
                                  

                         ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ/ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ.

Το σκεπτικό των παρακάτω δράσεων  έλαβε υπόψη τις αναταράξεις  που σοβούν στη διεθνή 
τουριστική αγορά, από οικονομικούς και ανταγωνιστικούς λόγους, όπως περιεγράφηκαν στο 
Α’ Παραδοτέο της Καταγραφής. Κατόπιν αυτού, κρίθηκαν αναγκαία τα παρακάτω:

1. Η ενίσχυση της παρουσίας της Σύρου σε παραδοσιακές αγορές των Κυκλάδων μέσω 
εκθεσιακών συμμετοχών και άλλων πρωτότυπων προωθητικών ενεργειών.

2. Η ανάπτυξη συστήματος διαδικτυακής προσέγγισης των υποψήφιων επισκεπτών, 
δεδομένης της μετάβασης που παρατηρείται, από τη μαζικοποίηση της διακίνησης 
μέσω Τ.Ο. , στην επιλεκτικότητα.

3. Η συστηματική προσέγγιση τρίτων αγορών με στόχο τόσο την αύξηση της ροής 
τουριστών ακόμα και σε εκτός αιχμής περίοδο όσο και με αύξηση της μέσης κατά 
κεφαλή δαπάνης.

4. Η ανάγκη ανάπτυξης άμεσων πρωτοβουλιών προβολής και προώθησης ακόμα και 
εντός του τρέχοντος  έτους, με στόχο τη διεκδίκηση του μεγαλύτερου δυνατού 
μεριδίου αγοράς.

5. Η έμφαση τόσο στις επιχειρηματικές συναντήσεις όσο και σε B2C δράσεις . Για το 
σκοπό αυτό επισημαίνεται η ανάγκη συμμετοχής και επαγγελματιών οι οποίοι θα 
πρέπει να πλαισιώνουν τους εκπροσώπους του Δήμου.

6. Οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν, στην ουσία, ένα οδικό χάρτη, οποίος , λόγω 
των ραγδαίων μεταβολών σε επίπεδο κίνησης και ζήτησης, είναι αναγκαίο, σε βάθος 
πενταετίας να επικαιροποιούνται, ανά έτος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΧΕΙΜΩΝΑΣ – ΑΝΟΙΞΗ 2020

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣTO  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΛΒΕΤΙΑ
Συμμετοχή στην έκθεση FESPO 30/1-2/2/2020
600 εκθέτες, 65.000 επισκέπτες
Η Ελβετία είναι μια από τις αναδυόμενες αγορές ενδιαφέροντος για την Ελλάδα καθώς κάθε 
χρόνο ο αριθμός των τουριστών αυξάνεται σημαντικά

ΙΝΔΙΑ
Η Ινδία αποτελεί μια από τις κορυφαίες και δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές εξερχόμενου 
τουρισμού παγκοσμίως. Προτείνουμε:

member of 



Συμμετοχή στην έκθεση ΟΤΜ 2020 στο Μουμπάϊ που θα πραγματοποιηθεί από 3-5 
Φεβρουαρίου 2020 , όπου εφέτος είχε μετάσχει ο ΕΟΤ με δικό του περίπτερο και αναμένεται
να το επαναλάβει. Ανεξάρτητα από τη συμμετοχή ή όχι του ΕΟΤ υπάρχει η δυνατότητα 
οργάνωσης της εκθεσιακής παρουσίας μέσω του ταξιδιωτικού οργανισμού NAMASTE 
GREECE (http://www.namastegreece.in/otm/) .
Η έκθεση συγκεντρώνει πάνω από 1000 εκθέτες και 15.000 επισκέπτες από 55 χώρες και 29 
περιφέρειες της Ινδίας.

Η συγκεκριμένη εταιρία αναλαμβάνει να οργανώσει όλο τον σχεδιασμό της παρουσίας του 
Δήμου στην Ινδία όπως, την έκδοση visa για τους συμμετέχοντες, τις διαμονές σε ξενοδοχεία 
5 αστέρων κοντά στην έκθεση, τα αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές από το Διεθνές 
Αεροδρόμιο Τσατραπάτι Σιβάι της Μουμπάϊ προς το ξενοδοχείο και στον εκθεσιακό χώρο 
καθημερινά, την χρήση των αιθουσών του εκθεσιακού κέντρου για επιχειρηματικές 
συναντήσεις και παρουσιάσεις και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Παράλληλα θα ληφθεί μέριμνα
για συναντήσεις με παραγωγούς του BOLLYWOOD με στόχο την προσέλκυση ταινιών στο 
νησί.
Ενδεικτικό κόστος για το περίπτερο είναι από 1500 έως 2.500 ευρώ (345€ + 18% ανά τ.μ.) 
ανάλογα με το μέγεθος του περιπτέρου. Επί πλέον είναι τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 
των εκπροσώπων του Δήμου, εκτός αν αποφασιστεί να αποσταλεί μόνο προωθητικό υλικό.

ΡΩΣΙΑ
Α. Συμμετοχή στην έκθεση ΜΙΤΤ 17-19/3/2020 ( επανάληψη και στα επόμενα έτη)
Επισκεψιμότητα: 28.035 επισκέπτες
Εκθέτες:1624 εταιρείες από 182 χώρες
53.000 τ.μ. εκθεσιακός χώρος
Η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Ρωσία. Στα αρνητικά σημεία συγκαταλέγονται το 
υψηλό κόστος της εκθεσιακής παρουσίας σε επίπεδο δαπανών του εκπροσώπου αλλά και 
αστάθεια της αγοράς που υποκινείται από πολιτικά κριτήρια.
Το κόστος περιπτέρου είναι δωρεάν εφόσον συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
Υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τη μετακίνηση και διαμονή του εκπροσώπου του Δήμου 
καθώς και για τη μεταφορά του προωθητικού υλικού που ειδικά για τη Ρωσία πρέπει να 
αποσταλεί έγκαιρα γιατί υφίσταται εκτελωνισμό.
Β. Εvent στο περίπτερο του EOT 10 travel agents & tour operators + 10 Media με συμμετοχή 
από την Ένωση Tour Operators Ρωσίας (ΑTOR) 
Κόστος: 5.000 ευρώ
Γ.  On  - line έκθεση που διαρκεί 3 εβδομάδες - PROFI TRAVEL - B2B 
Κόστος  4.000 ευρώ
(Οργάνωση Russian Media Group)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συμμετοχή στην έκθεση  ITB 4-8/3/2020 (επανάληψη τα επόμενα έτη)
Επισκεψιμότητα: 26.000 convention visitors,60.000 private visitors,120000 trade visitors
Εκθέτες 10.000 (από 187 χώρες)
160000 τ.μ. εκθεσιακός χώρος



Η διεθνής έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο θεωρείται από τις πλέον καθιερωμένες για την 
προσέγγιση του κλαδικού κοινού, Τουριστικών πρακτόρων, δημοσιογράφων και Tour 
Operators. Σχετικά με την ταξιδιωτική συμπεριφορά του Γερμανού ταξιδιώτη, νέο ρεκόρ 
σημείωσαν φέτος οι αφίξεις από Γερμανία.

ΙΤΑΛΙΑ
Θεωρούμε εφικτή και ιδιαίτερα αποδοτική την προσέγγιση που ήδη έχει δρομολογηθεί μέσω
του National Geographic και άλλων ταξιδιών εξοικείωσης και, εξ αιτίας αυτού του λόγου δεν 
προτείναμε τη συμμετοχή στην έκθεση ΒΙΤ στο Μιλάνο. Ωστόσο, εφόσον υπάρξει διάθεση 
συμμετοχής επαγγελματιών θεωρούμε χρήσιμη τη συμμετοχή στην έκθεση ΤΤG  στο Ρίμινι 
τον προσεχή Οκτώβριο που , όμως, είναι καθαρά Β2Β και δεν μπορεί να εξαντληθεί η 
συμμετοχή με μόνο εκπρόσωπο του Δήμου.

ΑΥΣΤΡΙΑ
Συμμετοχή στην έκθεση FERIEN MESSE 16 -19/1/2020
Επισκεψιμότητα: + 150.000 επισκέπτες
Η Ελλάδα  κρατά τα σκήπτρα ως «βασίλισσα των προτιμήσεων» του  Αυστριακού  ταξιδιώτη 
με τις περισσότερες κρατήσεις για ακόμη μία χρονιά, καθιστώντας την αγορά, την πλέον 
υποσχόμενη για τα νησιά των Κυκλάδων.

ΓΑΛΛΙΑ
Συμμετοχή στην έκθεση SALON MONDIAL DU TOURISME  12-15/3/2020
369  εκθέτες, 50.000+ επισκέπτες
Η Salon Mondial du Turisme θεωρείται δημοφιλής έκθεση τουρισμού για το κοινό και τους 
πράκτορες/ δημοσιογράφους στη Γαλλία και το Παρίσι. Oι Γάλλοι συνεχίζουν να δείχνουν την
προτίμησή τους για την Ελλάδα, με εκτιμώμενη αύξηση αφίξεων ύψους 8%.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η εταιρία μας, μέσω των στρατηγικών της συμμαχιών, θα παρευρίσκεται το 2020 σε σειρά 
εκθέσεων* όπου συνεργάτες μας θα έχουν την ευχέρεια να διανέμουν υλικό της Σύρου και 
συγκεκριμένα:

1. New York (USA)

2. Dubai (United Arab Emirates)

Η συγκεκριμένη παροχή δίνεται δωρεάν χάρη στη μακρόχρονη συνεργασία μας και η μόνη 
επιβάρυνση του Δήμου θα είναι τα έξοδα αποστολής του υλικού. 

*Οι ημερομηνίες και το οριστικό πρόγραμμα θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως μόλις 
ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχών.



2. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Η ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ.  ( επανάληψη και στα επόμενα έτη)

 Αποστολή προσκλήσεων για φιλοξενία, ξεναγήσεις, μετακινήσεις , ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια  και δωρεάν επισιτισμό (χωρίς την κάλυψη της αεροπορικής μετακίνησης) 
σε εύρος ταξιδιωτικών πρακτόρων  και δημοσιογράφων από το εξωτερικό.

 Διερεύνηση και αναζήτηση ευκαιριών προβολής και επίσκεψη δημοσιογράφων από 
Ελλάδα με αντίστοιχη κάλυψη. 

Παρατήρηση: Η δημοσιότητα που προκαλούν οι bloggers-δημοσιογράφοι που επισκέπτονται 
τον προορισμό συνήθως δεν εξαντλείται στα στενά όρια ενός δημοσιεύματος ή ορισμένων 
post που δημοσιεύσουν για τον προορισμό αμέσως μετά το press trip. Οι δημοσιογράφοι- 
bloggers παραμένουν στην διάθεση του προορισμού και συνήθως δημοσιεύουν επιπλέον 
άρθρα σε Μέσα που θα συνεργαστούν τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον όλοι σχεδόν οι bloggers 
δημοσιεύουν φωτογραφικό υλικό και κείμενα του προορισμού στα social media για μεγάλη 
χρονική διάρκεια.
*Προτείνουμε να προβλεφθεί δαπάνη περίπου 5.000 ευρώ για κάλυψη μετακίνησης από 
Πειραιά προς Σύρο και φιλοξενία.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Προτείνεται ο συνδυασμός ΜΜΕ από διαφορετικές κατηγορίες όπως ραδιόφωνο, έντυπα 
Μέσα και διαδίκτυο. Θα πραγματοποιηθεί συστηματική και αναλυτική διερεύνηση για την 
ηλεκτρονική προβολή και διαφήμιση από έγκριτους διαδικτυακούς τόπους της Ελλάδας, 
όπου μας  επιτρέπουν οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες το Δήμου.  Προτείνεται η 
οργάνωση διαγωνισμών σε μουσικά κυρίως ραδιόφωνα με αντίστοιχη παροχή φιλοξενίας, 
πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με επαγγελματίες στους οποίους ο Δήμος θα απευθύνει 
πρόσκληση συμμετοχής.

Εκτιμώμενο Κόστος 5.000 πλέον ΦΠΑ για τις καταχωρήσεις(θα γίνει προσπάθεια να 
συμπιεστεί το κόστος)

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 Παραγωγή 10.000 σελιδοδεικτών μονής όψεως,  κόστος έως 2.000 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ. 

 Παραγωγή USB.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επαναλαμβάνουμε ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις κόστους δεν αποτελούν 
προσφορά της εταιρίας μας ούτε αμοιβή την οποία προτίθεται να λάβει. Απλά σας 



διευκολύνουμε για την κατάρτιση του προϋπολογισμού σας και η επιλογή των αναδόχων 
για κάθε ενέργεια θα γίνει από την πλευρά  του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

 Ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα προτείνεται να δοθεί σε ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων όπως η
προσέλκυση δημοσιογράφων, η συμμετοχή σε οργανωμένα δημοσιογραφικά ταξίδια, η 
συμμετοχή σε ταξίδι τουριστικών πρακτόρων  και  tour operators σε αγορές ενδιαφέροντος 
του εξωτερικού,  η παρουσίαση του προορισμού σε επιλεγμένο κοινό τουριστικών 
πρακτόρων και η συμμετοχή σε road shows δηλαδή σε προγραμματισμένες συναντήσεις με 
πράκτορες και επαγγελματίες του τουρισμού σε δύο ή και παραπάνω πόλεις μίας 
γεωγραφικής αγοράς.

Οι προτεινόμενες ενέργειες είναι ενδεικτικές καθώς θα συνεχίζεται η προσπάθεια 
εντοπισμού νέων ευκαιριών προβολής σε άλλες αγορές ή ακόμη και στις υπάρχουσες 
χωρίς κόστος, ή τουλάχιστον χωρίς σημαντική οικονομική επιβάρυνση όπως συμμετοχή 
σε προωθητικές ενέργειες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προβολή και διενέργειες  
διαγωνισμών με δωρεάν φιλοξενίες σε έγκριτους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πρόκληση 
δωρεάν δημοσιότητας στο εξωτερικό, λειτουργία Γραφείου Τύπου για την προβολή του 
προορισμού στην Ελλάδα. Στο πνεύμα αυτό, αναζητούνται στρατηγικές συμμαχίες και 
συνεργασίες χωρίς χρηματική επιβάρυνση με όφελος τόσο την προβολή του τόπου όσο 
και την εκπαίδευση των επαγγελματιών.

Τα κόστη για την πραγματοποίηση δημοσιογραφικών ταξιδιών, ταξιδιών πρακτόρων, 
οργάνωση παρουσιάσεων, οργάνωση πρωτότυπων ενεργειών είναι πολύ χαμηλά καθώς την
προεργασία και την προετοιμασία του μεγαλύτερου μέρους των δράσεων θα αναλάβει η 
εταιρία MTC GROUP με την ιδιότητα των συμβούλων του Δήμου, με αποτέλεσμα να 
υλοποιούνται δράσεις με πολύ μεγάλη αξία, σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τις τιμές της 
αγοράς. Επίσης τα ενδεικτικά κόστη δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα επιτόπιας παρουσίας 
στελέχους της MTC GROUP αν κριθεί απαραίτητη η φυσική παρουσία του.   

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2020 – ΑΝΟΙΞΗ 2021

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΛΛΑΔΑ
A.GREEK PANORAMA - ΖΑΠΠΕΙΟ : εφόσον επαναληφθεί και το επόμενο έτος
B.PHILOXENIA TOURISM EXHIBITION Νοέμβριος 2020 ( με επανάληψη τα επόμενα έτη)

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Συμμετοχή στην έκθεση  WORLD TRAVEL MARKET  Νοέμβριος (επανάληψη τα επόμενα έτη)
Επισκεψιμότητα: 50.000 επαγγελματίες του Τουρισμού
Έκθεση με διεθνή εμβέλεια που χρησιμεύει τόσο στη σύναψη νέων συνεργασιών όσο και 
στον προγραμματισμό – πραγματοποίηση επαφών με Βρετανούς συντάκτες που διαπρέπουν 
σε Media τα οποία και αναφέρονται σε θεματικές μορφές τουρισμού. Αν και το Brexit 



φαίνεται πως θα επηρεάζει τα επόμενα έτη τους FITs (Free Independent Travelers) εκτιμάται 
ότι κυρίως θα επηρεαστεί η κατά κεφαλή δαπάνη λόγω ισοτιμίας και λιγότερο οι αφίξεις.

ΕΛΒΕΤΙΑ
Συμμετοχή στην έκθεση FESPO Φεβρουάριος 2020
Στη δεύτερη συμμετοχή θα αναζητηθεί ο συνδυασμός με προωθητική ενέργεια.

ΙΝΔΙΑ
Συμμετοχή στην έκθεση ΟΤΜ 2021 στο Μουμπάϊ

ΡΩΣΙΑ
Α. Συμμετοχή στην έκθεση ΜΙΤΤ – Μάρτιος 2021
Β. Digital Marketing - Υandex - Search Engine . Πρόκειται για το αντίστοιχο Google  της 
Ρωσίας.
 Κόστος:  2.000 euro + 10% (200 euro / Implementation) για 1 μήνα  + VAT 20%  B2C

ΠΟΛΩΝΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ GRECKA PANORAMA - ΠΟΛΩΝΙΑ : 6η Έκθεση Τουρισμού και 
Γαστρονομίας για την Ελλάδα, www.greckapanorama.com (εφόσον επαναληφθεί)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 Συμμετοχή στην έκθεση  ITB Μάρτιος 2021 (επανάληψη τα επόμενα έτη)
 Συμμετοχή στην έκθεση TourNatur Σεπτέμβριος 2020 

ΑΥΣΤΡΙΑ
Συμμετοχή στην έκθεση FERIEN MESSE Ιανουάριος 2021

ΓΑΛΛΙΑ
Συμμετοχή στην έκθεση SALON MONDIAL DU TOURISME  Μάρτιος 2021
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Δαπάνη σε ετήσια βάση 12.000 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Συμμετοχή στην έκθεση ΙΒΤΜ Νοέμβριος 2020

 
2.  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Η ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ.  ( ανά έτος και για τα επόμενα 5 έτη)

1. Αποστολή προσκλήσεων για φιλοξενία, ξεναγήσεις, μετακινήσεις , ακτοπλοϊκά εισιτήρια  
και δωρεάν επισιτισμό (χωρίς την κάλυψη της αεροπορικής μετακίνησης) σε εύρος 
ταξιδιωτικών πρακτόρων  και δημοσιογράφων από το εξωτερικό.



2. Διερεύνηση και αναζήτηση ευκαιριών προβολής και επίσκεψη δημοσιογράφων από 
Ελλάδα με αντίστοιχη κάλυψη.  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (συνοπτικά) ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

1. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ( όπως 
περιγράφονται στο 1ο έτος)

2. ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2020-2022 (κόστος 
12.000 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ ανά έτος)

3. FAM TRIPS / PRESS TRIPS ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ( με έναρξη το 2020)

1. ΣΤΟΧΕΥΣΗ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 Επαφές με τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης μονοπατιών 
προκειμένου η εν λόγω τουριστική δραστηριότητα να αποκτήσει 
επισημότητα. 

 Προβολή των μονοπατιών σε εγχώρια & διεθνή μέσα και παρουσίαση αυτών
σε ειδικές ομάδες και πρακτορεία. 

 Καταγραφή των διαδρομών και των ιδιαιτεροτήτων τους.
 Δημιουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ χάρτες).
 Συνεχόμενη ενημέρωση της κοινωνίας και των εμπλεκόμενων φορέων.
 Στόχευση των αγορών – στόχων (διεθνή και εγχώρια αγορά). 
 Γεωγραφική  - χωρική μελέτη

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Όπως αναφέρθηκε και στην στρατηγική, ο θρησκευτικός – Προσκυνηματικός 
τουρισμός αποτελεί μια μορφή στην οποία η Σύρος μπορεί να επενδύσει. Στο νησί, 
λόγω του πολυτάραχου παρελθόντος καταγράφεται πλήθος Καθολικών ναών και 
πανηγυριών που με σωστή στόχευση μπορούν να αποτελέσουν ένα κερδοφόρο 
τουριστικό προϊόν. Προτείνεται:

 Επαφές με εξειδικευμένα πρακτορεία τα οποία, με συντονισμένες ενέργειες 
μπορούν να ξεκινήσουν να επιχειρούν στο νησί. 

 Εμπλουτισμός του συγκεκριμένο είδους με καθολικούς γάμους (wedding 
tourism). 

MICE TOURISM



Αποτελεί μια σύγχρονη μορφή ποιοτικού τουρισμού με μεγάλη τουριστική δαπάνη. 
Γνωρίζουμε πως το νησί υστερεί σε θέματα υποδομής (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 
παρόλα αυτά η Σύρος ως πρωτεύουσα των Κυκλάδων πρέπει να φιλοξενεί και να 
υποστηρίζει το συγκεκριμένο είδος τουρισμού. Προτείνονται:

 Εξειδικευμένα fam Trips διευθυντικών στελεχών προκειμένου να τους 
συστηθεί η Σύρος, δημιουργώντας τους κίνητρα  για μελλοντικές 
εκδηλώσεις.

  Συμμετοχή σε εκθέσεις και Workshops με την συγκεκριμένη στόχευση. 

Η εταιρία συμβούλων του Δήμου έχει επικοινωνήσει με διοργανωτές εκδηλώσεων 
προκειμένου να τοποθετήσουν την Σύρο στις επιλογές των πελατών της. 

*ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΙΟ 
ΑΜΕΣΕΣ ΟΙ 3 ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΜΕΣΩ INTERACTIVE ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
360o APPROACH:

Η κομβική θέση της Σύρου ήταν αυτή που συνέβαλλε ώστε να αναδειχθεί το νησί ως ένα από
τα σπουδαιότερα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου κατά το 19ο αιώνα αποτελώντας το 
εμπορικό, διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο των Κυκλάδων. Η Ερμούπολη εξακολουθεί να 
μοιάζει με υπαίθριο μουσείο, ένα ζωντανό μνημείο νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με κειμήλια 
και πολιτιστικούς θησαυρούς που αξίζει κανείς να ανακαλύψει

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Να ανακαλύψει ο επισκέπτης του νησιού τους πολιτιστικούς θησαυρούς, την   παράδοση, 
την κουλτούρα και τη γοητεία της Σύρου με όλες τις αισθήσεις μέσω αλληλένδετων 
δράσεων. Μέσα από τις δράσεις, προβάλλεται το τουριστικό προϊόν του νησιού, όπως αυτό  
απορρέει από το σχετικό marketing plan.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ   INTERACTIVE   ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ  

Επίκεντρο του συνόλου των ενεργειών αποτελεί το web site που ορίζεται ως το κέντρο 
πληροφόρησης. Οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου θα λειτουργήσουν προς 
όφελος της διάχυσης της πληροφορίας, της διάδρασης των φίλων του νησιού, της 
προώθησης του περιεχομένου που θα δημιουργηθεί και της πρόσκλησης σε συμμετοχή. Για 
τις ανάγκες προβολής θα αναπτυχθεί multimedia υλικό (travel stories, posts, photos, 
thematic videso) αλλά και έντυπο υλικό (θεματικοί χάρτες, banners, πινακίδες και οδοδείκτες
κλπ).
Η πρόταση αφορά σε μία επικοινωνιακή πλατφόρμα που θα υποστηριχθεί από καμπάνια που
θα προβληθεί σε έγκριτα μέσα επικοινωνίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, online και offline,
σε εκθεσιακούς χώρους καθώς και χώρους που συχνάζει το κοινό που στοχεύουμε αλλά 



παράλληλα και με πρόγραμμα δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων, δημοσιογραφικές 
επισκέψεις κλπ.
 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Σχεδιασμός και εικαστική υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας επικοινωνίας που θα προωθηθεί 
κατ’ αρχήν μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου ΣΥΡΟΥ (facebook, 
instagram, pinterest, youtube)
Στο παραδοτέο της καμπάνιας περιλαμβάνεται: κεντρική δημιουργική ιδέα (campaign 
concept), η οποία θα  περιλαμβάνει το δημιουργικό σκεπτικό, τον δημιουργικό τίτλο, τη 
δημιουργική αποτύπωση της ιδέας στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας καθώς και το promo 
hashtag # που ακολουθεί όλες τις ενέργειες προβολής. 
Κόστος ενέργειας: 6.000€

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δημιουργία περιεχομένου. Με βάση την ψηφιακή καμπάνια επικοινωνίας θα δημιουργηθεί 
περιεχόμενο που θα περιλαμβάνει travel stories και προτεινόμενες εμπειρίες / διαδρομές 
στο νησί (με την τεχνική του story telling) που θα συνοδεύεται από σχετικό φωτογραφικό 
υλικό που θα παραδοθεί από τον Δήμο Σύρου. 
Εναλλακτικά, για τη δημιουργία φωτογραφικού υλικού προτείνεται η παρακάτω διαδικασία: 
Πρόσκληση σε διαγωνισμό φωτογραφίας (τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής του 
νικητή καλύπτονται από τον Δήμο. Ο Διαγωνισμός προωθείται μέσω των social media και η 
κριτική επιτροπή αποτελείται από έγκριτο φωτογράφο, επαγγελματία του χώρου της 
επικοινωνίας και στέλεχος του Δήμου. Εταιρεία με ψηφιακές κάμερες είναι ο δωροθέτης. Ο 
νικητής του διαγωνισμού φωτογραφίζει βάσει brief τα σημεία ενδιαφέροντος και 
χαρακτηριστικά του νησιού με την σχετική κάμερα. Το γεγονός δίνει αφορμή για 
δημοσιότητα.
Κόστος ενέργειας: 3.000€

Το περιεχόμενο διακρίνεται σε:

1 blogpost / 2 μήνες (300 λέξεις) ελληνικά – αγγλικά με συγκεκριμένο θέμα που παρουσιάζει 
συγκεκριμένη κατηγορία τουριστικού προϊόντος  καθώς και προτάσεις ταξιδιωτικών 
εμπειριών και διαδρομών (travel itineraries) = 12blogposts. 

Social media posts. Παροχή ετήσιου editorial social media calendar (2posts / εβδομάδα – 
ελληνκά - αγγλικά) 

Εκτίμηση κόστους: 3.500€

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ   VIDEOS  

Δημιουργία θεματικών videos. Το video υλικό που θα παραχθεί, δημιουργείται με επιτόπια 
γυρίσματα παράλληλα με τη χρήση video υλικού που διαθέτει ο Δήμος. Έχουν μοντέρνα 
αισθητική και στηρίζονται στη δημιουργική ιδέα της καμπάνιας. Αποτελούν έναν σύγχρονο 



τρόπο προσέγγισης του τουριστικού κοινού που ενημερώνεται μέσα από τα ηλεκτρονικά 
μέσα. Παραγωγή μικρών θεματικών video διάρκειας 1’ για χρήση στα social media με θέματα
που καλύπτουν κατηγορίες περιεχομένου όπως (πχ TOP 10 experiences, Families in Syros, 
Secret Syros κλπ)

Εκτίμηση κόστους: 10.000€

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ  

Διαχείριση Κοινότητας Μελών

Με στόχο την ενίσχυση του αριθμού των μελών στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του 
Δήμου Σύρου καθώς και της διάδρασης των χρηστών σ’αυτές, θα προσφέρουμε συνεχή 
παροχή συμβουλευτικών και δημιουργικών υπηρεσιών για την οργανική προώθηση και 
ανάπτυξη της παρουσίας του Δήμου στο ψηφιακό περιβάλλον. 

Επιπλέον, παρέχεται υπηρεσία ανάρτησης του περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και παρακολούθησης του. Ο Δήμος θα λαμβάνει μηνιαίες αναφορές.

Κόστος ενέργειας: 3.000€

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΟΧΗΜΑ – ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Η καμπάνια που προτείνουμε έχει δημιουργικό εύρημα τα «Ακρόπρωρα», κοινώς στη 
ναυτική διάλεκτο «φιγούρα» ή «γοργόνα». Είναι η διακοσμητική παράσταση 
ανθρωπόμορφων θρησκευτικών ή εθνικών συμβόλων, η οποία στόλιζε παλαιότερα την όψη 
της πλώρης των πλοίων.
Με τα «Ακρόπρωρα» ξεκινάμε τον «Πλουν στέλλειν», δηλαδή μία ναυτική αποστολή με 
στόχο να ανακαλύψουμε τους κρυμμένους θησαυρούς της Σύρου, είτε αυτοί είναι έχουν τη 
βάση τους στην παράδοση, είτε στην τέχνη, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία ή τον φυσικό 
πλούτο του νησιού.
Με βάση αυτή την ιδέα, υλοποιούνται δράσεις συνδεδεμένες μεταξύ τους που κινούν το 
ενδιαφέρον για συμμετοχή, επίσκεψη και επαφή με το νησί, γνωριμία με τις εναλλακτικές 
εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο τουρίστας και τις τέσσερις εποχές του χρόνου.
Η ιδέα ξεκινά με την έκθεση των «Ακρόπρωρων που θα φιλοτεχνηθούν από γνωστό έλληνα 
καλλιτέχνη και την ομάδα του παράλληλα με Ακρόπρωρα που ήδη υπάρχουν στο νησί, σε 
ιδιωτικές συλλογές.
Με αφορμή την επίσκεψη στην έκθεση και την παρακολούθηση των εκδηλώσεων 
(φεστιβαλικό πρόγραμμα) που θα πλαισιώνουν την κύρια ενέργεια θα υλοποιούνται 
ναυτικές αθλητικές δραστηριότητες.
Shore excursions με tailor made activities θα καλύψουν τους επισκέπτες και τους πελάτες 
μεγάλων ξενοδοχείων ενώ μονοήμερα ή τριήμερα πακέτα εμπειριών θα δημιουργηθούν για 
να καλύψουν το ενδιαφέρον Ελλήνων τουριστών.
Πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων
Η μουσειακή δομή της έκθεσης μετατρέπει  το χώρο που φιλοξενούνται τα έργα τέχνης σε 
εστία δράσεων και παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 



μεταφερθεί το ενδιαφέρον έξω από την πόλη, στα καρνάγια ή το ναυπηγείο του Νεωρίου 
ώστε να δημιουργηθεί κίνηση στο νησί.  Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές, παιδικά 
θεάματα, διαλέξεις και εκδηλώσεις γαστρονομίας καθώς και άλλες δραστηριότητες 
συνθέτουν το παράλληλο πολιτιστικό πρόγραμμα που λαμβάνει χώρα καθ’όλη τη διάρκεια 
του έτους. Μία διοργάνωση που θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών αλλά και κοιτίδα 
επιμόρφωσης και πολιτισμού για το ενδιαφερόμενο κοινό και την τοπική κοινωνία.

Εμπορική αξιοποίηση της έκθεσης

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική δημοπρασία ώστε με την 
ολοκλήρωση του καλλιτεχνικού γεγονότος τα ακρόπρωρα να έρθουν στην κυριότητα των 
ενδιαφερόμενων συλλεκτών που θα πλειοδοτήσουν επί των έργων.
Μέρος των εισπράξεων της ηλεκτρονικής δημοπρασίας θα διατεθούν σε κοινωφελή σκοπό 
στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης του Δήμου.

Κινητή έκθεση

Μέρος της έκθεσης είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε κεντρικό σημείο στην Αθήνα ώστε να 
δημιουργήσει ενδιαφέρον για επίσκεψη στο νησί.
Επίσης, μικρά ακρόπρωρα, «μικρογραφίες» μπορεί να μεταφερθούν στις εκθέσεις τουρισμού
που λαμβάνει μέρος η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Επιπλέον interactive ενέργειες - 

Θα πρέπει η προτεινόμενη καμπάνια να λειτουργεί ως μέσο για καινοτομίες στην οργάνωση 
αλλά και στη τεχνολογία μέσα από την δημιουργία μιας σειράς μικρών project που θα 
επαυξήσουν την εμπειρία των επισκεπτών και στις πέντε αισθήσεις τους. Προς αυτή την 
κατεύθυνση θα λειτουργήσουν:

       •Χάρτης (hard copy) εμπειριών

•Το web site
•Info points σε διάφορα σημεία του νησιού
•Mobile app

Για να προκαλέσουμε τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κοινού και να το οδηγήσουμε 
στην έκθεση υλοποιούμε ένα interactive game που ξεκινά από τα σημεία εισόδου του 
επισκέπτη στο νησί (λιμάνι).

Ένα welcome sign εισάγει υποδέχεται τους επισκέπτες και τους εισάγει στην ιδέα των 
Ακρόπρωρων. Μία γοργόνα θα συντροφεύσει τα βήματα τους στην αποκάλυψη του 
θησαυρού. Σε κεντρικό σημείο θα μπορούν να παραλαμβάνουν το χάρτη που δίνει 
πληροφορίες και στοιχεία για να λύσουν τους γρίφους και να ξεκινήσουν τη ναυτική τους 
αποστολή ενώ παράλληλα κατεβάζουν το city guide app που τους δίνει τουριστικές 
πληροφορίες για τη Σύρο.



Όλα τα μέσα δρουν συνεργαστικά και χτίζουν τη συνολική εμπειρία για το νησί. Γεννούν 
συναισθήματα, ενδιαφέρον, εικόνες, ερεθίσματα. 

Σε διάφορα σημεία της πόλης τα Infomaps μέσω QR codes οδηγούν στην mobile εφαρμογή 
για περισσότερες πληροφορίες και χτίζουν την ιδέα των «Ακρόπρωρων».  Τα λεωφορεία του 
Δήμου δίνουν πληροφορίες για τον «θησαυρό» και τη «ναυτική αποστολή» ενώ 
συμβεβλημένες επιχειρήσεις διανέμουν το χάρτη και πληροφοριακό υλικό.

Ακολουθώντας τις γοργόνες το νησί μετατρέπεται σε ένα ταμπλώ Interactive παιχνιδιού που 
οδηγεί μέσα από τα αρχοντικά μονοπάτια και την κλασική ομορφιά σε αξέχαστες εμπειρίες 
και συναισθήματα.

Η προώθηση της ιδέας γίνεται μέσω των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και όλων των 
εργαλείων επικοινωνίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ιδέα που υποβάλλεται έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το 
Δήμο Σύρου-Ερμούπολης από την συνεργαζόμενη εταιρία της κυρίας Μαρίας Τζάννου ( The 
Story Tailors) . Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον γίνει αποδεκτή, θα υλοποιηθεί από την ίδια και δεν
θα ανατεθεί σε άλλον φορέα ή επαγγελματία με συναφές αντικείμενο. 

3. ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ - MOBILE & Web Apps 

Λαμβάνοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους και τους διαθέσιμους πολιτιστικούς και 
τουριστικούς πόρους προτείνουμε την δημιουργία ενός σύγχρονου πολυκαναλικού πακέτου 
επικοινωνίας και marketing που περιλαμβάνει:

 mobile – web Apps:  ΔΩΡΕΑΝ Ψηφιακός οδηγός ξενάγησης τουρισμού και 
πολιτισμού σε 2 ή περισσότερες γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά).

 ψηφιακός χάρτης:  Σχεδίαση διαδρομής με μέχρι 20 σημεία ενδιαφέροντος.

 Έντυπο διαδραστικό προωθητικό υλικό για χρήση σε εκθέσεις, διανομή στη περιοχή 
και από τουριστικές επιχειρήσεις ως στοιχείο προστιθέμενης αξίας. 

 Στατιστικά: Πολλαπλά αξιοποιήσιμα στατιστικά. 

 push notification: Δυνατότητα επικοινωνίας με τους τουρίστες στη περιοχή ή τους εν 
δυνάμει, μέσω μηνυμάτων στο κινητό τους. 

- Εργαλείο επικοινωνίας σε περιπτώσεις κρίσεων (crisis management).

 Επιμέλεια – οργάνωση – επεξεργασία περιεχομένου(Κείμενα – φωτογραφίες – 
Video)

(Δυνατότητα παραγωγής περιεχομένου κάθε τύπου εφόσον κριθεί απαραίτητο)

Στόχοι:

☼ Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας προβολής και προώθησης της Περιοχής (Apps 
stores, Web, Social Media, έντυπα, εκθέσεις, τοπικές επιχειρήσεις Ελλάδα, εξωτερικό κλπ).



☼ Εργαλείο ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και της 
εμπειρίας του επισκέπτη.

☼ Υπερσύγχρονο εργαλείο διασύνδεσης του Τουρισμού – Πολιτισμού- Τοπικής 
παραγωγής

☼ Σύγχρονο εργαλείο marketing: Στατιστικά – push notification

☼ Οργάνωση, αξιοποίηση υφιστάμενου multimedia επικοινωνιακού υλικού. Πιθανή 
συμπληρωματική ή δημιουργία νέου. 

ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

1. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (workshop)
2. ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (workshop)
3. ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ (εκθεσιακές συμμετοχές με υλικό στην αραβική γλώσσα)
4. ΜΑΙΑΜΙ (Κρουαζιέρα- απαιτεί ειδικό ενημερωτικό υλικό)
5. ΙΣΡΑΗΛ ( εφόσον προχωρήσουν τα έργα του αεροδρομίου για προσέγγιση 

μεγαλύτερων αεροσκαφών υπάρχει επιθυμία απευθείας πτήσεων από Τέλ Αβίβ)
6. ΤΑΥΛΑΝΔΗ (θρησκευτικός τουρισμός-απαιτεί εξειδικευμένο ενημερωτικό υλικό)
7. ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ,ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΙΣΠΑΝΙΑ
8. ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ
9. ΙΝΔΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ – ΑΝΟΙΞΗ ‘20

ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ FESPO (ΕΛΒΕΤΙΑ) 30/01 - 
02/02/2020

1.000€* ΕΟΤ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΤΜ (ΙΝΔΙΑ) 03 - 05/02/2020 1.500€ - 
2.500€

ΕΟΤ // ΝΑΜΑSTE GREECE (VISA - 
METAΦΟΡΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΤΤ (ΡΩΣΙΑ) 17-19/03/2020 1.500€* *EVENT EOT (5000) //  PROFI TRAVEL 
(4000)  // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΤΒ (ΒΕΡΟΛΙΝΟ) 04-08/03/2020 1.000€* ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΤ (ΙΤΑΛΙΑ) 09-11/02/2020 800€* ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ FERIEN MESSE (ΑΥΣΤΡΙΑ) 16-19/01/2020 800€* ΕΟΤ

ΕΚΘΕΣΗ SALON MONDIAL DU 
TOURISME (ΓΑΛΛΙΑ)

12-15/03/2020 1.000€* ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ  5.000€  

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  2.480€  

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΣΑ  5.000€  

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ’20  - ΑΝΟΙΞΗ ‘21  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ GREEK PANORAMA 
(ΕΛΛΑΔΑ)
ΕΚΘΕΣΗ PHILOXENIA (ΕΛΛΑΔΑ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   

ΕΚΘΕΣΗ WTM (ΑΓΓΛΙΑ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ FESPO (ΕΛΒΕΤΙΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  

ΕΚΘΕΣΗ OTM (ΙΝΔΙΑ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΤΤ (ΡΩΣΙΑ) ΜΑΡΤΙΟΣ  Digital Marketing - Υandex - Search Engine
(2.840€)

ΕΚΘΕΣΗ GRECKA PANORAMA 
(ΠΟΛΩΝΙΑ)

   

ΕΚΘΕΣΗ ΙΤΒ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) ΜΑΡΤΙΟΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ TOURNATUR  (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ FERIEN MESSE (ΑΥΣΤΡΙΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   

ΕΚΘΕΣΗ SALON MONDIAL DU 
TOURISME  (ΓΑΛΛΙΑ)

ΜΑΡΤΙΟΣ   

ΕΚΘΕΣΗ ΙΒΤΜ (ΙΣΠΑΝΙΑ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   

ΕΚΘΕΣΗ ΤΤG (ITALIA) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  6.000€  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΝΟΥ  
(BLOGPOSTS - SOCIAL MEDIA )

 6.500€  

ΘΕΜΑΤΙΚΑ VIDEOS  1.0000€  

MEΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  3.000€  

ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ    

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 14.880€ 
(ΕΤΟΣ 2020)

 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΜΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΕΙ 
ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ.



 ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ.

 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΠΟΥ ΤΑ STANDS ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 2.500 ΕΩΣ 4.500 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ.

*ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο παραπάνω οδικός χάρτης αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση. Είναι σαφές ότι στη διάρκεια 
κάθε χρόνου θα παρουσιάζονται ευκαιρίες προβολής οι οποίες, ωστόσο, δεν μπορούν να 
προβλεφθούν από αυτή τη χρονική στιγμή. Η διερεύνησή τους θα γίνεται από τον εκάστοτε 
Σύμβουλο που θα οριστεί από το Δήμο.
Με βάση τους στόχους και το σκεπτικό που αναλύθηκε παραπάνω και σε συνεργασία με την 
εταιρία συμβούλων Τουρισμού  του Δήμου θα αναζητούνται καινοτόμοι τρόποι προβολής με
πόλους τις ειδικές μορφές Τουρισμού και την γεωγραφική αγορά στόχευσης.
Στους άμεσους στόχους περιλαμβάνεται και η προσέλκυση κινηματογραφικών ταινιών , 
τηλεοπτικών εκπομπών και video clips από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Χωρίς να θεωρούμε πως η έκθεση είναι το παν, η εκθεσιακή παρουσία είναι χρήσιμη τόσο 
για τον προορισμό όσο και για τους ιδιώτες, ως ο τόπος συνάντησης για στοχευμένες επαφές
με το ταξιδιωτικό κοινό, πράκτορες ή δημοσιογράφους. Συμπληρωματικά θα διερευνώνται 
παράλληλες ενέργειες στο πλαίσιο των εκθέσεων όπου είναι εφικτό, θεωρηθεί αποδοτικό 
και είναι συμφέρον με δεδομένο το προϋπολογισμό του Δήμου για τουριστική προβολή.
Όπως και να έχει, υπάρχουν εναλλακτικές δράσεις πέραν της  εκθεσιακής συμμετοχής που 
μπορούν να υλοποιηθούν για την πληρέστερη προβολή του προορισμού. Επίσης  το λόγο 
έχουν οι τοπικοί φορείς και οι επαγγελματίες σας, που καλό είναι να εξετάσουν την 
σημασία/ αξία της κάθε γεωγραφικής αγοράς και στη συνέχεια να συμβουλευτούν και τις 
παρατηρήσεις μας.


