
Marketing Plan 2018 



www.marketinggreece.com 1

Στρατηγικοί στόχοι 

Bελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της 
ζήτησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος

Άμβλυνση της εποχικότητας και καλύτερη 
γεωγραφική κατανομή του εισοδήματος από τον 
εισερχόμενο τουρισμό 

Αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης των 
επισκεπτών
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• Αξιοποίηση της πολιτιστικής εμπειρίας και της γαστρονομίας για τον 
εμπλουτισμό των τουριστικών προϊόντων και τον σχεδιασμό ολιστικών 
εμπειριών

• Ενδυνάμωση του μεριδίου αγοράς στις κύριες αγορές και διείσδυση σε 
ανερχόμενες, με στοχευμένες ενέργειες προβολής 

• Προώθηση περισσότερων προορισμών της Ελλάδας σε συγκεκριμένα 
κοινά – στόχους

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2018 

Kύριοι άξονες δράσης 

• Υλοποίηση ενεργειών για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού 

• Αναβάθμιση του προϊόντος Sun & Beach και προώθηση σε ελκυστικά 
τμήματα αγοράς (π.χ. υψηλής δαπάνης)

• Προβολή τουριστικά αξιοποιήσιμων εκδηλώσεων και φεστιβάλ για την 
ανάδειξη τουριστικών προϊόντων και εμπειριών 

• Αντιστοίχιση της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης (π.χ. με αξιοποίηση των 
στοιχείων για τον προγραμματισμό των θέσεων των αεροπορικών εταιριών) 
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Discovergreece.com & Εcosystem

• Ταξιδιωτικό portal (1+6 γλώσσες) με πλούσιο περιεχόμενο που εμπνέει καθημερινά χιλιάδες δυνητικούς επισκέπτες 
• > 3.3 εκ επισκέψεις το 2017, ενεργή κοινότητα με > 1.1 εκ followers
• Aμιγώς ταξιδιωτικό κοινό, 70% διεθνές κοινό - 30% Έλληνες
• Wanderlust: ψηφιακή καμπάνια «αναζήτησης» νέων εμπειριών 
• Εργαλείο καμπανιών 

Διεθνές δίκτυο δημοσίων σχέσεων (στρατηγική συνεργασία Aegean)

• 3 γραφεία PR
• Δημοσιογραφικές αποστολές και bloggers/ vloggers trips
• Blogtrotters: ψηφιακή πλατφόρμα προώθησης storytelling ταξιδιωτικών εμπειριών για διεθνείς digital influencers

Καμπάνιες 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπανιών διαφορετικού εύρους ανάλογα με τις  ανάγκες: από καμπάνιες στα Social Media και 
καμπάνιες προβολής συγκεκριμένων προϊόντων ή σε επιλεγμένες αγορές, ως ολιστικά/ 360ο προγράμματα προβολής 

• Υλοποίηση με όχημα το discovergreece.com (ως κύριο μέσο ή συνδυαστικά)  

Ειδικά Projects 

• Στρατηγικές μελέτες, με αξιοποίηση της πλούσιας και αξιόπιστης βάσης του SETE Intelligence 
• Προγράμματα εκπαίδευσης στο Digital Marketing 

ΦΑΣΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
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Γαστρονομία, Φύση & Δραστηριότητες 

ως enablers για τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας

ΣΤΟΧΕΥΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Sun & Beach 

Culture & Religion

City Break 

Nautical 

ΜΙCE 

Οδικός 



www.marketinggreece.com 4

Αποτελεί το βασικό-flagship προϊόν, για το οποίο σχεδιάζονται 
αυξανόμενης έντασης προωθητικές ενέργειες από τα μέσα 
Ιανουαρίου μέχρι και τον Οκτώβριο για κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Στόχος η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στις «star» αγορές και η 
διείσδυση σε δυνητικές με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά (μέση 
δαπάνη & διαμονή)

Εμπλουτισμός προϊόντος με εξειδικευμένες εμπειρίες/υποπροϊόντα
που βασίζονται στα ενδιαφέροντα της κάθε αγοράς, με σκοπό τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Εντατική προώθηση του υποπροϊόντος Summer+ το οποίο εστιάζει 
σε πελάτες που ταξιδεύουν όλο τον χρόνο και του υποπροϊόντος High 
End το οποίο στοχεύει  σε πελάτες υψηλής δαπάνης/ταξίδι (>1.500€) 

Προγραμματισμός στοχευμένης επικοινωνίας & προβολής σε 
ελκυστικά τμήματα αγοράς (π.χ. Families, LGBT)
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SUN & BEACH
Στρατηγικές Κατευθύνσεις 
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Κυρίαρχος στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης για την Marketing Greece και τον ΣΕΤΕ, καθώς 
διαφοροποιεί το τουριστικό προϊόν, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά του και αυξάνει την 
προστιθέμενη αξία στην εμπειρία του δυνητικού επισκέπτη

Αξιοποίηση της δυναμικής του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομίας

Προβολή του πλούσιου πολιτισμικού κεφαλαίου της χώρας και στοχευμένη προώθηση του 
Culture & Religion ως κύριο ελληνικό USP  (Reason to visit Greece), με στόχο την ανάδειξη 
της χώρας ως διεθνούς προορισμού πολιτιστικού τουρισμού

Αξιοποίηση του Culture & Religion για τον εμπλουτισμό άλλων τουριστικών προϊόντων  
(π.χ. Sun& Beach και City Break) και την αύξηση των δαπανών των επισκεπτών 

Προώθηση αξιόλογων εκδηλώσεων και φεστιβάλ  για την ανάδειξη του πολύμορφου 
πολιτισμικού προϊόντος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών προορισμών 

Μέσω του Culture & Religion επιδιώκεται η δυναμική αύξηση του μεριδίου αγοράς στις 
κύριες αγορές, η διείσδυση στις δυνητικές αγορές, αλλά και η μείωση της εποχικότητας

Έμφαση δίνεται στην «Πολιτιστική Εμπειρία» και το ανθρώπινο στοιχείο που βιώνει/ 
συμμετέχει σε πολιτιστικές δραστηριότητες
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CULTURE & RELIGION
Στρατηγικές Κατευθύνσεις 
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CITY BREAK
Στρατηγικές Κατευθύνσεις 

Στρατηγικός στόχος η τοποθέτηση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ως 
δημοφιλών προορισμών City Break, με αύξηση του αριθμού των επισκεπτών που 
επιλέγουν τις πόλεις αυτές  ως τελικό προορισμό (Pure City Breakers)

Ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων με έμφαση στις δραστηριότητες υψηλού 
ενδιαφέροντος για τους City Breakers (αξιοθέατα, ατμόσφαιρα πόλης, φαγητό / 
ποτό, ψώνια, μουσεία/ εκθέσεις κτλ), με στόχο την υψηλότερη μέση διαμονή και 
δαπάνη του επισκέπτη 

Πρωταρχική προτεραιότητα η Αθήνα. Στοχευμένη προβολή στα μέσα της 
Marketing Greece (Discovergreece.com & Ecosystem, Wanderlust, PR) με έμφαση 
στους μήνες χαμηλότερης επισκεψιµότητας

Ένταξη της Θεσσαλονίκης σε ψηφιακό πρόγραμμα προβολής, με στόχο την 
αύξηση του City Break μεριδίου αγοράς της

Εμπλουτισμός & αναβάθμιση του προϊόντος μέσω προώθησης flagship 
εκδηλώσεων ως πόλου έλξης City Break επισκεπτών τους μη δημοφιλείς μήνες 
(Αυθεντικός Μαραθώνιος, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κλπ)

Ενσωμάτωση στο προϊόν City Break μοναδικών στοιχείων του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος, π.χ. με τον συνδυασμό πόλης-θάλασσας
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Αξιοποίηση του MICE για μείωση εποχικότητας και συμπληρωματική 
δράση με το προϊόν Sun and Beach που παρουσιάζει έντονη εποχικότητα 
τον Ιούλιο/Αύγουστο

Συνδυασμός με άλλα τουριστικά προϊόντα (Sun and Beach, City Break, 
Culture, Gastronomy) με στόχο την επιμήκυνση της παραμονής των 
επισκεπτών MICE στην Ελλάδα και την αύξηση της πιθανότητας 
επαναληπτικών επισκέψεων

Δράσεις προσέλκυσης συνεδρίων όπως π.χ. διοργάνωση fam trips για 
επαγγελματίες διοργανωτές και συμμετοχή σε εκθέσεις

Επιδίωξη B2B συνεργασιών, μεταξύ της Marketing Greece και των 
εμπλεκόμενων φορέων,  με στόχο την συντονισμένη προώθηση του 
MICE προϊόντος 
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ΜΙCE 
Στρατηγικές Κατευθύνσεις 
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Προβολή της ακτογραμμής της χώρας και των πολυάριθμων 
νησιών ως μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το προϊόν 
Nautical 

Ανάγκη ανάπτυξης & διαχείρισης ηλεκτρονικού περιεχομένου 
για το Yachting προϊόν, με στόχο την παροχή όλης της αναγκαίας 
πληροφόρησης στον δυνητικό επισκέπτη

To Discovergreece.com έχει τη δυναμική να διαδραματίσει αυτό 
το ρόλο παρουσιάζοντας με ελκυστικό τρόπο τις οργανωμένες 
μαρίνες της Ελλάδας και παρέχοντας τη δυνατότητα σχεδιασμού 
και υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων τουριστικής 
προβολής

Στοχευμένη προώθηση του Cruising σε σημαντικές αγορές 
προέλευσης επισκεπτών κρουαζιέρας (π.χ. ΗΠΑ),  λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δυνητικών επισκεπτών
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NAUTICAL 
Στρατηγικές Κατευθύνσεις 
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ΟΔΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Στρατηγικές Κατευθύνσεις 

Ανάπτυξη του οδικού τουρισμού συνδυαστικά με τα κύρια 
τουριστικά προϊόντα (Sun and Beach, Πολιτιστικός, City Break) 
για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας 

Στόχευση στις κύριες αγορές οδικών επισκεπτών (π.χ. Τουρκία) 
αλλά και σε ανερχόμενες (π.χ. Ρουμανία, Πολωνία)

Προβολή των τουριστικών προϊόντων και εμπειριών της 
Βόρειας Ελλάδας,  η οποία και αποτελεί τον κύριο προορισμό 
για τον οδικό τουρισμό 

Στοχευμένες ενέργειες για την αύξηση της δαπάνης των οδικών 
επισκεπτών 
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GASTRONOMY
Στρατηγικές Κατευθύνσεις 

Στρατηγικός πυλώνας για τον ΣΕΤΕ & την Marketing Greece που 
εμπλουτίζει την τουριστική εμπειρία

Αξιοποίηση της γαστρονομίας για την ενίσχυση της εικόνας ενός 
προορισμού και τον προσδιορισμό της επικοινωνιακής του 
στρατηγικής 

Προβολή των οργανωμένων wineroutes και επισκέψιμων 
οινοποιείων ως βασικό enabler για την ανακάλυψη του προορισμού 
και των προϊόντων του (ιδανικός συνδυασμός με Culture & Religion)

Ο αγροτουρισμός- λειτουργώντας συνδυαστικά με τη γαστρονομία, 
τα πολιτιστικά στοιχεία  και τις παραδόσεις - προσφέρει αυθεντικές 
βιωματικές εμπειρίες (π.χ. συμμετοχή στον τρύγο) και μπορεί να 
αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε προορισμού 
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NATURE & ACTIVITIES
Στρατηγικές Κατευθύνσεις 

Το υποπροϊόν φύση & δραστηριότητες δύναται να εμπλουτίσει 
το τουριστικό προϊόν, με στόχευση στις κατάλληλες αγορές 

Αξιοποίηση για την προβολή λιγότερο γνωστών προορισμών με 
αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και αυθεντικό χαρακτήρα

Εξυπηρετεί την στρατηγική 4 εποχών, καθώς βρίσκει εφαρμογή 
όλο το χρόνο  και αποτελεί ισχυρό enabler για ελκυστικά 
τμήματα αγοράς
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• Ενέργειες για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού 

• Προβολή προορισμών που βασίζονται στη στήριξη των 
Ελλήνων επισκεπτών και παρουσιάζουν ελκυστική πρόταση 
αξίας

• Προώθηση εμπειριών που εμπλουτίζουν την εμπειρία του 
Έλληνα επισκέπτη 

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ

Ιταλία, Σκανδιναβία (Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία), 
Πολωνία, Τουρκία, Ολλανδία, Ρωσία, Ρουμανία 
(ανερχόμενη), Κύπρος, Βέλγιο, Ελβετία 

Βαλκάνια (αξιοποίηση της αύξησης του οδικού τουρισμού), 
Ισπανία, Ισραήλ

Αγορές που αποτελούν ευκαιρία & απαιτούν εξειδικευμένη 
στρατηγική: Κίνα, Βραζιλία, Αραβικές χώρες

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ* ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
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ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

*H σειρά παρουσίασης είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί σειρά προτεραιότητας 
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Προορισμοί
με αυθεντική πρόταση αξίας  

Προορισμοί με χαμηλότερη συνδεσιμότητα
και μικρότερο αριθμό ξενοδοχειακών
μονάδων, αλλά αυθεντική πρόταση αξίας.
Προώθηση “local hood”, έμφαση στο
ανθρώπινο στοιχειό ως μέρος της
εμπειρίας.

Προορισμοί με προϋποθέσεις ανάπτυξης, 
καλή συνδεσιμότητα, ικανή δυναμικότητα 
και υποδομές για να ικανοποιηθεί 
δυνητικά η ζήτηση και να δημιουργηθεί 
ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο τουριστικών 
προϊόντων. 

Landmark προορισμοί 

Δημοφιλείς προορισμοί με υψηλή
συνδεσιμότητα και μεγάλη δυναμική.
Αξιοποίηση για προώθηση
εξειδικευμένων προϊόντων (π.χ.
Summer+, High end) με ένα βιώσιμο
τρόπο και με στόχο την εξομάλυνση της
υψηλής ροής επισκεπτών τους μήνες
αιχμής.

Προορισμοί με
υψηλή δυναμική  

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ



Ευχαριστούμε 


