταν ότι εντόπισε 36
διαφορετικές λειτουργίες ως προς την διαχείριση και λειτουργία αυτών των ιστοσελίδων.
Στην συνέχεια ομαδοποίησε αυτά τα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων σε
τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: την προώθηση και το μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση και την
ενημέρωση, την διαδραστικότητα και την τεχνολογία και την διαχείριση. Τέλος έστειλε ένα
τυποποιημένο ερωτηματολόγιο με την βοήθεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα 36 αυτά
ξενοδοχεία και ζήτησε από αυτά τα ξενοδοχεία να απαντήσουν σε 10 συγκεκριμένες
ερωτήσεις σχετικά με τις ιστοσελίδες τους. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πιο
αποτελεσματικές ξενοδοχειακές ιστοσελίδες ήταν εκείνες οι οποίες παρείχαν στους πελάτες
τους την πιο εύκολη και ικανοποιητική πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα
και υπηρεσίες αυτών των ξενοδοχείων (Kim και Mattila, 2011).
Επίσης παρόμοια έρευνα που είχε διεξαχθεί από τους Weeks και Crouch (1999)
εξέτασε το περιεχόμενο ιστοσελίδων ξενοδοχείων του κλάδου του τουρισμού και της
φιλοξενίας στην περιοχή της Αυστραλίας. Σε αυτήν την μελέτη τα χαρακτηριστικά που
ξεχωρίζουν και αναφέρονται στην ποιότητα και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, από
πλευράς παροχής υπηρεσιών, ομαδοποιήθηκαν σε 33 παράγοντες. Στην συνέχεια οι
παράγοντες αυτοί ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Ακόμα αυτά τα
χαρακτηριστικά χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση 120 διαφορετικών ιστοσελίδων που
ανήκαν σε έξι διαφορετικούς τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας. Οι ξενοδοχειακές
αυτές ιστοσελίδες με βάση τα αποτελέσματα και συμπεράσματα από αυτές τις μελέτες,
παρουσίασαν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους, ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών,
το περιεχόμενο των πληροφοριών τους, αλλά και τους έξι διαφορετικούς τομείς του κλάδου
του τουρισμού και της φιλοξενίας που μελετήθηκε (Lituchy και Barra, 2008).
Τέλος να αναφερθεί ότι ο Morrison (1999) χρησιμοποίησε την μεθοδολογία του
balanced scorecard και κατέληξε στο αποτέλεσμα να παρουσιάσει μια σειρά από
σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων σχετικά με την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους. Σύμφωνα με τον τελευταίο αυτοί οι παράγοντες
επιτυχίας ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: τεχνικές και διαδικτυακά
εργαλεία, το μάρκετινγκ, την εσωτερική διαχείριση των ξενοδοχείων και το πελατειακό κοινό,
από πλευράς κάλυψης των αναγκών τους όσο το δυνατό καλύτερα. Επιπλέον και με βάση
αυτήν την έρευνα, οι ερευνητές σήμερα έχουν εντοπίσει 26 διαφορετικούς αλλά εξίσου
σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, που βασίζονται στις
προηγούμενες τέσσερις κατηγορίες, και αξιολόγησαν ιστοσελίδες για μικρά ξενοδοχεία στο
Ηνωμένο Βασίλειο, ως προς την προοπτική των επιτυχημένων επιχειρήσεων. Αυτοί οι
σημαντικοί

παράγοντες

επιτυχίας

των

ξενοδοχειακών

ιστοσελίδων

στην

συνέχεια
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αξιολογήθηκαν με ένα προκαθορισμένο πίνακα βαθμολόγησης αυτών. Με βάση λοιπόν την
μελέτη του παραπάνω ερευνητή, η αξιολόγηση των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων βασίζεται
σε μια σειρά από προκαθορισμένες αριθμητικές τιμές. Με άλλα λόγια οι ερευνητές απέτυχαν
να ενσωματώσουν τις απόψεις των ξενοδόχων μέσα στην μεθοδολογία και στα εργαλεία
έρευνας τους (Kim και Mattila, 2011).
Αρκετοί χρήστες του διαδικτύου δεν είναι εξοικειωμένοι με τον προορισμό τους και
αυτό δεν τους βοηθάει αρκετά ώστε να

λάβουν μια απόφαση σχετικά με το πού να

μείνουν. Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης αρκετός κόσμος ρωτάει τους φίλους του, ή
απευθύνονται σε κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο, και στην καλύτερη των περιπτώσεων κάνουν
κάποια αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Όλες αυτές οι στρατηγικές έχουν ένα κοινό σημείο το
οποίο είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι συχνά ζητούν τις συμβουλές των άλλων, ως
μέρος της διαδικασίας της λήψης των αποφάσεων τους. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι
διαπροσωπικές

απόψεις, τόσο

θετικές

όσο

και αρνητικές, έχουν

τη

δυνατότητα

να επηρεάσουν τις αγοραστικές αποφάσεις των οποιονδήποτε πελατών/καταναλωτών. Έτσι,
η λέξη της επικοινωνίας έχει αποτελέσει ενδιαφέρον παράγοντα, ως ένα σύγχρονο εργαλείο
μάρκετινγκ, για κάποιο χρονικό διάστημα (Rong, Li και Law, 2009).
Πιο πρόσφατα, ως αποτέλεσμα της εύκολης πρόσβασης των

καταναλωτών στο

Διαδίκτυο και τις ικανότητα τους να βρίσκονται σε απευθείας σύνδεση και να αξιολογούν το
περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, μια νέα μορφή διαπροσωπικής επικοινωνίας έχει
προκύψει. Αυτή είναι περισσότερο γνωστή και ως μέσω κοινωνικής δικτύωσης και επιτρέπει
στους χρήστες μια εκτεταμένη παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων και αντιλήψεων. Αυτό
το νέο κανάλι επικοινωνίας προσφέρει σε αρκετά άτομα την δυνατότητα να διαδώσουν και
να μοιραστούν ένα σχετικά μεγάλο όγκο πληροφοριών μέσω των διαδικτυακών χώρων
ή μέσα από συγκεκριμένες τοποθεσίες που αφορούν την προώθηση κάποιων προϊόντων ή
και υπηρεσιών.
Αρκετοί ερευνητές έχουν κάνει μια σχετική παρατήρηση με τα παραπάνω εργαλεία και
εφαρμογές, ότι πολλά από τα εργαλεία του Διαδικτύου τα οποία είναι διαθέσιμα την σημερινή
εποχή, επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν, να συνεργάζονται, να διανέμουν ή και να
καταναλώνουν ένα

μεγάλο

όγκο

πληροφοριών, στον

κυρβερνοχώρο, κάτι

το

οποίο

έχει σημαντικές συνέπειες για λήψη αποφάσεων σχετικά με την αγορά του προϊόντος ή όχι
(Scaglione, Schegg και Murphy, 2009).
Η πρόσβαση των καταναλωτών στο διαδίκτυο και η ολοένα αύξηση των χρηστών
αυτού, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις την σημερινή εποχή,
ιδιαιτέρως όσον αφορά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες αυξάνονται ποιοτικά και
ποσοτικά με συνεχόμενους ρυθμούς. Αρκετοί ερευνητές έχουν τονίσει την σημασία της
διεξαγωγής έρευνας σχετικά με τις ηλεκτρονικές επαφές και την επικοινωνία σε διαδικτυακή
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μορφή, δεδομένου ότι οι χρήστες την σημερινή εποχή έχουν την ευκαιρία και τη
δυνατότητα να μοιραστούν είτε θετικές, είτε αρνητικές απόψεις, σχετικά με τις εμπειρίες τους
ως καταναλωτές, αλλά και να αξιολογήσουν τις οποιεσδήποτε ιστοσελίδες σχετικά με το
περιεχόμενο, τις λειτουργίες και τις εφαρμογές αυτών. Για τους καταναλωτές μετά από
μερικά χρόνια, αυτού του είδους οι λεπτομέρειες θα αποτελέσουν βασικό χαρακτηριστικό για
να βελτιώσουν ή και να υποβαθμίσουν ένα εμπορικό σήμα (μάρκα προϊόντος μιας εταιρείας)
και κατά συνέπεια να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη φήμη και στην εικόνα μιας
επιχείρησης. Είναι σημαντικό το γεγονός, ότι η διαδικτυακή επικοινωνία προέρχεται και
αναφέρεται

σε

διαφορετικών

κατηγοριών καταναλωτές,

οι

οποίοι συζητούν και

αντιπαραθέτουν μια σειρά από χαρακτηριστικά των προϊόντων που καταναλώνουν,
προκειμένου να σχηματίσουν μία γενική, αλλά αρκετές φορές και ειδική εικόνα για
το προϊόν/στόχο που τους αφορά (Morosan και Jeong, 2008).
Έτσι, ως μέρος της λήψης της αγοραστικής απόφασης του προϊόντος που τους αφορά
ή αυτού που έχουν επιλέξει, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες
από βάσεις δεδομένων ή blogs με άλλους αγοραστές ή καταναλωτές, που έχουν εκφράσει
και καταγράψει την άποψη και την αντίληψη κάποια άλλη στιγμή στο παρελθόν και αυτή η
διαδικασία να γίνει προφανώς πριν από την πραγματοποίηση

μιας αγοράς ενός

προϊόντος. Βέβαια σε παλαιότερες εποχές η διαπροσωπική ανταλλαγή απόψεων (όχι σε
διαδικτυακή μορφή) είχε επηρεάσει σε αρκετές περιπτώσεις τους καταναλωτές, σύμφωνα με
τις πληροφορίες που λάμβαναν αυτοί και αφορούσαν τις αποφάσεις τους σχετικά με την
αναζήτηση και την αγορά κάποιου προϊόντος.
Από ότι φαίνεται ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές είναι πλέον πρόθυμοι να
βασιστούν στις εφαρμογές διαδικτυακής ανταλλαγής απόψεων και αντιλήψεων,

ως

βασική πηγή πληροφοριών για συγκεκριμένα προϊόντα που τους αφορούν. Έτσι, η έννοια
της

κατανόησης αυτών των σύγχρονων μέσων διαπροσωπικής επαφής, είναι ιδιαίτερα

σημαντική για τα συγκεκριμένα προϊόντα, καθώς σύμφωνα με αυτήν την άποψη, οι
καταναλωτές λαμβάνουν ένα σχετικά μεγάλο όγκο πληροφοριών, ο οποίος δυνητικά τους
βοηθάει

να αγοράσουν κάποιο

βιβλίο για παράδειγμα

μέσω

κάποιας

ιστοσελίδας

βιβλιοπωλείου, ή ακόμα και να αγοράσουν κάποιο προϊόν ή να κάνουν κράτηση δωματίων
με την βοήθεια διαδικτυακής σύνδεσης (όπως στην περίπτωση των ιστοσελίδων των
αεροπορικών εταιρειών, των ξενοδοχείων, αλλά ακόμα και των εστιατορίων).
Για παράδειγμα οι εκάστοτε εικονικοί τουριστικοί προορισμοί παρουσιάζονται και
προωθούνται μέσα από αντίστοιχες ιστοσελίδες στις οποίες παρουσιάζεται μια πληθώρα
από πληροφορίες και σχόλια που αφορούν αυτά τα θέματα αναζήτησης στο διαδίκτυο. Για
τους περισσότερους ερευνητές αλλά και τα διευθυντικά στελέχη αρκετών επιχειρήσεων στον
τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, αυτό το γεγονός δημιουργεί αρκετά ερωτήματα και
38

ζητήματα προς επίλυση. Όπως για παράδειγμα ότι σε αρκετούς διαδικτυακούς χώρους όπου
γίνεται απευθείας ανταλλαγή απόψεων (όπως τα blogs) ή και αξιολογήσεις διαφόρων
ζητημάτων μέσω διαπροσωπικής επαφής των χρηστών, πώς γίνεται να υφίσταται το
γεγονός αρκετοί καταναλωτές να επηρεάζονται ως προς τις μελλοντικές αγοραστικές
αποφάσεις και να αποκλείονται έτσι σε αρκετές περιπτώσεις από πελάτες κάποιων
εταιρειών. Ακόμα και το γεγονός της λειτουργίας κάποιων ηλεκτρονικών πλατφόρμων
επικοινωνίας επηρεάζει τις μελλοντικές προθέσεις των καταναλωτών ως προς τις αποφάσεις
τους. Αυτά όλα τα παραπάνω ζητήματα έχουν ως στόχο να ερμηνεύσουν το γεγονός που
αφορά μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων των
καταναλωτών κατά την αναζήτηση και την αγορά ενός προϊόντος από επιχειρηματικές
ιστοσελίδες. Αρκετές έρευνες υιοθετούν τον σχεδιασμό μιας πειραματικής προσέγγισης, για
τον έλεγχο των επιπτώσεων από τις τέσσερις βασικές μεταβλητές που ενυπάρχουν μέσα σε
ένα σε διαδικτυακό περιβάλλον ενός ξενοδοχείου. Αυτές οι βασικές μεταβλητές είναι οι
εξής: το γεγονός της αναθεώρησης της άποψης ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή ένα μέρος
αυτής αφορά την προσφορά υπηρεσιών της σχετιζόμενης επιχείρησης (λειτουργικά
χαρακτηριστικά που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε εκάστοτε πελάτες). Το γεγονός ότι
κάποια από τα διαθέσιμα σχόλια που βρίσκονται σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
παίζουν σημαντικό ρόλο (είτε είναι θετικά είτε αρνητικά). Το γεγονός ότι αρκετές από τις
παραπάνω πληροφορίες (είτε είναι θετικές είτε αρνητικές) πρέπει να εξεταστούν ως προς το
γεγονός του κατά πόσο ή όχι είναι εύκολο να προσαρμοστούν και να συμπεριληφθούν σε
ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις σύγχρονες διαδικτυακές ανάγκες (Ye, Law, Gu και
Chen, 2011).
Με

βάση

λοιπόν

τις

παραπάνω

πληροφορίες

φαίνεται

ότι

αρκετοί

καταναλωτές στηρίζονται ολοένα και περισσότερο σε απευθείας διαδικτυακές στρατηγικές
για αναζήτηση πληροφοριών, με την χρήση ιστοσελίδων απευθείας ανταλλαγής απόψεων
(blogs, ή με forum) ή ακόμα και με διαδικτυακές τοποθεσίες οι οποίες παρουσιάζουν
αλλοτριωμένες απόψεις γύρω από τη λήψη αποφάσεων για την αγορά ενός προϊόντος.
Υπάρχει τεράστια αύξηση της ζήτησης για διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης, όπου οι
καταναλωτές φαίνεται ότι είναι πρόθυμοι να αναζητήσουν ή και να αναθεωρήσουν τις
απόψεις τους για διάφορα προϊόντα. Αυτές οι διαδικασίες βασίζονται σε ένα συνδυασμό των
προσπαθειών των επιχειρήσεων για παρουσίαση εμπεριστατωμένων πληροφοριών για τα
προϊόντα τους, αλλά και σε προσπάθειες των καταναλωτών για ενημέρωση, όπως για
παράδειγμα στην ιδιαίτερα σημαντική αναζήτηση πληροφοριών για παροχή υπηρεσιών που
αναφέρεται σε διαφόρου τύπου προϊόντα (όπως είναι τα ταξίδια, η διαμονή, οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, τα τηλέφωνα ή ακόμα και λειτουργίες και εφαρμογές που αφορούν τις
τράπεζες). Σύμφωνα με την μελέτη των Xiang και Gretzel (2010), σημειώθηκε ότι και τα
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μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο και αποτελούν πηγές
πληροφόρησης για τους περισσότερους ταξιδιώτες. Αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται
στην ανάγκη των καταναλωτών να μειώσουν τον κίνδυνο της λάθος πληροφόρησης τους και
έτσι να θεωρούν ότι λαμβάνουν μια αμερόληπτη, τρίτη γνώμη κάποιων άλλων, όσον
αφορά την διαδικτυακή αγορά κάποιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επίσης σύμφωνα με τους
Riegelsberger, Sasse και McCathy (2005), ένα βασικό χαρακτηριστικό που αναφέρεται στην
εμπιστοσύνη σε διαδικτυακού τύπου πληροφόρηση, προέρχεται και από την ίδια την φήμη
της εταιρείας ή και της ιστοσελίδας. Προφανώς σε αυτό το γεγονός συμβάλλουν και οι
ηλεκτρονικού τύπου διαπροσωπικές επαφές και απόψεις, και βοηθούν σε πολλές
περιπτώσεις στην ανάπτυξη της φήμης και της εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτή και
επιχείρησης (Wong και Law, 2005).
Οι

καταναλωτές πολλές φορές τοποθετούνται

από πλευράς απόψεων σε μια

ηλεκτρονική τοποθεσία με στόχο το να αποτελέσουν μέρος της συζήτησης ή προσπαθώντας
να απαντήσουν σε κάποιους άλλους χρήστες με τους οποίους διαφωνούν σε κάποιο θέμα
(για παράδειγμα πολλές φορές εκφράζουν την άποψη τους για έναν τουριστικό προορισμό,
είτε αυτή η άποψη είναι θετική είτε αρνητική). Παρ’ όλα αυτά ο Hennig - Thurau (2004)
ανέφερε ότι το κίνητρο για να γίνει μια τέτοια δημοσίευση, πολλές φορές αποδίδεται
σε διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι το γεγονός του να προειδοποιηθούν για
αυτά τα θέματα και μελλοντικοί εν δυνάμει άλλοι πελάτες. Επίσης είναι σημαντικό το
χαρακτηριστικό, ότι μελλοντικοί καταναλωτές μπορούν να βασίζονται σε άλλα σχόλια άλλων
καταναλωτών,

σύμφωνα

με το

σκεπτικό ότι

αυτά θεωρούνται

σχετικά αμερόληπτα

και ανεξάρτητα (κάτι το οποίο αποτελεί και ίσως ένα σύγχρονο εργαλείο μάρκετινγκ αυτών
των ιστοσελίδων. Ο Chen (2008) διαπίστωσε ότι οι συστάσεις των άλλων καταναλωτών
ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στην επιλογή προϊόντων από ότι τα σχόλια από κάποιον
έγκυρο εμπειρογνώμονα ή από κάποια σημαντική και ισχυρή επιχείρηση, οι οποίοι
τελευταίοι θεωρούνται αρκετά έμπιστοι από πλευράς παροχής κάποιας συμβουλής.
Παρομοίως και όσον αφορά τον προγραμματισμό των ταξιδιών, οι Xiang και Gretzel (2010)
παρουσίασαν κάποια στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των
ταξιδιωτών/καταναλωτών χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου, αλλά
και τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αξιολογήσουν έναν προορισμό (Wang,
Chen και Chen, 2011).
Το περιεχόμενο των σχολίων αυτών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν που
αξιολογείται και τα χαρακτηριστικά αυτού. Σε γενικές γραμμές όμως για πολλά προϊόντα,
αυτές οι λειτουργίες μπορούν να ταξινομηθούν σε βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά ή
κυρίως σε εμπειρίες οι οποίες παρουσιάζονται από κάποια διαδικτυακή υπηρεσία και
αφορούν κάποιο χρήστη. Πολλές ιστοσελίδες περιλαμβάνουν μια σειρά από αξιολογήσεις
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για τα εκάστοτε προϊόντα, εκ των οποίων ορισμένες είναι
αρνητικές. Επίσης,

πολλοί

ερευνητές

πάνω

στο

θετικές και

συγκεκριμένο

άλλες είναι

ζήτημα παρέχουν

μια κλίμακα βαθμολογίας του προϊόντος αυτού, ως ένα μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης
του. Κατ’ επέκταση μπορούμε να πούμε ότι οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με μια
σειρά

από πληροφορίες που

μπορεί

να

επηρεάσει

δυνητικά

την

αναζήτηση

των

πληροφοριών τους ή ακόμα και τις αγοραστικές τους αποφάσεις. Από την πλευρά των
επιχειρήσεων, γίνεται καλύτερη κατανόηση των τρόπων που αφορούν θέματα επικοινωνίας
και πληροφόρησης από σχετικές ιστοσελίδες παρουσίασης διαφόρων προϊόντων και κατά
πόσο αυτές μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές των καταναλωτών και είναι ζωτικής
σημασίας για την περαιτέρω κατανόηση της σχέσης ανάμεσα σε διαδικτυακές απόψεις και
κριτικές

πελατών και σε

επιδόσεις που

αφορούν

την

επιχειρηματική

δραστηριότητα

των ξενοδοχείων. Πράγματι, ο Ye (2009) κατάληξε στο συμπέρασμα ότι οι διαχειριστές των
ξενοδοχείων πρέπει να είναι περισσότερο γνώστες του τι παρουσιάζεται στο διαδίκτυο και
αφορά τα ξενοδοχεία τους (όσον αφορά δηλαδή πληροφορίες σε αντίστοιχες ιστοσελίδες,
όπως τα blog κτλ) (Ye, Law και Gu, 2009).
2.8.3. Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες των Ξενοδοχειακών Ιστοσελίδων
Όσον αφορά τις προθέσεις της αγοράς (ξενοδοχειακές μονάδες) για να υιοθετήσουν
τέτοιες μεθόδους Μάρκετινγκ και προσέλκυσης πελατών, οι Wong και Law (2005) στην
ανάλυση τους, προσδιόρισαν τις επιπτώσεις από αυτά τα χαρακτηριστικά, σχετικά με τις
προθέσεις των καταναλωτών να κάνουν κράτηση σε δωμάτια ξενοδοχείου διαδικτυακά. Από
την ανάλυσή τους, συμπέραναν ότι το επίπεδο αντίληψης των καταναλωτών, σχετικά με την
δομή και λειτουργία των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
την ατομική συμπεριφορά και αυτό με την σειρά του ενισχύει αρκετά τις προθέσεις των
καταναλωτών σχετικά με τις διαδικτυακές αγορές ή κρατήσεις. Επίσης, ανέλυσαν την
χρησιμότητα και τους κινδύνους της διαδικτυακής αγοράς και εξέτασαν τους λόγους για τους
οποίους οι καταναλωτές προτιμούν τις διαδικτυακές αγορές. Παρ’ όλα αυτά, και μετά από
βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τους παράγοντες που καθορίζουν τις λειτουργίες των
ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν περισσότερα
στοιχεία και πληροφορίες για μια πιο αποτελεσματική έρευνα, σχετικά με τις αντιλήψεις που
οδηγούν τους καταναλωτές σε διαδικτυακές αγορές. Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες των
ανωτέρω ερευνητών, οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες για μια αποτελεσματική και
‘’επιτυχημένη’’ ξενοδοχειακή ιστοσελίδα, είναι η ασφάλεια στις λειτουργίες πληρωμής, τα
διαφορετικά εύρη τιμών που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται και
το επίπεδο ‘’φιλικότητας’’ της ιστοσελίδας με τον εν δυνάμει χρήστη. Κατ’ επέκταση αυτοί οι
τρεις παράγοντες μπορούν να παρέχουν μια επιπλέον επεξήγηση σχετικά με την πρόθεση
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των καταναλωτών να προβούν σε διαδικτυακές αγορές μέσω των ιστοσελίδων των
ξενοδοχείων (Schmidt, Cantallops και Pizzutti, 2008).
Αρκετοί ερευνητές έχουν εξετάσει την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω
διαδικτυακών

μέσων. Ο σχεδιασμός της πλοήγησης

χαρακτηριστικά της

παρουσίασης των

στο

πληροφοριών

διαδίκτυο, καθώς

αυτών

και

συνδυάζονται

τα
για

να παρουσιάσουν τις διαστάσεις για την κατανόηση του περιβάλλοντος αυτού και το
αντίστοιχο φόντο της ιστοσελίδας προστίθεται στα πλαίσια της εξασφάλισης αυτού.
Ο Perdue (2001) ανέφερε

ότι

η οπτική ελκυστικότητα των

ιστοσελίδων για

χειμερινά

θέρετρα, ήταν ένα από τα κρίσιμα αυτά χαρακτηριστικά. Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι
οι πληροφορίες για τα προϊόντα και τις δυνατότητες των διαδικτυακών συναλλαγών
αποτελούν

τα

πιο

βασικά

συστατικά για συνεχόμενη χρήση των

διαδικτυακών

ιστοσελίδων. Ομοίως, οι Sullivan και Walstrom (2001) έδειξαν ότι η οπτική εμφάνιση μιας
ιστοσελίδας είναι

κρίσιμη

στις διαδικτυακές

για

την

ενίσχυση

συναλλαγές. Επιπλέον,

ένας σημαντικός παράγοντας ο

οποίος

πλοήγησης,

της

στα

πλαίσια

χρήστες η ποιότητα του περιεχομένου

της εμπιστοσύνης και

η οπτική

εμφάνιση ενός

προκαλεί ευχαρίστηση κατά

αλληλεπίδρασης.
συνδέεται

της

άμεσα

τη

Ειδικότερα, σε
με την οπτική

ασφάλειας

ιστοχώρου είναι
διάρκεια

μιας

διαδικτυακούς
αισθητική του

σχεδιασμού της ιστοσελίδας. Ακόμα, ο Parasuraman (2005) έδειξε ότι το προφίλ των
γραφικών μιας

ιστοσελίδας επιρρεάζει τις αντιλήψεις των

ηλεκτρονικών αγοραστών/

πελατών. Τα περισσότερα προφίλ γραφικών περικλείουν πολλές διαστάσεις, όπως το
χρώμα, τη διάταξη, μέγεθος εκτύπωσης και τον τύπο, τον αριθμό των φωτογραφιών και των
γραφικών, αλλά και συνεχόμενης ροής βίντεο (Kim και Mattila, 2011).
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι οι διάφοροι ερευνητές συγκέντρωσαν
πληροφορίες για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων με δυο διαφορετικούς τρόπους. Ο
πρώτος τρόπος ήταν να συλλεχθούν πληροφορίες ή απόψεις από τους καταναλωτές, τους
προμηθευτές και τους ερευνητές. Για παράδειγμα οι van der Pijl, Haperen, Slikker, και Smits
(1996) δημιούργησαν μια ποιοτική ερευνητική μέθοδο για να συγκεντρώσουν τις αντιλήψεις
των καταναλωτών σχετικά με υπηρεσίες που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφοριών
και προώθησαν αυτά τα αποτελέσματα στους προμηθευτές, με σκοπό να τους βοηθήσουν
να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα από την θέση των καταναλωτών. Αυτό το
συγκεκριμένο μοντέλο έρευνας μέτρησε την ικανοποίηση των καταναλωτών από την παροχή
υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών και οδήγησε στο να παρουσιαστούν δύο
διαφορετικές πτυχές της ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών: α) την ικανοποίηση των
πελατών και την θεωρητική σκοπιά της ποιότητας της παροχής των υπηρεσιών αυτών και β)
την ικανοποίηση των πελατών και την αιτιώδη σκοπιά της ποιότητας της παροχής των
υπηρεσιών αυτών.
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Οι Jung and Baker (1998) προσπάθησαν να αναπτύξουν ένα πλαίσιο για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αγοράς από την πλευρά των προμηθευτών.
Χρησιμοποιήθηκε

ένα

ερωτηματολόγιο

το

οποίο

συγκέντρωσε

τις

απόψεις

των

προμηθευτών και μια διαφορετική ποιοτική μέθοδος για να συγκεντρώσει τις απόψεις των
ερευνητών. Τα αποτελέσματα από αυτήν την έρευνα έδειξαν ότι οι περισσότεροι
επαγγελματίες δεν θεωρούν ότι οι ιστοσελίδες αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο και
εργαλείο Μάρκετινγκ. Διάφοροι παράγοντες που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στο
σρεδιασμό των ιστοσελίδων, είναι όπως για παράδειγμα η ευκολία της χρήσης, το
περιεχόμενο, η διαδραστικότητα, η υποστήριξη των συναλλαγών, η προστιθέμενη αξία, η
εμφάνιση της ιστοσελίδας από πλευράς προσέλκυσης των χρηστών και η σαφής
παρουσίαση οδηγιών και εργαλείων για πλοήγησε στην ίδια την ιστοσελίδα, αλλά και σε
παρεμφερή (Rong, Li και Law, 2009).
Οι περισσότερες έρευνες στην βιβλιογραφία με αντικείμενο τον κλάδο του τουρισμού
και τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (όπως το διαδίκτυο), έχουν
ως βασικό στόχο να αναπτύξουν τις υποκείμενες διαστάσεις των ιδιοτήτων που αφορούν τις
αγορές στο διαδίκτυο και αναφέρονται στις ξενοδοχειακές ιστοσελίδες. Επίσης ένας άλλος
βασικός στόχος είναι να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις από αυτά τα χαρακτηριστικά για τις
προθέσεις και τις αντιλήψεις των καταναλωτών όταν κάνουν κρατήσεις δωματίων σε
ξενοδοχεία με διαδικτυακό τρόπο. Τα περισσότερα μοντέλα για την μέτρηση των παραπάνω
χαρακτηριστικών, ασχολούνται με το γεγονός ότι οι αντιλήψεις των καταναλωτών είναι ένας
πολύ σημαντικός καθοριστικός παράγοντας και αυτό με την σειρά του, παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στις προθέσεις και στα κίνητρα του καταναλωτή όταν διαπράττει την
οποιαδήποτε συναλλαγή (αυτό ισχύει και για τις διαδικτυακές συναλλαγές).
Με βάση λοιπόν αυτού του είδους τις μελέτες γίνεται αντιληπτή τόσο η χρησιμότητα
όσο και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν μέσω των διαδικτυακών αγορών και η αξιολόγηση
αυτών των χαρακτηριστικών βοηθάει ώστε να εξεταστούν οι λόγοι σύμφωνα με τους οποίους
οι καταναλωτές συνδιαλέγονται διαδικτυακά. Παρ' όλα αυτά μετά από βιβλιογραφική
επισκόπηση σχετικά με τους παράγοντες που αφορούν τις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων,
φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν περισσότερες μεταβλητές για την
αποτελεσματική έρευνα σχετικά με τις αντιλήψεις και τις προθέσεις των καταναλωτών όταν
κάνουν διαδικτυακές αγορές. Αρκετές μελέτες προσδιορίζουν τους τρεις σημαντικότερους
παράγοντες για μια επιτυχημένη ιστοσελίδα. Αυτοί οι παράγοντες είναι οι ασφαλείς μέθοδοι
πληρωμής, οι διαφορετικές κλίμακες τιμών για τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες και τα
φιλικά προς τον χρήστη συστήματα και εφαρμογές της ιστοσελίδας αυτής. Αυτοί οι τρεις
παράγοντες ενδεχομένως μπορούν να παρέχουν μια περαιτέρω εξήγηση σχετικά με τις
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προθέσεις και τα κίνητρα των καταναλωτών όταν κάνουν διαδικτυακές αγορές και
συναλλαγές, από τις ιστοσελίδες κάποιων ξενοδοχείων (Law, Qi και Buhalis, 2010).
Παράλληλα πρέπει

να σημειωθεί το γεγονός ότι

στις περισσότερες των

περιπτώσεων όταν ένα άτομο κάνει κάποια αγορά στο διαδίκτυο, η ασφάλεια της
συναλλαγής του είναι συνήθως η πιο σημαντική του ανησυχία. Αρκετοί ερευνητές έχουν
τονίσει το γεγονός ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών είναι
από τους κυρίους λόγους για τους οποίους οι χρήστες του διαδικτύου επιλέγουν να μην
κάνουν αγορές μέσω αυτού. Παρ’ όλα αυτά και σύμφωνα με τις βελτιωμένες παρεχόμενες
υπηρεσίες

ασφαλείας

σε

ιστοσελίδες

ξενοδοχείων,

το

ενδιαφέρον

των

καταναλωτών/ταξιδιωτών έχει στραφεί σε κάποιους άλλους παράγοντες. Όπως για
παράδειγμα, η τιμή των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, η οποία είναι ένας άλλος
σημαντικός παράγοντας σχετικά με την αγοραστική απόφαση του καταναλωτή και στις μέρες
μας είναι αρκετά επηρεασμένη από τις εμπειρίες και τις απόψεις αρκετών διαδικτυακών
καταναλωτών.

Η τιμή ενός διαδικτυακού προϊόντος μπορεί να γίνει ένα από τα

σημαντικότερα ζητήματα των καταναλωτών/ταξιδιωτών, ειδικά στις μέρες μας και κατά την
διάρκεια της οικονομικής ύφεσης.
Επιπλέον πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι μεταβλητές της ευχρηστίας, όπως είναι
για παράδειγμα η ευκολία χρήσης της ιστοσελίδας, το καλό ποιοτικά περιεχόμενο αυτής, η
καλά οργανωμένη δομή της, η σύνδεση αυτής με άλλες πληροφορίες και ιστοσελίδες
συναφούς περιεχομένου, αλλά και η καλή εμφάνιση της, θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά
την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και αγορών. Επίσης αρκετές μελέτες έχουν
προσδιορίσει μια σειρά από λειτουργίες στις ξενοδοχειακές ιστοσελίδες και τόνισαν ότι αυτά
τα χαρακτηριστικά

μπορούν να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των

ξενοδοχείων. Ακόμα άλλοι ερευνητές ορίζουν ότι τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων των
ξενοδοχείων, αποτελούνται από πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις αυτών, για την
επικοινωνία αυτών με τους εν δυνάμει πελάτες τους, για κρατήσεις δωματίων, για
πληροφορίες για την γύρω περιοχή καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση
της ίδιας της ιστοσελίδας (Hashim, Murphy, Purchase και O’Connor, 2010).
Ο

Murphy (1996) διευκρίνησε ότι η ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου θα πρέπει να

περιλαμβάνει λειτουργίες που είναι συνεχώς διαθέσιμες προς τους χρήστες αυτής. Ακόμα
άλλοι ερευνητές ορίζουν ότι τα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, θα πρέπει
να αναφέρονται στα προϊόντα/υπηρεσίες αυτών, στις τιμές τους, στην περιοχή του
ξενοδοχείου, στην προώθηση αυτών, αλλά και στην συσκευασία αυτών σε περίπτωση
αποστολής και επίσης στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και στους τρόπους
επικοινωνίας του πελάτη με το ξενοδοχείο. Μετά λοιπόν από αρκετές μελέτες, το
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συμπέρασμα ήταν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι εκείνα που σχετίζονται και πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων.
Πιο συγκεκριμένα το συμπέρασμα ήταν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται στην
ποσότητα και στην ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται στις ανωτέρω ιστοσελίδες,
σχετικά με τις υπηρεσίες/προϊόντα του ξενοδοχείου. Τέλος αρκετοί ερευνητές έχουν
προσδιορίσει την ασφάλεια στις αγορές και συναλλαγές του διαδικτύου, ως προς το γεγονός
ότι είναι συσχετιζόμενη με το εύρος τιμών των προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχονται και το
επίπεδο φιλικότητας προς τον χρήστη. Αυτά τα τελευταία χαρακτηριστικά είναι από τους πιο
κρίσιμους παράγοντες των καταναλωτών όταν για παράδειγμα επιλέγουν να αγοράσουν
αεροπορικά εισιτήρια μέσω διαδικτύου (Law και Cheung, 2006).
Με βάση λοιπόν τις παραπάνω μελέτες, διάφοροι παράγοντες μπορούν να
αναγνωριστούν ως αρκετά σημαντικοί για την διαδικασία λήψης αγοραστικής απόφασης των
καταναλωτών, σχετικά με διαδικτυακές κρατήσεις δωματίων για παράδειγμα. Οι παράγοντες
αυτοί κατ’ επέκταση διαμορφώνονται ως εξής (Sparks και Browning, 2011):
α) Η ποιότητα των πληροφοριών σε ένα διαδικτυακό χώρο, συμπεριλαμβανομένων και
των στοιχείων της απόλαυσης της περιήγησης και της ψυχαγωγίας, αποτελεί έναν σημαντικό
παράγοντα για την επιτυχία μιας ιστοσελίδας ενός ξενοδοχείου, αλλά και των υπολοίπων
ιστοσελίδων άλλων κλάδων γενικότερα. Επίσης η ποιότητα του περιεχομένου των
ιστοσελίδων αυτών αποτελεί έναν πολύ σημαντικό λόγο για να προσελκύσει εν δυνάμει
καταναλωτές/ταξιδιώτες, ώστε οι τελευταίοι να κάνουν κάποια κράτηση ή συναλλαγή μέσω
του συγκεκριμένου διαδικτυακού χώρου.
β) Επίσης το χρονικό περιθώριο σχετικά με την αξιολόγηση μιας ιστοσελίδας, είναι
ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος καθορίζει κατά πόσον οι χρήστες είναι πρόθυμοι να
προβούν σε κρατήσεις ή συναλλαγές, όσο περιηγούνται στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων.
γ) Η τιμή των παρεχόμενων προϊόντων είναι πάντα ένας βασικός παράγοντας για τους
χρήστες όταν κάνουν διαδικτυακές συναλλαγές, όπως τις κρατήσεις δωματίων σε
ξενοδοχεία, αλλά και σχετικά με διάφορα άλλα διαδικτυακά προϊόντα του κλάδου του
τουρισμού γενικότερα.
δ) Αρκετοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ασφάλεια των μεθόδων πληρωμής έχει
μεγάλη επίδραση στην συνολική ποιότητα των ξενοδοχειακών/ταξιδιωτικών ιστοσελίδων.
Αυτό σημαίνει ότι ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά για μια επιτυχημένη
ξενοδοχειακή/ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η ασφάλεια στις μεθόδους πληρωμής και η γρήγορη
αναζήτηση πληροφοριών, αποτελούν σημαντικές ιδιότητες των ιστοσελίδων αυτών.
ε) Επίσης άλλος σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των ξενοδοχειακών
ιστοσελίδων είναι η ασφάλεια και η προστασία των στοιχείων που αφορούν την προσωπική
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ζωή των χρηστών της ιστοσελίδας. Αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν άμεσα τις
διαδικτυακές πωλήσεις μέσω των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων.
στ)

Τέλος

ένα

ακόμα

χαρακτηριστικό

που

αφορά

την

επιτυχία

και

την

αποτελεσματικότητα των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο
χρήστης για να αποθηκεύσει κάποιο αρχείο ή πληροφορίες, τα οποία προμηθεύεται από την
ίδια την ιστοσελίδα αυτή (βέβαια αυτό το χαρακτηριστικό εξαρτάται σημαντικά και από την
διαδικτυακή σύνδεση του χρήστη).
2.8.4. Υπηρεσίες και Προϊόντα των Ξενοδοχειακών Ιστοσελίδων
Προς το παρόν, οι ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται
μεταξύ τους, αντιμετωπίζονται με κάποιες επιφυλάξεις, παρ’ όλο το γεγονός ότι αποτελούν
από

τις

μεγαλύτερες επιχειρηματικές

εφαρμογές στο διαδίκτυο. Στις

ΗΠΑ

μόνο,

τα

έσοδα από την διαδικτυακή ταξιδιωτική αγορά εκτινάχθηκαν στα ύψη από τα 46 δις
δολάρια το 2003, σε 54 δις δολάρια το 2004. Το ποσό αυτό είχε φτάσει τα 91 δις δολάρια, ή
αλλιώς αποτελούσε το ένα τρίτο του συνόλου παργκοσμίως των ταξιδιωτικών αγόρων, το
2009.
Σε αρκετές των περιπτώσεων σκοπός των μελετών είναι να εξετάσουν την αντίληψη
των χρηστών των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων από πλευράς συνολικής ποιότητας των
διαδικτυακών

ιστοσελίδων,

ξενοδοχείου, μετά από

όταν κάνουν

μια

διαδικτυακή

αναζήτηση πληροφοριών,

κράτηση δωματίου

μέσω διαφορετικών

του

ξενοδοχειακών

ιστοσελίδων (Scaglione, Schegg και Murphy, 2009).
Στις περισσότερες βέβαια μελέτες δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των
χρηστών,

για

παράδειγμα

από διαφορετικές

ηλικιακές

ομάδες και

επίπεδα

εκπαίδευσης, όσον αφορά βέβαια τις αγορές που έγιναν από ιστοσελίδες ξενοδοχείου. Το
αποτέλεσμα αυτό, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με άλλες μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν
ότι η τάση τα άτομα να χρησιμοποιούν ταξιδιωτικές ιστοσελίδες έχει γίνει σημαντική και είναι
ανάλογη

με

το επίπεδο εκπαίδευσης

των

χρηστών

αυτών, αλλά είναι

επίσης

και

αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία τους. Τα πορίσματα αυτά σχετικά με τις ηλικιακές
ομάδες

και τα

επίπεδα

ενδεχομένως να

της

οφείλονται στην

εκπαίδευσης των

χρηστών

αυξανόμενη χρήση

του

αυτών,

θα

μπορούσαν

διαδικτύου και στις

αλλαγές

στην συμπεριφορά των καταναλωτών, αλλά και πάλι χρειάζεται αρκετή έρευνα για να
επαληθευθεί αυτή η εικασία.
Η αξιολόγηση της απόδοσης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας αναφέρεται στη
σχέση μεταξύ

εισροών

και

εκροών.

Η αξιολόγηση

της

αποτελεσματικότητας

των

οργανωτικών μονάδων είναι συνήθως ένα δύσκολο πρόβλημα, ειδικά όταν η πολλαπλότητα
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των εισροών (πόρων, κόστος) και εκροών (υπηρεσίες, προϊόντα) απαιτείται για να εξεταστεί
αυτό το ζήτημα.
Οι παραδοσιακές μορφές διανομής προϊόντων και υπηρεσιών έχουν θεωρηθεί ως οι
τρόποι για να κινηθούν φυσικά προϊόντα και υπηρεσίες από τους κατασκευαστές στους
καταναλωτές μέσα

από μια

αλυσίδα διεργασιών,

στην

οποία

κάθε

συμμετέχων στο

κανάλι διανομής προσθέτει αξία στο τελικό προϊόν ή στην υπηρεσία. Η διανομή (marketing)
καναλιού ήταν, λοιπόν, είτε μια ενιαία οντότητα (στα πλαίσια ενός υπερ-οργανισμού) ή ένα
σύνθετο κοινωνικό σύστημα. Η δομή των λειτουργιών της διανομής έχει δύο σημαντικές
συνιστώσες: 1) τη

φυσική διάρθρωση

του

μάρκετινγκ

εταιρειών. Αν

η δομή

των

προκύψουν επιπλοκές

όταν

και
οι

αποτελεσματική και εύκολη διανομή

δικτύου

διανομής και 2) τα

τους είναι

εταιρείες προσπαθούν

αρκετά

προγράμματα

απλή, μπορεί

να επιλέξουν μια

να

απλή,

στη διαχείριση των δομών της και ταυτόχρονα να

ασκούν ισχυρή στρατηγική μάρκετινγκ στις ανταγωνιστικές αγορές (Wang, Chen και Chen,
2011).
Η στρατηγική διανομής στον ξενοδοχειακό κλάδο έχει αλλάξει αρκετά με βάση το
διαδίκτυο, το οποίο αναδείχθηκε σε νέο περιβάλλον εμπορίας, έτοιμο να φιλοξενήσει αυτές
τις πληροφορίες και την μεγάλη ένταση αυτής της βιομηχανίας. Το διαδίκτυο έχει
προκαλέσει έντονες συζητήσεις μεταξύ

των

ερευνητών και

των

επαγγελματιών της

βιομηχανίας τουρισμού, υπό την έννοια ότι αλλάζει τη φύση των επιχειρήσεων, των
αγορών και της οικονομίας. Οι Weiner και Brown (1995) προέβλεψαν πιθανές κοινωνικές
αλλαγές, όπως είναι οι δημογραφικές αλλαγές, την ανάγκη της εξοικονόμησης χρόνου, και ο
πολλαπλασιασμός των πληροφοριών του προϊόντος και τις επιπτώσεις αυτών, για την
αποδοχή του διαδικτύου ως ένα νέο εργαλείο αγοράς. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί
στον σχεδιασμό των διαδικτυακών ιστοσελίδων, την απόδοση τους, την ποιότητα τους, τις
διαστάσεις τους και τα χαρακτηριστικά τους. Παρόμοια προσοχή έχει δοθεί σε διαδικτυακές
συμπεριφορές, όπως είναι η ανάπτυξη των χρηστών του ιστοχώρου σε καταναλωτές με
βάση τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και η χρήση που κάνουν στο
διαδικτύου, για παράδειγμα για την οργάνωση του ταξιδιού τους.
Από πλευράς θεωρητικής προσέγγισης, ένα βασικό χαρακτηριστικό της χρήσης του
διαδικτύου που πρέπει να εξεταστεί αρκετά είναι η διάχυση της καινοτομίας. Το θεωρητικό
υπόβαθρο για το παραπάνω χαρακτηριστικό, το οποίο έχει συνεισφέρει στην επεξήγηση της
υιοθέτησης της τεχνολογίας για δεκαετίες τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο,
βοηθάει να εξεταστεί το ζήτημα της λειτουργίας και χρήση των ιστοσελίδων των
ξενοδοχειακών μονάδων. Αυτού του είδους η προσέγγιση κατατάσσει τους οργανισμούς και
τις επιχειρήσεις σε πέντε μεγάλες κατηγορίες υιοθετών: στους πρωτοπόρους (2,5%), σε
αυτούς που υιοθέτησαν τις τεχνολογίες αυτές σε πρώιμο στάδιο (13,5%), στους πρώτους
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που χρησιμοποίησαν τις τεχνολογίες αυτές και αποτέλεσαν πλειοψηφία (34%), στους
τελευταίους που χρησιμοποίησαν τις τεχνολογίες αυτές και αποτέλεσαν πλειοψηφία (34%)
και σε αυτούς που καθυστέρησαν για οποιονδήποτε λόγο δεν πρόλαβαν να υιοθέτησαν
αυτές τις τεχνολογίες (16%) (Minazzi, 2005).
Πιο συγκεκριμένα αυτή η μελέτη έθεσε το ζήτημα ότι η αποτελεσματικότητα μιας
ιστοσελίδας μπορεί να μετρηθεί σύμφωνα με τον αριθμό των επισκέψεων, τον χρόνο που
καταναλώνει

ο χρήστης

στην

ιστοσελίδα

αυτή,

την

διαδραστικότητα

αυτής,

την

επισκεψιμότητα, αλλά και τις δυνατότητες ανατροφοδότησης της ιστοσελίδας με νέες
πληροφορίες από διάφορες βάσεις δεδομένων. Εξαιτίας αυτού ο Hu (2009) ανέπτυξε ένα
τροποποιημένο ηλεκτρονικής φύσεως μοντέλο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της
ποιότητας των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υιοθέτησε ένα μοντέλο το οποίο
βασίζεται στην μεθοδολογία της ‘’ασαφής λογικής’’ από πλευράς λήψης αποφάσεων με
πολλαπλά κριτήρια, με σκοπό να καθορίσει ένα σύνολο από παράγοντες επιτυχίας για την
αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ταξιδιωτικές ιστοσελίδες.
Παρατηρείται ότι την σημερινή εποχή υπάρχει μια έντονη τάση προς την χρήση του
διαδικτύου και των λειτουργιών του. Το 2004 τα έσοδα από το ηλεκτρονικό εμπόριο ανήλθαν
σε 2,7 τρις δολάρια ΗΠΑ. Ο συνολικός πληθυσμός ο οποίος έκανε διαδικτυακές αγορές και
συναλλαγές το 2002 ήταν 66 εκατομμύρια και μέχρι το 2007 είχε διπλασιαστεί. Σύμφωνα με
πρόσφατη μελέτη υπάρχουν 666 εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου σε παγκόσμιο
επίπεδο. Άλλη μελέτη του 2003 έχει δείξει ότι το 67% των χρηστών του διαδικτύου το οποίο
ταξίδεψε στις ΗΠΑ, χρησιμοποίησε κάποιες από τις λειτουργίες του διαδικτύου για να λάβει
πληροφορίες σχετικά με τους επιλεγμένους προορισμούς ή σχετικά με τιμές και δρομολόγια.
Εκτιμάται ότι 42,2 εκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο κανονίζουν τις διαδικασίες
και τα χαρακτηριστικά των ταξιδιών τους, με διαδικτυακό μέσο ή εργαλείο (όπως είναι για
παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κάποια αγορά εισιτηρίου).

Στο μέλλον

προβλέπεται ότι το διαδίκτυο και οι εφαρμογές του, θα παίξουν αρκετά σημαντικό ρόλο σε
περισσότερο από το 50% των κρατήσεων για δωμάτια ξενοδοχείων, για τα επόμενα χρόνια.
Αν και οι διαδικτυακές κρατήσεις δωματίων το 2003 ήταν στο 7%, το 2005 ανήλθαν στο
20%, μόλις μέσα σε δύο χρόνια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αρκετά ξενοδοχεία ήδη
βασίζουν το 20% με 30% των κρατήσεων τους σε διαδικτυακή μορφή. Καθώς λοιπόν αυτή η
τάση στην σημερινή εποχή αναμένεται να συνεχιστεί, το σύστημα κρατήσεων μέσω της
χρήσης και περιήγησης σε ξενοδοχειακές ιστοσελίδες, αποτελεί μια καλή αρχή για
οποιοδήποτε ξενοδοχείο επιθυμεί να υιοθετήσει κάποια στρατηγική μάρκετινγκ που
βασίζεται σε ηλεκτρονικής μορφής παροχής υπηρεσιών και διανομής και αυτό να αποτελέσει
ένα σημαντικό εργαλείο το οποί θα προσφέρει σε αυτό το ξενοδοχείο μακροχρόνια
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (Law, Qi και Buhalis, 2010).
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Για να μπορέσουν λοιπόν να επιβιώσουν σε αυτό το συνεχώς αυξανόμενα
ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι ξενοδόχοι θα πρέπει να μειώσουν τα έξοδα διανομής των
προϊόντων και υπηρεσιών τους και να υιοθετήσουν κάποια νέα εργαλεία και μεθόδους
μάρκετινγκ. Οι κρατήσεις των δωματίων μέσω των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων είναι μία από
τις καλύτερες προσεγγίσεις για την επίτευξη αυτών των παραπάνω στόχων. Δηλαδή για
παράδειγμα το κόστος για το ίδιο το ξενοδοχείο μέσω της κράτησης δωματίων από την
ιστοσελίδα του ξενοδοχείου θα είναι τόσο χαμηλό και περίπου ίσο με 3 έως 3,50 δολάρια
ΗΠΑ. Ωστόσο μία κράτηση δωματίου μέσω μιας τηλεφωνικής κλήσης θα κόστιζε το λιγότερο
9 δολάρια ΗΠΑ.
Επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα των διαδικτυακών εργαλείων είναι ότι οι
ιστοσελίδες των ξενοδοχείων παραμένουν σε λειτουργία 24 ώρες την ημέρα και 7 μέρες την
εβδομάδα και κατ' επέκταση μπορούν να προσεγγίσουν νέους και πιθανούς χρήστες και
αγοραστές ανά πάσα στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικτυακή ιστοσελίδα του εκάστοτε
ξενοδοχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καταναλωτές από όλο τον κόσμο και έτσι να
εξαλειφθούν τελείως τα γεωγραφικά εμπόδια που υπάρχουν στις επικοινωνίες και
συναλλαγές των ξενοδοχείων και εν δυνάμει πελατών τους. Επίσης μια ξενοδοχειακή
ιστοσελίδα μειώνει και εξαλείφει την εξάρτηση που έχει το ξενοδοχείο αυτό από τους
διάφορους μεσάζοντες, όπως είναι τα ταξιδιωτικά γραφεία και πρακτορεία (Chung και Law,
2003).
Για να μπορέσουν λοιπόν οι ξενοδόχοι να επωφεληθούν από όλα τα χαρακτηριστικά
μιας τέτοιας διαδικασίας πρέπει να δημιουργήσουν τις δικές τους ξενοδοχειακές ιστοσελίδες
και

στην

συνέχεια

να

προσπαθήσουν

να

διαφοροποιηθούν

από

τις

υπόλοιπες

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του κλάδου τους, με όσο το δυνατό σχετικά χαμηλό κόστος.
Προς εκμετάλλευση αυτής της ευκαιρίας στα πλαίσια του ηλεκτρονικού επιχειρείν, τα
περισσότερα ξενοδοχεία σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν ήδη δημιουργήσει τις δικές τους
ιστοσελίδες ή τον δικό τους διαδικτυακό χώρο και προωθούν έτσι τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους, όπως είναι οι κρατήσεις δωματίων μέσω του διαδικτύου.
Το αποτέλεσμα των παραπάνω στοιχείων είναι ότι οι διαδικτυακές κρατήσεις σε
δωμάτια ξενοδοχείων στις μέρες μας, αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό. Αρκετοί ερευνητές
έχουν τονίσει το γεγονός ότι οι διαδικτυακές κρατήσεις δωματίων αντιπροσώπευαν το 1.3%
των εσόδων των ξενοδοχείων από τις συνολικές κρατήσεις δωματίων γενικά από το 1998
και είχαν φτάσει το 2007 να είναι στο ποσοστό του 7%. Επίσης άλλοι ερευνητές έδειξαν ότι
οι διαδικτυακές κρατήσεις για δωμάτια ξενοδοχείων είναι αυτήν την στιγμή μία από τις τρεις
κορυφαίες αγορές που πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο. Επίσης η κατανόηση των
προθέσεων και των κινήτρων από διαδικτυακές αγορές που γίνονται από πελάτες
ξενοδοχείων είναι βέβαιο ότι συμβάλλει στην αύξηση του μεριδίου των διαδικτυακών
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πωλήσεων των ξενοδοχείων, έναντι των συνολικών εσόδων από τις κρατήσεις των
δωματίων των ξενοδοχείων αυτών (Lituchy και Barra, 2008).
2.8.5 E-Marketing και E-Commerce στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
Η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου έχει αλλάξει αναπόφευκτα την έννοια της
κράτησης δωματίων, από τις οποίες τα ξενοδοχεία λαμβάνουν τα περισσότερα έσοδα τους
ως επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, οι διαδικτυακές κρατήσεις στις ΗΠΑ έφτασαν τα 715
εκατομμύρια δολάρια και αυξήθηκαν σε 26 δις δολάρια

μόνο από τις κρατήσεις

δωματίων ανά νύχτα στον κλάδο της διαμονής των ΗΠΑ το 2003, και οι διαδικτυακές
κρατήσεις των δωματίων στα ξενοδοχεία έφτασαν μέχρι και το 10,5% κατά το τρίτο τρίμηνο
και την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους για τα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο το
2003. Οι
δωματίων

Guadalupe
στα

και

Fajardo (2003) είχαν προβλέψει

ξενοδοχείο στις

ΗΠΑ,

θα μπορούσε

ότι ακόμη

και το

να κρατηθεί από

20% των

διαδικτυακή

σύνδεση, στο τέλος του 2005, δηλαδή πάνω από το 10% το 2003. Παρά την αυξανόμενη
σημασία των διαδικτυακών

κρατήσεων για

δωμάτια

ξενοδοχείων,

οι

περισσότερες

διαδικτυακές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω των ιστοσελίδων τρίτων φορέων αντί
μέσα από τις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων. Οι τιμές των δωματίων που προσφέρονται στις
ιστοσελίδες των ξενοδοχείων θεωρήθηκαν επίσης πιο ακριβές από άλλες διαδικτυακές
υπηρεσίες. Αν και οι διευθυντές των ξενοδοχείων έχουν πρόσφατα προσπαθήσει να
ξανακερδίσουν τις

επιχειρήσεις τους

μέσω των

ιστοσελίδων

τους, τα περισσότερα

διευθυντικά στελέχη δεν έχουν καμία γνώση των προτιμήσεων και αντιλήψεων των
ηλεκτρονικών καταναλωτών τους, όσον αφορά τη συνολική ποιότητα των ιστοσελίδων τους
(Morosan και Jeong, 2008).
Οι ερευνητές και οι επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού και της φιλοξενίας έχουν
εξετάσει διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία μιας ιστοσελίδας ενός
ξενοδοχείου. Οι μελέτες αυτές, ωστόσο, έχουν επικεντρωθεί σε επιμέρους διαστάσεις και
χαρακτηριστικά και όχι στη συνολική ποιότητα των ξενοδοχείων. Ο Jeong (2003) ανέφερε
την ανάγκη να καθοριστούν οι αντιλήψεις γύρω από το ζήτημα της συνολικής ποιότητας,
αλλά η μελέτη του ήταν περιορισμένη και για συγκεκριμένες τάξης μεταβλητών. Με άλλα
λόγια, η υπάρχουσα
πληροφόρηση,

βιβλιογραφία για

τον

κλάδο

της

φιλοξενίας παρέχει μικρή

για τους διευθυντές των ξενοδοχείων, σχετικά με τις αντιλήψεις των

διαδικτυακών καταναλωτών και τη σημασία της συνολικής ποιότητας των ιστοσελίδων των
ξενοδοχείων τους. Η απουσία προηγούμενων μελετών σχετικά με τη συνολική ποιότητα
των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων είναι ιδιαίτερα έντονη υπό το πλαίσιο των διαφόρων
κατηγοριών των ξενοδοχείων. Από την στιγμή που τα ξενοδοχεία εμπίπτουν σε διάφορες
κατηγορίες, είναι

φυσικό να

θεωρείται ότι

οι

διαδικτυακοί

καταναλωτές,

θα έχουν
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διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τις ιστοσελίδες των διαφορετικών τύπων ξενοδοχείων.
Λόγω

της

σημασίας

των

διαδικτυακών

κρατήσεων

για

τα

ξενοδοχεία,

αρκετές

μελέτες κάνουν μια προσπάθεια να διερευνήσουν πόσο σημαντικοί είναι οι διαδικτυακοί
αγοραστές και περιηγητές και πως αντιλαμβάνονται τη συνολική ποιότητα ενός δικτυακού
χώρου, για διαφορετικές κατηγορίες ξενοδοχείων. Σε ορισμένα άρθρα, οι διαδικτυακοί
περιηγητές, ορίζονται οι ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν επισκεφθεί στο παρελθόν τουλάχιστον
μία ιστοσελίδα κάποιου ξενοδοχείου, και οι διαδικτυακοί αγοραστές ορίζονται ως ταξιδιώτες
οι

οποίοι έχουν

κάνει αγορές

από

μία

ή

περισσότερες ιστοσελίδες κάποιου

ξενοδοχείου. Λόγω της διαφοράς ανάμεσα στους πελάτες/στόχους και στην προέλευση των
επιχειρήσεων, θα

ήταν

επωφελές για

τους

διαχειριστές των

διαφόρων κατηγοριών

ξενοδοχείων να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες προτιμήσεις των πελατών τους. Αυτό το
χαρακτηριστικό από πλευράς έρευνας, μπορεί να συμβάλει στη παροχή πληροφοριών
στους υπεύθυνους των ξενοδοχείων, ούτως ώστε να βοηθήσουν περισσότερο στο να
λαμβάνονται προσανατολισμένα οι διαδικτυακές αγοραστικές αποφάσεις (Shuai και Wu,
2011).
Αρκετοί επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής και των επικοινωνιών έχουν
προβλέψει ότι στο μέλλον οποιαδήποτε επιχείρηση δεν θα έχει υιοθετήσει καθόλου κάποια
από αυτές τις τεχνολογίες και τα εργαλεία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτήν να
συνεχίσει να υπάρχει. Αυτήν την στιγμή οι περισσότερες εταιρείες παγκοσμίως εξετάζουν το
ενδεχόμενο να δημιουργήσουν ή να αγοράσουν λειτουργίες και εφαρμογές διαδικτυακού
τύπου για την καλύτερη και πιο ανταγωνιστική λειτουργία τους. Αυτό γιατί όπως ήδη φαίνεται
το διαδίκτυο έχει συνδέσει αυτήν την στιγμή τις περισσότερες επιχειρήσεις, με τους πελάτες
τους και τους προμηθευτές τους και παρέχει

μια πληθώρα πλεονεκτημάτων και

χαρακτηριστικών όπως είναι η εκμηδένιση των αποστάσεων για την δημιουργία εμπορικών
συναλλαγών και επαφών. Εκτιμάται ότι περίπου 694 με 737 εκατομμύρια άνθρωποι
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο αυτήν την στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης εκτιμάται ότι ο
κλάδος των τεχνολογιών της ενημέρωσης και της επικοινωνίας έχει ξεπεράσει τα δύο τρις
δολάρια στις ΗΠΑ από το 2000 και μετά.
Τόσο η διεθνής βιβλιογραφία σχετικά με τον τομέα των επιχειρήσεων, όσο και η
διεθνής βιβλιογραφία σχετικά με τον κλάδο του Μάρκετινγκ και των Επικοινωνιών,
επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τις στρατηγικές τυποποίησης της
χρήσης των εργαλείων επικοινωνίας και τεχνολογιών έναντι των στρατηγικών υιοθέτησης
των εργαλείων αυτών. Βέβαια, η στρατηγική της τυποποίησης των εργαλείων αυτών, συχνά
προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από την σκοπιά της μείωσης του κόστους. Αυτό
γίνεται μέσω της τυποποίησης των προϊόντων, της μάρκας της εταιρείας (branding), της
διαφήμισης και της τιμολόγησης αυτής, από πλευράς κόστους κτλ. Ωστόσο, η μελέτη
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αρκετών ερευνητών έχει δείξει ότι οι τυποποιημένες διαδικτυακές πύλες, οι οποίες έχουν μια
πιο σφαιρική στρατηγική, δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν άλλες, οι οποίες προσφέρουν
μια τοπική ή περιφερειακή στρατηγική. Τα παραδείγματα τα οποία αναφέρονται παραπάνω,
οφείλονται σε καταστάσεις όπου η παγκόσμια στρατηγική δεν λειτουργεί τόσο καλά και
εύρυθμα όσο οι στρατηγικές των εταιρειών σε τοπικό επίπεδο (Wong και Law, 2005).

2.8.6 Μεθοδολογίες έρευνας και ανάλυσης της χρήσης των Ξενοδοχειακών
Ιστοσελίδων
Ένας τρόπος για να αξιολογηθεί η σωστή διαχείριση ενός ξενοδοχείου ανάλογα με το
επίπεδο της ποιότητάς τους είναι ανάλογα με το πόσα αστέρια αποτελείται. Η γενική
πολιτική πολιτικής για τον κλάδο του Τουρισμού (1983) παρέχει μια αξιολόγηση για την
ποιότηταν των επιχειρήσεων των ξενοδοχείων όπου η βαθμολόγηση αυτή αφορά μια
κλίμακα, από ένα έως πέντε αστέρια. Τα περισσότερα αστέρια δείχνουν και υψηλότερη
ποιότητα.
Ωστόσο, η κατάταξη αυτή παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. Πρώτα απ 'όλα, ότι
βασίζεται σε ποσοτικά και τεχνικά στοιχεία (μέγεθος δωματίου, άλλων χώρων όπως μπαρ
και εστιατορίων, εξοπλισμός του ξενοδοχείου για διάφορες δραστηριότητες, κ.λπ.) και όχι
στις

πτυχές

των

υπηρεσιών

που

είναι

πιο

δύσκολο

να

μετρηθούν

και

να

ποσοτικοποιηθούν. Επιπλέον, τα αστέρια από πλευράς βαθμολογίας κατάταξης σύμφωνα
με το επίπεδο των τιμών των ξενοδοχείων, δεν δίνουν καμία πληροφορία σχετικά με το
επίπεδο των υπηρεσιών που εξαρτώνται από τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των
καταναλωτών. Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, συνολική αντίληψη της ποιότητας που
έχει ο εκάστοτε πελάτης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εξαρτάται από τη σύγκριση μεταξύ
των εμπειριών άλλων πελατών, αλλά και από τις προσδοκίες άλλων πελατών για την
παρεχόμενη υπηρεσία. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο ότι ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων είναι
καλύτερο από ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων, όσον αφορά την παροχή μιας υπηρεσίας και
την ποιότητα αυτής, με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη. Οι Lopez Fernandez και
Serrano Bedia (2004) κατέληξαν με την έρευνά τους ότι μόνο ένα ξενοδοχείο ενός αστέρα
στην Ισπανία υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών του, σε σχέση με το κατά πολύ
υψηλότερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών από άλλα ξενοδοχεία (3-4-5 αστέρων). Αυτό
συμβαίνει επειδή οι πελάτες των υψηλότερων κατηγοριών ξενοδοχείων, είναι συνήθως και
πιο απαιτητική. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι η ποιότητα στον κλάδο του τουρισμού και της
φιλοξενίας εξαρτάται και από την ικανότητα του ξενοδοχείου να προσφέρει μια υπηρεσία η
οποία να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών του και όχι μόνο από το πια κατηγορία
ανήκει το ξενοδοχείο (Ye, Law και Gu, 2009).
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Οι Liu και Arnett (2000) ορίζουν τις ακόλουθες τέσσερις διαστάσεις για προφίλ
γραφικών και βίντεο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η
ποιότητα των πληροφοριών είναι σημαντική τόσο για τις εμπειρίες των καταναλωτών στην
προ-πώληση αλλά και μετά την πώληση του προϊόντος. Με βάση αυτή την μελέτη, οι
Yoo και Donthu (2001) διερεύνησαν τις αισθητικές πτυχές του σχεδιασμού του διαδικτυακού
προφίλ γραφικών και βίντεο (δηλαδή, τη δημιουργία ιστοσελίδας με άριστη εφαρμογή
πολυμέσων/χρήση χρωμάτων και γραφικών). Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι η διάθεση
των καταναλωτών για ψυχαγωγία (δηλαδή, απόλαυση, ενθουσιασμό,

αίσθηση της

συμμετοχής και γοητείας) είναι ένα κρίσιμο συστατικό του σχεδιασμού των ιστοχώρων
αυτών. Η αισθητική κυρίως φαίνεται να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση
της σχεδίασης διαδικτυακών γραφικών. Πιο συγκεκριμένα, οι Lavie και Tractinsky (2004)
προσδιορίζουν

πέντε

διαφορετικές

διαστάσεις

για

την

αντίληψη της

οπτική της

αισθητικής των ιστοσελίδων. Σημαντικό αποτέλεσμα της μελέτης τους ήταν ότι η οπτική της
εμφάνισης μιας ιστοσελίδας περιλαμβάνει τη διάσταση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα τους δείχνουν ότι η οπτική της αισθητικής μπορεί
να υποδιαιρεθεί σε κλασική αισθητική και εκφραστική.
Λόγω

της αυξανόμενης

δημοτικότητας του

διαδικτύου, όλο

ταξιδιώτες αναζητούν τις πληροφορίες τους διαδικτυακά,

και

περισσότεροι

καθώς και διάφορες άλλες

ταξιδιωτικές δραστηριότητες. Παρά την αρχική διστακτικότητα των ξενοδοχείων για την
υιοθέτηση νέων

τεχνολογιών

πληροφορίας, τα

τελευταία

χρόνια έχουν γίνει μεγάλες

προσπάθειες για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών
τους. Η στρατηγική αυτή επέτρεψε στα ξενοδοχεία να επωφεληθούν από δύο κύριες
κατευθύνσεις: πρώτον, ότι το διαδίκτυο έχει προσφέρει μια ευκαιρία για τα ξενοδοχεία
να πωλούν και να διαφημίζουν διαδικτυακά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και δεύτερον
να χρησιμοποιούν φθηνότερο σύστημα διανομής. Επίσης, το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει
μια νέα ευκαιρία για τα ξενοδοχεία, ώστε να μειώσουν τον όγκο της διαφήμισης τους και έτσι
τους επέτρεψε να επικεντρωθούν σε προσαρμοσμένα εργαλεία μάρκετινγκ από πλευράς
επικοινωνίας (Rong, Li και Law, 2009).
Παρά το γεγονός ότι πολλά ξενοδοχεία αντιλαμβάνονται την ηλεκτρονική προώθηση
προϊόντων και υπηρεσιών, ως ανώτερη από τις παραδοσιακές μορφές, η πρώτη σήμερα
εξακολουθεί
ηλεκτρονικής

να

αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

προώθησης

προϊόντων

και

Στα

υπηρεσιών στον

πλαίσια

ανάλυσης

ξενοδοχειακό

της

κλάδο, οι

Carroll και Siguaw (2003) περιγράφουν πώς οι οικονομικές αυτές δυνατότητες έχουν
θέσει τα ξενοδοχεία σε
αποθεμάτων τους,

μειονεκτική θέση ως προς

την πώληση μεγάλου

μέρους των

μέσω τρίτων διαμεσολαβητών και οδήγησαν σε αρκετά μειωμένες

τιμές. Ομοίως, οι O'Connor και Picolli (2003) ανέφεραν τις παγίδες που σχετίζονται με την
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υπερβολική εξάρτηση από τρίτους διαμεσολαβητές και πρότειναν το σχεδίασμά στρατηγικών
για την άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προκλήσεις, ο Lau (2001) πρότεινε ένα ιδανικό σχέδιο
μάρκετινγκ το οποίο βασίζεται στην ελαχιστοποίηση του κόστους, τη μεγιστοποίηση της
αποτελεσματικότητας μάρκετινγκ, και τον

αυστηρότερο

έλεγχο της

προώθησης

των

ξενοδοχειακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω άμεσων καναλιών σε στοχευόμενους
πιθανούς καταναλωτές, με την χρήση κατάλληλων μηνυμάτων.
Η παραπάνω μελέτη έδειξε το πώς οι δείκτες που αφορούν την απόδοση κάποιων
επιχειρήσεων στον κλάδο του Τουρισμού, σχετίζονται με την υιοθέτηση και την εφαρμογή
κάποιων σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και τεχνολογίας πληροφοριών, όπως είναι οι
ηλεκτρονικές ιστοσελίδες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δημιουργία ιστοσελίδας ιδιαιτέρως
από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είναι πρωτοπόρες και ανταγωνιστικές στον κλάδο τους
αποφέρει θετικά οικονομικά αποτελέσματα και αύξηση των εσόδων της επιχείρησης. Δηλαδή
τα έσοδα των ξενοδοχείων αυτών ήταν υψηλότερα μετά την δημιουργία των ιστοσελίδων
τους,

σε

σύγκριση

με

πριν.

Στην

παρούσα

μελέτη

χρησιμοποιήθηκαν

κάποιοι

προσδιοριστικοί παράγοντες για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο, και ένας από αυτούς
επίσης είναι και η πληθωριστική ανάπτυξη. Επιπλέον οι ρυθμοί αύξησης των εσόδων ήταν
μεγαλύτεροι για τα ξενοδοχεία που είχαν δημιουργήσει τον δικό τους διαδικτυακό χώρο
(όπως ιστοσελίδα για παράδειγμα), σε σχέση με ξενοδοχεία των οποίων οι πληροφορίες
σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών τους, εμφανίζονταν σε άλλες ιστοσελίδες που δεν
ήταν δικές τους. Προφανώς οι ξενοδοχειακές μονάδες που δεν είχαν καμία παρουσία στο
διαδίκτυο παρουσίασαν αρνητικές τάσεις στα έσοδα τους. Επίσης τα αποτελέσματα από την
ανάλυση της παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ του
περιεχομένου των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων και της αύξησης των πωλήσεων τους (Law,
Qi και Buhalis, 2010).
Προφανώς αρκετά θετικά αποτελέσματα από την παρούσα ανάλυση εμφάνισαν τα
μεγάλα

σε

μέγεθος

ξενοδοχεία

και

τα

ξενοδοχεία

τα

οποία

απευθυνόταν

σε

απομακρυσμένους προορισμούς. Παρ ‘όλα αυτά παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι το
ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει μικρή επίδραση στην παραγωγικότητα των μικρών επιχειρήσεων,
αλλά θετικά αποτελέσματα στις αποδόσεις των μεγάλων εταιρειών. Αυτά τα δείγματα
υπονοούν ότι οι διαδικτυακές τεχνολογίες μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα στις
αποδόσεις

των

ξενοδοχειακών

μονάδων,

πιθανόν

μέσω

των

βελτιωμένων

και

προχωρημένων εργαλείων και εφαρμογών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
Ο στόχος όταν πρέπει να προσδιοριστούν οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των
ιστοσελίδων των ξενοδοχείων είναι να υιοθετηθεί μια προσέγγιση ανάλυσης του
περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών, με στόχο την αξιολόγηση τους. Κατ’ επέκταση ένα
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εννοιολογικό πλαίσιο για την μέτρηση των επιδόσεων των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων,
αποτελείται από πέντε παράγοντες και αφορά πληροφορίες που σχετίζονται με τις
πελατειακές επαφές των ξενοδοχείων, πληροφορίες σχετικά με κρατήσεις δωματίων,
πληροφορίες γύρω από την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ξενοδοχείο και πληροφορίες
σχετικά με τον διαδικτυακό χώρο του ξενοδοχείου (τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται σε
ξενοδοχειακές ιστοσελίδες της περιοχής του Χονγκ Κονγκ) (Wong και Law, 2005).
Στόχος των περισσοτέρων μελετών είναι να μελετήσουν την δυνατότητα εφαρμογής
αυτών των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, με την χρήση μοντέλων που μετρούν την απόδοση
αυτών. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, τα
περισσότερα δημοσιευμένα άρθρα που αναφέρονται στην μέτρηση της απόδοσης των
ξενοδοχειακών ιστοσελίδων με την χρήση κάποιου μοντέλου και επικεντρώνονται για την
διεξαγωγή της έρευνας στην διαθεσιμότητα των χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων αυτών.
Κατ’ επέκταση μπορούμε να πούμε ότι ενώ οι προηγούμενες μελέτες ήταν χρήσιμες ως
προς την έννοια ότι παρείχαν μια γενική επισκόπηση των χαρακτηριστικών των
ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, αδυνατούν από την άλλη πλευρά να παρέχουν οποιεσδήποτε
ιδέες και προτάσεις για το πως η απόδοση των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων μπορεί να
μετρηθεί ακριβώς, γεγονός το οποίο βέβαια περιλαμβάνει και την συμμετοχή των ιδιοκτητών
των ξενοδοχείων. Κατ’ επέκταση είναι πολύ λίγες οι μελέτες οι οποίες περιλαμβάνονται σε
έναν περιορισμένο αριθμό ερευνών σχετικά με την εξέταση της απόδοσης των ιστοσελίδων
των ξενοδοχείων, αλλά και συμβάλλουν στην κατανόηση των γνώσης των ιστοσελίδων
αυτών σε διάφορες περιοχές του κόσμου (όπως το Χονγκ Κονγκ), αλλά και της
ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας γενικότερα.
Προφανώς μπορούμε να πούμε ότι ερευνητικά πεδία για μελλοντική εφαρμογή,
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως την ενσωμάτωση των απόψεων και αντιλήψεων του
πελατειακού κοινού των ξενοδοχείων, στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται, με στόχο την
ανάλυση των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων. Είναι χρήσιμο να συμπεριληφθούν οι απόψεις
των πελατών/καταναλωτών στην διαδικασία ανάπτυξης των μοντέλων αυτών, καθώς οι
πελάτες αυτοί είναι οι χρήστες των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων οι οποίοι θα καθορίσουν την
επιτυχία των διαδικτυακών αυτών χώρων. Επίσης αντικείμενο μελλοντικής έρευνας μπορεί
να αποτελέσει και η επέκταση των μοντέλων αυτών σε άλλου είδους ιστοσελίδες, οι οποίες
όμως σχετίζονται με τον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού. Κατ’ επέκταση το
συμπέρασμα είναι ότι θα ήταν χρήσιμο να συγκρίνονται οι επιδόσεις των ξενοδοχειακών
ιστοσελίδων με τις αποδόσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών του ξενοδοχείου, κατά την
διαμονή των εκάστοτε πελατών (Law και Cheung, 2006).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μεθοδολογία της Έρευνας
3.1 Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση της επιλεγμένης
μεθοδολογίας και του ερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της
έρευνας. Τόσο η μεθοδολογία όσο και το ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκαν προκειμένου να
εξυπηρετήσουν το σκοπό της έρευνας. Η ερευνητική μεθοδολογία που εφαρμόζεται είναι η
πολυκριτηριακή ανάλυση, η οποία θα παρουσιαστεί παρακάτω και περιλαμβάνει τη
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων. Τέλος, το συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζει το δείγμα
της έρευνας, τα στάδια που ακολουθήθηκαν για τη συλλογή των στοιχείων, καθώς και το
πλαίσιο της ανάλυσης

3.2 Ερευνητική Μεθοδολογία
Προκειμένου να επιτευχθεί η αξιολόγηση των διαφόρων προτεινόμενων λύσεων, δεν
επαρκεί η σύγκριση μιας κρίσιμης παραμέτρου, αλλά απαιτείται η ανάλυση και βαθμολόγηση
μιας σειράς κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι κοινά για όλα τα εξεταζόμενα σενάρια και η
σπουδαιότητά τους για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος χαρακτηρίζεται από
συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας. Η επιλογή κατάλληλων και αντιπροσωπευτικών
κριτηρίων επαρκή σε αριθμό είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξαγωγή των βέλτιστων και
αξιόπιστων συμπερασμάτων. Για την αξιολόγηση λοιπόν αυτή θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος
της πολυκριτηριακής ανάλυσης.
Η πολυκριτηριακή ανάλυση μπορεί να ορισθεί ως μία συστηματική και μαθηματικά
τυποποιημένη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από αντικρουόμενους
στόχους. Η ικανοποίηση των στόχων αυτών δεν μπορεί να είναι πλήρης. Οι διαθέσιμες
επιλογές σε ένα τέτοιο πρόβλημα παρουσιάζουν άριστη επίδοση μόνο ως προς έναν ή
περισσότερους - αλλά ποτέ ως προς όλους - τους

στόχους, γιατί τότε δε θα υπήρχε

πρόβλημα απόφασης: η επιλογή που θα ικανοποιούσε μια τέτοια συνθήκη θα ήταν η άριστη.
Είναι αναγκαίος λοιπόν ένας συμβιβασμός μεταξύ των αλληλοσυγκρουόμενων στόχων.
Πρέπει δηλαδή ο υπεύθυνος για τη λήψη της απόφασης να επιλέξει τον ή τους στόχους,
τους οποίους επιθυμεί να μεγιστοποιήσει, καθώς και τις αντισταθμιστικές απώλειες που είναι
διατεθειμένος να αποδεχθεί ως προς τους υπόλοιπους στόχους. Η έννοια του συμβιβασμού
και κατ’ επέκταση της συμβιβαστικής λύσης - σε αντιδιαστολή προς την άριστη λύση δηλώνει το χαρακτήρα των αποφάσεων - λύσεων, που αναζητούνται στα πολυκριτηριακά
προβλήματα. Οι λύσεις αυτές είναι άριστες μόνο κατά την άποψη του ατόμου που
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αποφασίζει για την επιλογή.
Όσον
επισημαίνεται

αφορά
το

στην
εξής:

ταυτοποίηση
Κάθε

προβλημάτων

πρόβλημα

πολυκριτηριακής

προσδιορίζεται

από

ανάλυσης

ορισμένα

δομικά

χαρακτηριστικά, που απορρέουν είτε από την ίδια τη φύση του προβλήματος είτε από τις
απόψεις και τις προτιμήσεις του αποφασίζοντα. Η ταυτοποίηση του αντικειμένου της
πολυκριτηριακής ανάλυσης ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελεί ένα πρώτο στάδιο της
αναλυτικής διαδικασίας, που διευκολύνει την κατανόηση του προβλήματος και επιτρέπει την
επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επίλυσης. Παρακάτω παρουσιάζεται σε διάγραμμα η
διαδικασία της πολυκριτηριακής ανάλυσης.
Επιλογή των Κριτηρίων και περιγραφή των
χαρακτηριστικών τους

I

Διάγραμμα 3.1: Απεικόνιση της διαδικασίας της πολυκριτηριακής ανάλυσης

Ο βαθμός σπουδαιότητας των εφαρμοζόμενων κριτηρίων για την αξιολόγηση των
διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων καθορίζεται από το συντελεστή βαρύτητας που
αποδίδεται στα κριτήρια αυτά. Ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιούνται είτε άμεσοι
συντελεστές βαρύτητας είτε έμμεσοι. Οι άμεσοι συντελεστές χρησιμοποιούνται στην
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περίπτωση που ο αριθμός των κριτηρίων είναι μικρός και είναι δυνατή η επιλογή
συντελεστών βαρύτητας. Οι έμμεσοι συντελεστές βαρύτητας

με την ταξινόμηση των

κριτηρίων κατά σειρά σπουδαιότητας, την απόδοση ενός συνολικού ή ενός μέγιστου
συντελεστή βαρύτητας και στη συνέχεια τον προσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας σε
σχέση με το άθροισμα όλων των συντελεστών βαρύτητας ή σε σχέση με το μεγαλύτερο
συντελεστή (Διαδίκτυο).

3.3 Η Ποσοτικοποίηση των Ποιοτικών Δεδομένων των Ιστοσελίδων και το Δείγμα της
Έρευνας
Η ποσοτικοποίηση των ποιοτικών δεδομένων των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων
περιλαμβάνει την ένταξη τους σε ομάδες και τη συνακόλουθη ταξινόμησή τους σε κλίμακες.
Η μεθοδολογία της ανάλυσης βασίζεται στην ερευνητική εργασία των Schmidt et al (2008).
Σκοπός του ερευνητικού σκέλους της εργασίας είναι να μελετήσει τη σύνθεση των
ιστοσελίδων των επιλεγμένων ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν 37 ελληνικά
ξενοδοχεία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 35 ευρωπαϊκά
ξενοδοχεία. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν τα κριτήρια και βαθμολογήθηκαν ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά τους. Έπειτα καθορίστηκαν οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων και
αποδόθηκε και η βαθμολόγησή τους, με σκοπό να ταξινομηθούν αυτά κατά φθίνουσα σειρά
ανάλογα με τη βαθμολογία που προκύπτει στο καθένα και να γίνει στο επόμενο κεφάλαιο η
σύγκριση των ελληνικών και των ευρωπαϊκών ξενοδοχείων.
Η λειτουργία αυτών των ιστοσελίδων αναπτύσσεται

με σκοπό την παροχή

εξυπηρέτησης προς το καταναλωτικό κοινό, και φυσικά τη βελτίωση της επισκεψιμότητάς
τους. Συνεπώς, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι ιστοσελίδες των ξενοδοχείων λειτουργούν ως
πόλοι έλξης του καταναλωτικού κοινού, με τα περιεχόμενα τους να συνιστούν μια σαφή
ένδειξη του τουριστικού προϊόντος που πρόκειται να καταναλωθεί.
Προκειμένου να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων,
με βάση την παραπάνω έρευνα (Schmidt et al, 2008) χρησιμοποιούνται οκτώ βασικές
διαστάσεις. Αυτές είναι
>

η Προώθηση (Promotion),

>

η Τιμή (Price),

>

το Προϊόν (Product),

>

τα Πολυμέσα (Multimedia) ,

>

η Πλοήγηση (Navigability),

>

το Σύστημα Κρατήσεων (Reservation System),
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>

η Καταχώριση Πελατών (Customer Retention) και

>

η Πολιτική Ασφάλειας (Privacy and Security).

Κάθε μία από τις διαστάσεις αυτές περιλαμβάνει μια σειρά από μεταβλητές. Η
ποσοτικοποίηση των παραπάνω ποιοτικών μεταβλητών, συμβάλλει και κυρίως διευκολύνει
τη στατιστική τους ανάλυση και συνεπώς την εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται ακολούθως.
Προώθηση
Μεταβλητή

Τιμές

Κείμενο για Υπηρεσίες

0: Καθόλου Κείμενο

Ξενοδοχείου

0,33 Απλή Παραπομπή
0,67 Απλό Κείμενο
1: Πλήρες Κείμενο

Φωτογραφίες

0: καμία φωτογραφία

Ξενοδοχείου

0,33: 1 φωτογραφία
0,67: 2-4 φωτογραφίες
1: 4+ φωτογραφίες

Κείμενο για δωμάτια

0: Καθόλου Κείμενο

Ξενοδοχείου

0,33 Απλή Παραπομπή
0,67 Απλό Κείμενο
1: Πλήρες Κείμενο

Φωτογραφίες για

0: καμία φωτογραφία

Δωμάτια Ξενοδοχείου

0,33: 1 φωτογραφία
0,67: 2-4 φωτογραφίες
1: 4+ φωτογραφίες

Κείμενο για Περιοχή

0: Καθόλου Κείμενο

που βρίσκεται το

0,33 Απλή Παραπομπή

ξενοδοχείο

0,67 Απλό Κείμενο
1: Πλήρες Κείμενο

Φωτογραφίες για

0: καμία φωτογραφία

Περιοχή

0,33: 1 φωτογραφία
0,67: 2-4 φωτογραφίες
1: 4+ φωτογραφίες
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Τιμή
Μεταβλητή

Τιμές

Παρουσία Τιμών

0: Όχι

Υπηρεσιών του

1: Ναι

Ξενοδοχείου στην
Ιστοσελίδα
Προϊόν
Μεταβλητή

Τιμές

Παρουσία των

0: Όχι

Χαρακτηριστικών του

1: Ναι

Προϊόντος
Πολυμέσα
Μεταβλητή

Τιμές

Υπηρεσίες Ξενοδοχείου σε

0: Όχι

Video ή σε Τρισδιάστατες

1: Ναι

Φωτογραφίες
Δωμάτια Ξενοδοχείου σε

0: Όχι

Video ή σε Τρισδιάστατες

1: Ναι

Φωτογραφίες
Αξιοθέατα της Περιοχής σε

0: Όχι

Video ή σε Τρισδιάστατες

1: Ναι

Φωτογραφίες
Πλοηγησιμότητα
Μεταβλητή

Τιμές

Σταθερή Ιστοσελίδα

0: Όχι
1: Ναι

Σταθερό Δομημένο Μενού

0: Όχι
1: Ναι

Πληροφορίες

για

την 0: Όχι

Περιοχή

1: Ναι

Ύπαρξη Υπερσυνδέσεων

0: Όχι
1: Ναι
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Σύστημα Κρατήσεων
Μεταβλητή

Τιμές

Τύπος Συστήματος

0: Κανένα Σύστημα

Κράτησης

0,33: E mail
0.67: Φόρμα
1: Αυτόματο Σύστημα

Σύστημα Πωλήσεων

0: Όχι

(κρατήσεις, ακυρώσεις,

0,5: Μερικώς

επιστροφές χρημάτων)

1: Ναι

Σύστημα Καταχώρισης Πελατών
Μεταβλητή

Τιμές

Καταχώριση Χρήστη

0: Καμία Καταχώριση
0,5 Φόρμα Βασικών
Στοιχείων
1: Πλήρες Προφίλ

Λήψη Newsletter

0: Όχι
1: Ναι

Συχνές Ερωτήσεις

0: Όχι
1: Ναι

Ασφάλεια Χρήσης
Μεταβλητή

Τιμές

Αναφορά Πολιτικής

0: Όχι

Ασφαλείας

1: Ναι
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Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει όλα τις μεταβλητές για το κάθε
ξενοδοχείο ξεχωριστά με τις αντίστοιχες τιμές τους και παρατίθεται στο παράρτημα. Να
σημειωθεί

στο

σημείο

αυτό

συγχωνεύτηκαν οι μεταβλητές.

ότι

χρησιμοποιήθηκαν

συντελεστές

βαρύτητας

αφού

Η συγχώνευση των μεταβλητών και οι αντίστοιχοι

συντελεστές βαρύτητας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Χαρακτηριστικά
Κείμενο για
υπηρεσίες -δωμάτια

Βαρύτητες

0,15

Φωτογραφίες και
πολυμέσα για

0,2

υπηρεσίες -δωμάτια
Κείμενο φωτογραφίεςπολυμέσα για

0,1

περιοχή
Δομημένο μενούευκολία-σύνδεσμοι -

0,1

συχνές ερωτήσεις

Σύστημα κρατήσεων

0,2

Καταχώριση
χρήστη-newsletter

Ασφάλεια χρήστη

0,1

0,15
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Η επεξεργασία των στοιχείων που συλλέρθηκαν οδήγησαν σε μια τελική βαθμολογία
για το κάθε ξενοδοχείο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η βαθμολογία αυτή
προέκυψε από την παρακάτω σχέση.
Τελική βαθμολογία =Σ"Α'· Υ όπου
X η τιμή της εκάστοτε μεταβλητής και
Υ η τιμή του αντίστοιχου συντελεστή βαρύτητας της μεταβλητής.
Εφόσον εξήχθη η βαθμολογία για το κάθε ξενοδοχείο, στη συνέχεια μελετήθηκαν οι
ίδιες μεταβλητές χωρισμένες σε κατηγορίες. Προκειμένου να μελετηθούν ξεχωριστά,
προέκυψαν διαφορετικές βαθμολογίες για το κάθε ξενοδοχείο λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις
μεταβλητές που αντιστοιχούν στην κάθε κατηγορία. Οι κατηγορίες αυτές μαζί με τις
μεταβλητές που η κάθε μία περιέχει φαίνονται παρακάτω.
X

Ρυ (χρηστικότητα ιστοσελίδας) που περιέχει τις εξής επιμέρους μεταβλητές:

•

κείμενο υπηρεσιών ξενοδοχείου,

•

φωτογραφίες υπηρεσιών ξενοδοχείου,

•

κείμενο δωματίων,

•

φωτογραφίες δωματίων,

•

κείμενο περιχώρων και

•

φωτογραφίες περιχώρων.

X

ΡΕΟυ (ευκολία στη χρήση) που περιέχει:

•

τυποποιημένη/πρωτότυπη σχεδίαση,

•

αναλυτικότητα-σαφήνεια μενού και

•

συνδέσεις αρχικών σελίδων.

X

ΡΡ (ευχαρίστηση κατά τη χρήση) που περιέχει:

•

βίντεο υπηρεσιών ξενοδοχείου,

•

βίντεο δωματίων και

•

βίντεο περιχώρων.

X

Μάρκετινγκ που περιέχει:

•

εγγραφή χρηστών,

•

ενημερωτικό δελτίο και

•

συχνές ερωτήσεις

•

ασφάλεια χρήσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας
4.1 Αποτελέσματα
Στο

συγκεκριμένο

κεφάλαιο

αναλύονται

τα

αποτελέσματα

της έρευνας

που

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Αρχικά,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταβλητές για την ιστοσελίδα κάθε ξενοδοχείου προέκυψε η
τελική του βαθμολογία. Έτσι, ακολούθως παρουσιάζονται σε δύο πίνακες ξεχωριστά τα
αποτελέσματα για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ξενοδοχείο

Βαθμολογία

Ξενοδοχείο Νεφέλη
Ξενοδοχείο Alexander
Hotel Panorama
Ξενοδοχείο Κυβέλη
Egnatia Hotel
Arcadia Hotel
Hotel Phillipion
Hotel Thassos
Hotel Anatolia
Dimitris Hotel
Hotel Nemesis
Hotel Kouros
Lucy Hotel
Hotel Egnatia
Hotel Alexandras
Hotel Philoxenia
Ίσμαρος Hotel
Hotel Imaret
Hotel Rodopi
Hotel Esperia
Hotel Natassa
Granitis Hotel
Hotel Z Palace
Ξενώνας Τζιβαέρι
Hotel Philoxenia
Oceanis Kavala
Hotel Xenia
Hotel Ορφέας
Air Hotel
Hotel Marianna
Hotel Lechalet
Chris and Eve
Hotel Petrinos Lofos
Elena Hotel
Ξενοδοχείο Τοσκα
Hotel Achileion
Hotel Belair

2,500
2,450
2,350
2,251
2,251
2,217
2,185
2,185
2,185
2,118
2,102
2,102
2,085
2,085
2,052
2,018
1,968
1,951
1,935
1,919
1,902
1,901
1,901
1,885
1,834
1,834
1,834
1,801
1,769
1,752
1,618
1,435
1,351
1,252
1,202
1,068
0,834

Μέσος όρος

1,894

Πίνακας 4.1: Γενική βαθμολογία
ελληνικών ξενοδοχείων

Ξενοδοχείο

Βαθμολογία

Hotel Radison Blu
Hotel Ada Palace
Hotel Lsa Rome
Hotel Banke
Hotel Castille
Vinci Vitt Barcelona
Jumeirah Hotel Via Veneto
Hotel Baglioni
Hotel Balzac
Hotel Ritz Madrid
Hotel Paris Firenze
Hotel Olivia Plaza
Hotel Welligton
Hotel Regina
Venetia Palace Hotel
Hotel Lutetia
Hotel Granmelia
Grand Hotel Minerva
Hotel Vervet
Petit Mayor Plaza
Hotel Calzaiuoli
Hotel de Seine
Hotel Le Pradey
Hotel Casa Fuster
Tonic Hotel
Hotel Albergo Ottocento
Hotel Galileo
Hotel Palacio de tepa
Hotel Dellatoreargentina
Hotel Londra Firenze
Eurostars Ramplas
Hotel Barcelona Plaza
Hotel Maturin
Hotel Raphael

2,650
2,650
2,617
2,617
2,484
2,484
2,450
2,385
2,384
2,384
2,367
2,350
2,334
2,318
2,251
2,250
2,234
2,218
2,195
2,185
2,135
2,102
2,085
2,084
2,069
2,067
1,985
1,985
1,951
1,950
1,834
1,819
1,767
1,767

Μέσος όρος

2,218

Πίνακας 4.2: Γενική βαθμολογία
ευρωπαϊκών ξενοδοχείων
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Τα παραπάνω αποτελέσματα απεικονίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα.
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Στη συνέχεια παρατίθεται και ένα διάγραμμα με τα είκοσι υψηλότερα στη βαθμολογία
ξενοδοχεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Διάγραμμα 4.3: Γενική συγκριτική βαθμολογία ελληνικών - ευρωπαϊκών ξενοδοχείων
(20 πρώτα στην κατάταξη)

Συγκρίνοντας

τις

βαθμολογίες

που

προέκυψαν

από

την

επεξεργασία

των

αποτελεσμάτων, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι τιμές των ευρωπαϊκών ξενοδοχείων κυμαίνονται
σε υψηλότερα επίπεδα απ'ότι των ελληνικών. Έτσι, και ο γενικός μέσος όρος των
ευρωπαϊκών ξενοδοχείων είναι 2,218 ενώ των ελληνικών 1,894, πράγμα που επιβεβαιώνει
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι κυριότεροι παράγοντες στη διαμόρφωση αυτής της
διαφοράς αποτελούν οι μεταβλητές τιμή και σύστημα κρατήσεων, εφόσον λίγα ελληνικά
ξενοδοχεία ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό σχετικά με την τιμολόγηση των εκροών
τους και δίνουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του αυτόματου συστήματος. Μικρότερη
επιρροή ασκούν οι υπόλοιπες μεταβλητές χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επηρεάζουν το
αποτέλεσμα της έρευνας.
Στη συνέχεια, θα μελετηθούν ξεχωριστά οι κάθε κατηγορίες, στις οποίες χωρίστηκαν οι
μεταβλητές προκειμένου να μελετηθεί ποιες είναι αυτές που υπερτερούν έναντι των άλλων.
Έπειτα θα μελετηθεί η πρώτη κατηγορία που είναι η Ρυ, στην οποία αναφέρεται η
χρηστικότητα της ιστοσελίδας. Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται η βαθμολογία που
προέκυψε για το κάθε ξενοδοχείο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό λαμβάνοντας υπόψη μόνο
τις μεταβλητές που ανήκουν στην κατηγορία Ρϋ και έχουν αναφερθεί στο τρίτο κεφάλαιο.
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Μετά τους πίνακες φαίνονται και τα αντίστοιχα διαγράμματα για τις ελληνικές, τις ευρωπαϊκές
ιστοσελίδες, καθώς και ένα συγκριτικό διάγραμμα όπου παρατίθενται οι είκοσι ιστοσελίδες
που είχαν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

PU (χρηστικότητα ιστοσελίδας)
Ξενοδοχείο
Βαθμολογία

PU (χρηστικότητα ιστοσελίδας)
Ξενοδοχείο
Βαθμολογία

Ξενοδοχείο Alexander
Ξενοδοχείο Νεφέλη
Hotel Panorama
Ξενοδοχείο Κυβέλη
Hotel Z Palace
Ξενώνας Τζιβαέρι
Egnatia Hotel
Hotel Nemesis
Hotel Kouros
Hotel Marianna
Dimitris Hotel
Arcadia Hotel
Hotel Philoxenia
Hotel Egnatia
Hotel Xenia
Hotel Anatolia
Hotel Esperia
Ίσμαρος Hotel
Hotel Philoxenia

1,500
1,500
1,500
1,467
1,451
1,401
1,401
1,368
1,368
1,368
1,368
1,367
1,350
1,335
1,318
1,285
1,285
1,284
1,268

Hotel Radison Blu
Hotel Ada Palace
Jumeirah Hotel Via Veneto
Hotel Olivia Plaza
Hotel Lutetia
Hotel Lsa Rome
Hotel Banke
Hotel Paris Firenze
Hotel Castille
Vinci Vitt Barcelona
Hotel Balzac
Hotel Welligton
Hotel Granmelia
Hotel Regina
Hotel de Seine
Hotel Baglioni
Hotel Le Pradey
Hotel Galileo

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,467
1,467
1,467
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,368
1,368
1,335
1,335
1,335

Hotel Ritz Madrid

1,334

Hotel Lechalet

1,268

Granitis Hotel
Hotel Rodopi
Lucy Hotel
Hotel Phillipion
Hotel Thassos
Hotel Alexandras
Hotel Ορφέας
Hotel Imaret
Hotel Natassa
Oceanis Kavala
Air Hotel
Chris and Eve
Hotel Petrinos Lofos
Elena Hotel
Ξενοδοχείο Τοσκα
Hotel Achileion
Hotel Belair

1,267
1,251
1,235
1,235
1,235
1,218
1,201
1,201
1,152
1,150
1,135
1,051
0,967
0,768
0,718
0,584
0,534

Hotel Casa Fuster
Venetia Palace Hotel
Hotel Londra Firenze
Eurostars Ramplas
Hotel Calzaiuoli
Grand Hotel Minerva
Hotel Albergo Ottocento
Petit Mayor Plaza
Tonic Hotel
Hotel Palacio de tepa
Hotel Barcelona Plaza
Hotel Dellatoreargentina
Hotel Vervet
Hotel Maturin
Hotel Raphael

1,334
1,301
1,300
1,300
1,285
1,268
1,267
1,235
1,235
1,235
1,235
1,201
1,145
1,067
1,067

Μέσος όρος

1,342

Μέσος όρος

1,226

Πίνακας 4.3 Βαθμολογία κατηγορίας PU
ελληνικών ξενοδοχείων

Πίνακας 4.4 Βαθμολογία κατηγορίας PU
ευρωπαϊκών ξενοδοχείων
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Διαγραμμα 4.4 Βαθμολογία κατηγορίας Ρϋ ελληνικών ξενοδοχείων

Διάγραμμα 4.5 Βαθμολογία κατηγορίας Ρϋ ευρωπαϊκών ξενοδοχείων
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Σύνκριση ελληνικώ ν - ευρω π αϊκώ ν ιστοσελίδω ν
Ρυ (χρηστικότητα ιστοσελίδας)

1,600
1,400
1,200

1,000

” Ελληνικά
Ξενοδοχεία

0,800
■ Ευρωπαϊκά
Ξενοδοχεία

0,600
0,400
0,200

0,000

Διάγραμμα 4.6 Συγκριτική βαθμολογία κατηγορίας Ρϋ εληνικών - ευρωπαϊκών ξενοδοχείων
(20 πρώτα στην κατάταξη)

Από τη σύγκριση των μεταβλητών που παρουσιάζονται παραπάνω (κείμενο
υπηρεσιών

ξενοδοχείου,

φωτογραφίες

υπηρεσιών

ξενοδοχείου,

κείμενο

δωματίων,

φωτογραφίες δωματίων, κείμενο περιχώρων και φωτογραφίες περιχώρων) ανήκουν στην
κατηγορία της χρηστικότητας της ιστοσελίδας Ρϋ. Συγκρίνοντας τη βαθμολογία που
προκύπτει για τις ελληνικές και ξένες ιστοσελίδες διαπιστώνεται, ότι οι ευρωπαϊκές ξεκινούν
αρχικά με τις ίδιες βαθμολογίες με τις ελληνικές και συνεχίζουν με υψηλότερες. Βέβαια, να
σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι οι διαφορές με τις ελληνικές τιμές δεν είναι πολύ μεγάλες που
σημαίνει, ότι τόσο οι ελληνικές όσο και οι ευρωπαϊκές κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα
όσον αφορά τη χρηστικότητά τους. Έτσι, ενώ ο γενικός μέσος όρος των ευρωπαϊκών
ξενοδοχείων είναι 1,342, των ελληνικών είναι 1,226 που δεν απέχει και πολύ από τον
προηγούμενο.
Ακολούθως, θα μελετηθεί η δεύτερη κατηγορία που είναι η ΡΕΟυ, στην οποία
αναφέρεται η ευκολία της χρήσης της ιστοσελίδας.
Η βαθμολογία προέκυψε για το κάθε ξενοδοχείο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις μεταβλητές που ανήκουν στην κατηγορία ΡΕΟϋ. Μετά τους
πίνακες φαίνονται και τα αντίστοιχα διαγράμματα για τις ελληνικές, τις ευρωπαϊκές
ιστοσελίδες, καθώς και ένα συγκριτικό διάγραμμα όπου παρουσιάζονται οι είκοσι ιστοσελίδες
που είχαν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.
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PEOU (ευκολία στη χρήση)
Ξενοδοχείο
Βαθμολογία

PEOU (ευκολία στη χρήση)
Ξενοδοχείο
Βαθμολογία

Lucy Hotel
Hotel Panorama

0,4
0,4

Hotel Radison Blu
Hotel Ada Palace

0,4
0,4

Elena Hotel

0,3

Hotel Lsa Rome

0,4

Arcadia Hotel
Ξενώνας Τζιβαέρι
Ξενοδοχείο Κυβέλη
Ξενοδοχείο Alexander
Ξενοδοχείο Νεφέλη
Ξενοδοχείο Τοσκα
Air Hotel
Hotel Rodopi
Hotel Anatolia
Ίσμαρος Hotel
Hotel Ορφέας
Hotel Lechalet
Hotel Natassa
Hotel Philoxenia
Hotel Achileion
Hotel Alexandras
Oceanis Kavala
Hotel Esperia
Hotel Phillipion
Hotel Egnatia
Hotel Xenia
Granitis Hotel
Hotel Thassos
Dimitris Hotel
Hotel Philoxenia
Chris and Eve
Hotel Petrinos Lofos
Hotel Nemesis
Egnatia Hotel
Hotel Imaret
Hotel Kouros
Hotel Marianna
Hotel Z Palace
Hotel Belair

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Hotel Banke
Jumeirah Hotel Via Veneto
Hotel Calzaiuoli
Hotel Castille
Vinci Vitt Barcelona
Hotel Baglioni
Hotel Balzac
Hotel Ritz Madrid
Hotel Paris Firenze
Hotel Olivia Plaza
Hotel Welligton
Hotel Regina
Venetia Palace Hotel
Hotel Lutetia
Hotel Granmelia
Grand Hotel Minerva
Hotel Vervet
Petit Mayor Plaza
Hotel Casa Fuster
Hotel Albergo Ottocento
Hotel Palacio de tepa
Hotel Dellatoreargentina
Hotel de Seine
Hotel Le Pradey
Tonic Hotel
Hotel Galileo
Hotel Londra Firenze
Eurostars Ramplas
Hotel Barcelona Plaza
Hotel Maturin
Hotel Raphael

0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Μέσος όρος

Μέσος όρος

0,291

0,1

0,278

Πίνακας 4.5 Βαθμολογία κατηγορίας
PEOU ελληνικών ξενοδοχείων

Πίνακας 4.6 Βαθμολογία κατηγορίας
PEOU ευρωπαϊκών ξενοδοχείων
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Διάγραμμα 4.8 Βαθμολογία κατηγορίας PEOU ευρωπαϊκών ξενοδοχείων

Hotel Lsa Rome
Hotel Banke
Jumeirah Hotel Via Veneto

J
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Hotel Calzaiuoli
Hotel Castille
Vinci V itt Barcelona
Hotel Baglioni
Hotel Balzac
Hotel Ritz Madrid
Hotel Paris Firenze
Hotel Olivia Plaza
Hotel Welligton
Hotel Regina
Venetia PalaceHotel
Hotel Lutetia
Hotel Granmelia
Grand Hotel Minerva
Hotel Vervet
Petit Mayor Plaza
Hotel Casa Fuster
Hotel Albergo Ottocento
Hotel Palacio detepa
Hotel Dellatoreargentina
Hotel de Seine
Hotel Le Pradey
Tonic Hotel
Hotel Galileo
Hotel Londra Firenze
Eurostars Ramplas
Hotel Barcelona Plaza
Hotel Maturin
Hotel Raphael
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Lucy Hotel
Hotel Panorama
Elena Hotel

Διάγραμμα 4.7 Βαθμολογία κατηγορίας PEOU ελληνικών ξενοδοχείων

Arcadia Hotel
ΞενώναςΤζιβαέρι
Ξενοδοχείο Κυβέλη
Ξενοδοχείο Alexander
Ξενοδοχείο Νεφέλη
Ξενοδοχείο Τοσκα
Air Hotel
Hotel Rodopi
Hotel Anatolia
Ισμαρος Hotel
Hotel Ορφέας
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Hotel Lechalet
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Hotel Natassa
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Hotel Philoxenia
Hotel Achileion
Hotel Alexandras
Oceanis Kavala
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Hotel Phillipion
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Chris and Eve
Hotel Petrinos Lofos
Hotel Nemesis
Egnatia Hotel
Hotel Imaret
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Hotel Z Palace
Hotel Belair
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Διάγραμμα 4.9 Συγκριτική βαθμολογία κατηγορίας ΡΕΘϋ ελληνικών - ευρωπαϊκών ξενοδοχείων
(20 πρώτα στην κατάταξη)

Όσον αφορά τις μεταβλητές που παρουσιάζονται στους παραπάνω πίνακες (δομημένο
μενού της ιστοσελίδας, σύνδεσμοι και συχνές ερωτήσεις) ανήκουν στην κατηγορία ευκολία
της χρήσης της ιστοσελίδας ΡΕΘϋ. Μετά από σύγκριση των μεταβλητών αυτών προκύπτει
το συμπέρασμα, ότι

στη συγκεκριμένη

κατηγορία η διαφοροποίηση των ελληνικών και

ξένων ξενοδοχείων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Όσο τα ελληνικά τόσο και τα ξένα ξενοδοχεία
δίνουν την ίδια βαρύτητα στη δομή της ιστοσελίδας και γενικότερα στην ευκολία της χρήσης
της, για να καταφέρουν να επιτύχουν την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
Παρακάτω θα εξεταστεί και η τρίτη κατηγορία, η οποία είναι η ΡΡ και αναφέρεται στην
ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας.
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PP (ευχαρίστηση κατά τη χρήση)
Ξενοδοχείο
Βαθμολογία

PP (ευχαρίστηση κατά τη χρήση)
Ξενοδοχείο
Βαθμολογία

Ξενώνας Τζιβαέρι
Ξενοδοχείο Alexander
Ξενοδοχείο Νεφέλη
Hotel Philoxenia
Egnatia Hotel
Hotel Panorama
Hotel Z Palace
Ξενοδοχείο Κυβέλη
Hotel Nemesis
Hotel Kouros
Hotel Marianna
Dimitris Hotel
Ίσμαρος Hotel
Hotel Egnatia

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,167
1,167
1,167
1,167
1,167
1,134
1,134

Hotel Radison Blu
Hotel Ada Palace
Jumeirah Hotel Via Veneto
Hotel Olivia Plaza
Hotel Lutetia
Hotel Lsa Rome
Hotel Regina
Hotel de Seine
Hotel Banke
Hotel Paris Firenze
Hotel Castille
Vinci Vitt Barcelona
Hotel Baglioni

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,167
1,167
1,167
1,167
1,167
1,134
1,134
1,134

Hotel Balzac

1,134

Hotel Lechalet
Hotel Xenia
Hotel Philoxenia
Arcadia Hotel
Granitis Hotel
Lucy Hotel
Hotel Anatolia
Hotel Esperia
Hotel Phillipion
Hotel Thassos
Hotel Natassa

1,068
1,067
1,067
1,067
1,067
1,034
1,034
1,034
1,034
1,034
1,002

Hotel Welligton
Hotel Granmelia
Hotel Le Pradey
Hotel Galileo
Venetia Palace Hotel

1,134

Hotel Rodopi
Hotel Ορφέας
Oceanis Kavala
Hotel Imaret
Hotel Alexandras
Air Hotel
Hotel Petrinos Lofos
Chris and Eve
Elena Hotel
Ξενοδοχείο Τοσκα
Hotel Achileion
Hotel Belair

1,000
1,000
1,000
1,000
0,967
0,934
0,868
0,800
0,667
0,568
0,434
0,334

Μέσος όρος

1,016

Πίνακας 4.7 Βαθμολογία κατηγορίας PP
ελληνικών ξενοδοχείων

Grand Hotel Minerva
Hotel Albergo Ottocento
Hotel Ritz Madrid
Hotel Vervet
Petit Mayor Plaza
Hotel Calzaiuoli
Hotel Casa Fuster
Tonic Hotel
Hotel Palacio de tepa
Hotel Barcelona Plaza
Hotel Dellatoreargentina
Hotel Londra Firenze
Eurostars Ramplas
Hotel Maturin
Hotel Raphael

1,134
1,134
1,134
1,100
1,067
1,066
1,034
1,034
1,034
1,034
1,034
1,034
1,034
1,034
1,000
1,000
1,000
0,866
0,866

Μέσος όρος

1,092

Πίνακας 4.8 Βαθμολογία κατηγορίας PP
ευρωπαϊκών ξενοδοχείων
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Διάγραμμα 4.10 Βαθμολογία κατηγορίας ΡΡ ελληνικών ξενοδοχείων
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Σύγκριση ελληνικώ ν - ευρωπαϊκώ ν ιστοσελίδων
ΡΡ (ευχαρίστηση κατά τη χρήση)

1.200

1,000

0,800
Ελληνικά
Ξενοδοχεία

0,600
" Ευρωπαϊκά
Ξενοδοχεία

0,400

0,200

0,000

Διάγραμμα 4.12 Συγκριτική βαθμολογία κατηγορίας ΡΡ ελληνικών - ευρωπαϊκών ξενοδοχείων
(20 πρώτα στην κατάταξη)

Όπως συμπεραίνεται από τις μεταβλητές του αντίστοιχου συγκριτικού πίνακα (βίντεο
υπηρεσιών ξενοδοχείου δωματίων και περιχώρων), ο οποίος αναφέρεται στην κατηγορία ΡΡ
που πραγματεύεται την ευχαρίστηση κατά τη χρήση, εξίσου οι τιμές δεν παρουσιάζουν
σημαντική διαφορά. Και στις δύο περιπτώσεις δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση βίντεο για
την ενημέρωση των πελατών για τις υπηρεσίες που παρέχονται για τα δωμάτια καθώς και
για την ίδια την περιοχή.
Εν κατακλείδι, στην τέταρτη και τελευταία κατηγορία θα αναλυθεί το Μάρκετινγκ. Στους
παρακάτω πίνακες αποδίδονται οι βαθμολογίες και απεικονίζεται το συγκριτικό διάγραμμα.
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Μάρκετινγκ
Ξενοδοχείο

Μάρκετινγκ
Βαθμολογία

Ξενοδοχείο

Βαθμολογία

Ξενοδοχείο Νεφέλη
Ξενοδοχείο Alexander
Egnatia Hotel
Hotel Phillipion
Hotel Thassos
Hotel Anatolia
Arcadia Hotel
Hotel Imaret
Hotel Nemesis
Hotel Alexandras
Hotel Kouros
Ξενοδοχείο Κυβέλη
Lucy Hotel
Hotel Natassa

0,700
0,650
0,650
0,650
0,650
0,600
0,550
0,550
0,534
0,534
0,534
0,484
0,450
0,450

Hotel Radison Blu
Hotel Ada Palace
Hotel Lsa Rome
Hotel Banke
Hotel Castille
Vinci Vitt Barcelona
Hotel Baglioni
Hotel Ritz Madrid
Hotel Vervet
Hotel Balzac
Hotel Regina
Venetia Palace Hotel
Grand Hotel Minerva
Petit Mayor Plaza

0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650

Hotel Egnatia

0,450

Tonic Hotel

0,634

Hotel Panorama
Dimitris Hotel
Hotel Philoxenia
Hotel Rodopi
Ίσμαρος Hotel
Oceanis Kavala
Air Hotel
Hotel Esperia
Granitis Hotel
Hotel Ορφέας
Hotel Z Palace
Hotel Xenia
Hotel Belair
Chris and Eve
Elena Hotel
Ξενώνας Τζιβαέρι
Ξενοδοχείο Τοσκα
Hotel Petrinos Lofos
Hotel Philoxenia
Hotel Achileion
Hotel Marianna
Hotel Lechalet

0,450
0,450
0,450
0,384
0,384
0,384
0,334
0,334
0,334
0,300
0,250
0,216
0,200
0,184
0,184
0,184
0,184
0,184
0,184
0,184
0,184
0,050

Hotel Paris Firenze
Hotel Welligton
Jumeirah Hotel Via
Veneto
Hotel Olivia Plaza
Hotel Le Pradey
Hotel de Seine
Hotel Granmelia
Hotel Albergo Ottocento
Hotel Maturin
Hotel Raphael
Hotel Lutetia
Hotel Calzaiuoli
Hotel Casa Fuster
Hotel Palacio de tepa
Hotel Dellatoreargentina
Hotel Londra Firenze
Hotel Galileo
Hotel Barcelona Plaza
Eurostars Ramplas

0,600
0,600

Μέσος όρος

0,585

Μέσος όρος

0,390

Πίνακας 4.9 Βαθμολογία κατηγορίας
Μάρκετινγκ ελληνικών ξενοδοχείων

0,550
0,550
0,550
0,534
0,500
0,500
0,500
0,500
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,384
0,334

Πίνακας 4.10 Βαθμολογία κατηγορίας
Μάρκετινγκ ευρωπαϊκών ξενοδοχείων
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Διάγραμμα 4.13 Βαθμολογία κατηγορίας Μάρκετινγκ ελληνικών ξενοδοχείων

Διάγραμμα 4.14 Βαθμολογία κατηγορίας Μάρκετινγκ ευρωπαϊκών ξενοδοχείων
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Διάγραμμα 4.15 Συγκρτιτική βαθμολογία κατηγορίας Μάρκετινγκ ελληνικών - ευρωπαϊκών ξενοδοχείων
(20 πρώτα στην κατάταξη)

Τέλος, όσον αφορά την κατηγορία του Μάρκετινγκ που περιέχει το σύστημα
κρατήσεων, την καταχώριση newsletter και την ασφάλεια χρήσης παρατηρούμε μια
αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία. Είναι
ευδιάκριτο από το συγκριτικό διάγραμμα, ότι τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία υπερτερούν έναντι
των ελληνικών. Οι μεταβλητές που καθορίζουν κυρίως αυτή τη διαφορά είναι το σύστημα
κρατήσεων, η τιμή και η πολιτική ασφάλειας. Τα ξενοδοχεία του εξωτερικού με τη χρήση
φόρμας και περισσότερο αυτόματου συστήματος κατάφεραν να αυξήσουν την αξιοπιστία
τους σε αντίθεση με τα ελληνικά ξενοδοχεία που περιορίζονται στη χρήση e-mail και φόρμας
χωρίς να αξιοποιούν τη χρήση του αυτόματου συστήματος, που είναι και το πλέον αξιόπιστο
σύστημα κράτησης. Επιπλέον η πλειοψηφία των ελληνικών ξενοδοχείων δεν αναφέρει τις
τιμές των παροχών που προσφέρει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Συμπεράσματα
5.1 Συμπεράσματα
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ιστοσελίδες των ξενοδοχειακών μονάδων
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση και στη διανομή του τουριστικού προϊόντος. Η
προβολή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, συνοδεύεται από την άμεση διανομή του,
καθώς και την αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων του. Επίσης,
παρέχονται άμεσες πληροφορίες είτε σε πολυμεσική μορφή, είτε σε μορφή κειμένου για την
ευρύτερη περιοχή και συνεπώς για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος.
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα
στις εφαρμογές των ελληνικών και των ξενοδοχείων της αλλοδαπής. Στατιστικά σημαντικές
υστερήσεις των ελληνικών ξενοδοχείων αφορούν το πεδίο του συστήματος των κρατήσεων,
της τιμής καθώς και της ασφάλειας χρήσης της ιστοσελίδας. Λίγα ελληνικά ξενοδοχεία
χρησιμοποιούν αυτόματο σύστημα κρατήσεων, που αποτελεί τον πιο αξιόπιστο τρόπο
κράτησης, ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό σχετικά με την τιμολόγηση των εκροών τους
και παρέχουν πλήρη ασφάλεια στις συναλλαγές και στα προσωπικά δεδομένα του
καταναλωτικού κοινού. Αξίζει να σημειωθεί ότι μικρότερη επιρροή ασκούν οι υπόλοιπες
μεταβλητές χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της έρευνας.

5.2 Προτάσεις
Οι προτάσεις για βελτίωση των ιστοσελίδων των ελληνικών ξενοδοχείων είναι οι
εξής:
X Συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό την αναβάθμιση των
τεχνολογικών εφαρμογών πληροφορικής στις ιστοσελίδες,
X Άμεση ενημέρωση και ανανέωση των ιστοσελίδων των ξενοδοχειακών
μονάδων της ημεδαπής με προσφορές αλλά και την τιμολόγηση των
προϊόντων τους,
X Χρήση του αυτόματου συστήματος κρατήσεων.
X Αναβάθμιση των ιστοσελίδων ώστε να παρέχουν πλήρη ασφάλεια των
προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών των πελατών.
Τέλος η μελλοντική έρευνα οφείλει να προσδώσει βαρύτητα στην ανάλυση του
περιεχομένου των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων με βάση άλλα χαρακτηριστικά τους όπως
είναι η ποιότητα (αριθμός αστεριών) αλλά και ο τόπος δραστηριοποίησης. Η εφαρμογή μιας
79

έρευνας, για το σύνολο της χώρας, μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη πιο δυναμικών
συμπερασμάτων. Επίσης μέσα από την κατάλληλη ανάγνωση των ευρημάτων αυτών,
μπορούν να ασκηθούν και οι κατάλληλες πολιτικές με σκοπό τη βελτίωση της ηλεκτρονικής
δραστηριοποίησης των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
[1] Chung, T. and Law, R. (2003) ‘’Developing a performance indicator for hotel websites’’,
Hospitality Management, vol. 22, pp. 119-125. (www.sciencedirect.com)
[2] Hashim, N. H., Murphy, J., Purchase, S. and O’Connor, P. (2010) ‘’Website and email
adoption by Malaysian hotels’’, International Journal of Hospitality Management,

vol.

29, pp. 194-196. (www.sciencedirect.com)
[3] Kim, S. and Mattila, A. S. (2011) ‘’An examination of electronic video clips in the context
of hotel Websites’’, International Journal of Hospitality Management, vol.

30,

pp.

612-618. (www.sciencedirect.com)
[4] Law, R. and Cheung, C. (2006) ‘’A study of the perce ived importance of the overall
website quality of different classes of hotels’’, Hospitality Management, vol. 25, pp. 525
531. (www.sciencedirect.com)
[5] Law, R., Qi, S. and Buhalis, D. (2010) ‘’Progress in tourism management: A review of
website evaluation in tourism research’’, Tourism Management, vol. 31, pp. 297-313.
(www.sciencedirect.com)
[6] Lituchy, T. R. and Barra, R. A. (2008) ‘'International issues of the design and usage of
websites for e-commerce: Hotel and airline examples’’, Journal of Engineering and
Technology Management, vol. 25, pp. 93-111. (www.sciencedirect.com)
[7] Minazzi, R. (2005) ‘’Hotels Quality Programs’’, Working Paper, Institute of Economics and
Marketing of Milano, No 14. (www.ssrn.com)
[8] Morosan, C. and Jeong, M. (2008) ‘’Users’ perceptions of two types of hotel reservation
Websites’’, International Journal of Hospitality Management, vol. 27, pp. 284-292.
(www.sciencedirect.com)
[9] Rong, J., Li, G. and Law, R. (2009) ‘’A contrast analys is of online hotel web service
purchasers and browsers’’, International Journal of

Hospitality Management, vol. 28,

pp. 466-478. (www.sciencedirect.com)
[10] Scaglione, M., Schegg, R. and Murphy, J. (2009) ‘’Website adoption and sales
performance in Valais’ hospitality industry’’, Technovation, vol. 29, pp. 625-631.
(www.sciencedirect.com)
[11] Schmidt, S., Cantallops, A. S. and Pizzutti, S. C. (2008) ‘’The characteristics of hotel
websites and their implications for website effectiveness’’, International Journal of
Hospitality Management, vol. 27, pp. 504-516. (www.sciencedirect.com)

81

[12] Shuai, J. J. and Wu, W. W. (2011) ‘’Evaluating the influence of E-marketing on hotel
performance by DEA and grey entropy’’, Expert Systems with Applications, vol. 38, pp.
8763-8769. (www.sciencedirect.com)
[13] Sparks, B. A. and Browning, V. (2011) ‘’The impact of online reviews on hotel booking
intentions

and

perception

of

trust’’,

Tourism

Management,

pp.1-14.

(www.sciencedirect.com)
[14] Wang, C. H., Chen, K. Y. and Chen, S. C. (2011) ‘’Total quality management, market
orientation and hotel performance: The moderating effects of external environmental
factors’’, International Journal of Hospitality Management. (www.sciencedirect.com)
[15] Wong, J. and Law, R. (2005) ‘’Analysing the intention to purchase on hotel websites: a
study of travellers to Hong Kong’’, Hospitality Management, vol. 24, pp. 311-329.
(www.sciencedirect.com)
[16] Ye, Q., Law, R., Gu, B. and Chen, W. (2011) ’’The influ ence of user-generated content
on traveller behaviour: An empirical investigation on the effects of e-word-of-mouth to
hotel online bookings’’, Computers in Human Behaviour, vol. 27, pp. 634-639.
(www.sciencedirect.com)
[17] Ye, Q., Law, R. and Gu, B. (2009) ‘’The impact of online user reviews on hotel room
sales’’,

International Journal of Hospitality Management, vol. 28, pp. 180-182.

(www.sciencedirect.com)
[18] LIFE Third Countries Project Number, LIFE03 TCY/CY/000018, (2005), ‘’Development
of best management systems for high priority waste streams in Cyprus’’.

82

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

83

Ελληνικά Ξενοδοχεία
Ξενοδοχείο Νεφέλη
Ξενοδοχείο Alexander
Hotel Panorama
Ξενοδοχείο Κυβέλη
Egnatia Hotel
Arcadia Hotel
Hotel Phillipion
Hotel Thassos
Hotel Anatolia
Dimitris Hotel
Hotel Nemesis
Hotel Kouros
Lucy Hotel
Hotel Egnatia
Hotel Alexandros
Hotel Philoxenia
Ίσμαρος Hotel
Hotel Imaret
Hotel Rodopi
Hotel Esperia
Hotel Natassa
Granitis Hotel
Hotel Z Palace
Ξενώνας Τζιβαέρι
Hotel Philoxenia
Oceanis Kavala
Hotel Xenia
Hotel Ορφέας
Air Hotel
Hotel Marianna
Hotel Lechalet
Chris and Eve
Hotel Petrinos Lofos
Elena Hotel
Ξενοδοχείο Τοσκα
Hotel Achileion
Hotel Belair

Ιστοσελίδα
http://www.nefelihotel-sa.gr/
http://www.alexbh.gr/
http://www.panorama-hotel.gr/
http://www.kyveli-hotel.gr/site/?q=el
http://www.egnatiahotel.gr/
http://www.arcadiahotel.gr/
http://www.philippion.gr
http://www.hotel-thassos.gr/
http://www.anatoliahotel.gr/
http://www.dimitrishotel-thassos.gr/
http://www.hotelnemesis.gr/
http://www.hotelkourosdrama.gr
http://www.lucyhotel.gr/home/
http://www.egnatia-hotel.gr
http://www.hotelalexandros.net/
http://www.philoxeniadrama.gr/
http://www.ismaroshotel.com/home/
http://www.imaret.gr/i
http://www. rodopi-hotel.com/el/
http://www.esperiakavala.gr/
http://www.hotelnatassa.gr/index.php
http://www.granitishotel.gr/
http://www.zpalace.gr/
http://www.tzivaeri.eu/
http://www.hotel-philoxenia.gr/
http://www.oceaniskavala.gr/
http://www.xeniadrama.gr/
http://www.hotel-orfeas.gr/
http://www.airotel.gr/hotel/galaxy hotel
http://www.marianna-hotel.gr
http://www.lechalet.gr/
http://www.chris-eve. com/
http://www.petrinoslofos.gr/
http://www.elenahotel.com.gr/
http://www.tosca.gr/
http://hotel-achillion-palace-drama.focusgreece.gr
http://www.bellairhotel.gr/

Κείμενο για
Υπηρεσίες
1
1
1
1
0,67
1
0,67
0,67
1
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
1
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
1
0,67
0,67
0,67
0,67
1
0,67
0,67
0,67
1
1
0,33
0,67
0,67
0,67
1

Φωτογραφίες για
Υπηρεσίες
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,67
1
1
0,67
1

Κείμενο για
Δωμάτια
1
1
1
1
0,67
1
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,33
0,67
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1
0,67
0,33
0,33
0,67
0,67
0,67
0,67
0,33
0,67
0,33
0
0,33
0,33
0,33

Φωτογραφίες για
Δωμάτια
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,67
1
0,67
1
0,67
0,33
0,67

Κείμενο για
Περιοχή
1
1
1
0,67
1
1
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
1
0,67
0,67
0,67
1
1
1
1
0,67
0,67
1
0,67
0,67
0,67
0
0,33
1
0,67
0,67
0
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Ελληνικά Ξενοδοχεία
Ξενοδοχείο Νεφέλη
Ξενοδοχείο Alexander
Hotel Panorama
Ξενοδοχείο Κυβέλη
Egnatia Hotel
Arcadia Hotel
Hotel Phillipion
Hotel Thassos
Hotel Anatolia
Dimitris Hotel
Hotel Nemesis
Hotel Kouros
Lucy Hotel
Hotel Egnatia
Hotel Alexandras
Hotel Philoxenia
Ίσμαρος Hotel
Hotel Imaret
Hotel Rodopi
Hotel Esperia
Hotel Natassa
Granitis Hotel
Hotel Z Palace
Ξενώνας Τζιβαέρι
Hotel Philoxenia
Oceanis Kavala
Hotel Xenia
Hotel Ορφέας
Air Hotel
Hotel Marianna
Hotel Lechalet
Chris and Eve
Hotel Petrinos Lofos
Elena Hotel
Ξενοδοχείο Τοσκα
Hotel Achileion
Hotel Belair

Φωτογραφίες
για Περιοχή
1
1
1
1
1
0,67
0,67
0,67
0,67
1
1
1
0,67
0,67
0
1
0,67
0
0,33
0,67
0,67
0,67
1
1
1
0,33
1
0
0,67
1
0,67
0
0,67
0,67
0,67
0,67
0

Υπηρεσίες σε
Πολυμέσα

Τιμή
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Δωμάτια σε
Πολυμέσα
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Περιοχή σε
Πολυμέσα
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

Δομημένο
Μενού

Ιστοσελίδα
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

Πληροφορίες για
Περιοχή
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
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Ελληνικά Ξενοδοχεία
Ξενοδοχείο Νεφέλη
Ξενοδοχείο Alexander
Hotel Panorama
Ξενοδοχείο Κυβέλη
Egnatia Hotel
Arcadia Hotel
Hotel Phillipion
Hotel Thassos
Hotel Anatolia
Dimitris Hotel
Hotel Nemesis
Hotel Kouros
Lucy Hotel
Hotel Egnatia
Hotel Alexandras
Hotel Philoxenia
Ίσμαρος Hotel
Hotel Imaret
Hotel Rodopi
Hotel Esperia
Hotel Natassa
Granitis Hotel
Hotel Z Palace
Ξενώνας Τζιβαέρι
Hotel Philoxenia
Oceanis Kavala
Hotel Xenia
Hotel Ορφέας
Air Hotel
Hotel Marianna
Hotel Lechalet
Chris and Eve
Hotel Petrinos Lofos
Elena Hotel
Ξενοδοχείο Τοσκα
Hotel Achileion
Hotel Belair

Υπερσυνδέσεις
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0

Σύστημα
Κρατήσεων
1
1
1
0,67
1
1
1
1
1
1
0,67
0,67
1
1
0,67
1
0,67
1
0,67
0,67
1
0,67
1
0,67
0,67
0,67
0,33
1
0,67
0,67
0
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0

Καταχώριση
Χρήστη
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
0,5
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0

Newsletter
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Συχνές
Ερωτήσεις

Ασφάλεια
Χρήσης
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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Ευρωπαϊκά Ξενοδοχεία
Hotel Radison Blu
Hotel Ada Palace
Hotel Lsa Rome
Hotel Banke
Hotel Castille
Vinci Vitt Barcelona
Jumeirah Hotel Via Veneto
Hotel Baglioni
Hotel Balzac
Hotel Ritz Madrid
Hotel Paris Firenze
Hotel Olivia Plaza
Hotel Welligton
Hotel Regina
Venetia Palace Hotel
Hotel Lutetia
Hotel Granmelia
Grand Hotel Minerva
Hotel Vervet
Petit Mayor Plaza
Hotel Calzaiuoli
Hotel de Seine
Hotel Le Pradey
Hotel Casa Fuster
Tonic Hotel
Hotel Albergo Ottocento
Hotel Galileo
Hotel Palacio de tepa
Hotel Dellatoreargentina
Hotel Londra Firenze
Eurostars Ramplas
Hotel Barcelona Plaza
Hotel Maturin
Hotel Raphael

Ιστοσελίδα
http://www. radissonblu.com/pradohotel-madrid
http://www.hoteladapalace-madrid.com/
http://www. hotelisa. net/
http://www.derbyhotels.com/en/hotel-banke/
http://www.castille.com
http://www.vinccihoteles.com/
http://www.jumeirah.com
http://www.hotelbaglioni.it/
http://www.hotelbalzac.com/
http://www. ritzmadrid.com/
http://www. parishotel. it/
http://www.oliviahotels.es
http://www.hotel-wellington.com/
http://www. regina-hotel.com
http://www.venetiapalacehotel.com/
http://www.lutetia-paris.com/
http://www.granmeliarome.com
http://www.grandhotelminerva.com/index eng.html
http://www.hotelvernet.com/
http://www.hthoteles.com/en/hotel-petit-palace-mayor-plaza-madrid/
http://calzaiuoli-hotel-florence.h-rez.com/
http://www.hotel-de-seine.com/
http://www.lepradey.com/
http://casa-fuster-barcelona.hotel-rez.com
http://www.tonic-hotel.com/
http://www.albergottocento.it/
http://www.galileo-paris-hotel.com/
http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/spain/madrid/nh-palacio-de-tepa.html
http://www.dellatorreargentina.com
http://www.hotellondraflorence.com/
http://www.eurostarshotels.co.uk/eurostars-ramblas.html
http://barcelonaplaza.barcelonahotels.it/
http://www.le-mathurin.com
http://www. raphael-hotel.com/
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Κείμενο για
Δωμάτια

Φωτογραφίες
για Δωμάτια
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1
1
0,67
0,067
0,67
0,67
0,67
0,67
1
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
1
1
0,67
0,67
0,67

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ευρωπαϊκά Ξενοδοχεία
Hotel Radison Blu
Hotel Ada Palace
Hotel Lsa Rome
Hotel Banke
Hotel Castille
Vinci Vitt Barcelona
Jumeirah Hotel Via Veneto
Hotel Baglioni
Hotel Balzac
Hotel Ritz Madrid
Hotel Paris Firenze
Hotel Olivia Plaza
Hotel Welligton
Hotel Regina
Venetia Palace Hotel
Hotel Lutetia
Hotel Granmelia
Grand Hotel Minerva
Hotel Vervet
Petit Mayor Plaza
Hotel Calzaiuoli
Hotel de Seine
Hotel Le Pradey
Hotel Casa Fuster
Tonic Hotel
Hotel Albergo Ottocento
Hotel Galileo
Hotel Palacio de tepa
Hotel Dellatoreargentina
Hotel Londra Firenze
Eurostars Ramplas
Hotel Barcelona Plaza
Hotel Maturin
Hotel Raphael

Κείμενο για
Περιοχή
1
1
0,67
1
0,67
0,67
1
0,67
0,67
0,67
1
1
0,67
0,67
0,33
1
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,33
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,33
0,33

Φωτογραφίες για
Περιοχή
1
1
1
0,67
0,67
0,67
1
0,67
0,67
0,67
0,67
1
0,67
1
0,67
1
0,67
1
0,67
0,67
0,67
1
0,67
0,67
0,67
0,33
0,67
0,67
0,33
0,33
0,33
0,67
0,33
0,33

Τιμή
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

Υπηρεσίες σε
Πολυμέσα

Δωμάτια σε
Πολυμέσα
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Περιοχή σε
Πολυμέσα
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Ιστοσελίδα
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ευρωπαϊκά Ξενοδοχεία
Hotel Radison Blu
Hotel Ada Palace
Hotel Lsa Rome
Hotel Banke
Hotel Castille
Vinci Vitt Barcelona
Jumeirah Hotel Via Veneto
Hotel Baglioni
Hotel Balzac
Hotel Ritz Madrid
Hotel Paris Firenze
Hotel Olivia Plaza
Hotel Welligton
Hotel Regina
Venetia Palace Hotel
Hotel Lutetia
Hotel Granmelia
Grand Hotel Minerva
Hotel Vervet
Petit Mayor Plaza
Hotel Calzaiuoli
Hotel de Seine
Hotel Le Pradey
Hotel Casa Fuster
Tonic Hotel
Hotel Albergo Ottocento
Hotel Galileo
Hotel Palacio de tepa
Hotel Dellatoreargentina
Hotel Londra Firenze
Eurostars Ramplas
Hotel Barcelona Plaza
Hotel Maturin
Hotel Raphael

Δομημένο
Μενού
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Πληροφορίες
για Περιοχή

Υπερσυνδέσεις
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0

Σύστημα
Κρατήσεων
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,67
1
1
0,67
1
1
1
1
1
0,67
0,67
1
1

Καταχώριση
Χρήστη
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
0,5
1
1
1
0,5
0,5
1
1

Newsletter
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Συχνές
Ερωτήσεις

Ασφάλεια
Χρήσης
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
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Χαρακτηριστικά

Βαρύτητες

Κείμενο για υπηρεσίες δωμάτια

Καθόλου κείμενο
Απλή παραπομπή
Απλό κείμενο
Πλήρες κείμενο

0
0,33
0,67
1

0,15

Φωτογραφίες και
πολυμέσα για υπηρεσίες δωμάτια

Καμία Φωτογραφία
1 φωτογραφία
2-4 φωτογραφίες
4+ φωτογραφίες

0
0,33
0,67
1

0,2

Κείμενο -φωτογραφίεςπολυμέσα για περιοχή

Καθόλου κείμενο
Απλή παραπομπή
Απλό κείμενο
Πλήρες κείμενο
Καμία Φωτογραφία
1 φωτογραφία
2-4 φωτογραφίες
4+ φωτογραφίες

0
0,33
0,67
1
0
0,33
0,67
1

0,1

Δομημένο μενού-ευκολίασύνδεσμοι -συχνές
ερωτήσεις

Σύστημα κρατήσεων

Καταχώριση χρήστηnewsletter

Ασφάλεια χρήστη

Όχι

0

Ναι

1

0,1

Κανένα σύστημα
E-mail
Φόρμα
Αυτόματο σύστημα

0
0,33
0,67
1

Καμία καταχώριση
Φόρμα βασικών
στοιχείων
Πλήρες προφίλ

0
0,5
1

Όχι

0

Ναι

1

Όχι

0

Ναι

1

0,2

0,1

0,15
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