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Με μια ματιά

 Η τάση ανάδειξης Τουριστικών Προορισμών
είναι πλέον, στην εποχή του Covid-19, από τα
στοιχήματα του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις κάθε
είδους δύσκολα θα μπορούν πλέον να επιβιώσουν
αν δεν ενταχθούν σε συστήματα ολιστικής
Διαχείρισης & Προβολής του Προορισμού τους.

 Προορισμοί με έμφαση σε Υγεία, Περιβάλλον
Διατροφή και Ασφάλεια, έχουν πλεονέκτημα. Η
χρήση της Γαστρονομίας είναι παγκόσμια τάση
και αποτελεί τον πιο αποδοτικό τρόπο ανάδειξης
ενός Προορισμού, ειδικά αν σχετίζεται με Υγεία.
Ωστόσο, η σύνδεση αυτή δεν είναι αξιοποιημένη,
γιατί βασίζεται σε μη-branded προϊόντα, οπότε
δημιουργούνται ασυνέχειες στο marketing.

 Το καινοτόμο project “Τοπικά & Επώνυμα”, υπό
την ΠΟΞ, αφορά σε συνδυασμένο Marketing
Επώνυμων Τοπικών Προϊόντων, Ξενοδοχείων και
Προορισμών, επικοινωνώντας Τοπική Αειφορία,
Διατροφή και Well-being. Το Project έχει υψηλούς
στόχους επικοινωνίας με το διεθνές κοινό, με
αυξημένο engagement αλλά και με εκδηλώσεις
κύρους (ΠΟΞ, ΣΕΒΕ κλπ).

 Το Project συμπληρώνεται κατάλληλα με
συνεργασίες με στόχο την προσφορά ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
Στρατηγικής Λύσης Ασφάλειας στους ελληνικούς
Προορισμούς, επιχειρησιακά και επικοινωνιακά.



Το περιβάλλον του έργου
“Τοπικά & Επώνυμα”

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΙΓΙΔΑ



Covid-19 : η εποχή των (branded) Προορισμών …

 Στην νέα εποχή που διαμορφώνεται μετά την πρόσφατη πανδημία,
υπάρχουν δύο σημεία που φαίνεται ότι πρέπει να προσεχθούν περισσότερο :
 η έννοια του “Προορισμού” αποκτά κομβικό ρόλο στη διαθεσιμότητα του

τουριστικού προϊόντος
 “Προορισμοί” είναι κάτι πολύ περισσότερο από τα ξενοδοχεία ενός Τόπου,

και άρα η Επικοινωνία του δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε αυτά.



Ολιστική ανάδειξη των (τουριστικών) Προορισμών

1. Τοπική Οργάνωση & 
Διαχείριση:

Οι τοπικοί συντελεστές 
και η συνεργασία τους

2. Επικοινωνία:

Το πολύπλοκο και 
ανταγωνιστικό πεδίο 
της μάχης μεταξύ των 
Προορισμών για την 
προβολή τους



Αυθεντικότητα :  παγκόσμια ανάγκη

“Authenticity - What
consumers really want”

by James H .Gilmore και B. 
Joseph Pine II

Γαστρονομία & Τοπικότητα:
τάσεις της αγοράς του τουρισμού

Αξιοποίηση Τάσεων: Αυθεντικότητα-Τοπικότητα-Υγεία

Υγεία, Φύση, Διατροφή: 
το νέο well-being του covid

“Ταυτότητα” φαγητού: Med Diet



2021/2: Ασφάλεια, Φαγητό, Περιβάλλον, Αποστάσεις



Φαγητό: ο πιο σημαντικός “ελεγχόμενος”/μεταβλητός 
παράγοντας για την επιλογή προορισμών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ “ΦΑΓΗΤΟΥ”: σε διαρκή άνοδο
Tο φαγητό είναι ο 2ος λόγος επιλογής Προορισμού, συχνά 
μάλιστα ο 1ος λόγος  σε κάποιες (νέες) ηλικίες [UNWTO]



Μελέτη “ΤΕΤοΠ” : τα Επώνυμα Προϊόντα ως εργαλείο 
Επικοινωνίας των Τουριστικών Προορισμών

Fact: Η Γαστρονομία, και ειδικά τα Επώνυμα Τοπικά
Προϊόντα, είναι ο ΠΙΟ αποδοτικός τρόπος προώθησης ενός
Τουριστικού Προορισμού **

** Αποτύπωση Γενικού Μοντέλου μελέτη προς inSΕΤΕ & ΠΟΞ

Πρόσθετα Έσοδα
Έξοδα



Παράδειγμα: Med Diet = Φαγητό + Κουλτούρα
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 Μεσογειακή Διατροφή = πλήρες life-style
Πολιτισμού και Αυθεντικότητα ς: Άυλη 
Πολιτιστική Κληρονομιά (UNESCO, 2010)

 “…. However, the
Mediterranean diet (from
the Greek diaita, or way of 
life) encompasses more
than just food. It promotes
social interaction, since
communal meals are the
cornerstone of social
customs and festive
events. It has given rise to a 
considerable body of 
knowledge, songs, maxims, 
tales and legends.

 The system is rooted in 
respect for the territory and
biodiversity, and ensures
the conservation and
development of traditional
activities and crafts linked
to fishing and farming in 
the Med communities …. ”



Ανάπτυξη “Gastronomy Destination Branding”

“Το Gastronomy Destination Branding είναι 
η πιο πολλά υποσχόμενη & αποδοτική αλλά 
και η πιο  ανεξερεύνητη περιοχή: 
παγκόσμια μόνο το 20% έχει 
συστηματικοποιηθεί” 

(Brazilian DMO)



Κάθε Τουρίστας δοκιμάζει 
στις διακοπές του την 
Ελληνική Κουζίνα και τα 
Τοπικά Προϊόντα και θέλει να 
επιστρέψει

Κάθε Καταναλωτής
θυμάται φαγητά που έχει 
δοκιμάσει στις διακοπές 
του και θέλει να 
επιστρέψει 
(ή τα δοκιμάζει σε 
εστιατόρια εξωτερικού)

Πρόκληση : συνέργεια Γαστρονομίας-Τουρισμού



Συνήθης Μπουφές στην Ελλάδα: Τι; Ποιόs; Από πού; 



Σήμανση “πιάτων” = Τάση στην Επικοινωνία Πελατών

** Futouris = Φορέας 
Γερμανών ΤΑ/ΤΟ



Βήματα σήμανσης στην Ελλάδα: “Ελληνικό Πρωινό”



Τοπικότητα στο Τραπέζι: Menu με χάρτη, φωτο κλπ

Κατάλογος Ξενοδοχειακού Εστιατορίου

Κατάλογος Ξενοδοχειακού Εστιατορίου με σήμανση Τοπικότητας



Πολλές δυνατότητες πχ επισκέψεων παραγωγών

Ξενοδοχεία

Οινοποιεία

Ταβέρνες / Εστιατόρια

Εργαστήρια Προϊόντων

Γαστροτουριστικές Διαδρομές

Μαγαζάκια/Αγορές



… και μεγάλα περιθώρια και αλλού (Welcome / Room)
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Ο covid-19 τα έκανε όλα δυσκολότερα – από Κίνα ..



Όμως η Γαστρονομία είναι (στρατηγική) επιλογή

 Η Γαστρονομία έχει αναγνωριστεί
(ΣΕΤΕ 2009, 2018) ως σαφής τάση
προς αξιοποίηση στον Τουρισμό



Ελληνική 
Κουζίνα: στην
πρώτες 4-7 
θέσεις του 
κόσμου σε 

κάθε σχετική 
έρευνα

Med Diet:
η Νο 1 

Δίαιτα του 
κόσμου σε 

κάθε 
έρευνα

5
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Ελληνική Κουζίνα & Med Diet: brands !!!!



Ετήσιο 
ευρωπαϊκό 

fam-trip

Τοπικές 
δράσεις & 
προϊόντα

Ιδιόκτητη 
φάρμα 

παραγωγής 
& προϊόντα

Δίκτυο 
Τοπικότητας
Ξενοδοχείων
& πλοίων (30)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Projects Γαστρονομίας στον Τουρισμό



Διασυνδέσεις Γαστρονομίας-Τουρισμού : τι λείπει ;

Γιατί η Γαστρονομία ΔΕΝ έχει ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ και
ΔΙΑΡΚΗ οφέλη για τα Ξενοδοχεία και τους
Προορισμούς, παρά όλες αυτές τις δυνατότητές
της, αλλά και το μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων
που έχουν επενδυθεί γύρω από αυτήν;



 Οι ίδιοι οι τουρίστες  αναφέρουν ότι 
τους ενδιαφέρουν τα Τοπικά 
Προϊόντα ΚΑΙ η Κουζίνα μας !!!

Τα “branded” προϊόντα μπορούν να βοηθήσουν;



Κάθε Τουρίστας
αγοράζει (ελληνικά) 
προϊόντα - που έχει 
δοκιμάσει στις διακοπές 
του

Κάθε Καταναλωτής
ελληνικών να επιλέγει την 
ελληνικούς Προορισμούς 
για τις διακοπές του

Πρόκληση : συνέργεια Προϊόντων-Τουρισμού



Όμως … δυσκολίες για ελληνικά προϊόντα στον τουρισμό μας

Τα ελληνικά τρόφιμα 
παράγονται μακριά από 
τα κέντρα τουρισμού

[Μελέτη της PwC για το Υπ.Οικ. – 2/2017 ]

Οι Έλληνες παραγωγοί έχουν 
μικρές γκάμες προϊόντων

1

2



Πληροφορίες για το έργο
“Τοπικά & Επώνυμα”

(Μοντέλο TEToΠ)
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Αρχικό concept Navarino Icons: 
Τοπικά προϊόντα = εργαλεία προβολής ξενοδοχείου/τόπου



ΠΟΞ : η έκφραση του Τουριστικού Προορισμού Ελλάδας

 Μέλη της ΠΟΞ είναι 62
Ενώσεις Ξενοδόχων που
καλύπτουν όλους τους
Νομούς της χώρας.

 Η δομή της ΠΟΞ ως
εκπρόσωπος τοπικών
Ενώσεων Ξενοδόχων (με
κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων),
δίνει την ευχέρεια στο έργο
για ανάδειξη ενός Τόπου ως
“Προορισμού” (Destination),
πέρα από μεμονωμένα
Ξενοδοχεία, επιτρέποντας
μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων
και story-telling
 ευκολία συλλογικών και

διακλαδικών δράσεων !!!



Σύνθεση : Έργο “Τοπικά & Επώνυμα”

 Σήμανση τοπικών Προϊόντων και 
Προώθησή τους σε Καταστήματα 
Ελλάδας και Εξωτερικού, με ενέργειες 
Επικοινωνίας μεγάλης κλίμακας, με 
προβολή Ξενοδοχείων & Προορισμών 

 Ενεργοποίηση Τοπικών/Εθνικών φορέων

S/M
menu

location

hotels

Destination
Touch-screens
Κουπόνια, web Info προϊόντος



1. Βάση Αναφοράς: 
μεγάλη γκάμα “ενοποιημένων” προϊόντων /εθνικά & τοπικά



Προϊόντα και Παραγωγοί σε όλους τους Προορισμούς



** Οι εθνικές συλλογικές δράσεις έχουν ανομοιόμορφη εμφάνιση, πωλήσεις / διανομή
και, τελικά,  μειωμένη αποτελεσματικότητα …….

2. Στρατηγική Ετικέτας retail (Authentic Greece)

Αυθεντικότητα : 
Story-telling Παραγωγού και 
Τόπου σε ΚΆΘΕ ετικέτα

9 κατηγορίες / 75+ προϊόντα:
ευάριθμη “επώνυμη” γκάμα τοπικών προϊόντων με 
πλήρη παρουσίαση παραγωγών και τόπων σε ΚΆΘΕ 
συσκευασία KAI ενιαία “προβολή”

ΑΓΡΟΔ/ΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΚΡΗΤΗΣ: 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΚΟΥΖΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ :

ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ



3. Τα προϊόντα στην φυσική (επικοινωνιακή) “θέση” τους



“Buffet food-signs” (HORECA), βιτρίνες, show cooking ….

 Σήμανση Περιγραφής
(Τόπου και Παραγωγού) :
 “Διαφάνεια” πληροφορίας 

υλικών
 Ανάδειξη Τοπικότητας &  

παραγωγού, ιστορίας, 
παράδοσης, υγείας



4. Προβολή Ξενοδοχείων/Προορισμών στα Καταστήματα 
Τροφίμων (POS) του κόσμου!!

 Προωθητικές ενέργειες: διαγωνισμοί/κληρώσεις Τουριστικών “ΔΩΡΩΝ”
& events για προβολή Ξενοδοχείων & Προορισμών στα Καταστήματα
Τροφίμων του κόσμου – story-telling σε πελάτες S/M, Delis



Προωθητικές διακοπών & τροφίμων > πολύ δημοφιλείς!!

Προβολή + e-mails καταναλωτών / engagement
[μεγάλες Βάσεις Δεδομένων/ follow-up] *

* GDPR



5. Συστηματική Επικοινωνία B2C:
Newsletter (e-mail) “ΦΡΑΣΗ της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ”

ΝΕΟ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΝΕΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Food Research, Med Diet Recipes, POS

Destinations

Hotels

Εβδομαδιαίο ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
(για αναγνωσιμότητα)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Επικοινωνία ευρείας κλίμακας

 Κοινές δράσεις στον τομέα του 
Well-being και Διατροφής

 Συνεργασίες με Ενώσεις 
Ξενοδόχων για ανάδειξη Τόπων

 Συνέργειες με cluster άλλων 
κλάδων (Β2Β)

 Συστηματική επικοινωνία (B2C) με
εβδομαδιαίο e-mail (!!)
ήδη ~20.000 > στόχος : 200.000

 υψηλή αναγνωσιμότητα > 15%

B2C

B2B



Ξενοδοχεία “αυθεντικών γεύσεων” [Ελλάδα]

 Δίκτυο συνεργαζόμενων Ξενοδοχείων/
Προορισμών με γκάμα προϊόντων και 
κατάλληλη σήμανση τοπικότητας 

 Προβολή συνεργαζόμενων 
Προορισμών/Ξενοδοχείων σε καταναλωτές 
προϊόντων μέσω Ιστοσελίδας και Newsletter
 Πολύ μεγάλοι αριθμοί χρηστών
 Μεγάλη αναγνωσιμότητα

Πώληση προϊόντων-προβολή Προορισμών [εξωτερικό]

Deli, S/M Εστιατόρια

 Ανάπτυξη Δικτύου Deli-S/M-εστιατορίων με γκάμα 
Ελληνικών προϊόντων

 Κατάλληλη σήμανση και εφαρμογή προωθητικών 
σε Καταστήματα Τροφίμων ανά Πόλη/Χώρα ΕΕ

 Προβολή σημείων σε καταναλωτές προϊόντων 
μέσω website & Newsletter / Μεγάλοι αριθμοί 
χρηστών



Σύνοψη δράσεων Έργου

 Κεντρικά στην Ελλάδα (PR/Β2B)
 Συνεντεύξεις/Ανακοινώσεις/Άρθρα
 On-line Εκπαίδευση συμμετεχουσών

επιχειρήσεων

 Στους Προορισμούς (Destination)
 Διαμόρφωση τοπικών Ομάδων
 Ταξινόμηση επαγγελματικών και

δημόσιων χώρων Προορισμού σε
cluster [Ξενοδοχεία, Καταστήματα,
Παραγωγοί, Εστιατόρια]

 Κάρτα Προνομίων Προορισμού και
συμμετοχή του σε προωθητικές
εξωτερικού (εστιατόρια, καταστήματα)

 Σε Ελλάδα και εξωτερικό (B2C)
 Προωθητικές Γευσιγνωσίες σε χώρους

συνεργαζόμενων Φορέων (Υπουργεία)
ή εστιατόρια στις χώρες ενδιαφέροντος
και πόλεις-στόχους

 Εβδομαδιαία Newsletters!!



Συνεργασίες – Projects



Ιδέες …
… για πετυχημένες συνεργασίες

Δημήτρης Βασιλείου
managing partner

AUTHENTIC GREECE
Λαχανά 107A,
Αθήνα 11363

Mob: 6932-277.779
Tel: 210-6822.101

e-mail: dvas@apelop.gr
www.authentic-greece.gr

Νίκος Ζωητός
Γενικός Διευθυντής

ΠΟΞ
Σταδίου 24,
Αθήνα 10564

Mob: 6937-22.76.43
Tel: 210-3312 535
e-mail: nizoitos@hhf.gr
www.hhf.gr

Project Manager
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