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“Ανάπτυξη Ταυτότητας στη Βάση της Παραγωγής,  

της Γής και του Τοπίου»  
 Developing Identity ON Yield, SOil and Site” 

 

“DIONYSOS” 

 

MIS Code: 5016090 

 

 

Παραδοτέο 6.1 

Προώθηση της Περιοχής και του Αμπελώνα  
 

 

“Προδιαγραφές των Marketing Plan” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς 
πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Bulgaria 
2014-2020” 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Περιγράφεται το πλαίσιο, η περιοχή,  ο σκοπός του marketing plan. 

Εταίροι που συμμετέχουν στη Δράση: PB1, PB3, PB6 

 

1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
  
 
1.1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιοχής 
Γεωγραφική Θέση – Κλίμα – Έκταση – Πληθυσμός - Νομοί – Μορφολογικά Χαρακτηριστικά 
Υποδομές – Κύρια Σημεία Πρόσβασης 
 

1.2 Μέγεθος του Τουριστικού Τομέα της Περιοχής 
Βασικά Μεγέθη (αφίξεις και διανυκτερεύσεις εξέλιξη, ημεδαποί, αλλοδαποί, διάρκεια 
παραμονής). 
Κύριες Αγορές (σήμερα) (προέλευση, αν υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επισκεπτών 
π.χ. διάρκεια παραμονής στην περιοχή κλπ.) 
 

1.3 Μέγεθος του Οινοτουριστικού Τομέα της Περιοχής  
Αριθμός επισκεπτών σε οινοποιεία, σε εκδηλώσεις για το κρασί που διοργανώνονται στην 
περιοχή (ότι υπάρχει, από μελέτες). 
 

1.4 Η τουριστική ταυτότητα της Περιοχής, η Στρατηγική για τον 
Τουρισμό και ο Οινοτουρισμός 
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναζητηθούν επίσημα κείμενα (Περιφέρειας, Δήμων, κλπ.) που 
καθορίζουν την Τουριστική Ταυτότητα, την Στρατηγική για τον Τουρισμό καθώς και για τον 
Οινοτουρισμό της περιοχής και θα συμπεριληφθούν περιληπτικά στην παρούσα ενότητα. 
 

 
 

2. ΟΙ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
 
Για την εκπόνηση αυτής της ενότητας θα χρησιμοποιηθούν κυρίως τα αποτελέσματα από 
τις έρευνες και μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα παραδοτέα του έργου 
Dionysos, μαζί με μερικές επιπλέον πληροφορίες - από ανασκόπηση βιβλιογραφίας και από 
άλλες πηγές. 
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2.1 Οι Αμπελώνες  
Εκτάσεις, παραγωγή, αμπελουργικές περιοχές (ζώνες) και ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ, 
ΠΓΕ κλπ.)  
Τοπικές ποικιλίες 
Το απελο-οινικό τοπίο 

 

2.2  Η Εικόνα της Περιοχής σε Σχέση με το Κρασί (μύθοι παλιά και 
σήμερα) – Το Προφίλ του Κρασιού της Περιοχής στην Αγορά 
 

2.3 Τα Οινοποιεία, τα Επισκέψιμα Οινοποιεία  

2. 4 Ο Πολιτισμός και η Γαστρονομία 

2. 5 Τα Έθιμα, οι Τοπικές Εκδηλώσεις οι Σχετικές με το Κρασί και με 
Άλλα Τοπικά Προϊόντα 
 
2.6  Άλλοι Τουριστικοί Πόροι  
Φυσικοί πόροι, λίμνες, ποτάμια, άλλα 
 

 

3. ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ MARKETING  
 
 

3. 1 Υπάρχον Σχέδιο Marketing & Σχέδιο Προώθησης – Προβολής της 
Περιοχής 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γραφούν τα κύρια συμπεράσματα του Σχεδίου Marketing και του 
Σχεδίου Προώθησης – Προβολής της περιοχής (τα στοιχεία θα αντληθούν από επίσημα 
κείμενα π.χ. Περιφέρειας, Δήμων κλπ). Επίσης, θα δοθεί έμφαση σε δράσεις οινοτουρισμού 
εφόσον αυτές προβλέπονται στα σχετικά κείμενα.  
 

3. 2 Η Σημερινή Διαδικτυακή Εικόνα της Περιοχής  
Στην ενότητα αυτή, θα περιγραφεί σε ποια σημαντικά sites (π.χ. trip advisor κλπ.) 
προβάλλεται η εικόνα της περιοχής, τι προβάλλεται και βέβαια αν προβάλλεται ο 
οινοτουρισμός της περιοχής. 
 
Επίσης, σε ποια επίσημα sites της περιοχής, της χώρας προβάλλεται η εικόνα της περιοχής, 
τι προβάλλεται και βέβαια αν προβάλλεται ο οινοτουρισμός της περιοχής (επίσης αν γίνεται 
προβολή της περιοχής στην αγγλική γλώσσα). 
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3. 3 Πρακτικές Marketing των Οινοποιείων  
Για την εκπόνηση αυτής της ενότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα από 
την έρευνα στα οινοποιεία που διεξήχθη σε προηγούμενη δράση του έργου Dionysos 
(δράση 3.5). 
 

3. 4 Άλλες Πρακτικές Marketing για τον Οινοτουρισμό στην Περιοχή 
Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει και άλλες πρακτικές marketing στην περιοχή, όπως οι 
υπάρχοντες Δρόμοι Κρασιού (εφόσον υπάρχουν), τα σημαντικά γεγονότα που γίνονται στην 
περιοχή και που σχετίζονται με το κρασί, όπως «οι Ανοιχτές πόρτες των οινοποιείων» ή «η 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού», οι παρεμβάσεις του έργου Dionysos που προβλέπονται 
στις δράσεις 4.2 & 4.3, κ.λπ. 
 

 

 

4. ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ   
 
 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις διαφαινόμενες τάσεις στον τουρισμό (όπως: την 
αναμενόμενη αύξηση ή μείωση της τουριστικής ζήτησης, τις  προσδοκίες για τη χώρα, για 
την περιοχή, τις τάσεις, όπως την ανάγκη διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, τον 
"τουρισμό εμπειρίας", πρωτοβουλίες, όπως συνεργασίες, δικτύωση στον τουρισμό κ.λπ.) 
Επίσης, θα περιλαμβάνει τις τάσεις στον οινοτουρισμό (το προφίλ του οινοτουρίστα, τις 
προσδοκίες του, την αναμενόμενη αύξηση ή μείωση της ζήτησης οινοτουρισμού κ.λπ.) 

 

5. Η ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT  
 
Βάσει των παραπάνω ενοτήτων, αξιολογούνται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι 
ευκαιρίες, οι απειλές, για τον τουρισμό και τον οινοτουρισμό της περιοχής.  
 
 
 
6. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟ 
 
 
6.1 Το Όραμα και οι Στόχοι της Στρατηγικής Marketing  
Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί το όραμα της στρατηγικής marketing για την περιοχή ως 
οινοτουριστικού προορισμού. 
Θα πρέπει επίσης να προτείνεται το σήμα της περιοχής (που θα αντανακλά τη 
μοναδικότητα της περιοχής), για να προσελκύσει επισκέπτες, καθώς και το λογότυπο και 
σλόγκαν της περιοχής. 
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Τέλος, θα πρέπει να καθοριστούν οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για την αύξηση του 
αριθμού των επισκεπτών, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, την αναβάθμιση της 
εμπειρίας των επισκεπτών και την ευαισθητοποίησή τους  για τον προορισμό. 
 
 

6.2 Οι Τοπικοί Φορείς Οινοτουρισμού  
 Ποιοι είναι οι τοπικοί φορείς του οίνου - ονοτουρισμού 

o Επαγγελματικοί φορείς  
 Κλαδικές ενώσεις του οίνου 
 Καλλιεργητικές ενώσεις 
 Συνεταιρισμοί 
 Επιμελητήρια 
 Σύλλογοι για το κρασί και το αμπέλι 

o Σύλλογοι για τον πολιτισμό  
o Σύλλογοι για το φυσικό περιβάλλον 

 

 Ποιοι φορείς ωφελούνται από τον οινοτουρισμό 
o Φορείς του τουρισμού 

 

 Ποιοι άλλοι φορείς κρίνονται κρίσιμοι για την ανάπτυξη οινοτουρισμού  
o Περιφέρεια 
o Τοπική Αυτοδιοίκηση  

 
6.3 Προτάσεις για την Ανάπτυξη του Οινοτουριστικού Προϊόντος  
Πριν από την εκπόνηση του Marketing Action Plan και δεδομένου ότι οι περιοχές του 
Dionysos ενδέχεται να εμφανίζουν ελλείψεις σε θέματα οργάνωσης και υποδομών του 
οινοτουρισμού, θα πρέπει να προταθούν τα αναγκαία έργα – ενέργειες όπως ενδεικτικά: 
 

 Δημιουργία περισσότερων επισκέψιμων οινοποιείων 
 Περισσότερες δραστηριότητες στα αμπέλια και στα οινοποιεία (Εκδηλώσεις στο 

αμπέλι, στο οινοποιείο, μαθήματα ανάμιξης κρασιού, μαθήματα μαγειρικής, 
προγράμματα για παιδιά, πικνικ κλπ 

 Σήμανση των Δρόμων του Κρασιού    
 Σημεία Ενημέρωσης (E-info points) 
 Τοποθέτηση πινακίδων QRC σε πολιτιστικά μνημεία 
 Οργάνωση προγραμμάτων διακοπών,  προγραμμάτων ταξιδιού για τουρίστες 

προγραμμάτων ειδικών ενδιαφερόντων με διαδρομές, αξιοθέατα, οργανωμένες 
εκδρομές με αυτοκίνητο, με ποδήλατο – Οινοτουριστικά πακέτα 

 Συγγραφή Ελκυστικών Αφηγημάτων (π.χ. για το κρασί και την ιστορία του στην 
περιοχή) για να πείσουν τον δυνητικό τουρίστα με αφηγήσεις και εικόνες ότι αξίζει 
να επισκεφτεί τον συγκεκριμένο προορισμό)  

 Δράσεις εκπαίδευσης επαγγελματιών 
 Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης τοπικών φορέων, 

τοπικού πληθυσμού με στόχο τη δημιουργία οινοτουριστικής συνείδησης 
 Δράσεις συνεργασίας με τοπικούς φορείς (εστιατόρια, γραφεία ταξιδίων, κλπ ) 
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6.4 Ομάδα – Στόχος της Στρατηγικής Marketing 
Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να καθοριστεί το κοινό στο οποίο θα απευθυνθεί η 
επικοινωνιακή στρατηγική του marketing plan για τον οινοτουρισμό. 
Το κοινό αυτό είναι ενδεικτικά στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων: 

 B2C Business to Consumers: που μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένα τμήματα 
του πληθυσμού με ειδικά χαρακτηριστικά - επισκέπτες, άτομα επιρροής 
(influencers), διακεκριμένους bloggers, δημοσιογράφους κλπ. 

 B2B Business to Business: που μπορεί να περιλαμβάνει Φορείς τουρισμού, Γραφεία 
Ταξιδίων, Στελέχη Εμπορικών Εκθέσεων, Επιχειρήσεις τουρισμού στο εξωτερικό 
προς επίτευξη συνεργασιών - άνοιγμα νέων προοπτικών, Εταιρείες και Φορείς στο 
εσωτερικό για συνεργασία και ενίσχυση πρωτοβουλιών. 

 

 

6.5 Σχέδιο Δράσης Marketing  
Ο γενικός στόχος της εκπόνησης του σχεδίου δράσης marketing είναι να προωθήσει και να 
ενισχύσει την εικόνα του οινοτουρισμού της περιοχής. Προκειμένου να επιτευχθεί 
πληρέστερη συνειδητοποίηση του προϊόντος της περιοχής και να προωθηθεί ο προορισμός 
στη διεθνή τουριστική αγορά, το σχέδιο δράσης για το marketing πρέπει να κάνει 
εντατικότερη χρήση των εργαλείων marketing και των διαύλων διανομής, ιδίως ψηφιακών 
και κοινωνικών δικτύων. 
Είναι επίσης απαραίτητο να αυξηθούν οι πρωτοβουλίες  σε εξατομικευμένες διαφημιστικές 
δραστηριότητες, όπως πιο συγκεκριμένα με τη μορφή δημόσιων σχέσεων, "fam trips" κλπ. 
Η ανάπτυξη συνεργασιών με ένα ευρύ φάσμα ταξιδιωτικών διαμεσολαβητών έχει 
θεμελιώδη σημασία για την αξιοποίηση των συνεργιών. 
Θα πρέπει να προταθεί ένα σύνολο ενεργειών και εργαλείων, όπως: 

 web portal Οινοτουρισμού 
 Ενημέρωση των sites της Περιφέρειας, Δήμων κλπ 
 Ανάπτυξη mobile app σε iOS και Android με άμεση πρόσβαση από την οθόνη του 

κινητού / tablet στην πληροφορία για την περιοχή 
 Διαδικτυακή προώθηση - Social media (digital marketing) μέσω των κοινωνικών 

δικτύων, αλλά και μέσω digital campaigns (Google adwords, Facebook ads, 
Instagram ads, TripAdvisor κλπ.) 

 Άμεσο μάρκετινγκ-ενημέρωση (email marketing) στους εν δυνάμει 
ενδιαφερόμενους και τους ήδη επισκέπτες, κατευθείαν σε αυτούς μέσω των 
οργανώσεών τους, π.χ. Φίλοι του Κρασιού, Φυσιολάτρες, Ποδηλάτες κλπ. με 
ηλεκτρονικά μηνύματα και προβολή της ιστοσελίδας 

 Προσωπικές επαφές, ηλεκτρονική ενημέρωση (emails)και συναντήσεις με Tour 
Operators, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων στη διακίνηση ζήτησης 
ειδικών ενδιαφερόντων 

 Αξιοποίηση των Μέσων Ενημέρωσης (ελληνικών και ξένων) 
 Δημόσιες Σχέσεις και ειδική και επαναλαμβανόμενη ενημέρωση τοπικών ΜΜΕ και 

των εκδοτών ταξιδιωτικών οδηγών.  Έμφαση σε εξειδικευμένους δημοσιογράφους 
και bloggers 

 Ενημερωτικό υλικό για τον τουρισμό (έντυπο και οπτικοακουστικό) 
 Διοργάνωση γεγονότων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό  
 Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού, Συναντήσεις με δημοσιογράφους και 

bloggers στις διεθνείς εκθέσεις  
 Οργάνωση Ταξιδίων Φιλοξενίας Δημοσιογράφων (Fam trips) & συναντήσεων 

εργασίας με επαγγελματίες τουρισμού  
 Έρευνες Ικανοποίησης Επισκεπτών 
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 Συμμετοχή στον Περιφερειακό Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού (Regional 
Destination Management Organization, εφόσον υπάρχει) 

 Συνεργασία με τοπικούς Φορείς και  
 Σύσταση σχετικού φορέα 

 
Για κάθε μια από τις παραπάνω δράσεις θα πρέπει να παρουσιαστεί πίνακας ως εξής: 
 
Αρ. 
Δράση
ς 

Περιγραφ
ή Δράσης 

Υπεύθυνοι 
Φορείς 
για την 
υλοποίησ
ή της  

Δείκτης 
Παρακολούθηση
ς 

Ενδεικτικό
ς Χρόνος 

Ενδεικτικ
ό Κόστος 

Πηγές 
Χρηματοδότηση
ς 

       

 


