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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Προ της ανάγνωσης - µελέτης 

του παρόντος επισηµαίνουµε 

στον αναγνώστη ότι το παρόν 

δεν αποτελεί σχέδιο τουριστικής 

ανάπτυξης του ∆ήµου 

Καβάλας, δηλαδή δεν προτείνει 

αλλαγές σε δοµές π.χ. δίκτυο 

συγκοινωνίας,  αλλά Σχέδιο 

Τουριστικής Προβολής που 

σηµαίνει ότι λαµβάνει υπόψη 

τα υφιστάµενα δεδοµένα, τις 

τάσεις των αγορών και τις 

προοπτικές. Ακόμη το παρόν 

ΣΔΤΠ θέτει τους στόχους τους 

σκοπούς και τις δράσεις που θα 

υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο 

που θα προκύψει από τον 

Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό 

που θα προκηρύξει ο Φορέας 

υλοποίησης του ΣΔΤΠ.
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ΓΈΝΙΚΑ

Όπως επισηµάνθηκε και στο Σχέδιο 

Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Καβάλας 

το 2018, η θετική εξέλιξη της τουριστικής 

κίνησης της Καβάλας είναι ένα ενθαρρυντικό 

γεγονός, το οποίο επιβάλλεται να µην 

αποκτήσει συγκυριακό χαρακτήρα αλλά να 

αποτελέσει σταθερή δυναµική στη τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής. Για τον λόγο αυτό 

είναι απολύτως απαραίτητο η θετική 

αυτή εξέλιξη µε κατάλληλες ενέργειες να 

κεφαλαιοποιηθεί ώστε να αποτελέσει το 

εφαλτήριο µιας σταθερής δυναµικής πορείας 

του τουριστικού προορισµού.

Το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

επιβάλει όλο και πιο έντονα την ανάγκη ενός 

ολοκληρωµένου µακροχρόνιου τουριστικού 

σχεδιασµού, το οποίο είναι ακόµη και ως 

τώρα ζητούµενο σε τοπικό αλλά και εθνικό 

επίπεδο.

Η αποτελεσµατική συνεργασία της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης µε την Κεντρική ∆ιοίκηση 

την ιδιωτική πρωτοβουλία και την κοινωνία 

έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή 

αναβαθµισµένων τουριστικών προϊόντων, τα 

οποία συµβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη 

της περιοχής.
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▸ Στην αξιοποίηση στοιχείων τουριστικής 

κίνησης, στατιστικών ερευνών, µελετών 

κ.α. (Ευρωβαρόµετρο, ΕΟΤ, ΣΕΤΕ, ΞΕΕ 

κ.α.), ώστε η εκτίµηση των τάσεων στην 

τουριστική αγορά για την περιοχή να 

είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική.

▸ Στη µέθοδο ερωτηµατολογίου, που 

πραγµατοποιήθηκε το 2017 µε τη 

συνεργασία της ∆ηµωφέλεια, του 

Συνδέσµου Ξενοδόχων Ν. Καβάλας και 

του ΤΕΙ ΑΜΘ.

▸ Στα στατιστικά στοιχεία που με ΔΤ 

κοινοποίησε ο Σύδεσμος Ξενοδόχων 

για την τουριστική κίνηση σχετικά με 

το πρώτο εξάμηνο του 2018.

▸ Ελήφθησαν υπ’ όψιν αποφάσεις 

της τουριστικής επιτροπής και 

αξιολογήθηκαν τα αποτελέσµατα από 

τη µέχρι τώρα πορεία υλοποίησής τους.

▸ Στην ανάγκη διασύνδεσης της 

τουριστικής επιχειρηµατικότητας µε 

την εν γένει εµπορική - επαγγελµατική 

επιχειρηµατικότητα.

▸ Στην ενίσχυση και ανάπτυξη 

υφισταµένων αγορών, καθώς και στη 

διείσδυση σε νέες.

▸ Στην προετοιµασία νέων µορφών 

τουρισµού και στην ενίσχυση - ανάπτυξη 

νέων.

▸ Στη συνεργασία µε άλλους φορείς για 

καλύτερα αποτελέσµατα και επίτευξη 

οικονοµιών κλίµακας.

▸Στη προσπάθεια ουσιαστικής 

επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου 

ΜΈΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η σύνταξη του 
σχεδίου  τουριστικής 
προβολής για το 
2019 του ∆ήµου 
Καβάλας στηρίχθηκε 
πάνω στους εξής 
βασικούς άξονες:

›
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σταδιακά και µε µεθοδικότητα.

▸ Στη δηµιουργία τουριστικής ταυτότητας µε διαφοροποιήσεις ως 

προς το τουριστικό προϊόν από όλους τους προορισµούς οι οποίοι 

θεωρούνται ανταγωνιστικοί, εντός και εκτός Ελλάδας

▸ Στη δηµιουργία θυλάκων προσέλκυσης επισκεπτών εκτός κλασικής 

τουριστικής περιόδου.

▸ Στη προσπάθεια διασύνδεσης της τουριστικής προβολής και 

ανάπτυξης ως γενικότερου παράγοντα οικονοµικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης, µε την εκπαίδευση τόσο των απασχολούµενων στην 

παραγωγή τουριστικού προϊόντος όσο και των δηµοτών µας.

▸ Στη σταθερότητα της παρακολούθησης του συγκεκριµένου σχεδίου 

Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Καβάλας µε επιµονή και υποµονή χωρίς 

παρεκκλίσεις και αποκλίσεις, µε γνώµονα την σταθερότητα και την 

δηµιουργία µετρήσιµων παραγόντων.
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Σύµφωνα µε το αρθ.70 του Ν.3852/10 το δηµοτικό συµβούλιο, στους τουριστικούς 

δήµους, συγκροτεί επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό 

συµβούλιο θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήµου. 

Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.14840/25-10-12 εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισµού 

«εντός του τελευταίου τριµήνου κάθε έτους καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραµµα 

τουριστικής προβολής του επόµενου έτους από τους φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και τους φορείς του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα 

και υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου τουρισµού για την 

παροχή της σύµφωνης γνώµης».

Το προτεινόµενο σχέδιο προγράµµατος τουριστικής προβολής δεν έχει 

µονοδιάστατο περιεχόµενο, αλλά περιλαµβάνει όλες τις βασικές ενέργειες 

τουριστικής προβολής ενός προορισµού (ηλεκτρονική, έντυπα, εκθέσεις, κ.α.). Οι 

προτεινόµενες ενέργειες εξυπηρετούν τις γενικές κατευθύνσεις της τουριστικής 

στρατηγικής και τους στόχους προώθησης του τουριστικού προορισµού, 

αξιοποιώντας παράλληλα τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα καθιστώντας τον 

προορισμό αναγνωρίσιμο και επιλέξιμο σε τρείς Ηπείρους (Αμερική - Ασία - 

Ευρώπη) και πρωτοπόρο σε καινοτόμες μεθόδους εξυπηρέτησης - ενημέρωσης 

των επισκεπτών του.

Ο προορισµός Καβάλα δεν είναι ένας µονοδιάστατος τουριστικός προορισµός 

αλλά πολυδιάστατος αφού περιλαµβάνει τουριστικά “προϊόντα” τα οποία µε την 

ΓΈΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΈΙΑ

› Ο τουριστικός προορισµός «ΚΑΒΑΛΑ» 

δεν πρέπει να εκλαµβάνεται 

ως µια γεωγραφική περιοχή 

περιχαρακωµένη στα στενά 

διοικητικά όρια του ∆ήµου. Αντιθέτως 

είναι αδήριτη ανάγκη να θεωρείται 

ως ένας προορισµός ο οποίος 

περιλαµβάνει τουριστικούς πόρους 

της ευρύτερης περιοχής (∆υτικές 

ακτές, Παγγαίο, σπήλαιο, κ.α.).
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σωστή παρουσίαση, επικοινωνία και ανάδειξή τους µπορούν να αποτελέσουν 

θέλγητρα προσέλκυσης επισκεπτών και µάλιστα πολλές φορές ποιοτικά ανωτέρου 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου από τον κλασικό τουρισµό (3S). 

Η διάχυση του τουριστικού οφέλους είναι τόσο πιο αποτελεσµατική όσο  

πιο πλούσια είναι τα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του 

προωθούµενου τουριστικού προϊόντος. Ως εκ τούτου τα τοπικά σχέδια προβολής 

των ∆ήµων πρέπει να είναι αποτέλεσµα όχι απλά αθροιστικής αλλά συνθετικής 

εκ παράλληλου διαδικασίας. 

   

Η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος τουριστικής προβολής, σε σηµαντικό 

βαθµό εξαρτάται από τον βαθµό υλοποίησης του.

Όπως επισηµάνθηκε και στο Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Καβάλας 

το 2018, η θετική εξέλιξη της τουριστικής κίνησης της Καβάλας (µε την επίσηµη 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος στην πόλη µας) είναι ένα ενθαρρυντικό 

γεγονός, το οποίο επιβάλλεται να «θεσµοθετηθεί” και να αποκλείσει δια 

παντός  τον οποιονδήποτε συγκυριακό χαρακτήρα (λόγω πολιτικοοικονοµικών 

καταστάσεων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή), αλλά να αποτελέσει σταθερή 

δυναµική στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Για τον λόγο αυτό είναι θεσµικά απαραίτητο η θετική αυτή εξέλιξη µε κατάλληλες 

ενέργειες και στοχευµένες δράσεις µε πλάνο και µε ορθή διαχείριση, να 

κεφαλαιοποιηθεί ώστε να αποτελέσει το εφαλτήριο της δυναµικής πορείας 

του τουριστικού προορισµού.

Το σύγχρονο ανταγωνιστικό  και µεταλλασσόµενο περιβάλλον επιβάλει όλο 

και πιο έντονα την ανάγκη ενός ολοκληρωµένου µακροχρόνιου τουριστικού 

σχεδιασµού µε στόχους, τακτική και φυσικά συλλογικό πλάνο µε υποµονή και 

επιµονή ως προς τις κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και το αποτέλεσµα τους.

Η αποτελεσµατική συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την Κεντρική 

∆ιοίκηση την ιδιωτική πρωτοβουλία και την κοινωνία έχει ως αποτέλεσµα την 

παραγωγή αναβαθµισµένων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία 

συµβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος προβολής, σε σηµαντικό 

βαθµό εξαρτάται από τον βαθµό υλοποίησης του, και την αλληλουχία και 

συµπληρωµατικότητα µε την οποία θα υλοποιηθούν οι διάφορες στοχευµένες 

δράσεις.
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Σύμφωνα με το ΣΔΤΠ 2018 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 και μέχρι σήμερα 

υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

▸ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΈ ΈΚΘΈΣΈΙΣ

ΙΜΤΜ 2018 (Iσραήλ) 06–07/02/2018

Η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, συμμετείχε στην έκθεση ως συνεκθέτης στο περίπτερο του 

ΕΟΤ.  Πραγματοποιήθηκαν επαφές με τουριστικά γραφεία και συζητήσεις με 

υπευθύνους του τουριστικού τομέα γενικότερα.

ΟΤΜ 2018 (Βομβάη) 18–20/02/2018

Ως συνεκθέτης στο περίπτερο του ΕΟΤ συμμετείχε η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ στην έκθεση 

της Βομβάης. Αποτέλεσμα της παρουσίας μας στην έκθεση ΟΤΜ ήταν τόσο 

η επιλογή της πόλης μας ως τόπος κινηματογραφικών γυρισμάτων ταινίας 

Bollywood και τριών βίντεο κλιπ , όσο και η επίσκεψη τουριστικών πρακτόρων 

με σκοπό την ανίχνευση των τουριστικών δυνατοτήτων. 

ΤΤR (Βουκουρέστι), 22–25/02/2018

Η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, συμμετείχε στην έκθεση, με αυτόνομο περίπτερο . 

Πραγματοποιήθηκαν επαφές με τουριστικά γραφεία, συνεντεύξεις σε 

εκπροσώπους τοπικών ΜΜΕ , ειδική παρουσίαση της Καβάλας σε συνεργασία 

με τον ΕΟΤ σε τουριστικούς πράκτορες , εκπροσώπους του τύπου αλλά και 

επισκέπτες της εκθέσεως   και συζητήσεις με υπευθύνους του τουριστικού 

τομέα γενικότερα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 2018
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Sajam  Tourisma  (Βελιγράδι), 22–26/2/2018

Η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, συμμετείχε στην έκθεση, με αυτόνομο περίπτερο . 

Πραγματοποιήθηκαν επαφές με τουριστικά γραφεία και συζητήσεις με 

υπευθύνους του τουριστικού τομέα γενικότερα

Έκθεση ITB(BEΡOΛΙΝΟ) 07–11/3/2018

Η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, συμμετείχε στην έκθεση, ως συνεκθέτης στο περίπτερο της 

ΠΑΜΘ.          Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έγιναν Β2Β συναντήσεις με τουριστικούς 

πράκτορες και δημοσιογράφους,(bloggers). 

Έκθεση MITT(Μόσχα) 13–15/03/2018

Η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, συμμετείχε στην έκθεση, ως συνεκθέτης στο περίπτερο της 

ΠΑΜΘ.  Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έγιναν Β2Β συναντήσεις με τουριστικούς 

πράκτορες και δημοσιογράφους,(bloggers). 

Έκθεση TAXIDI (Κύπρος) 21–22/04/2018

Η παρουσία της Καβάλας πρώτη φορά στην τουριστική έκθεση, με ανεξάρτητο 

περίπτερο  20 τ.μ. προσέλκυσε το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών. Η διανομή 

έντυπου υλικού στη ελληνική αλλά και αγγλική γλώσσα, η προσφορά τοπικών 

εδεσμάτων ενδυνάμωσε περαιτέρω  την επισκεψιμότητα του περιπτέρου. 

Πραγματοποιήθηκαν Β2Β συναντήσεις με ανώτερα στελέχη αεροπορικών 

εταιριών και με εκπροσώπους του  τουρισμού γενικότερα. 

GREEK TRAVEL SHOW (Aθήνα) 04–06/05/2018

Η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ συμμετείχε με αυτόνομο περίπτερο  44 τ.μ. με σκοπό την προβολή 

και την προώθηση των πολιτιστικών-τουριστικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

της Καβάλας. Πραγματοποιήθηκαν επαφές με επαγγελματίες του τουριστικού 

κλάδου για την ανάδειξη συνεργασιών. 

▸ Β. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

•Ραδιοφωνικά σποτ

Μετάδοση ραδιοφωνικών σποτ σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της ευρύτερης 

περιοχής για την προώθηση του Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων
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•Τηλεοπτικά σποτ

Μετάδοση τηλεοπτικών σποτ σε τηλεοπτικούς σταθμούς της ευρύτερης περιοχής 

για   την  προώθηση του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων.

•Προβολή Πηλοθεραπευτηρίου και ΔΑΚ, στον ηλεκτρονικό τύπο καθώς και σε 

τοπικές εφημερίδες.

•Καταχωρήσεις με σκοπό την προβολή της πόλης σε μέσα πανελλήνιας εμβέλειας 

όπως Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και άλλα.

•Ηλεκτρονική Προβολή:

Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη, της επίσημης τουριστικής

διαδικτυακής πύλης (http://www.kavalavisit.gr) του νέου ιστοχώρου 

για την προβολή του Δήμου Καβάλας καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακή παρουσίαση του προορισμού σε έγκριτους ιστοχώρους όπως 

facebook,instagram,youtube κ.α.

▸ Γ. ΈΝΈΡΓΈΙΈΣ ΈΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

• Έγινε η επίσημη παρουσίαση της δράσης Kavala Tales of Taste  με την 

πραγματοποίηση της εβδομάδας καβαλιώτικης κουζίνας σε πολύ γνωστό 

εστιατόριο των Αθηνών με επίσημους προσκεκλημένους την πρώτη ημέρα 

εκπροσώπους ΜΜΕ και εκπροσώπους του επιχειρηματικού, πνευματικού και 

καλλιτεχνικού κόσμου της πρωτεύουσας. 

• Έγινε ειδική παρουσίαση της Καβάλας σε ελληνικό εστιατόριο της Βιέννης με 

σκοπό την προβολή της πόλης σε τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους 

της Αυστρίας. Ακολούθησε δείπνο με τοπικά εδέσματα της Καβάλας.  

• Πραγματοποιήθηκαν ταξίδια εξοικείωσης (fam trips) με Ολλανδούς, Ρώσους,  

Γερμανούς, Ρουμάνους και Σέρβους (bloggers-δημοσιογράφους) με απώτερο 

στόχο την ενδυνάμωση της προσέλευσης επισκεπτών στην Καβάλα. Επιπλέον 

σε συνεργασία με την SEAT  Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκε ταξίδι Βούλγαρων 

δημοσιογράφων του ταξιδιωτικού ρεπορτάζ σε ένα ταξίδι Σόφια - Καβάλα 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην καμπάνια για την προώθηση της Καβάλας 

και των νέων μοντέλων της αυτοκινητοβιομηχανίας που φωτογραφήθηκαν με 

φόντο τουριστικά αξιοθέατα της πόλης.
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• Εκπρόσωποι γνωστής ινδικής κινηματογραφικής εταιρείας επισκέφτηκαν την 

Καβάλα με σκοπό την διερεύνηση δυνατότητας για την παραγωγή ταινίας με 

θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο . 

• Εκπρόσωποι γνωστής βρετανικής κινηματογραφικής εταιρίας επισκέφθηκαν 

την παλαιά πόλη και το φρούριο με σκοπό την διερεύνηση δυνατότητας για την 

παραγωγή ταινίας με θέμα τον Λόρδο Βύρωνα 

• Επίσκεψη Ελλήνων δημοσιογράφων γαστρονομίας στο πλαίσιο της δράσης 

Kavala  tales of taste.

• Διαφημιστική καταχώρηση της Καβάλας στο περιοδικό GREC14N του Ομίλου 

Fraport,  η οποία διανέμει το περιοδικό σε αεροδρόμια της Ελλάδας. 

▸ Δ. ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ 

Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια εκπαίδευσης των επαγγελματιών της εστίασης 

στα πλαίσια της  δράσης Kavala  tales of taste.

Στα πλαίσια της δράσης "Πανεπιστήμιο παιδιών" υπήρξε ενότητα που αφορούσε 

την εκπαίδευση, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, μαθητών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σχετικά με τον τουρισμό

▸ Έ. ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ

• Εκτύπωση εντύπου Πηλοθεραπευτηρίου 2γλωσσου Ελλ/Αγγλ. 7.000 τμχ.

• Eκτύπωση χάρτινων σακουλών 2.500 τμχ.

• Παραγωγή αναμνηστικών ‘Μαγνητάκια’ 500 τμχ.

• Εκτύπωση χάρτη και έντυπο πόλης LOST IN THE CITY 10.000 τμχ

• Εκτύπωση εντύπου προβολής Blue Green Kavala στα Σέρβικα 2.000 τμχ

• Εκτύπωση εντύπου προβολής θρησκευτικού τουρισμού Ελληνικά 1.500 τμχ

• Εκτύπωση εντύπου προβολής θρησκευτικού τουρισμού Αγγλικά 1.500 τμχ

• Εκτύπωση εντύπου προβολής θρησκευτικού τουρισμού Γερμανικά 1.500τμχ

▸ ΣT' . ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΈΙΣ

• Φορείς - Θεσμικοί Παράγοντες

  Συνεργασία  με διάφορους φορείς / παράγοντες της πόλης :

• Υποστήριξη σχολείων της πόλης στις ανταλλαγές τους με άλλα σχολεία του 

εξωτερικού.

• Υποστήριξη φορέων της πόλης στη διοργάνωση συνεδριών
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• Υποστήριξη πολιτιστικών συλλόγων στις εκδηλώσεις στο Εσωτερικό και στο 

Εξωτερικό

• κ.α.

▸ Ζ. ΔΙΈΘΝΈΙΣ ΣΧΈΣΈΙΣ

Στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων η Διεύθυνση Πολιτιστικού Τουρισμού και 

Επικοινωνίας για το 2018 μεταξύ άλλων υλοποίησε και τα παρακάτω:

Πρώτη επίσκεψη  εκπροσώπων του Δήμου Durham στο πλαίσιο αδελφοποίησης 

με τον Δήμο  Καβάλας.

Επίσκεψη επίσημης αποστολής από την αδελφοποιημένη με την Καβάλα 

περιοχή Nevsky της Αγίας Πετρούπολης στο πλαίσιο υλοποίησης συμφωνητικού 

συνεργασίας μεταξύ των Δήμων.
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Επισκέπτες από 82 διαφορετικές χώρες φιλοξενήθηκαν στα ξενοδοχεία της 

Καβάλας το πρώτο εξάμηνο του 2018, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι ο στόχος 

για εμπλουτισμό και σταδιακή αλλαγή του μείγματος επισκεπτών δείχνει να 

επιτυγχάνεται.

Αύξηση των συνολικών διανυκτερεύσεων επισκεπτών κατά 4% δείχνουν τα 

στοιχεία του Συνδέσμου των Ξενοδόχων Καβάλας για το 1ο εξάμηνο του 2018 

συγκριτικά με το 2017.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 υπολογίζεται ότι η μέση πληρότητα των 

ξενοδοχείων της πόλης έφτασε το 32%.

Αύξηση Ελλήνων επισκεπτών: Οι Έλληνες συμμετείχαν κατά 40,8% στην 

συνολική πληρότητα κατά το α’ εξάμηνο του 2018 (35,6% αντίστοιχα το 2017). 

Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων των Ελλήνων επισκεπτών σημείωσε 

αύξηση κατά 20,1% στοιχείο πολύ θετικό για τον προορισμό καθώς αρχίζει 

και διαφαίνεται η επιτυχία της συνολικής προσπάθειας για ενδυνάμωση 

της προσέλευσης του έλληνα επισκέπτη. Το στοιχείο αυτό γίνεται ακόμη πιο 

ενδιαφέρον - σημαντικό καθώς τα τελευταία χρόνια η αγοραστική δύναμη 

του έλληνα είναι περιορισμένη πράγμα που τον καθιστά πιο επιλεκτικό. 

Μείωση αλλοδαπών: Οι αλλοδαποί κάλυψαν το 59,2% των διανυκτερεύσεων 

σε σχέση με 64,4% το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΈΙΑ

› Επίσημη Ανακοίνωση

Συνδέσμου Ξενοδόχων-

Α' Εξάμηνο 2018.
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Ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών επισκεπτών παρουσίασε πτώση κατά 

3,3%. Στην πρώτη θέση των αλλοδαπών τουριστών βρίσκονται σταθερά οι 

Βούλγαροι με ποσοστό 11,2% με οριακή μείωση σε σχέση με το 2017.

Ακολουθούν οι Τούρκοι με ποσοστό 9,1% μειωμένο σε σχέση με το 2017 (11,6%).

Στην τρίτη θέση με 6,8% παραμένουν οι Ρουμάνοι με αύξηση σε σχέση με το 

2017.

Την τέταρτη θέση καταλαμβάνουν οι Γερμανοί με αύξηση από το 3,4% στο 5,6%

για το 2018. Ανερχόμενες επίσης εθνικότητες στο πρώτο εξάμηνο είναι οι 

Άγγλοι με ποσοστό 3,3%, οι Αμερικανοί 2,6%, οι Νοτιοκορεάτες 2,2%, οι Κύπριοι 

1,1% και οι Βέλγοι επισκέπτες 1%.

Μείωση στις διανυκτερεύσεις τους παρουσιάζουν οι Τούρκοι, οι Ρώσοι, οι 

Σέρβοι και οι Γάλλοι επισκέπτες.
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Από τα παραπάνω στοιχεία, όσο αφορά την μείωση Τούρκων επισκεπτών 

σημαντικό και καθοριστικό ρόλο έπαιξαν: η μείωση της αγοραστικής δυναμής 

του Τούρκου πολίτη (πτώση Τουρκικής λίρας), η κρίση μεταξύ των δύο χωρών 

με το γεγονός φυλάκισης των ελλήνων φαντάρων.

Συμπληρωματικά η πτώση της Τουρκικής Λίρας πέραν του γεγονότος μείωσης 

Τούρκων επισκεπτών, έπαιξε καθοριστικό ρόλο και αποτέλεσε κίνητρο για 

επισκέπτες άλλων χωρών που πιθανόν θα επέλεγαν την περιοχή μας, να 

προτιμήσουν την γείτονα χώρα.

Τελικό συμπέρασμα αποτελεί ότι η συνεχής εγρήγορση και οι στοχευμένες 

δράσεις προβολής του προορισμού προς τις παροδοσιακές και νέες αγορές 

συγκράτησε και αύξησε την τουριστική κίνηση σε ένα ομολογουμένως πλήρως 

ανταγωνιστικό και δυσχερές περιβάλλον, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε φέτος.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται προέρχονται από σημαντικό δείγμα

ξενοδοχειακών μονάδων του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας και κρίνεται ότι

είναι αντιπροσωπευτικά της συνολικής τουριστικής κίνησης των ξενοδοχείων

της πόλης.

Σημείωση: Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων θέλοντας να συμβάλει υπεύθυνα στην

πληροφόρηση για τις τουριστικές επιδόσεις της πόλης της Καβάλας παρουσιάζει

έγκαιρα και ανά τακτά διαστήματα στοιχεία διανυκτερεύσεων Ελλήνων και

αλλοδαπών επισκεπτών.
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Από την έρευνα που διεξήχθη µε την µέθοδο του ερωτηµατολογίου το 2017, 

σε επισκέπτες µεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Καβάλα, µε 

stakeholders την ∆ηµωφέλεια, τον Σύνδεσµο Ξενοδόχων Ν. Καβάλας και το 

Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ προκύπτουν συµπεράσµατα που 

βοηθούν στην ορθολογική και αποτελεσµατική κατάρτιση Επικοινωνιακής 

Στρατηγικής όπως π.χ. το τρόπο πληροφόρησης των τουριστών για την Καβάλα, 

τον λόγο επιλογής της Καβάλας, ακόµα και τη ηµερήσια δαπάνη που έκαναν οι 

επισκέπτες / τουρίστες, καθώς και άλλα πολύ χρήσιµα αποτελέσµατα τα οποία 

µας βοηθούν σε αρκετά σηµαντικό βαθµό στην δηµιουργία ενός ακόµα πιο 

στοχευµένου και αποτελεσµατικού Σχεδίου ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής.

Από την έρευνα έχουµε χρησιµοποιήσει µόνο τα συµπεράσµατα εκείνα που 

βοηθάνε στην κατάρτιση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Σχεδίου ∆ράσεων 

όπως: προέλευση επισκεπτών, µείγµα επισκεπτών, χρόνος παραµονής, πώς 

πληροφορήθηκε για την Καβάλα, αν θα πρότεινε τον προορισµό, την µέση 

ηµερήσια δαπάνη, κ.λ.π.

ΠΈΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

› Η Καβάλα σαν προορισµός εµφανίζει 

βασικά χαρακτηριστικά κλασικού 

προορισµού, κυρίως 3S (Sea-Sun-Sand) 

στην Ελλάδα, δηλαδή παρουσιάζει 

πληρότητα που αγγίζει το 100% κατά 

τους καλοκαιρινούς µήνες και στην 

συνέχεια η πληρότητα µειώνεται στο 

υπόλοιπο του χρόνου σε ποσοστά 

περί του 30-35%, µε αποτέλεσµα 

να εµφανίζει τελική µέση ετήσια 

πληρότητα περί του 50%.



18/

ΔΗΜΩΦΈΛΈΙΑ

Επικοινωνιακή Στρατηγική – Σχέδιο Τουριστικής Προβολής  Δήμου Καβάλας /2018

Σύµφωνα µε τη στρατηγική του 

ΕΟΤ για το 2018 όλες οι δράσεις 

προώθησης και προβολής του 

ΕΟΤ οφείλουν να υποστηρίζουν 

µε έµφαση στην επιµήκυνση της 

θερινής τουριστικής περιόδου 

και την ανάπτυξη και προώθηση 

του θεµατικού τουρισµού, στη 

βάση των ιδιαίτερων συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων κάθε προορισµού 

καθώς επίσης και την ανάπτυξη των 

θεµατικών µορφών τουρισµού, 

στις οποίες προτεραιότητα είναι 

ο τουρισµός υγείας και ευεξίας, 

που συµπεριλαµβάνει τον ιατρικό 

και τον ιαµατικό τουρισµό. Επίσης, 

σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

στόχος είναι η ανάπτυξη του 

θαλάσσιου τουρισµού (κρουαζιέρα, 

yachting, καταδυτικού). 

ΈΘΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΘΈΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΞΟΝΩΝ

› Οι στρατηγικοί τουριστικοί άξονες 

καθορίσθηκαν µε τη µελέτη PRC-

THR-MRB που πραγµατοποιήθηκε 

το 2008 για τον ΕΟΤ και το ΥΠΤΑΝ. 

Στο πλαίσιο αυτής της µελέτης, οι 

εννέα στρατηγικοί θεµατικοί άξονες 

για το εθνικό τουριστικό προϊόν 

καθορίστηκαν ως εξής:

1. ΗΛΙΟΣ / ΘΑΛΑΣΣΑ (Seaside)

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Culture)

3. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Diving) 

4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ 

    (Health and Wellness)

5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (Luxury)

6. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Nautical) 

7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ 

    (City Break Αθήνα -Θεσσαλονίκη) 

8. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Business) 

9. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Touring) 
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Το Υπουργείο Τουρισµού, θα δώσει έµφαση στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, 

και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η αξιοποίηση των τουριστικών λιµένων.

Με ιδιαίτερη σπουδή, η συνολική επικοινωνία του προορισµού οφείλει να 

προβάλλει ειδικές µορφές τουρισµού που συντείνουν στην επέκταση της 

Τουριστικής περιόδου, την προώθηση και προβολή προτάσεων για ειδικά 

κοινά - στόχος (π.χ ιατρικός, θρησκευτικός, φυσιολατρικός, εκπαιδευτικός 

τουρισµός, ιαµατικός τουρισµός, γαστρονοµικός τουρισµός, αλιευτικός 

τουρισµός, τουρισµός τρίτης ηλικίας, κ.ο.κ.) καθώς επίσης και πρωτοβουλιών 

που υπηρετούν την κεντρική πολιτική επιλογή της βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης. Επίσης πρέπει να υπάρξει προσανατολισμός στους διάφορους 

τουριστικούς προορισμούς πάντα σε συνδυασμό με τοπικά προϊόντα  με 

ονομασία προέλευσης, την παράδοση, την μυθολογία και κάθε αυθεντικό 

στοιχείο του εκάστοτε προορισμού. Το μείγμα του τουριστικού προϊόντος 

της Μακεδονίας-Θράκης όπως αναφέρει η μελέτη του ΣΕΤΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2020» διαμορφώνεται ως εξής: 

Παρατηρούµε ότι προτεραιότητα δίνεται στα προϊόντα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», 

«ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ», «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» και «ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ». Στην συνέχεια 

ακολουθούν τα προϊόντα «ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» και «CITY BREAK» και τέλος 

µε το λιγότερο ενδιαφέρον το προϊόν «ΕΥΕΞΙΑ», «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ». 
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει κανείς να παρατηρήσει ότι στην περίπτωση του 

προορισµού Καβάλα η παραπάνω προτεινόµενη κατάταξη σπουδαιότητας 

πρέπει και οφείλει να µεταβληθεί καθώς η ύπαρξη π.χ. του πηλοθεραπευτηρίου 

Κρηνίδων και η δυναµική που παρουσιάζει ο Θαλάσσιος και Αλιευτικός 

Τουρισµός καθώς επίσης και ο Γαστρονοµικός Τουρισµός (µε έµφαση στην 

εξωστρέφεια και επικοινωνία κάποιων πολύ σηµαντικών εδώδιµων τοπικών 

στοιχείων όπως: τα αλίπαστα, το σκουµπρί γούνα, η σαρδέλα παντρεµένη, 

το µυδοπίλαφο, η ρέγκα σαγανάκι, ο γαύρος τυλιχτός σε αµπελόφυλλα, η 

γεµιστή µελιτζάνα το τοπικό τσίπουρο και µέλι, το διάσηµο γλυκό του κουταλιού 

ελιάς και καρότο, και οι κουραµπιέδες της Νέας Καρβάλης µε ολόκληρο 

αµύγδαλο, κλπ.), διαµορφώνουν µια άλλη πραγµατικότητα για την ανάπτυξη 

του προορισµού «Καβάλα".  

Λαµβάνοντας υπόψη τον ειδικό χωροταξικό σχεδιασµό για τον Τουρισµό 

σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης τις νέες τάσεις και δυναµικές όπως αυτές 

αναπτύσσονται και µεταβάλλονται τα τελευταία χρόνια τις οποίες αναλύσαµε 

παραπάνω και τέλος τις ιδιαιτερότητες της Καβάλας ως τουριστικό προορισµό 

διαµορφώνουµε το µείγµα τουριστικού προϊόντος της Καβάλας, το «καλάθι 

προϊόντων», µας ως εξής:  

Η
Λ

ΙΟ
Σ

 Θ
Α

Λ
Α

Σ
Σ

Α

Π
Ο

Λ
ΙΤ

ΙΣ
Τ

ΙΚ
Ο

Σ

Π
Ε

Ρ
ΙΗ

ΓΗ
Σ

Η

Θ
Α

Λ
Α

Σ
Σ

ΙΟ
Σ

 
Τ

Ο
Υ

Ρ
ΙΣ

Μ
Ο

Σ

Σ
Υ

Ν
Ε

Δ
Ρ

ΙΑ
Κ

Ο
Σ

Α
Λ

ΙΕ
Υ

Τ
ΙΚ

Ο
Σ

ΓΑ
Σ

Τ
Ρ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΚ
Ο

Σ

C
IT

Y
 B

R
E

A
K

Α
Θ

Λ
Η

Τ
ΙΚ

Ο
Σ

 
Τ

Ο
Υ

Ρ
ΙΣ

Μ
Ο

Σ

ΚΑΒΑΛΑ ●●● ●●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● 1η Προτεραιότητα / ● ● 2η Προτεραιότητα / ● 3η Προτεραιότητα  
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A. ΗΛΙΟΣ / ΘΑΛΑΣΣΑ (Seaside)

B. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Culture)

Γ. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Touring) 

Δ. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Nautical) 

Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ (Health & Wellness)

ΣΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Business) 

Ζ. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Fishing)

H. ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Food & Beverage)

Θ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ (City Break)

Ι. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Sports)

Α. Το «ΗΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ» 

Είναι σίγουρα το τουριστικό προϊόν με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Είναι το 

βασικό προϊόν της εθνικής στρατηγικής τουρισμού αυτό με την μεγαλύτερη 

ζήτηση. Βέβαια το συγκεκριμένο προϊόν από μόνο του σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα αφού το διαθέτουν 

όλοι οι προορισμοί της Ελλάδος και όχι μόνο. 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

› Στην περίπτωση του 

προορισµού Καβάλα η 

παραπάνω προτεινόµενη 

κατάταξη σπουδαιότητας  

(βάση ΕΟΤ) πρέπει και 

οφείλει να µεταβληθεί. 
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Β. Το προϊόν «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες:

1. Μουσεία 

2. Μνημεία 

3. Αρχαιολογικοί χώροι 

4. Κάστρα 

5. Εκδηλώσεις 

6. Θρησκευτικός Τουρισμός 

Η διοργάνωση, η θεσμοθέτηση και η ενδυνάμωση του πολιτιστικού φεστιβάλ 

Cosmopolis  και του αεροπορικού φεστιβάλ Air Sea Show για το 2019,  μπορεί 

να ενισχύσει περαιτέρω το πολιτιστικό προφίλ της περιοχής και να λειτουργεί 

σε μόνιμη βάση ως πόλος έλξης επισκεπτών (Ελλήνων και ξένων) αλλά και 

σαν στοιχείο ποιότητας του Καβαλιώτικου τουριστικού προϊόντος, ιδιαίτερα  

μάλιστα εάν ορισθούν και θεσμοθετηθούν μόνιμες και σταθερές ημερομηνίες 

διοργάνωσης τους ετησίως.

Η ένταξη του Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στα μνημεία Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO,  το Βαπτιστήριο της Λυδίας, τα βήματα 

του Αποστόλου Παύλου - o οποίος βάπτισε, μάλιστα, την πρώτη χριστιανή στην 

Ευρώπη, η αρχαία Εγνατία οδός, το Φρούριο, οι Καμάρες, το μουσείο καπνού 

κ.α συνθέτουν ένα μοναδικό «ψηφιδωτό» που μπορεί με κατάλληλες δράσεις 

να ενδυναμώσει κατά πολύ την προσέκλυση ειδικού - θεματικού επισκέπτη.

Γ. Το προϊόν «ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ» περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες:

1. Περιήγηση με αυτοκίνητο - κοντινές αποδράσεις

Με κέντρο την Καβάλα υπάρχουν τόσα μέρη να επισκεφτείς όπως η πόλη της 

Δράμας, το σπήλαιο Αγγίτη, τα στενά του Νέστου, τους Φιλίππους, την Θάσο, 

την πόλη της Ξάνθης και την παλιά πόλη, την παλιά Καβάλα, το Παγγαίο, το 

Παρανέστι κ.α.

2. Περιήγηση με τα πόδια - Περιπατητικός Τουρισμός

O περιπατητικός τουρισμός είναι η μορφή τουρισμού, όπου ο περίπατος είναι 

ο βασικός σκοπός του ταξιδιού, χωρίς να είναι ένας ακόμη συμπληρωματικός 

λόγος. Η σημασία του Περιπατητικού Τουρισμού είναι μεγάλη μια και είναι 

μετά την ποδηλασία (59%) και την κολύμβηση (57%), η τρίτη δημοφιλέστερη 
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μορφή ήπιας αθλητικής ενασχόλησης στη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία 

(αγορές που στοχεύει η Καβάλα) σε ποσοστό 41%. Στην Καβάλα που αποτελεί 

μια αμφιθεατρική πόλη με δικό της αρχιτεκτονικό στίγμα και συνδυάζει όλα 

τα στοιχεία μιας μεγαλούπολης με τα πλούσια ιστορία όπου πολλοί πολιτισμοί 

έχουν συνδεθεί διαχρονικά,  ο περιπατητής μπορεί να "ταξιδέψει” στον χώρο

και στον χρόνο σε μοναδικά σημεία της παλιάς πόλης, στο φρούριο αλλά και 

στο κέντρο, σην παραλία της πόλης, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο 

του Αιγαίου.

3. Περιήγηση με θέμα το «Κρασί»

Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμπελουργική και η οινική δραστηριότητα έχει 

αναπτυχθεί στα δυτικά της Καβάλας υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για 

οινοτουρισμό στην Καβάλα, η οποία είναι τμήμα της Διαδρομής του Κρασιού 

του Διονύσου, μιας από τις διαδρομές των Δρόμων του Κρασιού της Βόρειας 

Ελλάδας.

4. Περιήγηση με θέμα τον «Καπνό» 

Στην ονομαζόμενη «ΜΕΚΚΑ του ΚΑΠΝΟΥ» ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί 

στα καπνομάγαζα που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πόλης και να μάθει την 

ιστορία του καπνού που επηρέασε καθοριστικά την ανάπτυξη της πόλης και 

να καταλήξει στο Μουσείο Καπνού που αποτελεί ένα από τα λίγα οργανωμένα 

μουσεία καπνού ίσως και παγκοσμίως.

Δ. Το προϊόν «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες: 

1. Τουρισµός κρουαζιέρας:

Η Καβάλα διαθέτει ένα οργανωμένο λιμάνι (Απόστολος Παύλος) στο οποίο 

μπορούν να φιλοξενηθούν κρουαζιερόπλοια με μεγάλη χωρητικότητα. Μέσα 

στο διάστημα των λίγων ωρών παραμονής του επισκέπτη κρουαζιέρας, η 

Καβάλα έχει να τους προσφέρει ένα πλήθος δραστηριοτήτων -επισκέψεις 

σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους-, γαστρονομικές απολαύσεις, αγορά 

τοπικών προϊόντων κ.α. 

2. Τουρισμός µε σκάφη αναψυχής 

Με την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών στη μαρίνα δίνεται η ευκαιρία 
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στον προορισμό να αναπτύξει και να εισέλθει στην «αγορά» του τουρισμού 

σκαφών αναψυχής (yachting). 

Έ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΈΙΑΣ ΚΑΙ ΈΥΈΞΙΑΣ (Health and Wellness) 

Ο προορισμός προσφέρει το μοναδικό Πηλοθεραπευτήριο των Κρηνίδων σε 

πολύ μικρή απόσταση από την πόλη. Ακόμη πολλές σύγχρονες ξενοδοχειακές 

μονάδες καθώς και αυτόνομες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του 

προορισμού, προσφέρουν πλήθος ποιοτικών υπηρεσιών ευεξίας και χαλάρωσης. 

ΣΤ. ΣΥΝΈΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Business) 

Ο προορισμός «Καβάλα» μπορεί να αποτελέσει μέρος διεξαγωγής θεματικών 

συνεδρίων μικρής, για αρχή, κλίμακας. Τέτοια συνέδρια μπορούν να έχουν 

θεματολογία όπως αρχαιολογικού, γεωλογικού, ιαματικού, τουριστικού, 

αλιευτικού περιεχομένου κ.α.

Z. ΑΛΙΈΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ένα είδος τουρισμού το οποίο μπορεί να βοηθήσει την Καβάλα να επιμηκύνει 

την τουριστική περίοδο, αφού η τουριστική αλιεία μπορεί να υπάρξει 365 μέρες 

το χρόνο στην πόλη και μπορεί να δημιουργήσει αλιευτικές εκδρομές, ένα 

είδος τουρισμού το οποίο είναι ακόμα σε εμβριακή κατάσταση στην Ελλάδα. 

Η Καβάλα, έχοντας όλα τα εχέγγυα για τον συγκεκριμένο τουρισμό, δηλαδή 

ευνοϊκό καιρό, θάλασσα, σκάφη και φυσικά αλιευτική ιστορία και πολλούς 

επαγγελματίες, είναι δεδομένη η προσφορά (μετά από κατάλληλη οργάνωση 

της υποδομής) αλιευτικών εκδρομών.

H. ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Γαστρονομικός Τουρισμός, μια υποκατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού, οι 

τουρίστες/επισκέπτες επιδιώκουν να βιώσουν μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες. 

Είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού στην οποία ο τουρίστας γνωρίζει τον 

προορισμό και τον πολιτισμό του μέσα από τις διατροφικές παραδόσεις, συνταγές 

και γεύσεις και αποτελεί μια απ’ τις μεγαλύτερες τάσεις στον χώρο του τουρισμού 

παγκοσμίως. Η γαστρονομία αποτελεί ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο τουριστικό 

προϊόν για την Καβάλα, λόγω της μεγάλης ποικιλίας πρώτων υλών που διαθέτει 

και τον ανεξάντλητο πλούτο παραδοσιακών συνταγών. Με την βοήθεια του 

”πρεσβευτή" σεφ κ. Ν. Φωτιάδη, και της πιθανής συμμετοχής της Καβάλας σε 

στοχευμένες Εκθέσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος, το συγκεκριμένο τοπικό 
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τουριστικό προϊόν θα εξελιχθεί αναλόγως.  Το  συγκεκριμένο στοιχείο δεν μπορεί 

να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα και από μόνο του σαν ξεχωριστό είδος του 

μίγματος προϊόντος μας. Θα πρέπει βέβαια να αναδειχθεί, να προβληθεί και 

να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα στοιχεία προκειμένου να 

αναδείξουν την διαφορετικότητα και την ανταγωνιστικότητα του συνολικού 

τουριστικού προϊόντος. Με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των εδώδιμων 

προϊόντων της τοπικής παραγωγής, ως αναπόσπαστων στοιχείων του τουριστικού 

προϊόντος όπως: τα αλίπαστα, το σκουμπρί γούνα, η σαρδέλα παντρεμένη, το 

μυδοπίλαφο, η ρέγκα σαγανάκι, ο γαύρος τυλιχτός σε αμπελόφυλλα, η γεμιστή 

μελιτζάνα, το τοπικό τσίπουρο και μέλι, το διάσημο γλυκό του κουταλιού ελιάς 

και καρότο, οι κουραμπιέδες της Νέας Καρβάλης με ολόκληρο αμύγδαλο, κ.λ.π. 

I. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο  Αθλητικός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού που αυξάνει την ελκυστικότητα 

της περιοχής που αναπτύσσεται καθώς επίσης βοηθά σε σημαντικό βαθμό την 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ο Αθλητικός τουρισμός ανήκει στις ειδικές 

μορφές τουρισμού καθώς πραγματοποιεί την εμπειρία του ταξιδιού, προκειμένου 

ο τουρίστας να συμμετέχει ενεργά ή να παρακολουθήσει δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τον αθλητισμό. 

Η Καβάλα έχοντας από τις καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ κολυμβητήριο) 

στην Ελλάδα και ένα μοναδικό αστικό τοπίο παρέχει την δυνατότητα διοργάνωσης 

ποικιλόμορφων αθλητικών event. Μπορούν να διοργανωθούν αθλητικά 

γεγονότα υψηλού επιπέδου έτσι ώστε αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αθλητικό 

τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και να προσελκύσει ένα ειδικό κοινό 

σε περιόδους εκτός υψηλής ζήτησης.
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SWOT
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ

1. Φυσικό τοπίο
2. Οικιστικό τοπίο και Αρχιτεκτονική
3. Γεωμορφολογία που καλύπτει πλήθος τουριστικών δραστηριοτήτων
4. Τουριστικές Παροχές
5. Καβάλα=Ασφάλεια= Οικογενειακός προορισμός
6. Προσβασιμότητα και εγγύτηταΔ

υν
ά

μ
ει

ς
(S

tr
en

g
th

s)

1. Μέτρια αναγνωρισιμότητα ως τουριστικού προορισμού
2. Αναξιοποίητοι τουριστικοί πόροι
3. Μειωμένη διάχυση τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων
4. Έγγύτητα με έναν πολύ δυνατό προορισμό (Θάσος)
5. Περιορισμένη αεροπορική σύνδεση με μεγάλα αστικά κέντρα  
    του εσωτερικού και του εξωτερικού
6. Απουσία δυνατής τουριστικής κουλτούρας

Α
δ

υν
α

μ
ίε

ς 
(W

ea
kn

es
es

s)

1. Η οικονομική ανάπτυξη γειτονικών χωρών
2. Έκμετάλλευση του κλίματος ασφάλειας της χώρας και ειδικότερα της περιοχής
3. Αξιοποίηση της αναβάθμισης πρόσβασης μέσω κεντρικών οδικών αρτηριών
4. Πλούσιο υπόβαθρο για τουρισμό θεματικών μορφών
5. Ανάπτυξη Θρησκευτικού Τουρισμού
6. Ανάπτυξη νέων αεροπορικών συνδέσεων με το αεροδρόμιο Μ. Αλέξανδρος
7. Ανάπτυξη θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού
8. Έπιμήκυνση τουριστικής περιόδου 
9. Άνοιγμα νέων τουριστικών αγορών 

Έυ
κα

ιρ
ίε

ς 
(O

p
p

o
rt

u
n

it
ie

s)

1. Ανεπαρκής υποστήριξη – συνέργεια τρίτων φορέων για την προβολή 
   του τουριστικού προϊόντος
2. Ανάδειξη τουριστικών προορισμών με κοινά χαρακτηριστικά 
3. Σταθερότητα ή αστάθεια ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής 
    (αναλόγως με την κατάσταση)
4. Τρομοκρατικά χτυπήματα
5. Σχέσεις με γείτονες χώρες
6. Πτώση Τουρκικής Λίρας

Α
π

ει
λέ

ς 
(T

hr
ea

d
s)
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Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

Η προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Καβάλας και 

συνδυαστικά η αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής και η επιμήκυνση 

της τουριστικής περιόδου. Επιµέρους στόχοι που θα συμβάλλουν στην επίτευξή 

του βασικού στόχου είναι: 

▸ ∆ηµιουργία μεγαλύτερης ζήτησης σε υπάρχουσες αγορές. 

▸  Δημιουργία ενδιαφέροντος σε νέες δυναμικές αγορές στις οποίες η Καβάλα 

να μπορεί να διεισδύσει σε σχέση και με την πιθανότητα έλευσης (αεροπορικώς, 

οδικός, δια της θαλάσσης).  

▸ Προβολή εναλλακτικών µορφών τουρισµού που θα προσελκύσουν ζήτηση η 

οποία θα αυξήσει την επισκεψιµότητα και θα επιµηκύνει την τουριστική περίοδο. 

▸  Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας σε υφιστάμενες και νέες αγορές με διάφορες 

δράσεις και εξειδικευμένες εκδηλώσεις.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

▸ Η επιμήκυνση πριν και μετά της κλασικής καλοκαιρινής Τουριστικής Περιόδου 

που για τον προορισμό μας αποτελεί την περίοδο υψηλής ζήτησης.

▸ Η δημιουργία και προβολή Τουριστικών προϊόντων όπως είναι τα festival 

και διάφορες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα τόσο στα στενά όρια του 

Δήμου (AirSeaShow, Cosmopolis κ.α), όσο και η αξιοποίηση γεγονότων σε 

κοντινούς προορισμούς όπως για παράδειγμα το καρναβάλι της Ξάνθης, ώστε 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΩΝ

› Στην Επικοινωνιακή 

Στρατηγική προορισμού 

κρίσιμο είναι να 

θέτονται τόσο Γενικοί 

όσο και Ειδικοί 

Στρατηγικοί Στόχοι που 

θα ικανοποιηθούν μέσα 

από το Σχέδιο Δράσης 

Τουριστικής Προβολής. 
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να προσελκύσουν επισκέπτες σε άλλες εποχές του χρόνου πλην της Περιόδου 

υψηλής ζήτησης.

▸  Δημοσιοποίηση της θετικής επίδρασης της «καλής μαρτυρίας» (word of mouth) 

▸ Προβολή τουριστικών πόρων και περιοχών τους σε συνδυασμό με 

δραστηριότητες που ασκούνται σε διάφορες εποχές του έτους (και εκτός θερινής 

περιόδου).

▸ Ενίσχυση των θεματικών μορφών τουρισμού που δεν είναι καθαρά εποχιακές.

▸ Προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών που θα αποτελέσουν το καλύτερο  

και δυναμικότερο επικοινωνιακό όχημα έμμεσης προβολής του προορισμού. 

▸ Η διαρκής σταθερή και με στρατηγική στόχευση, προβολή του προορισμού 

ΚΑΒΑΛΑ στη τουριστική αγορά, θα οδηγήσει στην ισχυροποίηση του προορισμού  

δημιουργώντας κλίμα επιχειρηματικής ασφάλειας με σκοπό την προσέλκυση 

επενδύσεων (ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις εστίασης, κ.α.) ώστε στο 

μέλλον ο προορισμός να μπορεί να προσελκύσει ένα μεγαλύτερο και ποιοτικότερο 

τμήμα της τουριστικής αγοράς.

Οι ειδικοί στόχοι θα βοηθήσουν στην αύξηση της μέσης ετήσιας πληρότητας  

(ΜΕΠ) και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου υψηλής ζήτησης (ΕΠΥΖ), 

και θα συνδράμουν στην γενικότερη αύξηση της κατά κεφαλή μέσης ημερήσιας 

δαπάνης (ΜΗΔ).
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Ι. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ:

Αφορά τον καθορισμό της στρατηγικής γεωγραφικής στόχευσης σε επίπεδο 

χωρών-αγορών προέλευσης τουριστών για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο σχεδιασμός της 

στρατηγικής γεωγραφικών αγορών είναι από τους πλέον σημαντικούς δεδομένου 

ότι μεταξύ άλλων αφορά σημαντικά κόστη, όπως οι διαφημιστικές δαπάνες.

Ως εκ τούτου και προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των 

ενεργειών προβολής και επικοινωνίας, θα γίνει στόχευση στις ελκυστικότερες 

χώρες-αγορές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ &  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕΡΒΙΑ ΙΣΡΑΗΛ

ΤΟΥΡΚΙΑ ΡΩΣΙΑ ΙΝΔΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΙΝΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΑΓΓΛΙΑ

ΚΟΡΕΑ

ΗΠΑ

ΚΥΠΡΟΣ

Στον παραπάνω πίνακα στην κατηγορία «Διατήρηση και Ενίσχυση» εντάσσονται 

αγορές που αποτελούν αυτή την στιγμή τον βασικό κορμό του συνόλου των 

επισκεπτών του προορισμού και πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το μερίδιο και 

ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να το ενισχύσουμε.

ΚΟΙΝΑ
ΣΤΟΧΟΙ

› Η σωστότερη στόχευση 

επιτυγχάνεται με τον 

διαχωρισμό μεταξύ 

γεωγραφικής στόχευσης 

(χώρα προέλευσης 

επισκεπτών) και στόχευσης 

ενδιαφέροντος (θεματικοί 

τουριστικοί άξονες).
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Στην κατηγορία «Ανάπτυξη» εντάσσονται αγορές με μικρότερη έως τώρα 

δυναμική αλλά με θετικές - αυξητικές, στο μέλλον, τάσεις.

Στην κατηγορία «Προετοιμασία» εντάσσονται αγορές που σύμφωνα π.χ με 

τις κοινωνικό - οικονομικές συνθήκες (π.χ αναπτυσσόμενες αγορές) ή άλλους 

παράγοντες θα μπορούσανε να αποτελέσουνε μελλοντικά ένα σημαντικό 

κομμάτι επισκεπτών.

ΙΙ. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Αφορά εκείνες τις ομάδες εν δυνάμει επισκεπτών στους οποίους θα πρέπει να 

επικεντρωθεί το πλάνο επικοινωνίας ανά τουριστική θεματική. Είναι γεγονός ότι 

όπως με όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες έτσι και με την τουριστική προσφορά, 

το σύνολο των εν δυνάμει επισκεπτών δεν είναι ομοιογενές. Διαφορετικοί 

ταξιδιώτες, με διαφορετικό προφίλ (δημογραφικό, ψυχογραφικό κ.α.) έχουν 

διαφορετικές προσδοκίες από τον προορισμό όσον αφορά τις εμπειρίες, και 

τις δραστηριότητες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ &  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τουρισμός διακοπών Κρουαζιέρα Εκπαιδευτικός

Πολιτιστικός Φυσιολατρικός

Αθλητικός Senior Citizen

Θρησκευτικός Συνεδριακός

Ευεξίας Γαστρονομικός

Στον παραπάνω πίνακα στην κατηγορία «Διατήρηση και Ενίσχυση» εντάσσονται 

θεματικοί άξονες που αποτελούν αυτή την στιγμή τον βασικό κορμό του 

συνόλου των επισκεπτών του προορισμού και πρέπει να διατηρήσουμε αυτό 

το μερίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να το ενισχύσουμε.

Στην κατηγορία «Ανάπτυξη» εντάσσονται θεματικοί άξονες με μικρότερη έως 

τώρα δυναμική αλλά με θετικές - αυξητικές, στο μέλλον, τάσεις.

Στην κατηγορία «Προετοιμασία» εντάσσονται θεματικοί άξονες που θα 

μπορούσανε να συντελέσουν μελλοντικά στην αύξηση της επισκεψιµότητας 

του προορισμού.



31/

ΔΗΜΩΦΈΛΈΙΑ

Επικοινωνιακή Στρατηγική – Σχέδιο Τουριστικής Προβολής  Δήμου Καβάλας /2018

Συνεπώς, προκειμένου να επιτύχει η στρατηγική επικοινωνίας και να 

διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα με την πλέον ορθολογιστική 

χρήση των διαθέσιμων πόρων (χρηματικών, ανθρώπινων κ.ο.κ.) είναι αναγκαία:

▸ Η ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των ταξιδιωτών που παρουσιάζουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά και στη συνέχεια 

▸ Η αξιολόγηση και ιεράρχηση εκείνων των κρίσιμων ομάδων που αποτελούν 

τις πλέον ενδιαφέρουσες για την τουριστική προσφορά του προορισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ «ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ»

ΤΑΞΙΔΙΩΤΈΣ – 

ΣΤΟΧΟΣ

Ή
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Νέοι & φοιτητές 

20-24
√ √ √ √ √

Οικογένειες 

με παιδιά
√ √ √ √

Ζευγάρια & 

empty nesters
√ √ √ √ √

Senior citizens √ √ √

Επαγγελματίες √ √ √

Ειδικού 

Ενδιαφέροντος
√ √ √ √ √ √ √

Αθλητικός √ √ √

   

Η παραπάνω διαδικασία, «μαζικής εξατομίκευσης» της τουριστικής πρότασης 

βασίζεται στην κατανόηση του τί θέλουν οι σύγχρονοι ταξιδιώτες και πώς 

κάνουν τις επιλογές τους, όπως επίσης και στον καθορισμό εκείνων των 

ομάδων στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες προβολής 

και προώθησης.



32/

ΔΗΜΩΦΈΛΈΙΑ

Επικοινωνιακή Στρατηγική – Σχέδιο Τουριστικής Προβολής  Δήμου Καβάλας /2018

ΜΕΙΓΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σύμφωνα με την Γεωγραφική Στόχευση, την στόχευση βάση ενδιαφέροντος, 

λαμβανομένου υπόψη τις μέχρι σήμερα Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και τους 

στόχους της Επικοινωνιακής Στρατηγικής, προκύπτει το μείγμα Επικοινωνίας κάθε 

χώρας και κάθε ειδικού κοινού από την διαδικασία της "μαζικής εξατομίκευσης".

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ

ΧΩΡΈΣ – 
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KOINA - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΈΛΛΑΣ 

-ΚΥΠΡΟΣ
√ √ √ √ √

3S, Θρησκευτικός, 
Ιαματικός, Γαστρονομία

ΤΟΥΡΚΙΑ √ √ √ √
3S, Γαστρονομία, 
Ξεκούραση, θρησκευτικό

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ √ √ 3S, Γαστρονομία

ΡΟΥΜΑΝΙΑ √ √ 3S, Γαστρονομία

ΣΈΡΒΙΑ √ √ √ 3S, Γαστρονομία

ΓΈΡΜΑΝΙΑ √ √ √
3S, περιήγηση, Φύση,  
Περιπατητικός, 
Θρησκευτικός

ΡΩΣΙΑ √ √ √ √ √
3S, Θρησκευτικός, 
Γαστρονομία, Ιαματικός

ΠΟΛΩΝΙΑ √ √ √ 3S

ΑΥΣΤΡΙΑ √ √ √ √
3S, Περιπατητικός, Φύση, 
Ιαματικός

ΑΓΓΛΙΑ √ √ 3S

ΓΑΛΛΙΑ √ √ √ 3S, Γαστρονομία

ΙΣΡΑΗΛ √ √ 3S, Πολιτιστικός

ΙΝΔΙΑ √ 3s, Πολιτιστικός

ΚΙΝΑ √ √
3s, Πολιτιστικος, 
Ιαματικός, Γαστρονομικος

ΚΟΡΈΑ √ √
3s, Πολιτιστικος, 
Ιαματικός, Γαστρονομικος
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Α. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΤΠ

A.1  ΈΡΓΑΛΈΙΑ 365

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα «εργαλεία» που αποτελούν τον βασικό 

κορμό υλοποίησης της Επικοινωνιακής πολιτικής. Καθώς η επικοινωνιακή 

διαχείριση ενός προορισμού απαιτεί την καθημερινή (365) και 24ωρη 

παρακολούθηση ώστε να προλαμβάνονται και να προγραμματίζονται δράσεις 

σύμφωνα με τις όποιες εξελίξεις τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο 

παγκόσμιου περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη η συνεργασία με επαγγελματίες 

οποίοι θα αναλάβουν την συνεχή παρακολούθηση και υλοποίηση του 

εγκεκριμένου ΣΔΤΠ.

Α.1.1 Σύμβουλος Τουριστικής Προβολής

Ο σύμβουλος Τουριστικής Προβολής θα είναι ο συντονιστής όλων των 

Δράσεων Προβολής και ο ενορχηστρωτής των επιμέρους μερών - συνεργατών 

υλοποίησης των Δράσεων με κύριο σκοπό την ικανοποίηση των στόχων της 

Επικοινωνιακής Στρατηγικής. Θα αναλάβει την ορθή υλοποίηση του ΣΔΤΠ 

θέτοντας τις βάσεις και τις προδιαγραφές της επικοινωνίας όπως για 

παράδειγμα το ύφος επικοινωνίας ανά κοινό στόχο και μέσο επικοινωνίας, 

ΣΧΈΔΙΟ 
ΔΡΑΣΈΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
(ΣΔΤΠ)

› Το Σχέδιο Δράσεων Τουριστικής 

Προβολής (ΣΔΤΠ) καθορίζει τα 

εργαλεία, τα Μέσα προβολής, το 

μείγμα δράσεων, τους δείκτες 

απόδοσης, το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης και τέλος την 

κοστολόγηση των επιμέρους 

εργαλείων και Δράσεων που 

θα χρησιμοποιηθούν για την 

επίτευξη των στόχων που τέθηκαν 

στην Επικοινωνιακή Στρατηγική.
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την ορθή εφαρμογή του branding σε όλη την επικοινωνία κ.α.

Βασικές αρμοδιότητες είναι η επικαιροποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής 

και του ΣΔΤΠ όποτε απαιτείται, η εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων, η 

συμβουλευτική καθοδήγηση τόσο των εμπλεκόμενων μερών υλοποίησης των 

Δράσεων όσο και του Φορέα και των εμπλεκόμενων Στελεχών αυτού. 

Α.1.2 Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων είναι ο συνεργάτης ο οποίος μετά την 

καθοδήγηση του Συμβούλου Τουριστικής Προβολής θα αναλάβει της Δημόσιες 

Σχέσεις του Προορισμού και του Οργανισμού. Θα αναλάβει την επικοινωνία 

με σημαντικά κέντρα διανομής όπως Αεροπορικές εταιρίες, tour operators, 

Επαγγελματικές Ενώσεις κ.α., με opinions makers όπως Επώνυμους (VIP) που 

έχουν καταγωγή ή έχουν ιδιαίτερη σχέση με τον προορισμό «Καβάλα» ώστε να 

αποτελέσουν Πρεσβευτές του Προορισμού και να συμβάλουν στην ενίσχυση 

της διεισδυτικότητα των μηνυμάτων. Tέλος πολύ σημαντική εργασία είναι η 

επαφή και η δημιουργία θετικού κλίματος με τα ΜΜΕ τόσο σε επίπεδο χώρας 

όσο και στο εξωτερικό στις αγορές στόχους σύμφωνα με την Επικοινωνιακή 

Στρατηγική. Ο τρόπος επικοινωνίας (προσωπικές επαφές, direct mailing, κ.α) 

θα διαφέρει ανά ομάδα στόχου και θα οριστεί σε συνεργασία με το Σύμβουλο 

Τουριστικής Προβολής και την Δημωφέλεια. 

Α.1.3 Ομάδα Διαχείρισης Διαδικτυακής Παρουσίας.

Η ομάδα διαχείρισης των διαδικτυακών μέσων θα αναλάβει την καθημερινή 

παρακολούθηση και τροφοδότηση όλων των Μέσων διαδικτυακής προβολής 

όπως το νέο τουριστικό portal www.visitkavala.gr, την ανάπτυξη και διαχείριση 

λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, Instagram κ.α).

Η Ομάδα θα αποτελείται από copywriter, μεταφραστική ομάδα, graphic 

designer κ.α. Οι καθοδηγήσεις θα δίνονται από τον Σύμβουλο Τουριστικής 

Προβολής.

Τα παραπάνω «εργαλεία» θα αποτελούν έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό με 

συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους προς επίτευξης των στόχων 

της Επικοινωνιακής Στρατηγικής.
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Α.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΈΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΓΈΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ:

Μεγάλη σημασία στην επικοινωνιακή στρατηγική ενός προϊόντος παίζει η ενιαία 

οπτική ταυτότητα (conceptual consistency) για την καλύτερη απορρόφηση των 

μηνυμάτων από τον δέκτη. Συνεπώς κάθε υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

για την άμεση ή έμμεση προβολή του προορισμού πρέπει να ακολουθεί 

κανόνες όπως αυτοί θα οριστούν σε ένα οδηγό εφαρμογής της ενιαίας οπτικής 

ταυτότητας (branding manual).

Α.2.1 Stationery 

Σχεδιασμός και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορες δράσεις όπως B2B συναντήσεις, παρουσιάσεις κ.α

Τέτοια υλικά είναι:

▸ Business cards

▸ Folders

▸ Badges

▸ Blocks

▸ Φάκελοι αλληλογραφίας

Α.2.2 Έντυπα

Σχεδιασμός σύγχρονου και σύμφωνα με τη νέα οπτική ταυτότητα του 

προορισμού, έντυπου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί σε δράσεις όπως οι 

εκθέσεις, παρουσιάσεις, workshops, κ.α.

Τα έντυπα θα είναι πολυγλωσσικά καλύπτοντας τις ανάγκες επικοινωνίας με 

τις αγορές στόχους.

Α.2.3 Γενικό έντυπο τύπου TRAVEL GUIDE

Το συγκεκριμένο έντυπο θα αποτελεί έναν γενικό οδηγό παρουσίασης των 

τουριστικών πόρων του προορισμού καθώς επίσης και παρουσίασεις των 

τουριστικών επιχειρήσεων του προορισμού όπως ξενοδοχειακές (επίσημες) 

μονάδες, εστιατόρια, κέντρα ευεξίας, καφέ, εταιρίες εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων, τουριστικά γραφεία, εταιρίες ενοικίασεις αυτοκινήτων κ.α.

Σκοπός είναι η παρουσίαση του προορισμού και η δυνατότητα σε κάθε 

αναγνωρισμένη και νόμιμη επιχείρηση να παρουσιαστεί και να προβληθεί 

στο κοινο στόχο.
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Α.2.4 Θεματικά έντυπα

Σχεδιασμός και παραγωγή θεματικών εντύπων που θα εξειδικεύονται σε 

θεματικό άξονα (θρησκευτικό, γαστρονομικό, 3S, πολιτισμός - ιστορία).

Α.2.5 Καταχωρήσεις

Σχεδιασμός διαφημιστικών καταχωρήσεων 

Σχεδιασμός σύγχρονων διαφημιστικών καταχωρήσεων με σκοπό την ενίσχυση 

του brand.

Α.2.6 Merchandise υλικό

Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικών επίσημων δώρων. Τα δώρα αυτά 

αποτελούν έμμεση διείσδυση στις αγορές, ενίσχυση του word of mouth και 

ισχυροποίηση του brand.

Ενδεικτικά merchandise υλικά μπορεί να είναι coasters, μαγνητάκια, τσαντες, 

card postal, κούπες, μολύβια, σημειωματάρια, ημερολόγια, μπλουζάκια, καπέλα 

κ.λ.π.

Α.2.7 Φόρμες Παρουσίασης (Power Point)

Σχεδιασμός ηλεκτρονικών παρουσιάσεων για την προώθηση του προορισμού 

που θα αποτελεί βασικό εργαλείο κατά την διαδικασία B2B συναντήσεων, 

workshops και άλλων ειδικών παρουσιάσεων. 

Α.2.7 Portal

Εμπλουτισμός της διαδικτυακής επίσημης ιστοσελίδας του προορισμού με 

σύγχρονη θεματολογία, ενημερώσεις για τα τεκτενόμενα στον προορισμό κ.α

Α.2.8 Οπτικοακουστικό υλικό (SPOT, VIDEOS κ.α)

Σχεδιασμός και παραγωγή σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού που θα 

προβάλει την εμπειρία του προορισμού με ανθρωποκεντρικό τρόπο. 

Το οπτικοακουστικό υλικό θα είναι πολυγλωσσικό και θα χρησιμοποιηθεί για 

την παρουσίαση του προορισμού σε ειδικές παρουσίασεις, εκθέσεις καθώς 

και στα διαδικτυακά Μέσα προβολής.

▸ Δημιουργία videos - teasers θεματικών προϊόντων (γαστρονομία, περιήγηση 

στην πόλη, θρησκευτικός τουρισμός, ιαματικός τουρισμός)

▸ Δημιουργία video για την ιστορία του Φρουρίου.
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▸ Δημιουργία video για την παρουσίαση των επιγραφών του

   αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων.

Α.2.9 Social media

▸ Δημιουργία profile σε επιλεγμένα social media (facebook, instagram, you 

tube channel)

▸ Σχεδιασμός και παραγωγή υλικών (posts, spot κ.α) για social media campaign.

Α.2.10 Δώρα κύρους

Σχεδιασμός και δημιουργία Δώρου Κύρους π.χ. λευκώματα, πλακέτες, κλειδί 

της πόλης κ.α που θα χρησιμοποιηθούν ως δώρα σε υψηλής σπουδαιότητας 

πρόσωπα. 

Α.2.11 Press Kit

Δημιουργία εξειδικευμένων Press kit όπως για την προαγωγή του εκπαιδευτικού 

τουρισμού, του συνεδριακού τουρισμού κ.α.

Β. ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τα Μέσα προβολής είναι τα επιλεγμένα επικοινωνιακά οχήματα μεταφοράς 

του μηνυματός μας στους κατάλληλους και σύμφωνα με την Επικοινωνιακή 

Στρατηγική δέκτες. 

Β.1. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΈΣΑ

Β.1.1 Διαχείριση Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα εκπαιδευθεί και θα συσταθεί η ομάδα διαχείρισης του 

portal, η οποία θα διαχειρίζεται το περιεχόμενο του ιστοχώρου  και θα το 

ανανεώνει σε καθημερινή βάση. Θα υπάρχουν αναρτημένα τα σημαντικότερα 

νέα που αφορούν στην περιοχή καθώς επίσης και ημερολόγιο με τις προσεχείς 

εκδηλώσεις (π.χ. συναυλίες, εορταστικές εκδηλώσεις, πανηγύρια, κ.ά.). Επίσης, 

θα είναι αναρτημένο και θα επικαιροποιείται όλο το προωθητικό υλικό, όπως 
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διαφημιστικά φυλλάδια, χάρτες, αφίσες, κλπ, σε εκτυπώσιμη μορφή. Επιπλέον, 

ο νέος ιστοχώρος θα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους ιστοχώρους 

για περαιτέρω πληροφόρηση (π.χ. ιστοχώρους αεροδρόμιων για εύρεση 

πτήσεων, ιστοχώρους ξενοδοχείων για εύρεση καταλύματος, ιστοχώρους 

συλλόγων για δραστηριότητες στη φύση, κ.ά.) καθώς επίσης και με σχετικές 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, twitter κ.α). Τέλος, θα 

υπάρχει «βιβλίο επισκεπτών» (forum) όπου θα δίνεται η δυνατότητα καταγραφής 

σχολίων, εμπειριών καθώς και newsletter το οποίο θα αποστέλλεται στους 

εγγεγραμμένους χρήστες.

Επιπλέον, η πύλη και τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσουν το 

βασικό εργαλείο της επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων. Γεγονότα όπως 

κάποιο ατύχημα, στο οποίο μπορεί να εμπλέκονται τουρίστες, κλείσιμο οδικών 

αρτηριών, απεργιακές κινητοποιήσεις κ.α. ή ακόμα και δυσφημιστικά σχόλια 

μπορούν να βλάψουν ανεπανόρθωτα την εικόνα της Καβάλας. Πέρα από τη 

φυσική αντιμετώπιση τέτοιων κρίσιμων καταστάσεων (π.χ. την αντιμετώπιση 

μιας πυρκαγιάς, την καταστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων κ.α.) πρέπει 

παράλληλα να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση των επικοινωνιακών συνεπειών 

καθώς είναι αυτή που μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις ζημίες που μπορούν τέτοια 

γεγονότα να επιφέρουν στην εικόνα ενός προορισμού. Περιστατικά ή σχόλια τα 

οποία μπορούν να προκαλέσουν ανυπολόγιστες ζημίες στη φήμη και την εικόνα 

ενός προορισμού, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες προβολής καθώς 

προσελκύουν την προσοχή όλων των μέσων, τοπικών και διεθνών. Θα πρέπει 

συνεπώς να υπάρχει ετοιμότητα καθώς και ο ανάλογος μηχανισμός ανταπόκρισης 

και αποτελεσματικής επικοινωνιακής διαχείρισης ώστε ένα αρνητικό γεγονός να 

μετατρέπεται σε όχημα προβολής θετικών μηνυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο θα 

πρέπει στον ιστοχώρο να δημοσιεύονται άμεσα μετά την εκδήλωση μιας κρίσης 

ή ενός δυσφημιστικού σχολίου, κείμενα που θα δίνουν εκτενείς πληροφορίες 

για την κατάσταση, θα απαντούν σε φημολογίες, θα ενημερώνουν για τα 

μέτρα που ελήφθησαν, θα προωθούν εκτιμήσεις και δηλώσεις των ιθυνόντων, 

κ.ά. Παράλληλα, θα αποστέλλεται newsletter σε όλους τους εγγεγραμμένους 

χρήστες, θα ενημερώνονται όλοι οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης με σχετικά 

νέα, θα αναρτώνται σχετικά video και φωτογραφικό υλικό στους σχετικούς 

ιστοχώρους (youtube, flickr κ.α.), ενώ η ενημέρωση θα είναι συνεχής και δεν 
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θα πρέπει να σταματά για όσο διάστημα διαρκεί το κρίσιμο περιστατικό. 

Β.1.2 Διαδικτυακή παρουσία σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστούν ισχυρά εργαλεία προβολής ενός 

προορισμού και κρίνονται απαραίτητα για τη σύνθεση του διαδικτυακού 

τουριστικού προφίλ της Καβάλας. Αποτελούν μια σημαντική μορφή διαφήμισης 

και εξασφαλίζουν:

▸ Διείσδυση σε αγορές χωρίς γεωγραφικούς προορισμούς.

▸ Στόχευση σε συγκεκριμένες αγορές και κοινά.

▸ Προσέλκυση «πελατών» την στιγμή που αναζητούν το προϊόν.

▸ Άμεση προσαρμογή και αναπροσαρμογή των διαφημιστικών μηνυμάτων 

ανάλογα με την περίσταση.

▸ Απεριόριστη ευελιξία στη διαχείριση περιεχομένου, τόπου και χρόνου 

εμφάνισης.

▸ Άμεση ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαφημιστικής καμπάνιας.

▸ Πλήρεις αναφορές (reports), στατιστικές αναλύσεις.

▸  Χαμηλό κόστος (κυρίως σε σύγκριση με άλλα Μέσα).

▸ Ελεγχόμενο κόστος με απόλυτη ακρίβεια (PPC - PayPerClick).

Δημιουργία διαδικτυακής παρουσίας σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται η δημιουργία ή ο εμπλουτισμός λογαριασμών καθώς 

και ο εικαστικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη της παρουσίας ανά κοινωνικό δίκτυο. 

Η εικαστική προσέγγιση σε όλα τα social media, πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 

αξίες του τουριστικού προϊόντος όπως έχουν οριστεί από το Σχέδιο Τουριστικής 

Προβολής, διατηρώντας στο σύνολο της την αισθητική ομοιογένεια. Το εν λόγω 

σχέδιο προβλέπει εικαστικό σχεδιασμό και ανάπτυξη περιεχομένου που θα αφορά 

στον προορισμό «Καβάλα», για τα παρακάτω Social Media:

▸ Youtube: Δημιουργία λογαριασμού για « video κανάλι», μέσω του οποίου 

θα προβάλλονται video και διαφημιστικά clips για τον τουριστικό προορισμό. 

▸ Facebook: Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας. Δημιουργία επαγγελματικού 

κοινωνικού δικτύου με άμεσο και έμμεσο ενδιαφέρον για τον τουρισμό.

▸ Instagram: Δημιουργία λογαριασμού.
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▸ Twitter: Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας μέσω της εξειδικευμένης 

Business προβολής που παρέχει το Twitter. Δημιουργία κοινωνικού δικτύου 

με followers που έχουν άμεσο η έμμεσο ενδιαφέρον για τον τουρισμό. 

Έχοντας «έτοιμο» κοινό μπορεί να γίνεται τακτική ενημέρωση των followers 

με τουριστικές προτάσεις από την Δημωφέλεια. 

▸ Tripadvisor: Διεθνώς δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο τουριστικού περιεχομένου. 

▸ Holidaycheck: Κοινωνικό δίκτυο τουριστικού περιεχομένου, ιδιαίτερα 

δημοφιλές στη Γερμανική αγορά.

 

Β.1.3 Διαχείριση διαδικτυακής παρουσίας σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Ακολούθως, η λειτουργία των μέσων αυτών απαιτεί και αντίστοιχη διαχείριση 

της διαδικτυακής παρουσίας μέσα σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, πριν την έναρξη λειτουργίας τους θα πρέπει να έχει ήδη συσταθεί η 

ομάδα διαχείρισης των μέσων, να έχει εκπαιδευθεί και να έχει δημιουργηθεί 

περιεχόμενο για διάστημα τριών (3) μηνών το οποίο θα περιλαμβάνει τη 

δημιουργία και ανάρτηση μοναδικού περιεχομένου με στόχο την προβολή του 

τουριστικού «προϊόντος» της Καβάλας και των «υποπροϊόντων» της μέσα από 

τα κοινωνικά δίκτυα. Στόχος είναι η αποτελεσματική προώθηση της παρουσίας 

στα κοινωνικά δίκτυα με επιθυμητό αποτέλεσμα την ποιοτική και ποσοτική 

βελτίωση της (fans, followers, subscribers, engagement rate, κλπ.). 

Ενδεικτικά, παραθέτουμε τα βήματα που συνοψίζουν τις παραπάνω ενέργειες:

Δίκτυο στο YouTube

▸ Δημιουργία καναλιού στο YouTube & διαμόρφωση εικαστικής εμφάνισης, 

για την τουριστική προβολή της Καβάλας.

▸ Διαχείριση καναλιού.

▸ Μεταφόρτωση του βίντεο προβολής της Καβάλας εντός 24ώρου από τη 

δημιουργία.

▸ Μεταφόρτωση άλλων βίντεο που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο  τουριστικής 

προβολής της Περιφέρειας ΑΜΘ, καθώς και βίντεο σχετικών με γεγονότα & 

εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος.

▸ Βελτιστοποίηση θέσης ιστοχώρου στις Μηχανές Αναζήτησης (Search engine 
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optimization).

▸ Διαχείριση σχολίων επισκεπτών εντός 24ώρου.

▸ Μηνιαίες αναφορές εξέλιξης προβολών και εγγεγραμμένων θεατών, ανά 

χώρα στόχο.

Δίκτυο στο Facebook

▸ Άνοιγμα Fan page.

▸ Διαχείριση τουριστικού profile.

▸ Ενημέρωση τουριστικού profile με χρησιμοποιούμενη γλώσσα Ελληνικά & 

αγγλικά, π.χ. ανά τρεις ημέρες.

▸ Ανάρτηση οποιοδήποτε ψηφιακού υλικού που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο 

του σχεδίου τουριστικής προβολής, εντός 24ώρου από τη δημιουργία του.

▸ Δημιουργία & ανάρτηση περιεχομένου (σχόλια, φωτογραφίες, άρθρα, links 

κ.α.) σχετικά με γεγονότα & εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς 

και αναφορών άλλων διεθνών μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης.

▸ Διαχείριση σχολίων επισκεπτών εντός 24ώρου.

▸ Μηνιαίες αναφορές εξέλιξης δικτύου και απήχησης δημοσιεύσεων, ανά 

χώρα στόχο.

Δίκτυο στο Instagram

▸ Άνοιγμα τουριστικού profile. 

▸ Διαχείριση τουριστικού profile.

▸ Ενημέρωση τουριστικού profile με χρησιμοποιούμενη γλώσσα Ελληνικά & 

αγγλικά, ανά εβδομάδα κατ' ελάχιστο.

▸ Ανάρτηση ψηφιακού υλικού τουριστικής προβολής, εντός 24ώρου από τη 

δημιουργία του.

▸ Δημιουργία & ανάρτηση εικόνων σχετικών με γεγονότα & εκδηλώσεις 

τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και αναφορών άλλων διεθνών μέσων 

ενημέρωσης και πληροφόρησης.

▸ 3μηνιαία αναφορά εξέλιξης Δικτύου και απήχησης δημοσιεύσεων.

Δίκτυο στο Twitter

▸ Άνοιγμα τουριστικού profile & διαμόρφωση εικαστικής εμφάνισης, για τη 
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τουριστική προβολή της Καβάλας.

▸ Διαχείριση τουριστικού profile.

▸ Τακτική ενημέρωση τουριστικού profile με χρησιμοποιούμενη γλώσσα 

Ελληνικά & Αγγλικά.

▸ Προώθηση μέσω tweet ψηφιακού πολυμεσικού υλικού.

▸ Δημιουργία & ανάρτηση μέσω tweet περιεχομένου (σχόλια, link σε 

φωτογραφίες, άρθρα κ.α.) σχετικά με γεγονότα & εκδηλώσεις τουριστικού 

ενδιαφέροντος.

▸ Απάντηση σχολίων επισκεπτών εντός 3 ωρών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

και εντός 12 ωρών σε αργίες και σαββατοκύριακα.

▸ Πρωτεύοντα Tweets: 40/μήνα

▸ Σύνολο tweets (πρωτεύοντα & re-tweets): 100/μήνα

▸ Δημιουργία δικτύου 1.000 «followers» με μέλη απλούς χρήστες από τις 

χώρες στόχους Γερμανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ρωσία, Γαλλία και Ελλάδα, με 

κλιμακωτή αύξηση.

▸ Μηνιαίες αναφορές εξέλιξης δικτύου, ανά χώρα στόχο.
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Β.2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Β.2.1 Παραδοσιακά Μέσα 

Β.2.1.1 Έντυπη

Έντυπα in flight: Καταχωρήσεις σε περιοδικά αεροπορικών εταιρειών που 

διανέμονται κατά την διάρκεια των πτήσεων (Ellinair, RyanAir, Aegean κα) 

Β.2.1.2 Τηλεοπτική - Ραδιοφωνική 

Επαφή με τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για την εξέταση 

συνεργιών προβολής είτε μέσω δωροθεσίας είτε μέσω μετάδοσης εκπομπών 

από την πόλη της Καβάλας. 

Β.2.2 Σύγχρονα Μέσα

Σχεδιασμός και υλοποίησης καμπάνιας μέσω διαδικτυακών τόπων (internet 

banners) και Κοινωνικών Δικτύων (facebook) με στόχευση σε αγορές και 

κοινά στόχου με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Στα πλαίσια της καμπάνιας στα 

Κοινωνικά Δίκτυα θα διοργανωθούν διαγωνισμοί με σκοπό την αύξηση των 

follwers.

Β.3  ΈΚΘΈΣΈΙΣ

Οι εκθέσεις καταλαμβάνουν μια ιδιαίτερη θέση στο τομέα της προώθησης 

και της επικοινωνιακής στρατηγικής των προορισμών. Είναι ένα μέσο που 

επιτυγχάνει την άμεση επαφή με τους πελάτες αλλά και τα κανάλια διανομής, 

ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις.

Επιλέγονται τρεις τρόποι συμμετοχής σε Τουριστικές εκθέσεις:

▸ Σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται σε αγορές στόχους και λαμβάνει μέρος 

με περίπτερο ο Ε.Ο.Τ (μίσθωση stand).

▸ Σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται σε αγορές στόχους και λαμβάνει μέρος 

η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ με ανεξάρτητο περίπτερο.

▸ Σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται σε αγορές στόχους και αξιολογείται η 

προώθηση του προορισμού με ανεξάρτητο περίπτερο.
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Βασικές προϋποθέσεις μιας επιτυχούς και αποτελεσματικής συμμετοχής είναι: 

▸ Η επιλογή της έκθεσης να εξυπηρετεί βασικούς στόχους της τοπικής 

τουριστικής πολιτικής. 

▸ Να είναι αποτέλεσμα κατάλληλου σχεδιασμού και προετοιμασίας.

▸ Να υποστηρίζεται από έμπειρη και ολιγομελή ομάδα. Να τηρούνται βασικοί 

κανόνες λειτουργίας του περιπτέρου ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής 

παρουσία.

▸ Να έχει προγραμματιστεί εγκαίρως. 

▸ Να έχουν εξασφαλιστεί οι βασικές προϋποθέσεις της αξιοπρεπούς συμμετοχής. 

▸ Να προβάλλεται και να προωθείται το συνολικό τουριστικό προϊόν (προορισμός 

και το σύνολο των τουριστικών παραγωγών).

▸ Τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό είναι η σωστή προετοιμασία και οι 

διοργάνωση B2B συναντήσεων (leader opinions, Tour operators, bloggers, 

δημοσιογράφους)  με σκοπό την αναζήτηση συνεργασιών και συνεργειών που 

θα συμβάλουν στην ανάδειξη και στην τουριστική ανάπτυξη του προορισμού.

Με βάση όλα τα παραπάνω οι προτεινόμενες εκθέσεις είναι:

Β.3.1 Εξωτερικού

▸ Ιανουάριος/2019 FERIENMESSE Βιέννη (συνεκθέτης ΕΟΤ)

▸ Φεβρουάριος/2019 ΤΤR Βουκουρέστι (αυτόνομο περίπτερο)

▸ Φεβρουάριος/2019 SAJAM TURIZMA Βελιγράδι (αυτόνομο περίπτερο)

▸ Μάρτιος/2019 ΙΤΒ Βερολίνο (συμμετοχή με ΠΑΜΘ)

▸ Μάρτιος/2019 ΜΙΤΤ Μόσχα (συμμετοχή με ΠΑΜΘ)

▸ Σεπτέμβριος/2019 IFTM Παρίσι (συμμετοχή με ΠΑΜΘ)

▸ Νοέμβριος/2019 TT WARSAW Βαρσοβία (συνεκθέτης ΕΟΤ)

▸ Φεβρουάριος/2019 IMTM Ισραήλ (συνεκθέτης ΕΟΤ)

▸ Σεπτέμβριος/2019 WTM Λονδίνο (συμμετοχή με ΠΑΜΘ)

▸ Ιούνιος/2019 KOFTA Σεούλ (συμμετοχή με ΕΟΤ)

▸ Ιανουάριος/2019 New York Times Travel Show (συμμετοχή με ΕΟΤ)

▸ Απρίλιος/2019 TAXIDI Κύπρος (αυτόνομο περίπτερο)
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Β.3.2 Εσωτερικού

▸ PHILOXENIA Νοέμβριος Θεσσαλονίκη (αυτόνομο περίπτερο)

▸ Greek Travel Show Μάϊος 2018 - Αθήνα (αυτόνομο περίπτερο)

Β.4 EVENTS- ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΈΣ ΈΝΈΡΓΈΙΈΣ

Στοχευμένες δράσεις προβολής και προώθησης  εν γένη του προορισμού με 

events (ημερίδες, workshops κ.α.) σε κεντρικούς χώρους σε χώρες ή κοινά 

στόχους, όπως για παράδειγμα στην αγορά της Κίνας με στόχο την προσέλκυση 

επαγγελματιών - επενδυτών και επισκεπτών, η προβολή σε εξειδικευμένους 

επαγγελματίες με σκοπό την ανάπτυξη θεματικού άξονα όπως για παράδειγμα 

τον τουρισμό Κρουαζιέρας κ.α.

Β.5 ΝΈΈΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΈΣ

Συμβαδίζοντας και εκμεταλλευόμενοι τις Νέες Τεχνολογίες, η Καβάλα από 

το 2019 μπαίνει στην νέα ψηφιακή εποχή παρέχοντας direct πληροφόρηση 

στους επισκέπτες του προορισμού προσφέροντάς τους καθημερινή ενημέρωση 

σχετικά με τα διάφορα events που λαμβάνουν χώρα στον προορισμό, 

προσφέροντάς τους τουριστικές - περιηγητικές πληροφορίες κ.α.

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός θα εγκατασταθούν στην πόλη συσκευές 

beacons και το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα προγραμματισμού τους.

Όταν ο επισκέπτης προσεγγίζει σε κοντινή απόσταση συσκευή, αυτόματα θα

προβάλλεται στο κινητό του οι πληροφορίες που ο Οργανισμός επιθυμεί.

Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Γ.1 Συναντήσεις Β2Β

Κατά την προετοιμασία παρουσίας του προορισμού σε έκθεση είτε αυτή διεξάγεται 

στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό θα πραγματοποιείται προγραμματισμός 

συναντήσεων με leader opinions, tour operators, δημοσιογράφους. Δυο ημέρες 

πριν από την αναχώρηση της αποστολής θα καταρτίζεται τελικός πίνακας 
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συναντήσεων ώστε να γνωρίζει το μέλος της αποστολής που θα πραγματοποιήσει 

τα ραντεβού τι ώρα, με ποιόν και για ποιόν σκοπό πραγματοποιείται η συνάντηση.

Μετά το πέρας της έκθεσης και την επιστροφή της αποστολής θα καταρτίζεται 

ηλεκτρονική data base με τα στοιχεία των επαφών και σημειώσεις που έχουν 

κρατηθεί και θα ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. Σύνδεσμος 

Ξενοδόχων).

Γ.2 FAM TRIPS

Θα διοργανωθούν ταξίδια εξοικείωσης (fam trips) με συμμετοχή bloggers, 

δημοσιογράφων και tour operators. Κατά την διάρκεια ταξιδιών αυτών 

οι προσκεκλημένοι του προορισμού θα περιηγηθούν σε κάθε σημείο του 

προορισμού, θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες και θα απολαύσουν κάθε 

στιγμή της παραμονής τους. 

Σκοπός αυτών των ταξιδιών είναι να δημιουργήσουμε ένταση δημοσιότητας 

και να  προωθηθούν συνέργειες με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της 

προσέλευσης επισκεπτών από τις χώρες των προσκεκλημένων.

Μέσω των παραπάνω δράσεων θα ενισχύσουμε την εικόνα μας και την σχέση 

μας με ΜΜΕ (Media Relations), όπως επίσης θα αναζητηθούν συνέργειες με 

key stakeholders (Public Affairs).

Γ.3 ΈΙΔΙΚΈΣ ΔΡΑΣΈΙΣ

Γ.3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

Για το έτος 2019 επιλέγεται η συνέχιση του σχεδίου ανάπτυξης του γαστρονομικού 

τουρισμού. Καθώς το έτος 2018 πραγματοποιήθηκε η εύτερη φάση ανάπτυξης 

του γαστρονομικού θεματικού άξονα με την συνεργασία του αναγνωρισμένου 

Καβαλιώτη σεφ Νίκου Φωτιάδη και του Ινστιτούτου Ελληνικού Διατροφικού 

Πολιτισμού & Γαστρονομίας (Ι.Ε.Γ.) του οποίου είναι ιδρυτής & πρόεδρος, 

δρομολογήθηκαν οι πρώτες δράσεις και τέθηκαν τα βήματα, οι δράσεις και 

οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εδραίωση μιας μακροπρόθεσμης 

συνεργασίας στον τομέα αυτό. Οι ενέργειες που σχεδιάζονται για το 2019 

αφορούν στην εφαρμογή και δημοσιότητα του τοπικού δημιουργικού 

συνταγολογίου που έχει εκπονηθεί και περιέχει προς το παρόν 23 συνταγές. 

Αυτό σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μέσω των παρακάτω ενεργειών:
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▸ Δράσεις ευαισθητοποίησης των κατοίκων της πόλης για την προώθηση της 

τοπικής γαστρονομίας ως τρόπο ζωής. 

▸ Παραγωγή προωθητικού έντυπου υλικού.

▸ Φωτογράφιση συνταγών για το προωθητικό υλικό.

▸ Δημιουργία δικτύου τοπικών παραγωγών και επιχειρήσεων.

▸ Δημιουργία τράπεζας συλλογής και καταγραφής των τοπικών προϊόντων.

▸ Δημιουργία τράπεζας συλλογής και καταγραφής των τοπικών συνταγών και 

ιστοριών που τις συνοδεύουν. 

▸ Δημιουργία microsite στο www.visitkavala.gr για την προώθηση του 

γαστρονομικού προϊόντος και των επαγγελματιών που συμμετέχουν.  

Γ.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Γ.3.2.1 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης των κατοίκων με 

στόχο την απόκτηση «τουριστικής αντίληψης», είναι βέβαιο ότι θα διευκολύνει 

αλλά και θα κάνει πιο παραγωγικές τις σχέσεις των κατοίκων με τους επισκέπτες. 

Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διαφήμιση στα τοπικά ΜΜΕ, η 

οργάνωση εθελοντικών ομάδων είναι ορισμένα από τα εργαλεία που μπορούν 

να συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. 

Γ.3.2.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Με στόχο την ποιοτικότερη παρεχόμενη υπηρεσία θα διοργανωθούν 

επιμορφωτικές δράσεις όπως το «Σχολείο Τουρισμού».

Στόχος τέτοιων δράσεων είναι να προσφέρουν στους επαγγελματίες, 

εργαζομένους στον χώρο του Τουρισμού και του Επισιτισμού, στους ιδιοκτήτες 

καταλυμμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κ.λ.π τη διαρκή επιμόρφωση κι 

ενημέρωση, με στόχο να αποκτήσουν επικαιροποιημένες γνώσεις και να 

παρακολουθούν με συνέπεια και επαγγελματισμό τις νέες εξελίξεις σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
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Γ.4. Δημιουργία Βιωματικής Πλατφόρμας Εθελοντών

Η Καβάλα μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη πλούσιες και μοναδικές 

βιωματικές εμπειρίες, αρκεί κάποιος να του δώσει την ευκαιρία να τις βιώσει. 

Ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά να ζήσει την αληθινή εμπειρία.  Μέσω 

τέτοιων βιωματικών περιηγήσεων, για παράδειγμα βόλτα στην νυχτερινή 

Καβάλα, ψάρεμα, μαγειρική, κ.α. οι οποίες θα πραγματοποιούνται από πολίτες 

(Εθελοντές), θα ισχυροποιείται η εικόνα μιας μοναδικής πραγματικότητας την 

οποία ο ταξιδιώτης βιώνει και γίνεται ένα με τον προορισμό, αυτόματα μπορεί 

να γίνει ο "πρεσβευτής" του προορισμού και πιθανά να γίνει ένας σοβαρός 

πολλαπλασιαστής της συγκεκριμένης εμπειρίας (word of mouth).

Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης 

Δημιουργία Ψηφιακής πλατφόρμας (επίσημο portal) όπου ο εθελοντής θα 

δηλώνει συμμετοχή και θα ενημερώνεται για τη δράση.
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Με γνώμονα ότι κάθε φορά πρέπει να γινόμαστε και καλύτεροι και 

αποδοτικότεροι, όσο αφορά την προβολή του προορισμού και την ενδυνάμωση 

της τουριστικής αγοράς του προορισμού μας, για κάθε δράση θα εφαρμόζονται 

αριθμητικοί και ποιοτικοί δείκτες απόδοσης. Σκοπός είναι να εντοπίζονται 

τυχόν αδυναμίες και αστοχίες ώστε η επόμενη ομοειδής δράση να είναι 

αποδοτικότερη. Για παράδειγμα στη Δράση «Διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων» 

ο δείκτης αριθμητικής απόδοσης είναι οι followers της σελίδας ή o αριθμός 

likes ενός post, ενώ ποιοτικός δείκτης είναι τα θετικά ή αρνητικά σχόλια που 

συγκεντρώνει είτε η σελίδα είτε οι διάφορες αναρτήσεις.

ΔΈΙΚΤΈΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

› Μετρήσιμα, με αριθμητικούς  

και ποιοτικούς δείκτες, 

αποτελέσματα.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

› Με το χρονοδιάγραμμα GANTT 

πραγματοποιείται σαφής 

απεικόνιση της χρονικής 

διάρκειας και της αλληλουχίας 

μεταξύ των δράσεων.

ΈΤΟΣ 2018
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ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ 
365

ΣΥΜΒΟΥΛΈΥΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΈΣ ΣΧΈΣΈΙΣ 
(Β2Β)

ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΜΈΣΩΝ

CRISIS 
MANAGEMENT

ΈΚΘΈΣΈΙΣ

EVENTS

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

INTERNET – SOCIAL CAMPAIGN

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΝΈΈΣ ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΈΣ

ΣΧΈΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΈΝΤΥΠΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΈΚΔΗΛΩΣΈΩΝ – 
ΣΈΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΧΈΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
STATIONERY 

ΣΧΈΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
MERCHANDISE ΥΛΙΚΩΝ

ΈΙΔΙΚΈΣ ΔΡΑΣΈΙΣ ΈΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΈΙΔΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Καθώς ο προορισμός "Καβάλα" παρουσιάζει σε επισκεψιμότητες ανοδική 

πορεία και σε συνδιασμό με τα πορίσματα της έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών

που διεξάχθηκε με την τεχνική του ερωτηματολογίου το 2017, κρίνεται επιτακτική

ανάγκη η κατάρτιση ενός αναπτυξιακού μοντέλου σύγχρονης πόλης φιλικής

προς τον κάθε επισκέπτη και προς κάθε μελλοντικό επενδυτή.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται σε συνεργασία με αρχιτέκτονες, πολ.μηχανικούς,

περιβαντολλόγους κ.α η κατάρτιση ενός αναπτυξιακού μοντέλου μιας 

σύγχρονης και με κατάλληλες υποδομές πόλης, που θα μπορεί να εξυπηρετεί

και να ικανοποιεί τους συνεχώς, κάθε έτος, αυξανόμενους επισκέπτες της.

Έτσι η Καβάλα θα αποτελέσει στο μέλλον σημείο αναφοράς και παράδειγμα

- καλή πρακτική "φιλικού" Τουριστικού Προορισμού.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΜΈΛΈΤΗ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

› Καινοτομία στον παρόν αποτελεί

η πρόβλεψη και η ένταξη

δράσεων που σαν σκοπό έχουν

την δημιουργία ενος σύγχρονου

τουριστικού προορισμού.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΈΝΈΡΓΈΙΈΣ ΔΑΠΑΝΈΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ

Διαχείριση Επίσημου Διδικτυακού Τόπου 

33.000,00 €
Κοινωνική Δικτύωση (Social media, 
Social media sitter)

Πληρωμένες Διαδικτυακές Καμπάνιες 10.000,00 €

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σχεδιασμός & ανάπτυξη microsite γαστρονομικής 
ταυτότητας, ανάπτυξη αγγλικής version υφιστάμενης 
εφαρμογής, ανάπτυξη πλατφόρμας εθελοντικών
περιηγήσεων.

15.000,00 €

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΝ
Τ

Υ
Π

Η Έντυπα εσωτερικού
12.000,00 €

Έντυπα εξωτερικού

T
V

 -
 

R
A

D
IO Εκπομπές

10.000,00 €

Δωροθεσίες

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Εξωτερικού

97.000,00€
Εσωτερικού

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ειδικές παρουσιάσεις , Workshop, ημερίδες, 
20.000,00 €

Σεμινάρια

Fam Trips 10.000,00 €

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
Προετοιμασία, σχεδιασμός, παραγωγή 
εντύπων προβολής

30.000,00 €

ΟΠΤΙΚΟ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

Γενικό Βίντεο Προβολής, θεματικά teasers, 
θεματικά βίντεο, εμπλουτισμός φωτογραφικού 
αρχείου

26.000,00 €

ΥΛΙΚΟ 
MERCHANDISE

Σχεδιασμός και Παραγωγή 
Διαφημιστικών δώρων

15.000,00 €

ΝΕΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-
BEACONS

22.000,00 €

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

                                                                       18.000,00 €

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                                                       22.000,00 €

COPYWRITING - 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Υπηρεσίες μεταφράσεων και 
copywriting για όλα τα εργαλεία και υλικά 
(έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα)

15.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 355.000,00 €

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   20.000,00 €
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