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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Είναι πλέον αποδεκτό, ότι η Γαστρονομία είναι ένας σημαντικός λόγος που επιλέγουμε τουριστικό 
προορισμό – ενίοτε και ξενοδοχείο. Και είναι ακόμη σημαντικότερος λόγος να τον συστήσουμε. 
Παγκόσμια η σύνδεση γαστρονομίας και τουρισμού τείνει να ενισχύεται και λόγω “αυθεντικότητας” : 
ο κόσμος ψάχνει όλο και περισσότερο για τοπικές παραδόσεις, οι οποίες ενσωματώνονται στην τοπική 
γαστρονομία. Έτσι η Γαστρονομία είναι μέρος της Πολιτιστικής διάστασης του Τουρισμού. 

Για τους λόγους αυτούς τα τελευταία χρόνια η Γαστρονομία, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη 
διαμόρφωση της Εικόνας του Προορισμού (Gastronomy Destination Branding), αν και οι σχετικές 
μεθοδολογίες είναι παγκοσμίως σε πρώιμα στάδια οργάνωσης. Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας 
η πρόκληση συνδυασμού Τροφίμων και Τουρισμού είναι ίσως μεγαλύτερη από κάθε άλλη χώρα του 
κόσμου, δεδομένης της εξάρτησης της χώρας από τους δύο αυτούς κλάδους αλλά ειδικά και της θέσης 
της στον παγκόσμιο Τουρισμό. Τελευταία η ευκαιρία επεκτείνεται και στο πεδίο της Διατροφής, μέσω 
της θέσης της Μεσογειακής Διατροφής διεθνώς, αλλά και της Ελληνικής Κουζίνας. 

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ & ΟΙ ΟΡΟΙ – από τα ΤΡΟΦΙΜΑ ενός Τόπου στα ΠΡΟΪΟΝΤΑ (“επώνυμα”) 

Οι συνθήκες μοιάζουν ευνοϊκές για τη συνέργεια Τροφίμων και Τουρισμού. Iδεατά θα θέλαμε:  
α) οι τουρίστες να δοκιμάζουν (ελληνικά) προϊόντα τα οποία επαναγοράζουν μετά τις διακοπές τους, 
αυξάνοντας τον δείκτη Πιστότητας των τουριστικών επιχειρήσεων και  
β) οι καταναλωτές (ελληνικών) προϊόντων σε Καταστήματα Τροφίμων, Εστιατόρια κλπ γνωρίζουν την 
Ελλάδα/Τόπο και ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν για διακοπές. 
Υπάρχουν ωστόσο προβλήματα προς επίλυση για να αξιοποιηθεί αυτή η συνεργασία: 
1. Η προώθηση ενός Προορισμού (Hospitality/Destination Marketing) στηρίζεται διεθνώς όλο και 

περισσότερο στη Γαστρονομία, αλλά αυτό γίνεται κυρίως μέσα από λύσεις “μη-Επώνυμες” (πχ 
τοπική συνταγή, είδος τροφίμου, ποικιλία), με αποτέλεσμα η ετικέτα να μην εμφανίζεται και, άρα, 
το κάθε τρόφιμο να ΜΗΝ είναι “όχημα” σωστού marketing του Τόπου. 

2. Το όνομα ενός «Τόπου» στα σημεία διάθεσης τροφίμων δεν προβάλλεται ιδιαίτερα για την 
προώθηση των προϊόντων του, πόσο μάλλον των ξενοδοχείων του - εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων 
που έχουν ειδική φήμη (πχ προϊόντα ΠΟΠ κλπ) 

Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν η Γαστρονομία είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς 
τρόπους Ανάδειξης Προορισμού, τα Τοπικά Προϊόντα είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος Ανάδειξης της 

Γαστρονομίας και τελικά τα “Επώνυμα Τοπικά Προϊόντα” είναι ο πιο 
αποδοτικός τρόπος Ανάδειξης όλου του σχήματος. Έτσι, η αξιοποίηση 
του Επώνυμου Τυποποιημένου Τοπικού Προϊόντος (ΕΤοΠ) στον 
Τουρισμό, που αποτελεί μια Καινοτομία, φαίνεται να είναι το μόνο 
αποδοτικό «όχημα» να καλυφθεί το κενό και να “ολοκληρώνεται” ο 
κύκλος συνεργειών Τροφίμων-Φιλοξενίας.  

Όλα τα «εργαλεία» του είδους είναι ο πιο οικονομικός τρόπος Επικοινωνίας της Αυθεντικότητας και 
της Τοπικότητας περισσότερο και από τον ίδιο τον Τουρισμό, καθώς με σχετικά λίγα προϊόντα μπορεί 
να αναπτυχθούν πολλές ευκαιρίες επικοινωνίας με πολύ συστηματικό και διαρκή τρόπο όλο το χρόνο 
εκεί που διαμένει ο καταναλωτής. Για τους ξενοδόχους αυτό σημαίνει πολύ μικρή πρόσθετη επένδυση 
(F&B) με σημαντικό επικοινωνιακό όφελος (Marketing/PR/Πωλήσεων). 

http://www.authentic-greece.gr/el/
http://www.wedolocal.gr/gr
http://topel.gr/
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Από πρότυπα Προγράμματα που εφαρμόσαμε και μετά από την εκπόνηση σχετικής Μελέτης (ΣΕΤΕ, 
ΠΟΞ) διαμόρφωσης του Μοντέλου “ΤΕΤοΠ” με τίτλο “Το Επώνυμο Τοπικό Προϊόν (ΕΤοΠ) ως 
αποδοτικό εργαλείο Hospitality / Destination Marketing”, η επίτευξη τέτοιων στόχων προώθησης 
αποδίδει μέσα από «κάθετες» συνεργασίες στους κλάδους της Φιλοξενίας και των Τροφίμων και 
κοινές επικοινωνιακές δράσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Βασικές συνιστώσες του 
μοντέλου μας είναι η άμεση κι σταθερή επικοινωνία με μεγάλους αριθμούς καταναλωτών, μέσω 
“έξυπνων” προωθητικών ενεργειών τουριστικού περιεχομένου και –τελικά-με το σχηματισμό μεγάλων 
Βάσεων Δεδομένων ειδικού ενδιαφέροντος για συνεχή 12μηνη επικοινωνία. 

Συγκεκριμένα το Μοντέλο ΤΕΤοΠ αποτελείται από τις εξής 4 παραμέτρους/βήματα: 

1. Ενιαία ικανή γκάμα τοπικών ελληνικών τυποποιημένων προϊόντων με απόλυτο προσδιορισμό του 
παραγωγού και του τόπου στην ετικέτα 

2. Στο Ξενοδοχείο: τοποθέτηση και ανάδειξη επιλεγμένων προϊόντων (τοπικά αλλά και εθνικά) στον 
κύκλο εστίασης με πλήρη σήμανση παραγωγού και τόπου προέλευσης (καρτελάκια στο μπουφέ 
ή/και κάρτα menu στο εστιατόριο ή/και συσκευασία λιανικής ή/και δώρο welfare κλπ)  

3. Σε Καταστήματα Τροφίμων & Εστιατόρια (κυρίως Εξωτερικού): τοποθέτηση Επώνυμων  τοπικών 
προϊόντων με προωθητικές ενέργειες τουριστικής προβολής (τιμώμενου Ξενοδοχείου ή 
Προορισμού) προς μεγάλο αριθμό καταναλωτών/ χρηστών 

4. Ενέργειες συστηματικής follow-up επικοινωνίας προς τους συμμετέχοντες των προωθητικών για 
πάντα (Newsletter), προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων (Φήμη ή Κρατήσεις). 

 

Όπως έδειξε η εμπειρία μας σε δύο αγορές της Ευρώπης, αλλά και προηγούμενα Project (πχ 
gaΣtronomy@Brussels ’13), και τεκμηρίωσε πλήρως η Μελέτη που κατατέθηκε σε ΙΝΣΕΤΕ και ΠΟΞ, σε 
συγκεκριμένες συνθήκες και με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, τα άμεσα οφέλη τέτοιων δράσεων 
μπορεί να είναι μεγάλα, τόσο στην περίπτωση μεμονωμένων ξενοδοχείων όσο και Ενώσεων 
/ολόκληρων Προορισμών – και για τους Παραγωγούς. Επιπλέον δεν πρέπει να αγνοηθεί το έμμεσο 
όφελος της ποιοτικής αναβάθμισης της τουριστικής εμπειρίας μέσα στα ξενοδοχεία που συμμετέχουν, 
με μεγάλη απόδοση μιας μικρής “επένδυσης”, σε συνδυασμό βέβαια με άλλες δράσεις ανάδειξης του 
τόπου.  

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ 

Το Μοντέλο “ΤΕΤοΠ” έχει υπόβαθρο την τυποποίηση και ανάδειξη της Αυθεντικότητας, ειδικά στη 
Τοπική Γαστρονομία - το βασικό προσόν του έργου είναι η επικοινωνία B2C (με άμεση και συνεχή 
επικοινωνία στον καταναλωτή) σε μεγάλους αριθμούς όλο το χρόνο και η ανάδειξη επιλεγμένων 
προϊόντων μέσα στα ξενοδοχεία.  

Πυρήνας του παρόντος έργου είναι η κοινή προώθηση Προϊόντων και Ξενοδοχείων/Προορισμών στα 
Σημεία Πώλησης Τροφίμων (POS) της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με μεγάλης κλίμακας προβολή του 
Τουρισμού σε καταναλωτές Ελληνικών Προϊόντων. Το έργο δρομολογεί το απαιτούμενο “κάλεσμα” σε 
Ενώσεις και Ξενοδόχους που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν για την προβολή τους, αλλά και 
δημιουργεί ασφαλές περιβάλλον για τα δυναμικά Επώνυμα Τοπικά Προϊόντα.  

Σε αυτή την Υποστήριξη προσκαλεί το παρόν Έργο, που υλοποιείται από την ΠΟΞ και τους 
διαμορφωτές του Μοντέλου, τo Δίκτυο “ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” και την στήριξη από το Σήμα “We Do 
Local”, με την υποστήριξη του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου (ΤΟΠελ), του ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος) και του ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου). 
Το έργο τελεί ήδη υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΑΑΤ) και του 
Υπουργείου Τουρισμού, ενώ σε συνεννόηση με το ΥΠΕΞ προγραμματίζονται κοινές δράσεις  

Χορηγός Επικοινωνίας του Έργου είναι o Όμιλος KSD/“Χρήμα & Τουρισμός”, Υποστηρικτές 
Επικοινωνίας είναι τα 100% Hotel Specials και το GTP/Greek Travel Pages και υποβοηθείται από την 
εταιρία Επικοινωνίας PR&More. 

https://www.hhf.gr/
http://www.authentic-greece.gr/el/
http://www.wedolocal.gr/gr
http://www.wedolocal.gr/gr
http://topel.gr/
https://www.seve.gr/
http://www.sevitel.gr/
https://ksd.gr/
https://money-tourism.gr/
https://www.hotelshow.gr/gr/blog/category/100-articles/1
https://news.gtp.gr/
http://prandmore.gr/gr/index.php
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ & ΕΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το Έργο έχει φιλόδοξους στόχους επικοινωνίας για μεγάλους αριθμούς καταναλωτών  του Εξωτερικού 
(και της Ελλάδας) για τα επόμενα 2 έτη. Για τέτοιους στόχους έχει αποφασιστεί η παρουσία με 
δράσεις σε 6 πόλεις της Ευρώπης (και σε 4 πόλεις στην Ελλάδα) για το 2021 και 10/6 το 2022. 

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Έχει εκτιμηθεί ότι χρειάζεται αρχικά συμμετοχή από ξενοδοχεία σε 5-8 ελληνικούς 
“Τόπους”/Προορισμούς. Τα μισά τουλάχιστον Ξενοδοχεία του έργου επιθυμούμε να συμμετέχουν 
μέσω των Ενώσεών τους ως “Προορισμοί” (τουλάχιστον 3-4 Προορισμοί/Ενώσεις  με 5-15 ξενοδοχεία 
ο κάθε ένας). Σε μια τέτοια περίπτωση το ΔΣ της τοπικής Ένωσης καλείται να διευκολύνει τη 
συμμετοχή των τοπικών Ξενοδοχείων  – τουλάχιστον με κάποια ενημέρωση πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος και πιθανώς διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με την Ομάδα Έργου. 

2. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Κάθε ξενοδοχείο (αυτόνομο ή μέσω της Ένωσής του) καλείται να χρησιμοποιήσει 
έναν αριθμό κατάλληλων προϊόντων της γκάμας του έργου αλλά και άλλων τοπικών, με την κατάλληλη 
σήμανση στον κύκλο εστίασης, και να συνεισφέρει στις προωθητικές ενέργειες με τους επιλεγμένους 
τρόπους που θα εξειδικεύονται ανάλογα και με τη αγορά-στόχο (επίπεδο πόλης). 

Σήμανση εννοείται σύμφωνα με το Έργο η αναφορά Παραγωγού και Τόπου Προέλευσης (σε 
καρτελάκια στο μπουφέ, κάρτα menu στο εστιατόριο κλπ). Σε κάθε περίπτωση, ένας ελάχιστος τέτοιος 
αριθμός προϊόντων με σήμανση πρέπει να υπάρχει στο κάθε συμμετέχον ξενοδοχείο, ώστε ο πελάτης 
να έχει και οπτικά την άμεση αίσθηση Αυθεντικότητας σε προϊόντα Επώνυμα που θα είναι 
«πρεσβευτές» και στα καταστήματα Λιανικής Πώλησης Τροφίμων.  

3. Προώθηση στα Σημεία Πώλησης Τροφίμων – και μετά: τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα, υποστηρίζουν τις δράσεις του έργου (πχ με 
γευσιγνωσίες, φιλοξενία σημαντικών συνεργατών και δωμάτια 
“προώθησης” του Προορισμού στα σημεία πώλησης των 
τροφίμων). Οι προωθητικές ενέργειες που συμμετέχει ο κάθε 
Προορισμός, δλδ οι πόλεις-στοχοι και τα χαρακτηριστικά των 
καταστημάτων (target groups) είναι αντικείμενο διαρκούς και 
συστηματικής ενημέρωσης από την Ομάδα Έργου. 

Κάθε ξενοδοχείο/Ένωση απολαμβάνει μια βασική δωρεάν προβολή σε ευρύ κοινό (καταναλωτές 
τροφίμων), τόσο κατά τη διάρκεια των προωθητικών όσο και – κυρίως – για μεγάλο διάστημα μετά, 
μέσω ηλεκτρονικής follow-up επικοινωνίας (εβδομαδιαία Newsletters). Με το ΔΣ της Ένωσης ή το 
Ξενοδοχείο συζητούνται και οι πόλεις που αποτελούν τις αγορές-στόχους των προωθητικών μας 
ώστε να υπάρχει μεγιστοποίηση του οφέλους. 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και μια πλήρη παρουσίαση του Έργου και των στόχων του, μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τους συμμετέχοντες φορείς: 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (Project Coordinator):  
Δημήτρης Βασιλείου – Εταίρος (κιν: 6932-277.779 - τηλ: 210-68.22.080  - mail: dvas@apelop.gr)  

ΠΟΞ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων – Project Leader):  
Νίκος Ζωητός – Διευθυντής (τηλ: 210-33.12.535 -  mail: nizoitos@hhf.gr)  

 

mailto:dvas@apelop.gr
mailto:nizoitos@hhf.gr

