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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει το ρόλο που έχουν τα μέσα κοινωνιιοΊς 

δικτύωσης (social media) στο χτίσιμο της επωνυμίας (bΓanding) των τουριστικών 

προορισμών. Για τον ').jyyo αυτό πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα σε ομάδες (gι·oups) 

και σε σελίδες (pages) του Facebook που αφορούσαν τις 23 Μεσογειακές χώρες. Η έρευνα 

στηρίζεται στην καταγραφή συγκεκριμένων μεταβλητών σε κάθε σελίδα του Facebook. 

Παράλληλα με την έρευνα εντός της σελίδας του Facebook, έχει γίνει και σύγκριση με 

εξωτερικές σελίδες. Αναζητήθηκαν οι επίσημοι δικτυακοί tjποι των 23 Μεσογειακών 

χωρcί)ν. Μετά από μια γενικότερη περιγραφή της εμφάνισης του- ιστοχώρου της κάθε χώρας, 

το επόμενο βήμα ήταν να διαπιστωθεί αν υπήρχαν links που να παραπέμπουν στο Faccbook. 

Παράλληλα, γίνεται εστίαση στις αναγκαίες παραμέτρους για τη διαμόρφωση μιας 

ισχυρής επωνυμίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού μοναδικών 

τουριστικών προϊόντων, στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο μέσο. από ανάλυση περιεχομένου 

των σλόγκαν, γραφικών απεικονίσεων, λεκτικών σχημάτων κα.ι ά'λλων μεταδιδόμενων 

μηνυμάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως σχεδόν όλες οι χf.ορες προβάλουν την φυσική 

και πολιτιστική κληρονομιά . Δυστυχώς παρατηρήθηκε, π~ς η δομή και ο τρόπος 

παρουσίασης μερικών ιστοσελίδων δεν μεγιστοποιούν τη χρηστικότητά τους, ως εργαλεία 

του Μάρκετινγκ, στους χρήστες του Διαδικτύου. 

Αφετηρία της έρευνας στάθηκαν 2 άρθρα, τα οποία αnοτέλεσαν πρωτογενές υλικό 

της παρούσας εργασίας. Το σύγγραμμα «WWW.Bι-anding.States.US:An analysis of bnιnd

builclίng elements in the US state tourism websites» των Gyehee J....ee, Liping Α. Caib και 

Joseph Τ. Ο' Leary, πραγματεύεται τα στοιχεία που χτίζουν την επωνυμία των κρατικ<ον 

ιστοσελίδων στις ΙΠΊΑ. Ενώ το «Marketing library services through Facebook gΓoups» του 

z. David Xia, . εξετάζει την χρηστικότητα του Facebook, ως εργαλείου αύξησης της 

αποδοτικότητας του Μάρκετινγκ των βιβλιοθηκών. Από την έρευνα αυτιΊ, 

χρησιμοποιήθηκαν μεταβλητές ενός πίνακα που συγκέντρωνε τα αποτελέσματα 

καταγραφής στοιχείων από ομάδες στο Facebook. 
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Χρησιμοποιήθηκε επίσης δευτερογεvί1ς βιβλιογραφία για τη θεωρητική τεκμηρίωση 

της εργασίας, αναφορικά τόσο με το χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, όσο και με 

τη διεθνή εξωτερική πολιτική και τις πολιτικές επισt1)μες. Έγινε ακόμη μικρότερης έκτασης 

χρήση ηλεκτρονικών πηγών ποικίλου περιεχομένου, κυρίως για τις ιστοσελίδες των 

Μεσογειακών χωρών. Επικουρικά χρησιμοποιήθηκαν και κάποια άρθρα, προερχόμενα 

κυρίωζ από εφημερίδες και περιοδικά. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Ακρογωνιαίος λίθος της προστασίας του καταναλωτή α/.J..JJ. και διαρκές 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρi1σεις είναι το χτίσιμο του ονόματος του 

προϊόντος, της επονομαζόμενης «επωνυμίας» (brand name), στοιχείο αναγκαίο στο 

σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δαπανούν σημαντικά ποσά σε αυτή τη διαδικασία 

ακριβώς, διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η επωνυμία, το γεγονός ότι το προϊόν τους ενέχει 

κάποιους συγκεκριμένους θετικούς συσχετισμι'ύς στη συνείδηση του καταναλωτί1, αποτελεί 

στρατηγικό όπλο για τον ανταγωνισμό. 

Το εμπορικό σήμα-επωνυμία μιας επιχείρησης, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο 

κύρους και αναγνώρισης των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει. Ξεπερνάει κατά πολύ 

τα πάγια και τις υπόλοιπες επενδύσεις, καθώς :τρόκειται στην ουσία για ένα κεφάλαιο πολύ 

μεγάλης αξίας. Το χτίσιμο της επωνυμίας είναι μια συνεχ11ς προσπάθεια, επίπονη και 

μακρόχρονη, που αποδίδει προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Είναι εξέλιξη του 20ού αιώνα. 

Πρόκειται για το θεμέλιο της προστασίας του χ:αταναλωτή που συγκεντρώνει την ευθύνη, 

έτσι ώστε να μπορεί να τη ζητήσει ο καταναλωτής και να τη διαθέτει ο παραγωγός. Είναι 

δημιουργία μιας οντότητας ευθύνης. (Οικονομική Καθημερινή, 2005 ) 

Η ανταγωνιστικότητα της εμπορικής τσυτότητας (branding) των κρατών είναι η 

κύρια προσέγγιση του nation branding στον τομέα της διεθνούς επικοινωνίας χωρών. Η 

επωνυμία αποτελεί κρίσιμο θέμα, διότι σχετίζεται με την αναγνωρισιμότητα του 

<<Προϊόντος» σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία. Μέσω της συνεκτικής και διαρκούς 

απεικόνισης των βασικών αξιών των χωρών στην εξωτερική τους επικοινωνία, καθώς και με 

την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων μάρκετινγκ και διεθνών δημοσίων σχέσεων, 

. επιτυγχάνεται η διαμόρφωση θετικής εθνικής εικόνας και επωφελούς παγκόσμιας φ~1μης. 

Το Διαδίκτυο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση των ταξιδιωτών και στον 

καθορισμό των κρατήσεών τους. 

Περισσότερο από το 70% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ως εργαλείο προώθησης 

και αποτελεσματικότητας τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ πολλές από αυτές έχουν σα στόχο να 
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επενδύσουν περαιτέρω σε αυτά ώστε να γνωρίσουν τις προσδοκίες των πελατών. Με τον 

τρόπο αυτό δημιουργούν και ενισχύουν την επωνυμία τους. Σχεδόν κάθε επιχείρηση μπορεί 

να εκμεταλλευτεί τα κοινωνικά δίκτυα προς όφελός της με την οργάνωση των στόχων της 

και τη σωστή διαχείριση των αποτελεσμάτων αυτής της διαδικασίας. (T/1e Sraff of rhe 

Corpoι·ate Εχecιιtί νe Boar·d , 2009, ανακτήθηκε 10 Σεπτεμβρίου 20 Ι Ο από 

http://www.businessweek.com/managing/content/sep2009/ca20090911 598255.htm). 

Παρακάτω αναφέρονται 2 παραδείγματα από την επικαιρότητα της παγκόσμιας και 

Ελληνικής πραγματικότητας για να τονιστεί μέσα από αυτά η σημαντικότητα και η έκταση 

της χρ11σης των Μέσων ΚοινωνικΙ1ς Δικτύωσης. 

Το πρώτο αναφέρεται στον καταστροφικό σεισμό 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που 

σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 13 Ιανουαρίου 201 Ο στην Αϊτή. Ο σεισμός είχε 

μέγεθος 7 ,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, επίκεντρο 16 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της 

χώρας Πορτ-ο-Πρενς. Διήρκεσε ένα λεπτό ενώ ακολουθήθηκε από αρκετούς μετασεισμούς. 

Σύμφωνα με απολογισμό της κυβέρνησης στο Πορτ-ο-Πρενς ο σεισμός προκάλεσε το 

θάνατο 300.000 ανθρώπων. Οι υλικές καταστροφές από τον σεισμό ήταν μεγάλης έκτασης 

(Newsι-oom ΔΟΛ, 201 Ο, ανακτήθηκε 05/09/20 J Ο από 

http://news.in.gr/world/article/?aid=1094044). 

1.1 Το παράδειγμα της Α'ίτή 

Ένα επίκαιρο παράδειγμα του ρόλου και της λειτουργίας των κοινωνικών δικτύων 

είναι αυτό της κατάρρευση των παραδοσιακών καναλιών επικοινωνίας στην Αϊτή. Οι 

επίγειες τηλεφωνικές γραμμές κοντά στο επίκεντρο είχαν τεθεί ολοκληρωτικά εκτός 

λειτουργίας, ενώ οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας λειτουργούσαν με μεγάλη δυσκολία, 

γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά τις προσπάθειες διάσωσης. Για την πλειοψηφία των 

απλών ανθρώπων της Αϊτής, η πιο διαδεδομένη πηγή πληροφόρησης ήταν οι συμπολίτες 

τους με κάποια τεχνολογικά εργαλεία στη διάθεσή τους. Δευτερόλεπτα μόλις μετά τον 

σεισμό, οι άνθρωποι άρχισαν να στέλνουν μηνύματα από την Αϊτ11 μέσω του TwitteΓ. Από 
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εκείνη τη στιγμή, το group του Twittel', #relativesinhaiti#, είχε κατακλυσ:τεί με μηνύματα 

από συγγενείς κατοίκων που ζουν στο εξωτερικό, ενώ το gι-οιφ #ι-escuemehai ti# 

χρησιμοποι1Ίθηκε για να καθοδηγήσει τις σωστικές προσπάθειες στα σημεία που είχαν 

εντοπιστεί ξγκλωβισμένοι. Ο Ερυθρός Σταυρός, το CNN και οι New ΥοΓk Times 

δημοσίευσαν λίστες- με ονόματα αγνοουμένων, ενώ το gι·oup του Faceqook με την ονομασία 

«Eaι-thquake Haiti», απέκτησε περισσότερα από 160.000 μέλη. Ο Πιερ Κοτ, δημοσιογράφος 

στην Αϊτή, έκανε ζωντανές συνδέσεις μέσω του Ίντερνετ, ενώ πραγματοποίησε συνέντευξη 

με το BBC με χρήση της υπηρεσίας Skype. Όπως έχει πάντως αποδειχθεί στο παρελθόν, η 

ανεξέλεγκτη και μη διασταυρωμένη ρο1Ί πληροφοριών που χαρακτηρίζει τα επικοινωνιακά 

κανάλια, σημαίνει ότι δεν είνα~ όλες οι πηγέ~ αξιόπιστες. Οι κίνδυνοι παραπληροφόρησης, 

ειδ ικά μέσω του Διαδικτύου, έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο μελέτης που συνέταξε 

κοινοπραξία το~ Οργανισμού Ι1νωμένων Εθνών με τη Vodafone, τον Δεκέμβριο του 2009. 

Το δεύτερο άρθρο α.ναφέρετ.1ι στην κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας, 

συγκι:κριμένα κατά το έτος 201 Ο. Στην κατηγορία των «μη βιώσιμων» οικονομιών, φαίνεται 

να βρίσκονται η Ελλάδα, η Ποpτογαλίο. και η Ιταλία. Ειδικότερα, η βαθμολογία της Ελλάδας 

με βάση τον δείκτη βιωσιμότη1:ας είναι στο -0,93. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση 

αλλά παράλληλα είναι η χώρα με τις χειρότερες επιδόσεις σε σχεδόν όλα τα πεδία που 

διαμορφώνουν το δείκτη. Πισ αναλυτικά, με βάση τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών χωρών 

στους έξι τομείς που διαμορφώνουν τον δείκτη βιωσιμότητας ισχύουν τα εξ11ς: Ως προς τους 

ρυθμούς ανάπτυξης την τελευταία διετία, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση (-1, 75%) 

και ακολουθούν η Λετονία και η Ισπανία. Υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης έχουν η 

Πολωνία και η Εσθονία. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο δημοσιονομικό χρέος ( 124,9% του 

ΑΕΠ) και ακολουθεί η Ιταλία ( 1 18,2%) και το Βέλγιο (99% ). Η Βουλγαρία παρουσιάζει τον 

χαμηλότερο δείκτη ανταγωνιστικότητας (4,02) και ακολουθούν η Ελλάδα (4,04) και η 

Λετονία (4,06). Η Ελλάδα, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία εμφανίζουν το υψηλότερο 

επίπεδο διαφθοράς (ΕΜΕΑ Business Monitor, 201 Ο, αν!-ΧκτήΟηκε 17 Σεπτεμβρίου 201 Ο, από 

http://www.emea.gr/section/21/page-

18/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%Bl.html). 
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1.2 Το παράδειγμα της Ελληνικής οικονομίας 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βi1μα», οι ιστοσελί.δες κοινωνικής 

δικτύωσης εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό την άποψη της κοινής γνώμης. Η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο Facebook και δημοσιεύτηκε στις 4 Μαίου του 201 Ο αποτύπωσε την 

οργή των πολιτών για τα νέα μέτρα στην Ελληνική οικονομία. Οι σελίδες κοινωνικ~1ς 

δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter είχαν κατακλυστεί από νέους «λογαριασμούς» 

και συνομιλίες, όπου άλλοτε με έντονη δυσαρέσκεια, άλλοτε με πικρό μαύρο χιούμορ για το 

πολιτικό προσωπικό της χώρας, κατέκριναν την επιλογή της προσφυγi1ς στο ΔΝΤ. «Σκοπός 

~ιας ήταν να προκαλέσουμε κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις αλληλεγγύης από τους 

εργαζόμενους όλης της Ευρώπης και όχι μόνο» αναφέρει χαρακτηριστικά το μέλος του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ κ. Γιάννης Αλμπάνης, ποι. διέδωσε το μήνυμα των 

αντιδράσεων στην Ελλάδα μέσω του Facebook και του λογαρασμού με τον τίτλο «Can't 

pιιy, won 't pιιy. Solidai-ity to the people of Greece». Η απ1iχ;ησr, του λογαριασμού μέσα σε 

λιγότερο από δύο ώρες ξεπέρασε τα ελληνικά δικτυακά σύνορα και δέχτηκε επισκέψεις και 

αιτήματα φιλίας από εκατοντάδες άτο~ια από Μεγάλη Βρετανίλ:ι, Ουγγαρία, Γερμανία και 

Ισπανία. «Η σελίδα έγινε πόλος έλξης και κινητοποίησης με οπτά αποτελέσματα. Αύριο, 

ημέρα των πανεργατικών συλλαλητηρίων, θα υπάρξουν συγκεντpώσεις συμπαράστασης στο 

Βερολίνο,το Μπιλμπάο, τη Βουδαπέστη και το Λονδίνο», δη;1.ώνει ο κ. Αλμπάνης. «Το 

InteΓnet έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις όσων κινητοποιούνται εναντίον των θεσμών της 

παγκοσμιοποίησης, όπως είναι το ΔΝΤ το ερέθισμα για την ανταλλαγή ιδεών και 

αντιλήψεων». 

Είναι όμως οι ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρόπος αντίδρασης; 

Πολλοί θα συμφωνήσουν πως συμβάλλουν περισσότερο σε ένα στιγμιαίο ξέσπασμα. Κανείς 

δεν γνωρίζει κατά πόσο όλα αυτά μετουσιώνονται σε δράση. Ας μην ξεχνάμε ότι για τη 

συμμετοχ11 στα κοινωνικά δίκτυα προαπαιτείται η παραμονή μπροστά σε μια οθόνη και ο 

εναγκαλισμός με τον καναπέ (Παυλίδου & Νικολόπουλος, (2010). Στο Facebook η Ελλάδα 

αναστενάζει, ανακτήθηκε στις 05 Μαίου 201 Ο, από 

http://www.toνi ιηa.gι·/defaιι lt.asp?pid=2&ct=32&aΓLid=329456&clt=04/05/201O#ixzz1 OcGy 

pLTh) 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Τουριστικοί προορισμοί 

Η οριοθέτηση της έννοιας των τουριστικών προορισμών δεν είναι εύκολη, λόγω της 

πολυμορφίας των χαρακτηριστικών του τουριστικού κλάδου. Παρ ' όλα αυτά ανάλογα με τις 

ανάγκες δ ιεύρυνσης μιας γεωγραφικής ενότητας, καθώς επίσης και ανάλογα με τις εξελίξεις 

που συμβαίνουν διεθνώς στην εφαρμογή των σχεδίων ανάπτυξης και εφαρμογ11ς της 

τουριστικής πολιτικής, έχουν διατυπωθεί αρκετοί ολοκληρωμένοι ορισμοί. 

Τουριστικός προορισμός, ιι:ατά τον Gunn (1988) θεωρείται μια τουριστιΚΊΊ ζώνη 11 

περιοχή προορισμού (tourist destination or area). Η περιοχή διαθέτει χαρακτηριστικά που 

ελκύουν τους τουρίστες, καθώς και εξυπηρετήσεις 11 και διευκολύνσεις προς τους 

επισκέπτες της με σκοπό την ευχάριστη διαμονή τους . Οι τουριστικοί προορισμοί 

χαρακτηρίζονται και ως περιοχές ταξιδιωτικών αγορών. Ο ορισμός αυτός προσεγγίζει τα 

σύγχρονα . δεδομένα, όπου δίνεται έμφαση στη δημιουργία περιοχών που μπορούν να 

σταθούν μέσα σε μια ευρύτεpη περιοχή ως ανεξάρτητες και πλ11ρεις για τον τουρίστα 

γεωγραφικές οντότητες. Σύμφωνα με τους καθηγητές Hunziker και Κrίppendorf, ένας τόπος, 

μια περιοχή είτε μια χώρα θεωρούνται ως μια αδιαχώριστη και ενιαία τουριστική 

επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει πληθώρα επιχειρήσεων, αξιοθέατων, υποδομών και 

εξυπηρετήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο Κrίppendorf (197 1) ταξινομεί τα στοιχεία του 

προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος ενός τουριστικού προορισμού σε τέσσερεις 

κατηγορίες: 

• Φυσικοί παράγοντες (π.χ. γεωφυσιΚ11 κατάσταση και μορφολογία εδάφους) 

• Ανθρωπολογικοί παράγοντες (π.χ. τρόπος ζωής, ήθη και έθιμα, κοινωνικοί 

παράγοντες) 

• Παράγοντες υποδομ11ς (π.χ. τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, αποχετεύσεις, διαχείριση 

υδάτινων πόρων, ενέργεια) 

11 



• Τουριστικές υποδομές και εξυπηρετήσεις (π.χ. καταλύματα και χώροι διαμονής, 

εγκαταστάσεις διατροφής, μεταφορικά μέσα) 

Η Διοικητική του Μάρκετινγκ βλέπει τους τουριστικούς προορισμούς ως προϊόντα, τα 

οποία ακολουθούν το βιολογικό κύκλο ζωής των ανθρώπων (Butler, 1980). Σύμφωνα με τον 

Buhalis (2000), οι προορισμοί αποτελούν σύνθεση τουριστικών προϊόντων. Αυτή η σύνθεση 

τουριστικών προϊόντων προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους καταναλωτές. Ο 

συνδυασμός αυτός περιλαμβάνει έξι βασικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι οι 

ελκυστικότητες, η πρόσβαση, οι εξυπηρετήσεις σε καταλύματα, η διαμονiι οι αγορές, ·cα 

διαθέσιμα πακέτα, οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες. Συχνά οι προορισμοί οριοθετούνται 

και διαχωρίζονται βάσει των γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη οι αντιλήψεις των καταναλωτών αλλ.ά και οι λειτουργίες της τουριστικής 

βιομηχανίας. 

Ο Middleton (1994) με έναν πιο σύγχρονο ορισμό διευκρινίζει τα στοιχεία που 

συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό προσφερόμενο τουριστικό προϊόν ενός προορισμου ως 

δυο βασικές διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση (οριζόντια) βλέπει συνολικά το τουριστικά 

παρεχόμενο προϊόν και περιλαμβάνει μια σειρά από αυτόνομες ενότητες προϊόντων οι 

οποίες συναθροίζονται με σκοπό να επιτευχθεί η συνολική τουριστική εμπειρία. Οι 

τουριστικοί οργανισμοί και τα πρακτορεία συνήθως πριν τη διαμόρφωση του πακέτου 

προσφοράς επιλέγουν βάσει της συνολικής διάστασης της προσφοράς. Η άλλη διάσ1:αση 

(κάθετη) των μεμονωμένων παραγωγών περιλαμβάνει προϊόντα και τουριστικές υπηρεσί.ες 

που οργανώνονται βάσει συγκεκριμένων επιθυμιών ή ευρύτερα αναγκών, που έχουν τα 

προεπιλεγμένα Τμήματα Αγοράς ή οι Αγορές-Στόχοι. Για την προσέγγιση της οριζόντιας 

διάστασης συνήθως απαιτείται η διεξοδική ανάλυση διαφόρων στοιχείων που ταξινομούνται 

σε πέντε κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές για ένα προορισμό ανάλυσης, είναι: 

1. Ελκυστικότητες στον προορισμό και περιβάλλον προορισμού (φυσικές, 

πολιτιστικές, κοινωνικές, τεχνητές ελκυστικότητες) 
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2. Υπηρεσίες και διευκολύνσεις στον προορισμό (καταλύματα, χώροι εστίασης και 

αναψυχής, υπηρεσίες μεταφορών, αθλητικές δραστηριότητες, χώροι-κέντρα. 

λιανικής και αγορών, άλλες σχετικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις) 

3. Προσβασιμότητα του προορισμού (έργα ευρύτερης υποδομής, ικανότητα των 

μέσων εξυπηρέτησης, λειτουργικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών για τους 

επισκέπτες, κατάλληλο θεσμικό δίκαιο και εύρυθμη εφαρμογή του) 

4. Εικόνα και αντιλήψεις για τον προορισμό (διερεύνηση των προσδοκιών των εν 

δυνά~ιει επισκεπτών) 

5. Κόστος πο:> αντιπροσωπεύει την τιμή που αντιστοιχεί στην προσφερόμενη αξία 

από πλευρc; καταναλωτή. 
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

(Destination) (Destination Marketers) (Desιination Customer) 

• Αυτούσια οριοθετηιlένα • Μεμονωμένοι ή Ικανοποίηση αναγκών των: 

θέρετρα (π.χ. χωριά 
πολλαπλοί ιδιοκτήτες 

διακοπών) • Εν δυνάμει επισκεπτών 
του ιδιω'Cικοί: κλάδου 

• Περιοχές μοναδικού 
φυσικού κάλλους ή • ΝΙεσαζόvτων 

• Φορείς του Δ.1 μοσίου 
περιοχές με μοναδικά (Τουριστικοί 
αξιοθέατα (π .χ. δρυμοί) (από τοπ.ική 

αυτοδιο;κησr μέχρι και 
πράκτορες, 

• Δήμοι, κοινότητες, 
Λιανέμποροι, Μέσα 

πόλεις Κυβερνητικά ιραφεία) 
Μαζικής Ενημέρωσης) 

• Περιοχές που 
Συνεργασίες μεταξύ 

χαρακτηρίζονται από • 
• Κατοίκων 

διοικητικές ενότητες ιδιωτών κι Δr:μοσίου 
(π.χ. Ιόνια νησιά) ή 

(π.χ. τοπικές Επαγγελματιών του περιοχές που • 
χαρακτηρίζονται από τουριστικές ε ιώσεις) προορισμού 
ονομασίες προορισμών 

(π.χ. Κύπρος, το νησί της 

Αφροδίτης) • Συνεργασία γραφείων 

αρμοδίων γιc;: 

• Χώρες 
Marketing Π~οορισμών 

• Ομάδες χωρών (π.χ. Ε.Ε) (τι.χ. ETC) 
και Ήπειροι (π.χ. 

Ευρώπη) 

Σχηματική απόδοση της έννοιας «Προορισμός» (Βασιλειάδης, 2003) 
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Ο Butler (1998) διαπιστώνει ότι κατά γενικό κανόνα, οι πετυχημένοι τουριστικοί 

προορισμοί οφείλουν την επιτυχία τους στα παρακάτω στοιχεία: 

• Πληροφόρηση και άνεση στην πρόσβαση πληροφοριών στις κύριες αγορές 

• Λογικό κόστος 

• Καλό φυσικό κλίμα 

• Παροχή ποικιλίας από δραστηριότητες και διευκολύνσεις μέσω των οποίω\' 0 

επισκέπτης αποκτά πλεονεκτήματα 

• Συμπληρωματικά στοιχεία όπως στοιχεία φυσικής 11 πολιτιστικής κληρονομιάς ή 
συνδυασμός των δύο χρησιμεύουν για την προσέλκυση των επισκεπτών. 

Για να παραμένουν διαχρονικά οι προορισμοί ελκυστικοί θα πρέπει τα παραπόνω 

στοιχεία να οργανώνονται και να ελέγχονται κατάλληλα. 

2.2 Κτίσιμο επαινυμίας στους τουριστικούς προορισμούς 

2.2.1 Η έννοια της επωνυμίας (brand) 

Η έννοια της επωνυμίας έχει την αρχή της στα καταναλωτικά αγαθά. Με το πέρασμα 

του χρόνου επεκ'Τ.άθηκε και σε άλλα επίπεδα, όπως το εταιρικό και σε κατηγορίες όπως ο 

τουρισμός. 

Προϊόν είναι οτιδήποτε μπορούμε να προσφέρουμε στην αγορά για προσοχή, 

απόκτηση, χρήση ή κατανάλωση που μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη ή επιθυμία της. Η 

επωνυμία συνεπώς είναι πο"λλiJ. περισσότερα από ένα προϊόν, διότι μπορεί να έχει διαστάσεις 

που το διαφοροποιούν με διάφορους τρόπους (ορθολογικούς και ενσώματους 11 
περισσότερο συμβολικούς, συναισθηματικούς, fι άυλους) από άλλα προϊόντα που έχουν 

σχεδιασθεί για να ικανοποιούν την ίδια ανάγκη (Keller, 2008). Όλα μπορούν να 

μετατραπούν σε επωνυμία. Ξεκινώντας από φυσικά αγαθά, όπως τα προϊόντα υψηλi1ς 
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τεχνολογίας, υπηρεσίες, διανομείς και τελειώνοντας διαδικτυακά προϊόντα και υπηρεσ~ες, 

ανθρώπους, οργανισμούς, αθλητισμό, τέχνη, ψυχαγωγία, προορισμούς, ιδέες και σκοπ?ύς 

(Keller, 2008). 

Ως επωνυμία (brand), μπορούμε να ~ψίσουμε μια ονομασία, έναν ορισμό, ένα 

διακριτό σημάδι, σύμβολο, σχέδιο ή και συνδυασμό αυτών, ο οποίος έχει στόχο να 

προσδιορίσει αγαθά και υπηρεσίες ενός πωλητή ή μιας ομάδας πωλητών και να τους 

διαφοροποιήσει από εκείνα των ανταγωνιστών (Kotleι-, 1991 ). Η επωνυμία δηλαδi1, 

αποτελεί το σημείο στο οποίο συναντώνται οι ανάγκες του καταναλωτή με τις ιδιότητες του 

προϊόντος. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η δημιουργία προστιθέμενης αξίας αρχικά για τον 

καταναλωτή και εν συνεχεία για την επιχείρηση. 

2.2.2 Αξία του ονόματος (brand equity) 

Η «αξία του ονόματος» ή αλλιώς, το brand equity, σύμφωνα με τον Aιιkel' ( 199 Ι) , 

είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων που αποδίδονται στην ταυτότητα 

μιας ισχυρής, επώνυμης μάρκας· δύο από αυτά είναι το όνομα και το σύμβολό του. Η αξία 

του ονόματος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: την αξία που σχετίζεται με τον οργανισμό και 

την αξία που αφορά τον καταναλωτή. Η πρώτη εξαρτάται από τη ροή κεφαλαίου, η οποία 

αποτελεί το αποτέλεσμα της προσπάθειας του οργανισμού να αποκτήσει και στη συνέχεια να 

διατηρήσει τους πελάτες του. Η δεύτερη σχετίζεται με την αξία που κάθε 

πελάτης/καταναλωτής διαπιστώνει σε ένα προϊόν ή υπηρεσία, πέρα και πάνω από την αξία 

που συνεπάγεται ένα αντίστοιχο προϊόν που όμως δεν υποστηρίζεται από μια ισχυρή 

επώνυμη μάρκα. Αυτές είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης/καταναλωτi1ς 

εμφανίζεται διατεθειμένος να καταβάλει μεγαλύτερο αντίτιμο από αυτό που καθορίζει η 

αγορά. Εξετάζοντας από μια περισσότερο πελακεντρική σκοπιά, η αξία της επωνυμίας 

μπορεί να εξηγηθεί ως διαφοροποιητική προσέγγιση της γνώσης της επωνυμίας (brιιnd 

knowledge) πάνω στις αντιδράσεις των καταναλωτών μετά τις ενέργειες μάρκετινγκ μιας 

επωνυμίας (Keller, 1993). 
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2.2.3 Τα χαρακτηριστικά της επωνυμίας 

Η επωνυμία· οφείλει να αντιπροσωπεύει κάτι, πρέπει να δίνει μια υπόσχεση στον 

καταναλωτή. Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι ξεπερνάει τη μονοδιάστατη σημασία του 

λογότυπου. Επίσης περιλαμβάνει μια εικόνα ή συνειρμό ο οποίος έρχεται στο μυαλό του 

καταναλωτή, όταν αυτός σκέφτεται το brand (Belch&Belch, 2004). Για το λόγο αυτό 

αντιλαμβανόμαστε ότι η εμπορική επωνυμία έχει μια ταυτότητα από τον παραγωγό της και 

μια εικόνα για το κοινό της. Ο Aaker (1996) διαχώρισε αυτά τα χαρακτηριστικά ως «brarιd 

identίtyx (εσωτερική κατευθυντήρια γραμμ1Ί που οδηγεί την αγορά) και «brand ίmage» 

(εξωτερ~κή αντίληψη της αγοράς για το τι είναι το brand). Είναι σημαντικό να μην υποπέσει 

κανείς στην ιtαγίδα όπου η αντίληψη των αγοραστών οδηγεί την ταυτότητα του εμπορικού 

σήματος. 

Ως .;<tιrand personality» ορίζεται ένα σύνολο ανθρώπινων χαρακτηριστικών τα οποία 

συσχετίζοvcc•.ι με το brand και έχουν μια συμβολική και εξατομικευμένη δράση (Keller 

1993). 

Ο cρος «brand awareness», χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

αναγνωρισιμότητα ενός προϊόντος μέσα από τις ιδιότητες που του προσδίδει η ισχυρή 

επώνυμη μάρκα του. Σήμερα συνιστά εργαλείο που εφαρμόζεται σε αρκετές επιχειρήσεις. 

Όπως επεσήμανε ο βασικός ομιλητής του 2nd Marketing DiΓectoι·s' Foruιn, Scott Bedbury, 

τα σύγχρονα έξυπνα bι·ands οφείλουν να εστιάζουν περισσότερο στη σχετικότητα και τη 

λογική των προϊόντων - bι·and relevancy & brand resonance. 

2.2.4 Branding προορισμών 

Η επέκταση της έννοιας του εμπορικού σή~ιατος από τα προϊόντα και τις βιομηχανίες 

στον τομέα των υπηρεσιών, καθιστά αναγκαία την ενασχόληση με τη διαχείριση του 

τουρισμού (Buhalis, 2000; d'Hauteseπe, 2001; Konecnik & Gartner, 2007; Ritchie & 

Ritchie, J 998; Williams, Gill, & Chura, 2004; Woodside, Cruickshank, & Dehuang, 2007). 

Η πρόκληση του bΓanding προορισμών βρίσκεται στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας 
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λήψης αποφάσεων εκ μέρους των τουριστών. Συνήθως η συγχώνευση αγαθ<1>ν και 

υπηρεσιών, η αγορά αυτού του συνδυασμού που αφορά κάποιον προορισμό εμπεριέχει . 

αβεβαιότητα και κοστίζει ακριβά (Eby, Molnar and Cai 1999, GaΓtneι· 1989). Οι 

σημαντικότερες ιδιαιτερότητες των τουριστικών προϊόντων είναι (KotleΓ, Bowen & Makens, 

1996). 

• Η άυλη φύση τους, δηλαδή το γεγονός ότι τα οφέλη που θα αποκομίσει ο 

καταναλωτής από την χρήση τους γίνονται αντιληπτά μόνο αφού τα χρησιμοποι1Ίσει. 

• Ο έντονα εποχικός χαρακτήρας που εμφανίζουν στην ζ11τηση τους από το κοινό. 

• Η σύντομη απαξίωσή τους, δηλαδή το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να 

αποθηκευτούν ως προϊόντα. 

• Η συμπληρωματικότητά τους, δηλαδή η αλληλεξάρτηση των διαφορετικών 

παραγωγών της τουριστικής βιομηχανίω;. 

• Η δομ11 της φύσης τους, δηλαδή το γε yονός ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

αποτελούνται από μίγματα φυσικών προϊόντων και άυλων υπηρεσιών. 

• Ο αδιάσπαστος χαρακτήρας τους από το πρόσωπο του πωλητή του προϊόντος 

Για τους παραπάνω λόγους, απαιτείται εκτεταμένη αναζήτηση πληροφοριών, ενώ η 

τελική απόφαση συνεπάγεται μεγαλύτερο ρίσκο. Εξαρτάται πλfιρως από την αντίληψη του 

καθενός για να κρίνει τί δυνατότητες έχει ο έκαστος προορισμός για να καλύψει τις ανάγκες 

του πελάτη. Συμπερασματικά, η εικόνα που έχει ένας προορισμός αποτελεί σημαντικό 

έναυσμα όσον αφορά στην αύξηση της τουριστικής κίνησης. Έχει παρατηρηθεί πως η 

εικόνα είναι κρίσιμο στοιχείο στη διαδικασία επιλογής προορισμού, ανεξάρτητα από το αν 

είναι πράηιατι αντιπροσωπευτική των προσφερόμενων υπηρεσιών (Um and Cωmpton 

1990). 

Οι ουσιώδης απαιτήσεις της διαδικασίας μάρκετινγκ είναι τρεις (Wilson, 1988) . Αρχικά 

πρέπει να εντοπιστούν οι ανάγκες των καταναλωτών. Ύστερα να γίνει διαχωρισμός της 

αγοράς σε διαφορετικά τμήματα και η επικέντρωση-στόχευση στην κάλυψη των αναγκών 
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κάποιων από τα τμήματα αυτά. Η τμηματοποίηση των καταναλωτικών τουριστικών 

προϊόντων γίνεται με βάση δημογραφικά, ψυχογραφικά, γεωγραφικά και άλλα κριτήρια. Το 

τελευταίο στάδιο είναι η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην κάλυψη των 

αναγκών των τμημάτων των καταναλωτών που επιλέχθηκαν. Μέσω του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος δημιουργείται για τον τουριστικό προορισμό ένq. ισχυρό συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

2.3 Διαδίκτυο- Κοινωνική δικτύωση & κτίσιμο επωνυμίας 

2.3.1 Διαδίκτυο 

Τδιαίτερ~ ση~ιαντικό δεδομένο της εποχής μας αποτελεί η ραγδαία και συνεχώς 

διογκούμενη επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αποτελούν πλέον 

τον κινητήριο μοχλό της δημοσιότητας και της επικοινωνίας σε παγκόσμια ιcλίμακα. Το 

διαδίκτυο- αυτή η μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση- μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να 

· αντλούμε ταχύτατα πληροφορίες και γνώσεις που απαιτούνται για την καθημερινότητά μας. 

Τα εργαλεία των πολυμέσων επιτρέπουν την απόδοση στην οθόνη του υπολογιστή 

διάφορων αρχείων, κειμένων, γραφικών, ηχητικών ντοκουμέντων, εικόνων, •Jταθερών ή 

κινούμενων -στα οποία έχει κανείς πρόσβαση κατά βούληση. Με αυτόν τον τρόπο στο χώρο 

του τουρισμού η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στον μέσο καταναλωηl, διεθνώς, να έχει 

«ζωντανή» εικόνα των τουριστικών δεδομένων. Αυτό που διαφοροποιεί το διαδίκτυο από τα 

υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας είναι η ανάμειξη που επιχειρεί μεταξύ των διαφορετικών 

μορφών έκφρασης, αναπαράστασης ή επικοινωνίας και η δυνατότητα πλοήγησης που 

παρέχει. Με την ηλεκτρονική αλληλογραφία και τις ομάδες συζήτησης, το Ίντερνετ, 

επιτρέπει την σύνδεση όλων των υπολογιστών του κόσμου ξεπερνώντας κάθε μέσο 

επικοινωνίας και έκφρασης. Το Web, γίνεται ταυτοχρόνως η μεγαλύτερη εφημερίδα του 

κόσμου, η βιβλιοθήκη που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό βιβλίων, η πληρέστερη 

υπεραγορά και το ιδανικότερο μουσείο. Οι υπηρεσίες μπορούν όλες να είναι πολυμέσα: οι 

πληροφορίες για τον καιρό, τα παιχνίδια στο δίκτυο, καθώς και οι προεπιλεγμένες 
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πληροφορίες ή «κατ' απαίτηση», όπως τα αρχεία μιας τράπεζας δεδομένων ( Fι-ancis Balle, 

2007). 

2.3.2 WEB 2.0 

Ο όρος «Web 2.0», χρησιμοποιείται για να εκφράσει το αναβαθμισμένο, βελτιωμένο 

και εκμοντερνισμένο Παγκόσμιο Δίκτυο, που χρησιμοποιούμε σήμερα. Στην εργασία αυτή 

γίνεται εστίαση στην έκρηξη των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook και 

το YouTtιbe, όσο και στις διαδραστικές εφαρμογές που εντοπίζονται στο Διαδίκτυο. Η 

ταχύτητα και το μεγαλύτερο εύρος ζώνης του Web 2.0, μετατρέπουν διαδικασίες όπως την 

φόρτωση λογισμικού, μουσικής, παιχνιδιών ή video, καθη~ιερινότητα του σημερινού 

χρήστη, δίνο~ας στο Διαδίκτυο μια θέση μεταξύ των μέσων ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με τους 

Battelle και O'Reilly το Web 2.0, είναι η νέα διαδικ-:υακή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης, 

όπου χρησιμοποιείται η συλλογική ευφυtα (π.χ. wikί,s), όπου οι ανανεώσεις του 

απαιτούμενου λογισμικού γίνονται εύκολα και γρήγορα. και τα μοντέλα προγραμματισμού 

είναι ελαφρύτερα, καθιστώντας το Διαδίκτυο ένα χώρο πιο δυναμικό και πιο διασκεδαστικό, 

προσιτό, όχι μόνο από τη συσκευή του ηλεκτρονικού υπολογιστή, σJ.J..iι.. και από το κινητό 

τηλέφωνο ή άλλες κινητές συσκευές. 

Από την στιγμή που η διαδικτυακή εμπειρία πολυμέσων είναι πλουσιότερη και πιο 

διαδραστική από οποιαδήποτε διαφ11μιση της τηλεόρασης ή του Τύπου, προσομοιάζεται 

περισσότερο με τις εμπειρίες που ζει κανείς στο πραγματικό κόσμο (Hopkins, Raymond cιnd 

Mitra 2002). Η πληροφορία αποκτά αξιοπιστία όταν βελτιώνεται το επίπεδο της 

τηλεπαρουσίας, η οποία χαρίζει στον καταναλωτή της αίσθηση της πραγ~τικής εμπειρίας. 

Η αφοσίωση του καταναλωτή στην προβολή των «τουριστικών προϊόντων», όπως 

αυτά παρουσιάζονται από τα διαδικτυακά κανάλια διανομής, είναι μείζονος σημασίας για 

τους εξ1)ς λόγους. Πρώτον, μειώνει σημαντικά το κόστος συντi1ρησης για την ιστοσελίδα 

(Hιιnson J 999). Δεύτερον, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της αγοράς, μειώνοντας το 

κόστος λήψης αποφάσεων και ερευνών από την πλευρά του καταναλωτή (Laudon και Tr·aver 

200 Ι ). Τρίτον, ~ιειώνει το κόστος απόκτησης νέων πελατών, ενώ αντιθέτως αυξάνει το 
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ποσοστό διατήρησης των ήδη υπαρχόντων. Η διαδραστική φύση της ιστοσελίδας αυξάνει 

την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών, συνεπώς και την διαδικτυακή αγορά (F!oΓe 

και Jin 2003). 

Στο InteΓnet όλα παρουσιάζονται. οργανωμένα (προορισμοί, συνεδριακές 

εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές κλπ). Οι πιθανοί πελάτες - οι αγοραστές 

τοtι τουρισμού - αναζητούν την αλήθεια, προσπαθώντας να αξιολογήσουν τα προσφερόμενα, 

να συγκρίνουν, να υπολογίσουν όλες τις παραμέτρους. Ανακύπτει το μεγάλο ερώτημα: Τι 

χρΗάζεται για να "πωληθεί" ένας προορισμός'! Πρέπει να κατανοηθεί τι επιθυμούν οι 

υπuρχοντες και οι πιθανοί πελάτες και ποιες είναι οι ανάγκες τους. 

Είναι προφανές ότι οι κοινωνικές διαστάσεις του τουρισμού δεν μπορούν να 

αποτελούν ένα αντικείμενο διερεύνησης και ανάλυσης, περιορισμένο στα επιμέρους εθνικά 

σύγορα εκείνων των χωρών που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ασχολούνται με τον 

τουρισμό. Διότι όλη η τουριστική διεργασία επιφέρει σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των χωρών, επιχειρήσεων του τουρισμού, τουριστών και τουριστικών φορέων. Η τουριστιιcι) 

ανc.πτυξη, όπως και κάθε άλλο είδος οικονομικής ανάπτυξης, επιφέρει σημαντικές 

διαl>οροποιήσεις σε μια περιοχή, σ' έναν τόπο ή σε μια χώρα δημιουργώντας το πλαίσιο των 

κοινωνικών επιπτώσεων. Επιπιώσεις που άλλοτε αναφέρονται στο κοινωνικό, άλλοτε στο 

πεrιβαλλοντικό και άλλοτε στο πολιτιστικό επίπεδο. 

Η παραπάνω δίαπίστωση είναι αυτονόητη καθώς από τη φύση του ο τουρισμός 

σι)μερα ενώνει και συνδέει λαούς, δημιουργεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ χωρών, επιτείνει 

τις πολιτιστικές ανταλλαγές, συμβάλλει στην εδραίωση της διεθνούς ειρήνης και γενικά έχει 

ευρείες επιδράσεις, που δείχνουν το διεθνές περιεχόμενο των κοινωνικών διαστάσεων του 

τουρισμού. Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών διαστάσεων του τουρισμού στο διεθνές πεδίο 

επιδρά αποφασιστικά στην . καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών. Η ~ιελέτη της 

συμπεριφοράς του καταναλωτή αποτελεί πλέον μια αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία 

των επιχειρήσεων (Λύτρας, 1998). 
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2.3.3 Κοινωνική δικτύωση 

Κοινωνική · δικτύωση ονομάζεται η δημιουργία κοινοτήτων που φέρνουν τους 

ανθρώπους κοντά μέσω διαδικτύου. Εκδηλώθηκε σε αμέτρητες και καινοτόμες μορφές, 

άλλά είναι η νεολαία που θα ωθήσει την έννοια των κοινοτήτων με επίκεντρο τον χρ1Ίστη σε 

νέα επίπεδα. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει σημαντική επιρροή στην 

κοινωνική, συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη της νεολαίας, αφού απασχολεί ένα 

μεγάλο μερίδιο του διαθέσιμου χρόνου τους (Roberts, Foehr, & Rideout, 2005). Αυτές οι 

ιστοσελίδες αποκαλύπτουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τους χρ11στες, αναφορικά με 

τον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δι κτύωσης επιτρέπουν στον χρήστη με την εγγραφή του 

να συνδέεται με άλλα άτομα για να επικοινωνεί και να μοιράζεται ιδέες. Από άποψη 

περιεχομένου, το προφίλ του κάθε χρήστη περιέχει μια σύντομη βιογραφία, φωτογραφία και 

κάποια προσωπικά σχόλια. Επίσης . υπάρχει χώρος για τους επίσημους «φίλους» του 

χρήστη- άλλους χρήστες που έχουν ιruμφωνήσει να συνδεθούν σε κοινό δίκτυο. Εκτός από 

αυτές τις βασικές λειτουργίες, οι πs::ρισσότερες ιστοσελίδες έχουν και άλλες λειτουργίες, 

ανάλογα με τον στόχο που εξυπηρετούν. 

Σε μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτή στο περιβάλλον της εικονικής 

πραγματικότητας μέσω Διαδικτύου που έγινε από φοιτητές του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών διασαφηνίστηκαν οι κίφιοι λόγοι κοινωνικής δικτύωσης. Το 84% 

των ερωτηθέντων υποστήριξαν ότι μια από τις βασικές και ευχάριστες ασχολίες τους στα 

εικονικά περιβάλλοντα είναι η επικοινωνία με τους φίλους που ήδη έχουν ή και η απόκτηση 

νέων φίλων. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι το 16,3% του δείγματος υποστήριξε 

ότι οι κοινωνικές επαφές είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δραστηριοποιούνται σε αυτό 

.το περιβάλλον. Τέλος, μόνο το 7,7% του δείγματος ισχυρίστηκε ότι δεν επισκέπτεται και δεν 

αν11κει σε άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και Web 2.0 εφαρμογών. Το 88,5% των 

χρηστών / καταναλωτών σε εικονικά περιβάλλοντα θεωρούν ότι οι δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα καθώς επίσης και όλα τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας σε αυτά 

έχουν σημαντικές ομοιότητες με τις πραγματικές (δηλ. αυτές που χαρακτηρίζουν το 

«φυσικό» περιβάλλον). Πέρα από τα καταστήματα που ήδη υπάρχουν και προσφέρονται στα 
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εικονικά περιβάλλοντα, οι χρήστες ρω~ήθηκαν σχετικά με το τι θα επιθυμσύσαν να 

συνεχίσει να υπάρχει, ή τι καινούργιο θα έπρεπε να αναπτυχθεί στους εικονικούς κόσμους .. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν την μεγαλύτερη προτίμηση να υπάρχει στα εμπορικά 

κέντρα, στη συνέχεια τα ανεξάρτητα καταστήματα, τα ξενοδοχεία, τα τοπία/νησιά και τέλος 

τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι. 

Ο μέσος Αμερικανός νέος χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα σε καθημερινή βάση 

στη ζωή του. Σε έρευνα που διεξήχθη, φοιτητές Αμερικανικών Πανεπιστημίων απάντησαν 

πως χρησιμοποισύν κατά μέσο όρο από 10 έως 30 λεπτά ημερησίως το Facebook (Ellison, 

Steinfield, & Lampe, 2007). Άλλη έρευνα κατέδειξε πως το 22 % συνδέεται αρκετές φορές 

κατά τη διάρκεια της ίδια μέρας, το 26 % μία φορά τη μέρα, το 17% 3- 5 φορές τη βδομάδα, 

το 15% 1 ή 2 φορές τη βδομάδα και μόλις το 20% μια φορά σε διιίστημα εβδομάδων ή 

λιγότερο σε εξεταζόμενο δείγμα ηλικιακού εύρους 12- 17 ετών (Lenhart & Madden, 2007). 

Παραδείγματος χάρη, το Flicla υποστηρίζει τη δημοσίευση, σχολιασμό και την 

ανταλλαγή φωτογραφικού υλικού. Το αντίστοιχο για βίντεο ισχύει στο ΥοιιΤιιbe. Για τους 

επαγγελματίες, δικτυακοί τόποι όπως το Linkedln.com επιτρέπουν στους ανθρώπους να 

διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του «ποιος ξέρει 

ποιόν» για να διευκολύνουν την διαδικασία. Το Meetup.com έγινε διάσημο κατά τη διάρκεια 

της προεδρικής προεκλογικής εκστρατείας του Howard Dean. Αυτός ο ιστότοπος βοηθά τα 

άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα (ξεκινώντας από την πολιτική και καταλήγοντας σε 

επιτραπέζια) να γνωρίζονται μεταξύ τους στον κυβερνοχώρο και στη συνέχεια να 

συναντιούνται και στον πραγματικό κόσμο. Οι σελίδες γνωριμιών όπως το Match.com 

βοηθώντας στην αναζήτηση για το «έτερον ήμισυ» υπερβαίνοντας τα γεωγραφικά σύνορα. 

Αλλά το παλιρροϊκό κύμα δραστηριοτήτων αυτή τη στιγμή διαδραματίζεται στο 

MySpace.com και Facebook.com, όπου μαζεύεται η νεολαία (ηλικίας 13-22). Οι 

εγγεγραμμένους χρήστες δημιουργούν σελίδες- προφίλ με λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με το ποιοί είναι και τι θα ήθελαν να κάνουν. Με αφετηρία το προφίλ τους, 

προβαίνουν σε οικοδόμηση δικτύου φίλων. Προς κατάπληξη των γονέων και καθηγητών 

τους, πολλές από τις σελίδες -προφίλ περιλαμβάνουν σχεδόν τα πάντα, από φωτογραφίες και 
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σεξουαλικές προτιμήσεις μέχρι .και λεπτομερείς περιγραφές του τί έκαν<:ιν το περασμένο 

Σαββατοκύριακο ( Raskin, 2006). 

2.3.4 Facebook 

Σήμερα βρισκόμαστε στα κοινωνικά δίκτυα τρίτης γενιάς. Η ιστοσελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης που ξεχώρισε ανάμεσα στις άλλες είναι το Facebook, η οποία ιδρύθηκε από τον 

MaΓk Zucker·beΓg το Φεβρουάριο του 2004, έχοντας αρχικά ως αποκλειστικό κοινό τους 

φοιτητές του HaΓvard . Για να δημιουργήσει κανείς προφίλ στη σελίδα του, απαραίτητ11 

προϋπόθεση ήταν η ηλεκτρονική διεύθυνση να τελειώνει σε .edu. Ωστόσο, μετά από 

δημόσια συμβάντα και άφθονη προσοχ11 από τον Τύπο, διέρρευσε ότι το f 'acebook 

δεν παρέχει καμία εγγύηση για τον περιορισμό των ομάδων, οι οποίες το χρησιμοποιούν. 

Αποκαλύφθηκε πως πολλοί διαφημιστές, σύμβουλοι κολλεγίων, εταιρείες και εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν το Facebook για να παρακολουθούν τί κάνουν οι φοιτητές ( Raskin, 2006). 

Στο Facebook, στην σελίδα του προφίλ εισάγονται προαιρετικά μια ποικιλία 

προσωπικών πληροφοριών - γενέθλια, χόμπι, πόλη, αριθμός τηλεφώνου, σεξουαλικές και 

πολιτικές προτιμήσεις, κολέγιο, αγαπημf.να βιβλία και μουσική και όJ.J.l:J.. Ενώ το Facebook 

παρέχει ρυθμίσεις προστασίας ιδιωτικότητας (μπαίνει περιορισμός και κατηγοριοποίηση 

στα άτομα, τα οποία θα βλέπουν το προφίλ κάποιου), οι περισσότεροι 

χρήστες τις αγνοούν. 

Πίσω από όλι:J. αυτά τα προφίλ του Facebook κρύβεται μια τεράστια βάση 

δεδομένων. Κάθε πλι:J.ίσιο εισαγωγής πληροφοριών μπορεί να μπει σε μηχανi1 αναζ11τησης. 

Με αυτό τον τρόπο μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει με ποιους άλλους μοιράζεται τα ίδια 

στοιχεία και ενδιαφέροντα. 

Οι κανόνες για τους χρήστες του Facebook είναι απλοί, ωστόσο υπάρχουν αμέτρητοι 

τρόποι να διερευνήσει κανείς τις σελίδες-προφίλ. Κάθε μέλος μπορεί να περιηγηθεί σε 

ολόκληρο το Facebook ψάχνοντας για ονόματα και επιχειρήσεις. Η λεπτομερής έκθεση του 

προφίλ σ~ από ένα άλλο μέλος γίνεται με την προϋπόθεση της ένταξής του στον κύκλο των 
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«φίλων» σας. Το προαναφερθέν μπορεί να συμβεί μόνο μετά την αποδοχή σας σε 

πρόσκληση. Ένθερμοι χρήστες του Facebook μετράνε την δημοτικότητα τους, 

συγκεντρώνοντας μεγάλους κύκλους «φίλων», αφού απευθύνονται στους φίλους φίλων. 

Το πάθος των χρηστών του Facebook και ο εθισμός τους στην τοποθεσία είναι 

μοναδικά: περισσότερο από το ήμισυ των χρηστών χρησιμοποιούν το προϊόν κάθε μέρα και 

δαπανούν κατά μέσο όρο 19 λεπτά την ημέρα σε αυτό. Το Facebook είναι η έκτη 

ιστοσελίδα στις ΗΠΑ με τη μεγαλύτερη κίνηση και ο νούμερο ένα διαδικτυακός τόπος 

φόρτωσης φωτογραφιών στο διαδίκτυο με 4, 1 δισεκατομμύρια φωτογραφίες ανεβασμένες σε 

αυτό (Lenhart & Madden, 2007;Wiley & Sisson, 2006). 

Σε ανάλυση περιεχομένου των σελίδων που έχει ο καθένας στο Facebook, οι νέοι τις 

περισσότερες φορές εξέφραζαν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους δια μέσου των 

ανακοινώσεων στην κεντρική σελίδα. Κατά τον Stern (2004), αυτό γίνεται για να υπάρχει 

ανταπόκριση από τους χρήστες του δικτύου και πιθανή δημιουργία σχέσεων. Μια άλλη 

έρευνα έδειξε ότι το 50 % των Ολλανδών εφ1Ίβων, οι οποίοι πειραματίστηκαν με τα στοιχεία 

της διαδικτυακής τους ταυτότητας, το έκαναν για 3 κύριους λόγους: να ανακαλύψουν τον 

εαυτό τους μέσα από την ανταπόκριση των άλλων, να ξεπεράσουν κάποια προσωπικά 

εμπόδια όπως η αιδημοσύνη κι να δημιουργήσουν κοινωνικούς δεσμούς (Valkenbuι-g, 

Schouten, & Peter, 2005). Βάσει ερευνών στις ΗΠΑ, η πλειοψηφία των φοιτητών 

χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για να διατηρεί τις επαφές που έχει δημιουργήσει εκτός 

κυβερνοχώρου (Ell ison et al. , 2007). 

Στηριζόμενη στην θεωρία των Buhnnesteι- και Prageι-'s (1995) περί αυτό- έκθεσης, η 

ανατροφοδότηση της ομάδας ομότιμων επηρεάζει την αυτοεκτίμηση του κάθε διαδικτυακού 

χρήστη . Για παράδειγμα, σε έρευνα των κοινωνικών δικτύων της Ολλανδίας τα μέλη από Ι Ο 

έως 19 ετών συμφώνησαν πως τα επίπεδα της αυτοεκτίμησης σχετίζονταν άμεσα με την 

ανταπόκριση που είχαν οι αναρτήσεις τους στην κεντρικί1 σελίδα του προφίλ τους 

(Yalkenburg, Peteι·, & Schouten, 2006). Είναι αυτονόητο πως η θετική ανταπόκριση των 

χρηστών προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα, ενώ η αρνητικ1Ί 1Ί αδιάφορη στάση επηρέαζε 

αρνητικά την αυτοπεποίθηση του ατόμου. Συμπερασματικά, οι νέοι χρησιμοποιούν το 
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Facebook για να υπολογίσουν την γνώμη του κύκλου τους για τον εαυτό τους, όπου αυτιΊ η 

κ:οιvιΊ γνώμη έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα στον σχηματισμό της προσωπικής ταυτότητας. : 

Το Facebook δεν αποτελεί μία ομοιογεvιlς ομάδα φοιτητών. Υπάρχουν πολλές υπο

ομάδες, που δημιουργούνται κάθε ημέρα .από ομοϊδεάτες γw. την αναζήτηση της 

συντροφικότητας. Μια πρόχειρη αναζήτηση θα σας πείσει γw. όλα τα είδη των ομάδων: 

ξεκινώντας από αυτές των αποφοίτων, ομάδες ράγκμπι, πολιτικών ακτιβιστών, και πολλές 

άλλες στο ενδιάμεσο (Raskin, 2006). 

Σύμφωνα με άρθρο της ε~>ημερίδας Guardian μέχρι το τέλος του 20 l Ο το Facebook 

θα έχει 1 δις. χρήστες. Δεν θα αργήσει να έρθει η στιγμή που σχεδόν όλος ο κόσμος θα 

βρίσκεται μέσω Facebook. Ο Mark Zuckerberg, ιδρυτής της σελίδας, μετράει μέχρι στιγμής 

500 εκατ. Χρήστες. Ο Zuckerbeι·g μιλώντας στο Lions IriternHtional Adverιising Festival των 

Καννό)ν πρόσθεσε πως η ιι υριαρχία θα ολοκληρωθεί με τον προσηλυτισμό της Ρωσίας, 

fαπωνί.ας, Κίνας και Δυτικiις Κορέας. «Έχουν απομείνει μονάχα 4 χώρες, στις οποίες το 

Facebook δεν είναι το κυρίαρχο κοινωνικό δίκτυο», δ11λωσε ο Zιιckeι·berg. Εν συνεχεία είπε 

πως αρχικά δεν το θεωρούσ~· εφικτό να φτάσουν οι χρ1'1στες το 1 δις. ως το 20 l Ο, αλλά πλέον 

είναι το μόνο σίγουρο πως θα γίνει. Στην Ρωσία. το Facebook έχει μόνο Ι εκατ. 

υποστηρικτές, ωστόσο ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται ανά εξάμηνο. Η Νότια Κορέα και 

Ιαπωνία παρουσιάζουν στατιστικές παρόμοιες με αυτές της Ρωσίας. Ο ρόλος των 

διαφημιστικών ευκαιριών και εφαρμογών θα παίξει κύριο ρόλο στην εξέλιξη του 

κοινωνικού δικτύου στο μέλλον. Αν αναλογιστούμε τη δw.φημιστιιcή εκστρατεία της Nike 

μέσω του κοινωνικού δικτύου, είναι προφανές πως το Facebook έχει βγει από το 

πειραματικό στάδιο. Οι διαφημίσεις που αφορούσαν το Wor·Ιcl Cup στο Facebook 

κατέληξαν σε 3 εκατ. νέες συνδέσεις στην σελίδα του Facebook. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα· εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τον ρόλο που έχουν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (social mcdia) στο χτίσιμο της επωνυμίας (branding) των 

τουριστικών προορισμών. Για τον λiYyo αυτό πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα στις 

ομάδες (groups) και τις σελίδες (pages) του Facebook που αφορούσαν τις 23 Μεσογειακές 

χώρες. Η έρευνα στηρίζεται στην καταγραφή συγκεκριμένων μεταβλητών σε κάθε σελίδα 

του Facebook. 

Στόχος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν να στηρίξει και να συμπληρώσει to 

θεωρητικό πλαίσιο που αφορά την κοινωνική δικτύωση. Μελετήθηκαν οι σελίδες και οι 

ομάδες του Facebook που αφορούν τις Μεσογειακές χώρες. Η διαδικασία ήταν ως εξής: 

αρχικά τοποθετt)θηκαν στην μηχανή αναζήτησης μια-μια οι ονομασίες των χωρών και 

καταγράφηκε ο αριθμός των αποτελεσμάτων. Παρατηρήθηκε πως υπάρχουν πολλά μικρά 

gωιιps με μέγιστο αριθμό τα 50 μέλη και παρόμοια ονομασία. Καταγράφηκαν μονάχα αυτές 

που είχαν πάνω από 1.000 υποστηρικτές. Ύστερα μπαίνοντας σε κάθε σελίδα ξεχωριστά 

εντοπίζονται συγκεκριμένες μεταβλητές όπως είναι η ονομασία τ11ς σελίδας ή ομάδας 

ενδιαφέροντος, η κατηγορία στην οποία ανήκει, ο αριθμός ·cων μελών, φωτογραφιών και 

βίντεο. Οι μεταβλητές που συγκεντρώθηκαν τοποθετήθηκαν σε πίνακες για την ευκολότιφη 

αξιοποίηση του υλικού αυτού. Στην παρούσα έρευνα έχουν ληφθεί υπόψη μόνο τα groιιps 

και pages, τα οποία σχετίζονται με τουρισμό, ταξίδια και προβολή της χώρας με σκοπό την 

προσέλκυση τουριστών. Παράλληλα. με την έρευνα εντός της σελίδας του Facebook, έχει 

γίνει και σύγκριση με εξωτερικές σελίδες. Αναζητήθηκαν οι επίσημοι δικτυακοί τόποι των 

23 Μεσογειακών χωρών. Μετά από μια γενικότερη περιγραφή της εμφάνισης του ιστοχώρου 

της κάθε χώρας, το επόμενο βήμα ήταν να διαπιστωθεί αν υπήρχαν Jinks που να 

παραπέμπουν στο Facebook. Στην περίπτωση που υπήρχε παραπομπή γινόταν αναφορά σε 

Ο.υτήν και ακολουθούσε μια γενική περιγραφή αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση, 

παρουσιαζόταν μονάχα το group ή η ομάδα με τα περισσότερα μέλη στο Facebook. Ο 

χρόνος που χρειάστηκε για την διεκπεραίωση της έρευνας ορίζεται από τις 25 Ιουνίου 20 ι Ο 

έως τις 10 Αυγούστου 2010. 
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4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Πίνακες ανά Μεσογειακή χώρα 

Τα παραπάνω στοιχεία ομαδοποιούνται στους πίνακες που ακολουθούν. 

1) ΕΛΛΑΔΑ 

Αριθμός αποτελεσμάτων: πάνω από 1,300 σελίδες στη λέξη κλειδί «GΓeece» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

GROUP ΜΕΛΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ - GREECE GeogΓaphy 48,924 286 35 

(ας κάνουμε όλοι οι 

ΕΛΛΗΝΕΣ add στην 

ομάδααυηl) 

GREECE OFFICIAL SPORTS 1. 106 ο ο 

GROUP &RECREA ΤΙΟΝ 

GREECE GEOGRAPHY 6.770 583 23 

GREECE-ELLADA GEOGRAPHY- 2.245 78 2 

COUNTRIES 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

GREECE tΓaνel 239, 154 37 ο 

SUMMER ΙΝ Traνel 119,369 363 1 

GREECE 

Ι • • • GREECE ... !!! Traνel 11 7,432 2 16 ο 

Lefkas, GΓeece Traνel 17,653 43 ο 

Athens, GΓeece Travel 18,348 8 ο 
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Hίstory of Gι-eece Go.ven1ment 38,388 2.500 28 

ΕΛΛΑΔΑ / GREECE Other Business 23,646 24 ο 

Ancίcnt Greece Travel Seι-vίce 17,383 1 ο 

Largest group ί s Other Pυblίc 18,509 1 ο 

gΓeece! ! !we need Figure 

10.000.000 members 

to bΓeak a woι-ld rec ! ! 

Η σελίδα «GREECE» με 239, 154 μέλη είναι η μεγαλύτερη στο Facebook που αφορά την 

Ελλάδα. Ανί1κει στην κατηγορία «tι-ave l» κά.ι έχει 37 φωτογραφίες. Ο διαχεφιστi1ς της 

σελίδας κάνει post διάφορα βίντεο με προορισμούς της Ελλάδας, γράφοντας κάθε φορά και 

ένα σχόλιο ως τίτλο, π.χ. «ΙΣΤΟΡΠ<Ο ΝΗΣΙ... ΞΑΚΟΥΣΤΗ... ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ... 

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΉ ... ... ΑΙΓΙΝΑ- ΔΕΙΤΕ ΤΟ YIDEO !». 

Το επίσημο site της Ελλάδας στο Facebook είναι το «Yisit Gι-eece». Στην παρούσα έρευνα η 

επίσημη σελίδα αυτή δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί, διότι απαιτεί εκτός της λέξης 

«Greece», την είσαγωγή της λέξης «Yisit». Το «Yisit Greece» παρουσιάζεται στην 

ιστοσελίδα του ΕΟΤ (http://www.gnto.gι"/port~ιl/site/eot ) ως παραπομπή για τους χρ11στες 

των κοινωνικών δικτύων. Εκτός από το Facebook, προτείνεται το You Tube και Flίckι-. 

Πατώντας στο κουμπί με την ένδειξη «Facebook» μεταφερόμαστε στην σελίδα του «Yisit 

Gι·eece». Η κατηγορία της σελίδας είναι Website και έχει 9,950 μέλη. Στο W::ιll της σελίδας 

υπάρχουν αναρτημένα πολιτιστικά eve11ts, όπως π.χ Atl1eι ιs and Epidaιιrυs Fesιivί.\I 20 Ι Ο, 

μέρη γεωγραφικού ενδιαφέροντος, όπως π.χ. Zakynthos, Heptanese - Blne caves ιιnd tl1c 

sl1ipwΓeck, πληροφορίες για δραστηριότητες, όπως π.χ. Diving i11 Grcece, Myconos, 

Cyclades - Wi11ιlsuΓfing in Ftel ia και πο'λλά άλλα. Εκτός από τα posts, υπάρχει και άλλου 

είδους υλικό στην σελίδα. Οι 57 φωτογραφίες που αναρτ1Ίθηκαν από τους δημιουργούς 

χωρίζονται σε 7 φακέλους ανάλογα με την θεματολογία. Επίσης υπάρχουν Ι 59 

φωτογραφi.ες, οι οποίες προστέθηκαν από τους χρήστες της σελίδας. Εκτός των παραπάνω 

υπάρχουν και βίντεο. Από τους δημιουργούς της σελίδας έχει αναρτηθεί το νέο 

διαφημιστικό του ΕΟΤ για την προβολή της Ελλάδας, το «Καλημέρα». Ενώ 01 χρ11στες 
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έχουν «ανεβάσει» 21 βίντεο για την προβολ11 των Ελληνικών νησιών, πολιτ ιστικ<ίJν 
μνημείων και θαλάσσιων περιοχών 

2) TuΓkey 

Αριθμός αποτελεσμάτων: πάνω από 2,900 σελίδες στη λέξη κλειδί «TuΓkey» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ GROUP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΗΟΊΌS VIDEOS 
ΜΕΛΩΝ 

·-
TURKEY Geogι·aphy 4,1 27 57 ο 

-
TURKEY Geography 2,759 432 32 

-
TURΚEY Geography 2,382 ο 7 

Fethiye, TuΓkey GeogΓaphy 2,386 324 1 

ERZINCAN -Tur·J~ey Geogι·aphy 2,206 104 22 

Istanbul - TURKE '{ GeogΓaphy 1,245 9 1 

FaCeBooK TuRKι.Y GeogΓaphy 1,128 11 3 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Turkey Travel 10,225 200 1 

TuΓkey Travel 3,880 50 10 

TURKEY Tl'avel 2,108 100 8 

Turkey Travel 1,486 400 20 

Η σελίδα «TuΓkey» με 10,225 μέλη είναι η μεγαλύτερη στο Facebook που αφορά την 

Τουρκία. Ανήκει στην κατηγορία «traνel» και έχει 200 φωτογραφίες και 1 βίντεο. Τα posts 

της σελίδας γίνονται από τον διαχειριστή και από τους χρήστες. Χρησιμοποιείται η Αγγλι1<11, 

όπως και η Τουρκική γλώσσα. Δεν υπάρχει ομοιομορφία στα διάφορα posts, υπάρχουν 

πληροφορίες για προορισμούς, requests για άλλες ιστοσελίδες, ζήτηση ταξιδιωτικών 

πληροφοριών και ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο που σχετίζονται με την χώρα. 
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Στην επίσημη διαδικτυακή τουριστική πύλη της Τουρκίας www.gotιιι·key.com δεν βρέθηκε 

κάποια παραπομπή σε κοινωνικά δίκτυα. Οπότε θεωρούμε πως στην παρούσα έρευνα δεν 

καταφέραμε να βρούμε την επίσημη σελίδα του Facebook που να έχει δημιουργηθεί από 

τουριστικό φορέα της χώρας. 

3) Κύπρος 

Αριθμός αποτελεσμάτων: πάνω από 681 σελίδες στη λέξη κλειδί «Cyprus» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΤΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ · PHOTOS VIDEOS 

GROUP ΜΕΛΩΝ 

CYPRUS Geography 3,674 ] 14 2 

CYPRUS Common Interest ] ,404 215 ο 

Limassol, Cyprus Geography 4,428 456 ο 

CYPRUS Entertainment & 4,008 512 11 

CLUBBING Arts Membel's 

Love Cypωs Geography 3,6(i5 305 13 

Paralimni - Cyprus Geography 1, 106 70 ο 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Ι • CYPRUS Fashion 24,298 100 ο 

CYPRUS IAll Other Business 17, 192 13 ο 

cypriots! 

Cyprus Other Business 14,550 212 ο 

Cypl'US Travel 6,563 168 2 

Noι'th Cyprus Travel 4,279 75 ο 

Kιbrιs & Cyprus Travel 1,208 2 ο 
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Η δημοφιλέστερη σελίδα της Κύπρου στο Facebook ονομάζεται «Ι • CYPRUS» και είναι 

στην κατηγορία Fashion με αριθμό μελών τις 24,298. Στην σελίδα αναρτώνται διάφοροι 

διαγωνισμοί, κυρίως μουσικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι \ 00 

φωτογραφίες είναι χωρισμένες ανά θεματολογία. 

Η σελίδα «Cyprus» με 6,563 μέλη είναι η επίσημη σελίδα στο Facebook που αφορά την 

Κύπρο. Το \ink για την σελίδα του Facebook βρίσκεται στο επίσημο portal της Κύπρου 

www.ν i s itcyprus.com. Δεν παρουσιάζεται στην αρχική σελίδα, πρέπει να εισέλθει κανείς 

στην υποκατηγορία «Πολυμέσα» και να επιλέξει ανάμεσα σε You Tube, T'Nitter και 

Facebook. Η σελίδα ανήκει στην κατηγορία «traνel» και έχει 168 φωτογραφίsς. Ο 

διαχειριστής της σελίδας κάνει post διάφορα πολιτιστικά γεγονότα, τα οποία θα Ιν.iβσυν 

χώρα στην Κύπρο, βίντεο με προορισμούς και πολλές ενδιαφέρουσες προτάσε~ς για 

αποδράσεις. 'Ολα είναι γραμμένα στα Αγγλικά, οπότε διευκολύνει τους χρήστες, οι ι ~ποίοι 

δεν καταλαβαίνουν Κυπριακά. Τα post που ανεβάζουν άλλοι χρήστες είναι και αυτά στα 

Αγγλικά, υποθέτω πως για να ταιριάζουν στο «κλίμα» της σελίδας και να προσελcύουν 

άτομα σε παγκόσμια κλίμακα. 

4) Ισραήλ 

Αριθμός αποτελεσμάτων: πάνω από 53,000 σελίδες στη λέξη κλειδί «lSΓael» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

GROUP ΜΕΛΩΝ 

lsrael Geography 175,340 ο ο 

How Many People Geography 81,929 ο ο 

ί,ονe Israel? 

ISRAEL GeogΓaphy 1,902 29 1 

lsΓael Geography 1,504 3202 3 

ISRAEL Geography 1,169 6 ο 

israel surfers Sports & 1,598 570 18 
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Recι-eation 

The Real Israel Student Groups 1,595 31 ο 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 
ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Israel Travel 91,772 3345 ο 

IsΓael Fans Hon1e 45,856 13 26 

LivingFans 

Ι LOVE ISRAEL Non-PωfitFans 21,964 115 ο 

Support Israel Government 1,335 1 1 J 

Mayanot Israel Travel Service 1,840 ΙΟ2 7 

Η σελίδα www.tourism.gov.il είναι η επίσημη διαδικτυακή πόλη του lσρα~1λ. Στην αρχική 

σελίδα παρουσιάζεται μια λίστα με υποκατηγορίες. Στην συνέχεια παρουσιάζονται διάφορα 

πολιτιστικά γεγονότα που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει κατά την επίσκεψή του στην 

χώρα. Υπάρχουν επίσης δημοσιεύσεις Τύπου που αφορούν το Ισραήλ. Το βλέμμα 

μαγνητίζεται από τις μεγάλες και «ζωντανές» φωτογραφίες που απεικονίζουν διακοπές και 

τοπία. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και υλικό ανανεώνονται τακτικά. Στην αναζήτηση 

εντός της σελίδας για link που θα συνδέουν στο Facebook δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο με 

αυτό που είχαν οι προαναφερθείσες χώρες. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως ο φορέας που 

δημιούργησε αυτή την σελίδα για το Ισραήλ δεν έχει δημιουργήσει σελίδα ή ομάδα στο 

Facebook. 

Η μεγαλύτερη ομάδα για το Ισραήλ στο Facebook έχει 175,340 μέλη, ανήκει στην 

κατηγορία <<γεωγραφία» και δεν έχει φωτογραφίες ή βίντεο. Στην περιγραφή της ομάδας 

αναγράφονται τα εξής: «καλωσορίσατε στο Ισραήλ, την χώρα των θαυμάτων, του γάλακτος 

και μελιού, της δημιουργίας, των Βασιλειάδων, των προφητών, της αγάπης, του πολέμου, 

των ονείρων, της ειρήνης, της Βίβλου, των συναισθημάτων, των αγωνιστών. Η χώρα του 

Θεού . ... πολεμήστε για αυτήν!». Τα περισσότερα σχόλια στην κεντρική σελίδα φτάνουν σε 
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ακραία σημεία. Είτε είναι . υπέρ του Ισραήλ και το δηλώνουν με πάθος,, είτε είναι κατά, 

συνεπώς αντιμάχονται των παραπάνω. 

5) Ισπανία 

Αριθμός αποτελεσμάτων: πάνω από 1,400 σελίδες στη λέξη κλειδί «Spain» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

GROιJP ΜΕΛΩΝ 

- ·- --
Spai11 Geogι·aphy 3,830 ο ο 

BELOVED SPALN Common Inte1·est 3,503 ο ο 

.__ 
Sevilla, Sρain Student GιΌups 1,086 132 1 

Rota, Spain Common Interest 876 369 ο 

-· ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑ!:. ΜΕΛΩΝ 

Spain Goveιηment 185,505 707 4 

Baι·ce lon;., Spain Travel 158,898 7 ο 

Gι·anada ·· Spain Travel 14,057 705 ο 

Espana - Spιιίη Museum / 11, 154 192 ο 

Attnιction 

Spanίen - Spain - Tι·avel 58,531 693 ο 

Espaίia 

Spain Government 5,250 500 ο 

Sp<:ιin Other Business 4,559 3 ο 

Spain Tι·avel 2,052 11 ο 

Spaίn ClubFans 2,220 1 ο 

Sevilla - Spain Travel 6,445 393 ο 

Coι·doba (Spain) Travel 5,797 108 2 

Taιτagon<:ι, Spain Travel 3,934 69 ο 

. 
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Ronda, Spain OtheΓ Business 1,264 89 ο 

Gι-anada- Spain Other Bιι siness 1,009 34 ο 

Ι LOVE LOVE Traνel Seι-ν ίce 3,494 1 ο 

SPAIN !!!!! 

Conil, Spain (ASA) Traνel 2,024 89 ο 

Η ιστοσελίδα www.spain.info/en/ είναι η επίσημη διαδικτυακή πύλη της Ισπανίας. Το 

Ινστιτούτο Τουρισμού (TURESPANA) είναι ο αρμόδιος φορέας της Κυβέρνησης, ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό. Η εμφάνιση της σελίδας είναι 

εξαιρετικής αισθητικής: λιτή, μοντέρνα και πολύχρωμη . Η αρχική σελίδα με τίτλο : «Α few 

ίdeas to start with» έχει διάφορες υποκατr,γορίες όπως «come, discoνer, enjoy, experience, 

ιaste» κάτω ~ό τις οποίες εκτυλίσσεται υλο το υλικό της σελίδας. Στην κατηγορία «take 

part» παρουσιάζονται διάφορα κοινωνικα δίκτυα, μέσω των οποίων μπορεί κανείς να 

πληροφορηθεί για την Ισπανία. Ένα από αυτά είναι το Facebook. Η επίσημη σελίδα της 

Ισπανίας έχει το μεγαλύτερο αριθμό μελον ( 185,505), 707 φωτογραφίες και 4 βίντεο. Ο 

φορέας που είναι υπεύθυνος για την δηι.-.ιουργία της είναι κυβερνητικός. Στην κεντpιΚ'ΙΊ 

σελίδα γράφουν κυρίως τα μέλη διάφορες πληροφορίες για την Ισπανία, συζητάνε ο ένας με 

τον άλλον και μοιράζονται εμπειρίες από την χώρα αυτί1. 

6) Πορτογαλία 

Αριθμός αποτελεσμάτων: πάνω από 264.000 σελίδες στη λέξη κλειδί «Portυgal» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

GROUP ΜΕΛΩΝ 

Portugal Geography 6,090 850 8 

Madeiι-a (Poι-tugal) Geography 6,515 1487 18 

Α veiro, Portυgal Geography 1,641 255 J 

Coiωbι·a, Portugal GeogΓaphy 1,166 58 ο 
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ΜΑΟΕ ΙΝ Geography 3,319 4 ο 

PORTUGAL 

Amo-te Portugal Geogι·aphy 8,663 1.277 2 

Portugueses do Geography 2,859 2 17 ο 

Mundo 

PORTUGAL!! 

** Madeira** Geography 1,594 2 12 ο 

Lisbon (Lisboa) Geography 6,144 1.272 6 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

PoΓtu gal Travel 90,870 4 ο 

Lisboa, Poι·tugal Other Business 4,690 343 ο 

PORTUGAL Travel 31,314 55 ο 

Portugal Other Business 22,223 1 ο 

Portugal Club 12,21 6 105 ο 

Portugal Travel 3,280 3 ο 

Pω·tugal Travel 1,398 11 ο 

Portugal Other Business 1, 11 5 70 2 1 

Portugal Travel 1,062 50 ο 

Descobrir Travel 32,845 2,959 ο 

PORTUGAL 

Porto, Poι·tugal TΓaνel 11 ,297 348 ο 

Lagos, Poι·tugal. Otheι- Business 3,001 76 ο 

Sagres, Poι-tugal Travel 2,443 79 ο 

Poι-tugal ., Other Business 1,411 2 ο 
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Μπαίνοντας στην επίσημ'!Ί διαδικτυακή πύλη της Πορτογαλίας (www.visitpoΓtu gίl l .com) ο 

επισκέπτης ακούει τα κύματα της θάλασσας να χαϊδεύουν τις πέτρες και βλέπει ένα υπέροχο 

τοπικό πιάτο με τη λεζάντα «Suι·pΓise and delight youι· tcιste buds». Κάτω από την 

φωτογραφία υπάρχουν οι εξής υποκατηγορίες: find ΓesouΓces, what's new, exploΓe Ponugal , 

why not, ideas, special promotion και eνents ίη focus. Πιο συγκεκριμένα στην υποκατηγορία 

«what's new», βρίσκεται το link για το Facebook. Το link παραπέμπει στην σελίδα «Visit 

Portugal» 

(http://www. facebook.coιη/Visi tρΟΙ'tιι gaJ ?v=photos&Γef=ts#!/V isi tpoΓtugal ?v- wHI l&Γef'-ts) 

του Facebook. Έχει 20,481 μέλη και 301 φωτογραφίες. Στην κεντρική σελίδα παρατηρούμε 

πως οι ανακοινώσεις επί το πλείστον γίνονται από τον διαχειριστή. Αναφέρει προτάσεις, 

περιγραφές και αξιοθέατα της Πορτογαλίας. Θα έλεγα πως η σελίδα αυτή έχει την μορφή 

τουριστικού οδηγού με ανανεώσιμες πληροφορίες. 

7) Αίγυπτος 

Αριθμός αποτελεσμάτων: J 70.000 σελίδες στη λέξη κλειδί «Egypt» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ GROUP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΜΕΛΩΝ 

Egypt LoveΓS 1 ~ The Just for Fun 515,696 192 ο 

Biggest Group that 

RepΓesents a Country 

on facebook ~ 1 

Ι love Egypt Just for Fun 233,733 ο ο 

EGYPT SpoΓts & 11,367 587 12 

RecΓeation 

Egypt Common 1,835 76 ο 

Interest 

EGYPT Just for Fun 1,837 ο 12 

Egypt Geography 4,142 115 50 

Egypt Common 1,275 ο ο 

37 



lnterest 

Egypt Egypt Egypt Just for Fun 1,21 3 26 ο 

LOVING EGYPT Common 37,030 2,387 10 

Inteι-est 

Old Egypt Geography 15,665 4,114 22 

We LoVe EGYPT Sports & 9,991 472 15 

Recreation 

iιnc ient egypt Common 8,546 646 6 

Interest 
-
})ίscoveι-ing Egypt Geography 7,929 1,366 17 

~GYPTOMANIA Common 12,686 1,192 33 

J>hanιos of EGYPT Interest 

·~ EGYPT [s The Best Enteι-tainment & 9,888 125 9 

(:ountry Jn The World Arts 

•D 
-

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΒΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Sgypt Travel 8,008 148 24 

Egypt Public Figure 5,335 405 ο 

Egypt Local business 5,854 41 ο 

Egypt LocaJ business 41,416 406 ο 

Egypt Local business 33,955 412 78 

Egypt Travel 3,378 18 ο 

egypt Public Figure 2, 143 184 ο 

Egypt Travel Servίce 1,308 69 ο 
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Η επίσημη σελίδα της Αιγύπτου είναι 

www.s i s . gov.eg/En/Audio&Vi cleo/?Cιιtegory 10=963. Η κεντρική της σελίδα μοιάζει 

περισσότερο σε φύλλο εφημερίδας, διότι έχει πο'λλi:J. άρθρα, τα οποία δεν εντάσσονται σε 

κάποια ενιαία θεματική ενότητα. Στα αριστερά υπάρχει μενού με τις εξ1Ίς κατηγορίες : Ι and 

& people, politics, economy, toul'ism, culture & aΓtS, histoιΎ, society, women, SIS 

publication, audio & video, links. Μετά από αναζήτηση εντός της σελίδας παρατηρήθηκε 

πως δεν υπάρχει κάποια παραπομτ:ή σε σελίδα κοινωνικού δικτύου. 

Το μεγαλύτερο gωup του Facebcok ονομάζεται «Egypt Loveι·s» και έχει 515,696 μέλη και 

192 φωτογραφίες. Η σελίδα αυt11 ξεχωρίζει για την πληθώρα των φωτογραφιών και 

διαφημιστικών μηνυμάτων που εμπεριέχει. Εκτός των άλλων αναφέρονται και τα ονόματα 

των τοπικών αντιπροσώπων της Α ιγύπτου για την ομάδα του Facebook σε διάφορες χώρες. 

8) Τυνησία 

Αριθμός αποτελεσμάτων: 586 σελίδες στη λέξη κλειδί «Tιιnis» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

GROUP ΜΕΛΩΝ 

Tυni sie - Tι1ni s i a Geography 6,107 2 12 10 

Tιιni s ic Geogι·aphy 5,945 144 10 

Τιι11ί s Geognφhy 1,300 244 ο 

tυnis la nuit Common Inteι-est 1,731 ο ο 

MARSA, la plus belle Geogι-aphy 2.266 96 6 

νille de Tunis 

Al Fayoum-Tunis Comn1on I nteι-est 2,289 278 2 

vi llage 

Les ωηοιιι·eιιχ de Sidi GeogΓapl1y 4,837 685 4 

Bou Said 

Tout FaceBook GeogΓaphy 3,722 59 18 

Tunisie dans ιιn seul 
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ι groupe 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 
ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Tunisie Government 367,808 979 335 

Tunis Tι-avel 7,088 83 ο 

Η επίσημη σελίδα της Τυνησίας ( www.toιιrisn1tuni s ia.com) έχει μια αρκετά απλοποιημένη 

μορφή. Σε μια λευκή σελίδα βρίσκεται η φωτογραφία μιας χαμογελαστής κοπέλας, κάτω 

από την οποία με μπλε μεγάλη γραμματοσειρά αναγράφεται το όνομα της χώρας. 

Εκατέρωθεν της εικόνας βρίσκονται οι υποκατηγορίες του μενού: \ i1elcorne, places, cultuΓe, 

sports, siternap, shopping, restauran ts, hotels, brochιιres, festj vals. Ανοίγοντας κάθε 

κατηγορία βρισκόμαστε σε κείμενα, τα οποία θυμίζουν περισσ<"τερο μπροσούρα, παρά 

διαδραστική σελίδα. Αναζητώντας κάποια σύνδεση με κοινων.κά δίκτυα, βγήκα στο 

συμπέρασμα πως δεν υπήρχε τέτοιου είδους παραπομπή. 

Η μεγαλύτερη σελίδα του Facebook, που αφορά την Τυνησία έχει 367,808 μέλη , 979 

φωτογραφίες και 335 βίντεο. Οι αναρτ11σεις γίνονται στα αραβικά, γαλλικά και λιγότερες 

στα αγγλικά. Η φύση των πληροφοριών δεν είναι ενιαία · παρουσιάζονται φυσικά κάλλη της 

χώρας, καθημερινά γεγονότα, επιχειρήσεις με δράση στην Τυνησία και το εξωτερικό κτλ. 

9) Μαρόκο 

Αριθμός αποτελεσμάτων: 500 σελίδες στη λέξη κλειδί «ΜοιΌccο» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

GROUP ΜΕΛΩΝ 

Casal Velino Geognφhy 1,71 4 196 ο 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 
ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Marocco Travel 4,155 11 7 ο 

MaROcCO • • • • Club 2,725 115 ο . 
• 

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Μαρόκο (www.v i sitιηorocco.com) παρουσιάζεται ως μια 

σύγχρονη διαδραστική σελίδα. Στην κεντρική σελίδα εναλλάσσονται μαγευτικές 

φωτογραφίες από αξιοθέατα, παραλίες και τοπία. Κάτω από καθεμιά από αυτές αρχίζει η 

φράση: «θα ήθελα να ... », όπου η συνέχεια της αναφέρεται σε αυτό που παρουσιάζεται στις 

φωτογραφίες. Κυριαρχούν τα χρώματα της ώχρας, του καφέ και του πορτοκαλί. Το υλικό 

της σελίδας είναι καλά οργανωμένο σε ενότητες και πολύ εύχρηστο. Μετά από αναζi~τηση 

εντός της σελίδας, δεν βρέθηκε link που να συνδέει τον επίσημο δικτυακό τόπο του Μαρόκο 

με το Facebook. 

Η πολυπληθέστερη σελίδα του Facebook αναφορικά με την εξεταζόμενη χώρα ονομάζεται 

«Marocco». Ο δημιουργός της σελίδας αυτής είναι ο Οργανισμός "Gι·and Tour" 

(www. morocco.gΓandtoιιr.tι·avel). Στόχος του οργανισμού είναι να εξυπηρετήσει τους 

παγκόσμιους ταξιδιώτες, προσφέροντας τη δυνατότητα να κάνουν κράτηση on Jine του 

καταλύ~ιατός τους στο Μαρόκο. Κύριος λόγος της δημιουργίας μιας σελίδας σε κοινωνικό 

δίκτυο είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του φορέα. Η σελίδα του Facebook έχει 4, 7 14 

μέλη και 117 φωτογραφίες. Στην κεντρική σελίδα υπάρχουν κυρίως εντυπώσεις των μελών 

από το Μαρόκο σε πολλές γλώσσες. Ο δημιουργός της σελίδας γράφει κυρίως στα Ιταλικά, 

πιθανόν να αναφέρεται περισσότερο σε αυτ1Ί την αγορά-στόχο. 
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Ι Ο) Μάλτα 

Αριθμός αποτελεσμάτων 1,500: σελίδες στη λέξη κλειδί «Malta» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

GROUP ΜΕΛΩΝ 

MALTA Geography 10,692 1,696 33 

We • Paceνi lle, Malta Entertainment 9,009 583 6 

& Arts 

Restaurants ίη Malta- Common 5,938 287 ο 

The Good, The Bad, Interest 

The Rip-Offs. 

Maltese of Facebook Common 9,334 292 9 

Interest 

Gozo and Malta Geography 1,665 223 4 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ 
ΜΕΛΩΝ 

Malta Local Business 31,850 1 ο 

Malta Traνel 5,477 52 ο 

Malt~ι Website 2,212 15 ο 

Sliema, Malta Traνel 1,879 38 ο 

Heritage Malta Museum/ Anraction 3,173 110 5 

Στον διαδικτυακό χώρο του Facebook η πιο δημοφιλής σελίδα αναφορικά με τη Μάλτα 

είναι η «Malta», στην κατηγορία «Local Business», με 31,850 μέλη και μονάχα ι 

φωτογραφία. Στην κεντρική σελίδα παρατηρούνται διάφορα μηνύματα από μέλη σε 

διάφορες γλώσσες, αυτό δείχνει πως δεν υπάρχει ομοιογένεια ως προς το κοινό, το οποίο 

ενδιαφέρεται για τη Μάλτα. 
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Η επίσημη σελίδα της Μάλτας, του Γκόζο και Κομίνο στο διαδίκτυο είναι η 

«www.νisitmalta.com». Στην εμφάνιση κυριαρχούν το λευκό και γαλάζιο χρώμα, ενώ το 

σύμβολο της χώρας παρουσιάζεται ως ένα λευκό σταυροειδές σχήμα σε κόκκινο φόντο. Το 

πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς είναι το σλόγκαν «welcon1e ιο ιhe heart of the 

Mediterranean», πάνω από μια σειρά επιλογών όπως «nightlife», «Simply ι·elax», «Cu ltuι-e 

and heritage», «natural escapes», «island hopping», «weddings & honeyιηoons» «food & 

dι·ink», «scuba diving» και «health & wellness». Πιο κάτω το μενού χωρίζεται σε 3 

κατηγορίες. Στην πρώτη βρίσκονται τα απαραίτητα στοιχεία για όποιον θέλει να 

εξερευνήσει την χώρα (συγκοινωνίες, μπροσούρες, διαδραστικός χάρτης κ.α ), όπως και 

δυνατότητα μεταφοράς <rε σελίδες κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitteι-, You Tube & 

Flickr). Η δεύτερη κατηγορία ανήκει σε αυτούς που θέλουν να οργανώσουν το ταξίδι τους 

(πτήσεις, διαμονή, τοπικι>ί επαγγελματίες, ενοικίαση αυτοκινήτου και καιρός). Η τελευταία 

κατηγορία είναι οδηγός πολιτιστικών γεγονότων της Μάλτας. Ακολουθώντας το link που 

οδηγεί στην επίσημη δια;·;ικτυακή τοποθεσία του Facebook, παρουσιάζεται η σελίδα «Visit 

Malta» με 3,252 μέλη και 30 φωτογραφίες. Κατά βάση παρουσιάζονται πληροφορίες για 

την Μάλτα τοποθετημέ' ες από τον ίδιο τον φορέα. Όπως αναγράφεται στο εισαγωγικό 

κομμάτι, αυτή η σελίδα έ;..,ει δημιουργηθεί με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για 

την Μάλτα. 

11) Ιταλία 

Αριθμός αποτελεσμάτων 11 ,000: σελίδες στη λέξη κλειδί «Italy » 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

GROUP ΜΕΛΩΝ 

lTALY GeogΓaphy 7,702 2,008 37 

Ι Ιονe ltaly Common 15,383 2,962 19 

lnterest 

Cascina Collina - Common 12,066 75 4 

νineyal'd in Piemonte/ Interest 

Noι·th [taly 
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Ventim ig l i ιι , ιΤΑLΥ Geogι·aphy 1,063 142 ο 

Veι-ona Geognιphy 6,595 4 11 4 

ITALY Common 2,249 143 1 

Jnterest 

*** ΙΤ AL Υ *** Common 1,740 3 ο 

Interest 

1 LOYE YOU Ι Τ Α L Common 1,520 ο ο 

γ InteΓest 

Dia110 Maι·ina, Geogι·aphy J,230 205 ο 

Imperia, Italy! 

Caι·nevale Rega1buto Entertainment 5,477 ο ο 

Enna Sicily Italy &Arιs 

Official Val Gardena, GeogΓaphy 1,727 139 4 

I tιι l y Gι·οιφ 

LUNGRO-UNGRA Geogι·aphy J,640 198 ο 

(Cs) Italy 

WE LOYE ITALY & Organizations 1,248 ο ο 

fΓiends 

Tl1e GΓeat Facebook Just fοι· Fιιn 1,178 ο ο 

Race: Italy 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ 
ΜΕΛΩΝ 

ITALY Local Business 112,631 9,592 163 

Itι:ιl ien - lωl y - Jtalia Travel 320,616 4,046 ο 

lTALrA (Italy, TΓavel 129,008 1,692 ο 

Italie, Itιι li en) 

ltaly Travel 5,067 9 ο 

ltaly - Italia - Pro fess ional 5,629 425 2 
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11τaπWΙ Serνice 

Venice ίη Italy Traνel 2,501 87 ο 

Italy TΓaνe l 3,347 33 ο 

Italy Club 73, 125 372 ο 

Italy Website 278,237 662 ο 

Italy Magazine Website 13,216 544 ο 

Ι Love South Itιιly PaΓk 2,398 63 ο 

Italy Travel 14,726 48 ο 

Italy Page 20,5 10 ο ο 

Rome, Italy TΓaνel 7, 120 126 ο 

Italy TΓaνel 1,166 6 ο 

FiΓenze / Florenz Ι Traνel 6,443 205 ο 

Floι·ence / Florencia 

- nicest city ίη Italy! 

Αναφορικά με τι1ν Ιταλία, παρατηρήθηκε πληθώρα gr·oups και pages με αρκετά μεγάλο 

αριθμό μελών. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η σελίδα «ltalien - Italy - Itali a» με 320,6 16 μέλη και 

4,046 φωτογραφίες. Η κεντρική σελίδα έχει κατακλυστεί με μηνύματα από όλο τον κόσμο, 

μερικοί αναφέρουν τα μέρη που έχουν ή που θα 1Ίθελαν να επισκεφθούν, άλλοι διαφημίζουν 

την επιχείρησή τους, ενώ κάποιοι ψάχνουν άτομα από την Ιταλία για ανταλλαγ11 
πολιτιστικών απόψεων. 

Η επίσημη σελίδα του Ιταλικού τουρισμού είναι η www.italia.it. Κατά την είσοδο σε αυηΊν 

εμφανίζεται ένα βίντεο με τις επίσημες διαφημιστικές καμπάνιες της χώρας. Πιστεύω πως 

είναι ένας ωραίος τρόπος να πάρει κανείς μια «γεύση» από αυτά που πρόκειται να 

ακολουθήσουν στην μετέπειτα αναζήτηση εντός της σελίδας. Το περιεχόμενο του επίσημου 

διαδικτυακού τόπου παρουσιάζεται σε γαλάζιο φόντο ~ιε πολλές φωτογραφίες που 

εναλλάσσονται. Οι κατηγορίες «Discover Italy, Travel ldeas, News, Media & Plan your· 

TΓip» αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο το υλικό που βρίσκεται 

διαθέσιμο για όσους ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για την Ιταλία. Στη σελίδα αυτi1 δεν 
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βρέθηκαν links που να σχετίζονται με κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε θεωρούμε 

πως ο φορέας που έχει δημιουργήσει τον επίσημο δικτυακό χώρο, δεν έχει προβει σε 

δημιουργία σελίδας στο Facebook. 

1 2)Αλβανία 

Αριθμός αποτελεσμάτων: 7,800 σελίδες στη λέξη κλειδί« Albania» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

GROUP ΜΕΛΩΝ 

ALBANIA Organizations 1,2 15 7 ο 

Albania Geography 3,702 1 ο 

ALBANIA 0Γganizations 1,837 9 ο 

Elbasan - Albania Geography 2,260 695 6 

'Ι ΑL Β ΑΝ Ι Α 'Ι Geography 1,437 9 ο 

Shqipeι·ia Etnike - 0Γganizations 5,984 17 ο 

Ethnic Albania 

ALBANIA ΡUΚΕ Geography 1,002 39 ο 

"COCO BONGO Just for Fun 6,558 148 2 

Beach" 

(Vlore,ALBANIA) 

1 LOYE ALBANIA Organizations 1,049 20 ο 

Republic of Albania Common 4,994 224 2 

Inteι-est 

1., Albania Geography 1,812 36 ο 

ί Ιονe albania Geography 4,3 19 6 1 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS YIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

DiscoveΓ Albcιn i a Local Business 81,895 72 8 
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VLORA- ALBANIA Tι'aνel 16,292 ο 22 

Al bania LocaJ Business 46,462 13 1 3 

Albania by Traνel 19,661 ο 2 

Turizmi.com 

Albania Traνel 5,9 19 50 ο 

Albania Goνeιηment 1,224 9 ο 

Albania Education 39,846 50 ο 

Discoνer A!bania Local Business 82,445 5000 8 
-

Η πολυπληθέσ·.:ερη σελίδα στο Facebook που προωθεί τον Αλβανικό τουρισμό είναι η 

«Discoνer Albcnia», ανήκει στην κατηγορία «Local Business» και έχει 81,895 μέλη, 72 

φωτογραφίες κc ;ι 8 βίντεο. Η κεντρική φωτογραφία θυμίζει κάτι από εξώφυλλο τουριστικού 

οδηγού, μιας κ ο ι έχει τον τίτλο «Discoνer Albania», ενώ πλαισιώνεται από φωτογραφίες της 

χώρας. Οι κυρι< 1τερες γλώσσες, οι οποίες εμφανίζονται στην σελίδα, είναι η Αλβανική και η 

Αγγλική. Στις πληροφορίες της σελίδας έχει πολλές κυρίως ιστορι1C11ς σημασίας 

πληροφορίες γ\J'J .. τη χώρα. Οι φωτογραφίες χωρίζονται σε φακέλους με αριθμούς από το 1 

έως το 12 και ι ιναφέρονται σε προτεινόμενα ταξίδια στην Αλβανία, δηλ «Trip Μίχ 1,2 . . . 

' 12». 

Η επίσημη ιστοσελίδα της Αλβανίας (http://www.alb ιωi<ιntoιιri snΊ.co rn/) δίνει εξαρχι1ς 

ευχάριστη :::ντύπωση . Σύγχρονη, ελκυστική και πολύχρωμη, προσκαλεί το χρήστη σε μια 

περιήγηση της χώρας μέσα από εικόνες- στατικές και κινούμενες, και βίντεο. Αρχικά 

συναντούμε μια μικρή περιγραφή της χώρας. Στη συνέχεια παραθέτονται πληροφορίες για 

τον φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της Αλβανίας, για τους κύριους προορισμούς, για τη 

γεωγραφική της θέση και τη δυνατότητα πρόσβασης από τους τουρίστες. Διαθέτει επίσης 

~οιχεία για τον καιρό μέσα από δυο links, και την ισοτιμία του εθνικού συναλλάγματος 

προς ξένα. Η ιστοσελίδα συλλέγει στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι 

χρήστες την ανακάλυψαν (ερωτηματολόγιο) . Παραπομπές σε κοινωνικά δίκτυα δεν 

υπάρχουν, εκτός από το forιιrn της ίδιας της σελίδας. Η γλώσσα της σελίδας είναι η αγγλική, 

διαθέτει όμως και ως επιλογή την αλβανική. 
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13) Μαυροβούνιο 

Αριθμός αποτελεσμάτων: 1,700 σελίδες στη λέξη κλειδί «Montenegω » 

ΌΝΌΜΑΣΙΑ GRΌUP ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΡΗΌΤΌS VIDEΌS 

ΜΕΛΩΝ 

Montenegro Just for Fun 1,008 3 ο 

ΜΌΝΤΕΝΕGRΌ - GeogΓaphy 1,882 10 ο 

BEAUTY 

UtjelHι, MontenegιΌ Just fοι· Fun ] ,085 333 9 

1 love Montenegro Just for Fun 1,51 1 54 ο 

Montencgro Wild Geogι·aphy 1,605 359 ο 

Beauty 

CRNA GΌRA- Geography 2,45ti 177 2 

ΜΌΝΤΕΝΕGRΌ 

Βοη1 ίη Montenegro GeogΓaphy J,28:i J2 ο 

ΌΝΌΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΡΗΌΤΌS VlDEΌS 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

ΜΌΝΤΕΝΕGRΌ!!! Pets 2,775 43 ο 

ΜΌΝΤΕΝΕGRΌ Local Business 13, 133 108 ο 

1 • Montenegι·o Travel 23,043 1,256 2 

Montenegω - Crna Pωducts 14,884 358 3 

Gοηι 

VΌLJM MΌJU Local Business 

ZEMLJU,VΌLJM 4,867 7 ο 

CRNU GΌRU! '1 

ΜΌΝΤΕΝΕGRΌ• 

MonιenegιΌ Real Estate 2,090 7 ο 

ΜΌΝΤΕΝΕGRΌ Local Business 13,136 108 ο 
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Montenegro Summer Travel Service 16,41 3 464 ο 

Montenegr·o Travel 1,47 1 20 ο 

Plav Montenegro Club 1,052 24 ο 

Ra ft ί ng Monιenegro Travel Servίce 1,287 158 ο 

Η μεγαλύτερη σελίδα στο Facebook που αφορά το Μαυροβούνιο ονομάζεται «1 • 

Montenegro», ανήκει στην κατηγορία «Traνel» και έχει 23,043 μέλη. Οι 1,256 φωτογραφίες 

χωρίζονται σε φακέλους ανά γεωγραφική περιοχή. Ενώ τα 2 βίντεο αναφέρονται σε 

επίσημες διαφημιστικές καμπάνιες προώθησης τουρισμού της χώρας. Στην κεντρικιΊ σελίδα 

εμφανίζονται κυρίως ανακοινώσεις στη Σέρβιkη γλώσσα από τον δημιουργό. Παρατηρείται 

ένθερμος σχολιασμός από τα μέλη σε κάθε ανακοίνωση. 

Η επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού για το Μαυροβούνιο είναι η 

l1lιp://www.montenegι-~.ιn1ve l/i 11dex er1. l1tn1I, που σε υποδέχεται με μια αρκετά μεγάλη 

εικόνα. Στην ίδ ια σελίδα υπάρχουν άρθρα σχετικά με αξιοθέατα, με επερχόμενα Ύεγονότα, 

όπως φεστιβάλ, αγώνες και διαδρομές ποδηλασίας, raftίng κ.ά.. Διαθέτει ποικίλο και 

πλούσιο υλικό, πόυ συνοδεύεται από εικόνες και βίντεο. Ένας διαδραστικός χάρτης στο 

πλάι , καθώς και μια μηχανί1 αναζήτησης με ημερομηνίες για τόπους διαμονής, διευκολύνει 

τους ενδιαφερόμενους. Το site χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες: η πρώτη αποτελεί ουσιαστικά 

μια γενικ1Ί περιγραφ11 της χώρας, η δεύτερη αφορά τα φυσικά και πολιτισμικά αξιοθέατα, 

την ψυχαγωγία, το φαγητό και τις αθλητικές δραστηριότητες, η τρίτη τον τουρισμό με 

ταξιδ ιωτικές υπηρεσίες, η τέταρτη τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια προς ενοικίαση ανά 

κατηγορίες. Τέλος, η πέμπτη είναι αφιερωμένη στον επισκέπτη της σελίδας και φιλοξενεί 

δημοσιεύσεις και εμπειρίες από τουρίστες που ταξίδεψαν στο Μαυροβούνιο. Η κατηγορία 

αυτή διαθέτει και links από κοινωνικά δίκτυα, π.χ. Facebook, MySpace, twίtteΓ κ.ά .. Γλώσσα 

της σελίδας είναι η αγγλιιd~, διαθέτει ακόμη ως επιλογές τη γερμανικ~Ί, την ιταλική , και την 

εθνικι1 . 
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14) Συρία 

Αριθμός αποτελεσμάτων: 1,400 σελίδες στη λέξη κλειδί «Syria» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ GROUP ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS YIDEOS 

ΜΕΛΩΝ 

Syrίa GeogΓaphy 3,189 166 23 

SyΓia Con1mon InteΓest 1,537 279 ο 
-

SYRIA I nteΓnatίonal Coιηmon InteΓest 2,008 148 J 

<------- S.Y.R.I.A------ Comιηon Interest 1,432 172 2 

-> 

SyΓia Snapshot Entertaίnιηent & 1,258 239 ο 

Arιs 

Tl1e most beauιίful Student Groups 5,832 685 7 

people come from 

SYRIA 

l • Syria J ιι st for Fun 2,261 374 ο 

Ι Love Syr·ia Con1mon Inte.-est J,225 159 ο 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VJDEOS 

ΣΕΛ ΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Syriιι LocHI Business 27,886 822 13 

syΓi a Pιιb l ic Fi gιιre 1,555 26 ο 

Ι • SYRIA Club 15,39 1 534 ο 

FΓicnds of SyΓia* Μ useu m/ Att.-action 3,463 130 ο 

** SYRiA Up-To- Government 1,560 566 2 

Date ** 
ύ" J.)Cjl ΙJΙ~ .... Politician 1,636 4 ο 

Wc IOve syria 

Ηίιηs - Syria Locίll Business 1,707 50 ο 
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[ • SYRIA Home Living 3,342 91 1 

Damascus, Syι·ia Travel 1, 176 18 ο 

Η δημοφιλέστερη σελίδα της Συρίας με 27,886 μέλη, ονομάζεται «Syria», ανi1κει στην 

κατηγορία «Local Business», έχει 822 φωτογραφίες και 13 βίντεο. Δεν υπάρχει ομοιογένεια 

στη γλώσσα που χρησιμοποιείται, ούτε στο είδος των αναρτήσεων της κεντρικής σελίδας. 

Γράφουν όλοι, για όλα. 

Σε αντίθεση με τη σελίδα του Facebook, η επίσημη ιστοσελίδα της Συρίας 

(http:/, 'www.syi-iatouΓism.oι·g/index.phR) του Υπουργείου Τουρισμού είναι περισσότερο 

προσε- rμένη. Υποδέχεται τον επισκέπτη της με εναλλασσόμενες εικόνες στην κορυφή, δίπλα 

από το σήμα κατατεθέν της χώρας - ένα τριαντάφυλλο. Στην κεντρική σελίδα έχει αναρτηθεί 

ένα π<'·στερ από ένα τρέχον φεστιβάλ και από κάτω παρουσιάζονται τα τελευταία νέα και 

γεγον(ιτα με περιεχόμενο πολιτικό, αρχαιολογικό, οικονομικό κ.ο.κ. Στα αριστερά της 

ιστοσrλίδας υπάρχουν κατακόρυφες στήλες ~ιε τίτλους «Εξερεύνησε τη Συρία», 

«Πλη~·οφορίες για τουρίστες», «Χρήσιμες πληροφορίες», «Αγορά τουριστικών 

επενδ'ίισεων», και «Τουριστικές Στατιστικές», καθένα από τα οποία διευκολύνει τον 

ενδιαφερόμενο στην αναζήτησή του. Στη δεξιά πλευρά βλέπουμε εικονίδια που 

αναφέρονται σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις, εικονικά ταξίδια, χάρτες, βίντεο και 

φωτογραφίες. Ο χρήστης μπορεί επίσης να δει τον καιρό που επικρατεί στη Συρία, να 

διαβάσει εντυπώσεις τουριστών από την επίσκεψή τους ή να γράψει τις δικές του, και να 

διαβάσει άρθρα για τη Συρία από τον διεθνή Τύπο. Ακόμη υπάρχει στην σελίδα αρχείο για 

το προφίλ και την ιστορία της Συρίας και γκαλερί με φωτογραφίες. Όσον αφορά τη γλώσσα 

μπορεί να επιλεχθούν η αραβική, η αγγλική, η γαλλική και τα κινέζικα. 
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15) Κροατία 

Αριθμός αποτελεσμάτων: 9,400 σελίδες στη λέξη κλειδί «CΙΌatia» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ GROUP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΜΕΛΩΝ 

Croatia Geography 3,973 38 ι 1 

CΙΌatia Geography 1,890 35 ο 

Ι LOVE CROA ΤΙΑ Just for Fun 6,479 49 ο 

Summer in CJΌatia Common 5,818 673 1 

lnterest 

CΙΌatia Clubbing Entertainment 3,898 42 3 

& Arts 

VODICE - CROA ΤΙΑ Geography 1,906 140 ο 

HRVATSKA Common 

FACEBOOK lnterest 33,088 90 2 

GRUPA 

WELCOME το 

CROATIA!!! 

Ι LOVE CROATIA Geograplιy 1,510 1 ο 

r ιονε CROA ΤΙΑ Geography 1,043 ο ο 

LIKA-CROA TlA Geogι·aphy 1,449 42 ο 

Otok Solta, CιΌatia Common 1,120 432 ο 

lnteι-est 

Going to Croatia Common 1,203 223 2 

Interest 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕΛ ΙΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS νωεοs 

ΜΕΛΩΝ 

CιΌHti a 
Non-PΙΌfit 44,702 1,466 14 
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Croatia TΓaνel 58,641 1,151 ο 

HRVATSΚA- CROATIA Tι-avel Servίce 2,545 30 ο 

Wines ot· CroatiH Website 3,929 69 ο 

Vodice (Croatia) Traνel 1,872 46 ο 

Kroatien - C.-oatia - Hrvatska T.-aνel 76,6 13 2 ο 

Welcorne to CΙΌatia TΓaνel Seι·vice 1,909 16 10 
L . 

CROA TIA/DALMATIA/SIBENΠ< Local Business 1,909 100 ο 

My C.-oιιtia TΓaνel 4,002 425 ο 

CΓoatia Pcιge 1, 11 9 ο ο 

Sail Cι·οatίιι Τηινel 1,589 300 ο 

Ι Love CΙΌatia Tι·avel 2,000 84 ο 

Bol islHnd BΓac CΓoί:ltia Traνe\ Serνice 2,460 40 2 

Η σελίδα με την περισσότερη αναγνωρισιμότητα στο Facebook (76,613 μέλη) που αφορά 

την Κροατία ονομάζεται «Κι·οιιtίen - Cι·oatia - HΓνatsk<:ι», ανήκει στην κατηγορία «TΓaνel » 

και έχει 2 φωτογραφίες. Η αρχική της σελίδα είναι γεμάτη ανακοινώσεις από τα μέλη της 

που ζητάνε πληροφορίες, ανταλλάσσουν εμπειρίες και κάνουν upload υλικού. 

Η επίσημη ιστοσελίδα της Κροατίας (http://cι-oatia.hr/en-GB/Hoιnep:ιge) αποτελεί ένα 

σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον για τον χρ11στη . Μεγάλες εναλλασσόμενες φωτογραφίες 

δεσπόζουν στο πάνω μέρος της σελίδας, και ακριβώς από κάτω υπάρχει ένας διαδραστικός 

χάρτης, καθό>ς και μια σύντομη περιγραφή της χώρας. Η κεντρική σελίδα αφορά τον 

τουρισμό, όμως υπάρχουν και επιμέρους σελίδες-εμφανίζονται ως επιλογές δεξιά πάνω

σχετικά με τον Τύπο, τις επιχειρήσεις, και την εκπροσώπηση της Κροατίας από ταξιδιωτικά 

γραφεία σε δεκαοκτώ χώρες. Με την επιλογή μίας από αυτές το site προσαρμόζεται 

ανάλογα- για παράδειγμα αναφέρει τις εκάστοτε καθορισμένες πτήσεις. Πιο κάτω ένα 

ημερολόγιο με καταχωρημένες εκδηλώσεις και φεστιβάλ για κάθε μήνα, καθώς και δυο 

βίντεο, προσελκύουν τον τουρίστα να επισκεφθεί τη χώρα. Το υλικό της ιστοσελίδας 

χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες με τους αντίστοιχους τίτλους: «Εξερεύνησε την Κροατία», 

«Προορισμοί», «Δραστηριότητες και αξιοθέατα», «Διαμονή», «Ταξίδι μέσα από την 
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Κροατία», γεγονός που . διευκολύνει τον επισκέπτη. Στο τέλος ~ης ιστοσελίδας 

παρουσιάζονται links για άλλα websiιe, όπως του Υπουργείου Τουρισμού της Κροατίας. 

Links υπάρχουν και για τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Υοιι Tube και TwiιteΓ. Για τη 

γλώσσα της ιστοσελίδας υπάρχουν δεκαπέντε επιλογές. 

16) Σλοβενία 

ΑριΟμός αποτελεσμάτων: 4,300 σελίδες στη λέξη κλειδί «Slovenia » 

ΟΝΟΜΑΣlΑ GROUP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VJDEOS 

ΜΕΛΩΝ 

Slovenia Geognιphy J ,851 59 ο 

1 FEEL SLOVENIA Common 8,993 683 3 

InteΓest 

T/1e Gι·eat Facebook Just for Fun 6,006 12 ο 

R<1ce - S loνenia 

1 feel sLOVEnia Comιηon 1,544 436 26 

JnteΓest 

-ΒοΓn ίη Slovenίίl- GeogΓaphy 1'152 82 1 

Slovenin: Best CountΓy GeogΓίlphy 3,000 201 ο 

ίη the Wοι·Ιd! 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛ ΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Αdνcηιιιι·e Slovenia Tι-avel Service 4,267 27 ο 

Feel Slovenia Travel 16,715 62 1 2 

Alcιya cocktail baι-, ΒaΓ 4,746 50 1 

S lovcni <ι 

Ι • Slovenia! Tnιvel 28,4J4 90 ο 
. 
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Republika Slovenίja Local Busίness 32,268 467 ο 

- The Republic of 

Slovenia 

Kopeι-, S lovenίa Tι·avc l 3,018 31 ο 

Ι ., Slovenia Local Bιιsiness 2 1,006 306 ο 

Η σελίδα «Republika Slovenija - The Republic of Slovenia» έχει 32,268 μέλη. Ανάμεσα στις 

467 φωτογραφίες της βρίσκεται ένας φάκελος που εμπεριέχει καλής αισθητικής εικόνες από 

τη χώρα. Παρατηρήθηκε πως τα περισσότερα σχόλια γίνονται στην εθνική γλώσσα. Και δεν 

υπάρχει ομοιογένεια στις αναρτήσεις. 

Επίσημη σελίδα του τουρισμού της Σλοβενίας είναι η http://www.slovenia.inΓo/, όπου 

κυριαρχεί το Πράσινο χρώμα. Μεγάλες κινούμενες φωτογραφίες, πλήθος από εικονίδια και 

ένας διαδραστικός χάρτης υποδέχονται τον επισκέπτη. Στη μέση της σύγχρονης αυτής 

σελίδας είναι αναρτημένη μια λίστα με εκδηλώσεις, φεστιβάλ, και όλα τα γεγονότα που 

συμβαίνουν «τώρα» στη χώρα. Υπάρχουν επιμέρους καρτέλες με πληροφορίες για την 

Κροατία, για διάφορους προορισμούς, τόπους διαμονής, αξιοθέατα και δραστηριότητες, 

ταξιδιωτικά γραφεία και κραηΊσεις. Επίσης η σελίδα διαθέτει συλλογή από φωτογραφίες

ακόμη και 30 πανοραμικές- και βίντεο, κάτι που την καθιστά ελκυστική και προσιτή για τον 

χρήστη. Επιπλέον υπάρχει link που συνδέει κάποιον απευθείας στο Facebook και σε άλλα 

κοινωνικά δίκτυα. Γλώσσα είναι η αγγλική, όμως υπάρχει πλήθος άλλων επιλογών. 

17)Λιβύη 

Αριθμός αποτελεσμάτων: 526 σελίδες στη λέξη κλειδί «Libya » 
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ΟΝΟΜΑΣιΑ GROUP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΗΟΤΟ VIDEOS 

ΜΕΛΩΝ s 
Maghreb United Travel 1,539 3 ο : 

[Algeι·iaJWesteω 

Sahara/Moι-occofΓuni s ia/Ma 

uritania/Libya] 

Libya Just fοι- Fun 3,843 634 9 

Ι ΙΟνΕ LfBYA Cοmιηοη Interest 1,418 196 J 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗfΌΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

LIBYA NOW Local Business J,752 11 7 

Sabratha libya_ Museunι / 1,200 34 ο 

Attnιcti ι>n 

ALL FOR LIB Υ Α Lοαιl Business 3,47 1 75 ο 

Trίpoli , Libya Page 1,388 ο ο 

Η πολυπληθέστερη ομάδα στο Facebook που αφορά τη Λιβύη έχει πάρει το όνομα της 

χώρας της, ανήκει στην κατηγορία 1<Just fοΓ Fun» , έχει 3,843 μέλη, 634 φωτογραφίες και 9 

βίντεο. Στην κεντρική σελίδα της ομάδας παρατηρήθηκαν πολλά διαφημιστικά μηνύματα 

επιχειρ1Ίσεων, ενώ αισθητά λιγότερα ήταν τα σχόλια που αφορούσαν ταξίδια στη Λιβύη. 

Επίσης, οι αραβικές αναρτήσεις υπερτερούσαν των αγγλικών. 

Ως επίσημη ιστοσελίδα της Λιβύης για τον τουρισμό εμφανίζεται η 

ltttp://www. lί byao11Ιi11e.co111/touΓism/ -μια σχετικά λιτή και μικρή σε έκταση σελίδα. Αρχικά 

παρουσιάζονται μια περιγραφή της χώρας και κάποια στοιχεία για τον καιρό που επικρατεί 

σε αυτήν. Πιο κάτω μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί για πόλεις και προορισμούς της 

Λιβύης, κάνοντας ένα κλικ. Επίσης η σελίδα έχει ένα ταξιδιωτικό και τουριστικό οδηγό, που 

συμβάλλουν στην οργάνωση των διακοπών. Διαθέτει ακόμη γκαλερί με συλλογή από 
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φωτογραφίες που αξίζει να δεις. Τέλος δεν υπάρχουν παραπομπές σε κοινωνικά site, αλλfι. 

μόνο σε άλλες ιστοσελίδες. Η σελίδα είναι γραμμένη στα αγγλικά. 

18) Αλγερία 

Αριθμός αποτελεσμάτων: 4,200 σελίδες στη λέξη κλειδί «Algeria » 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ GROUP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΜΕΛΩΝ 

·-
al geΓia Sports & 1,081 ο ο 

Recreation 

Algeria Geography 2,921 12f ο 

Facebook Algeria Common 4,221 

1 

558 15 

Jnteι-est 
1 

Αlgeι-ίιι Geography 2,783 1 147 2 
ι 

Discoνeι- Algeria Common 2,161 2,625 4 

lnterest 

ALGERIE ALGERIA Con11ηon 19,594 494 12 

Interest 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Algeι·iιι Local Business 15,447 667 ο 

algeria Website 1,159 17 ο 

Algeι-ia Local Business 23,749 9 ο 

Algeι·ia Non-Profιt 2,469 9 ο 

\ίs.) Algeι-ia Locιιl Business 2,023 1 ο 

Algeι·ie 

ONLY JN Critic 1,027 9 ο 
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ALGERfA 

Ι • Algeι·icι Non-Profit 4,543 170 14 

• A lgeΓi a, the 1,030 

ιηοst becιutiful Tι·avel 3,857 ο 

counιry Ι AlgeΓie, 

le plus beau pays 

• 
Algeι·ia - ΙJtjlί.s.J - Locιιl Business 17,903 660 3 

Algeι·ie - Algerien 

JIJEL (AlgeΓia) TΓaνel 3,719 785 ο 

AlgeΓie ν ΙJtjlί.s.J Governn1ent 2,021 17 ο 

• Algcria 

decouνΓez J'algerie Local Business 3,4 11 231 

depιιi s cette ριιge ; 29 

Discoνel' AlgeΓia 

fΓΟιη ιhis page 

G)Ω<ΞΗ~G) Welcome Page 2,905 58 285 

Το AlgeΓia 

G)ftφΔG) 

A l geι·i e, je Travel 1,952 3 ο 

donneι-ais ma νίe 

pou .. ιοί! Algeria, 

I'd give ιηy life for 

yοιι! 

Η σελίδα «AlgeΓia» έχει 23,749 μέλη, ανήκει στην κατηγορία «Local Business» και 9 

φωτογραφίες. Και σε αυτή τη σελίδα κυριαρχεί η αραβική γλώσσα, παρουσιάζονται ωστόσο 

σε μικρότερη κλίμακα τα αγγλικά και τα γαλλικά. Στην κεντρική σελίδα παρουσιάζονται 
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ανακοιν<ί)σεις από άλλους φορείς ομάδων και σελίδων στο Facebook όποΊ? ζητάνε τα μέλη 

αυτής της ομάδας να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τους τόπο. 

Στο χρώμα της σαχάρας η επίσημη ιστοσελίδα της Αλγερίας (IHtp://www.algeria.com/) 

υποδέχεται τον επισκέπτη με μια κορδέλα από φωτογραφίες. Προσφέρει τη δυνατότητα σε 

κάποιον να κλείσει ξενοδοχεία, πη)σεις, αυτοκίνητα και κρουαζιέρες. Ακόμη υπάρχουν 

αναρτη~ιένα δίπλα από έναν χάρτη δ ιάφορα άρθρα σχετικά με σημεία ενδιαφέροντος της 

Αλγερίας, δραστηριότητες και εθνικούς καλλιτέχνες. Πιο κάτω μπορεί κάποιος να μάθει για 

τα τρέχοντα νέα στην Αλγερία. Η ιστοσελίδα διαθέτει θεματικές ενότητες που πληροφορούν 

τον χρήστη για τις περιοχές της χώρας, για περιηγήσεις, αξιοθέατα-ιστορικά, πολιτ1σμικά, 

φυσικά-, εκδρομές και εκδηλώσεις. Μια ξεχωριση1 ενότητα αποτελεί η συλλογή από πολύ 

ενδιαφέροντα βίντεο. Εκτός των ποικίλλων foJ'Um που συναντούμε στη σελίδα, υπάρχουν 

links για τη σύνδεση με διάφορα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook. Ως γλώσσα μπορεί 

να επιλεχθεί η εθνική 11 η αγγλικt1 . 

19) Λίβαν~ς 

Αριθμός αποτελεσμάτων: 7 ,500 σελίδες στη λέξη κλειδί «Lebanon » 

ΟΝΟΜΑΣJΑ GROUP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΜΕΛΩΝ 

Lcbar1on GeogΓaphy 17,549 334 1 

Lebιιnon Common 1,465 11 6 ο 

lnterest 

Lcbιιnon GeogΓaphy 1,240 ο ο 

Lebanon Geognιphy 5, 144 2,454 41 

Lebanon Common 2,63 1 ο ο 

Jn teΓest 

lcbιι11 on Comrηon 1,110 22 3 

lnteΓest 
. 
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Lebanon Common J ,998 455 3 

Interest 

Lebanon Geog.-aphy 1,867 869 1 

Lebanon Geognιphy 1, 11 2 73 ο 

Lebanon Geogr·aphy 3,529 100 5 

Lebanon Geog.-aphy 5,187 296 8 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛ ΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Lebcιnon Local Business 55,533 165 ο 

Leba11on Club 3,990 J2 ο 

Lebanon Visual Artist 8,087 214 6 

Lebanon Page Website 76,377 1,023 ο 

·-
Lebιιnon Club 22,225 82 ο 

1 Ιονe Lebanon Real Estate 57,622 876 ο 

Lebanon Travel 3,539 9 ο 

1 ιονε Con1muniαιtions 4,758 100 ο 

LEBANON ' 
1 

Lcbe:ιnon - Sumn1eι· ί Travel 5,129 2 ο 

2010 

•Ι love lebanon Local Business 5,020 33 ο 

Ι dι·eιιιη of Lebanon Edιιcatίon 32, 132 524 ο 

(:ίJΉ wίJΙίJ - Soutl1 Local Business 9,453 70 ο 

Lcbanon 

Lebnnon Locιι l Business 55,561 165 ο 

Tl1e Lady of Mιιseum / 60,959 63 ο 

Lebanon - Harisse:ι Attι·action 

(:UΉ wίJΙίJ - Souιh Local Business 9,453 70 ο 
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Lebcιnon 

Beirut, Lebanon Travel 55,66 1 80 ο 

The Cedaι·s of Park 12,359 2 1 ο 

Lebanon and Jeita 

Grotto for the New 

7 Wonders of 

Nature 

have you been to Page 15,486 1 ο 

lebanon? .. nah but 1. 
ι 

ι ν been to 

bankstown 

The Flag of Visual Artist 4,241 44 ο 

Lebanon 

Tripoli - Lebanon Travel 5,671 128 ο 

Η μεγαλύτερη σελίδα του Λίβανου στο Facebook ανήκει στην κατηγορία «Website», έχει 

76,377 μέλη και Ι ,023 φωτογραφίες. Στις πληροφορίες της σελίδας αναγράφονται κάποια 

βασικά στοιχεία για τη χώρα. Γενικότερα παρατηρείται κινητικότητα στις ανακοινώσεις και 

ανταπόκριση των μελών. Όλες οι ανακοινώσεις είναι γραμμένες στα αραβικά. 

Επίσημη ιστοσελίδα του Λιβανέζικου Υπουpγείου Τουρισμού είναι η l1ttp://www. lebnnon

tourisrn.gov.lb/. Κάτω από την εικόνα που εμφανίζεται στην αρχή της σελίδας υπάρχει μια 

περιγραφή της χώρας. Πιο κάτω είναι αναρτημένα μερικά τρέχοντα νέα και γεγονότα, και 

δίπλα άρθρα σχετικά με κάποιους προορισμούς στο Λίβανο. Επίσης υπάρχει μια μηχαVJΊ 

αναζi1τησης για τα αξιοθέατα της χώρας. Το υλικό της ιστοσελίδας χωρίζεται σε έξι 

κατηγορίες: η πρώτη διαθέτει' πληροφορίες για το Υπουpγείο Τουρισμού, η δεύτερη για το 

Λίβανο-όσον αφορά την ιστορία, τον πολιτισμό, τον καιρό και τη γεωγραφία- η τρίτιi τα 

αξιοθέατα- φυσικά, ιστορικά και πολιτιστικά- , και η τέταρτη για τις δραστηριότητες στην 

πόλη και στι1 φύση. Η πέμπτη κατηγορία δε, με τίτλο «Τέσσερις εποχές», πληροφορεί τον 

επισκέπτη για κάθε εποχή και προτείνει δραστηριότητες για την καθεμιά. Τέλος, η έκτη 
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κατηγορία περιέχει όλιJ. τα links της ιστοσελίδας σχετικά με την Κυβέρνηση, φεστιβάλ, 

πανεπιστήμια κ.ά. Όμως δεν υπάρχουν links για ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Όσον 

αφορά τη γλώσσα της σελίδας υπάρχει ευρεία κλίμακα επιλογών. 

20) Γαλλία 

Αριθμός αποτελεσμάτων: 64,000 σελίδες στη λέξη κλειδί «France » 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ GROUP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΜΕΛΩΝ 

France Geography 9, 175 744 38 

fl'ance 2,733 ο 4 
·-

Comn1on 

[nterest 

FRANCE Common 2,932 190 13 
·-

In terest 
·-France Geogr·aphy 1,213 75 12 
·-

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΙ-ΠΌΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Fr·ance Local Business 65,896 746 3 

FRANCE Non-Profit 7,135 56 6 

CULTURE 

France TΓaνel 7,737 23 ο 

Toulouse la plus Local Business 29,347 47 ο 

belle vi lle de France 

dans le sud, nous Local Business 50,682 2 ο 

avons le ρlιιs beHU 

accent de fl'ance 

Fnιnce Page 16,630 ο ο 
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France Traνel 15,641 27 ο 

La FΓance ce petit Commnnications 6,402 25 ο 
' 

pays a l'Oιιest de la 

Hante Saνoie ... 

La Fι·ance defie Local Business 35,542 21 ο 

l'Algerie. [cδte 

FΓance] 
~ 

Lille FΓance Traνel 9,576 1j1 ο 

-

Paι·is, lle-De-France Page 24,299 ο ο 

Marseille, FΓance Traνel 9,701 1 ο 

MontpellieΓ est la Local Bnsiness 8,862 7 ο 

plιιs Belle νille de 

Fnιnce =) • 
~~ 

Dcιns le lot on a \es Local Β nsi ness 1,795 1 ο 

plus belles femmes 

de FΓance aνec Mon 

Ctl 1 et Sei n sen~ 

La FRANCE Local Bυsiness 2,204 1 ο 

Βeι·ck-sιιΓ-Μeι· Local Bιisiness 2,751 186 ο 

' 
FΓance 

Τοιιι· de FΓance Local Business 12,327 15 ο 

2010 

Rallye de Fnιnce Sports / Athletics 7,355 46 ο 

20 10 

DiscoνeΓ FΓance Traνel 1,098 80 1 

Η μεγαλύτερη σελίδα της Γαλλίας ονομάζεται «France», ανήκει στην κατηγορία «Lοαι! 

Bιιsiness», έχει 746 φωτογραφίες και 3 βίντεο. Οι ανακοινώσεις της κεντρικής σελίδας δεν 

έχουν ομοιογένεια, κάποιοι περιγράφουν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες στη Γαλλία, 
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κάποιοι ζητούν να εξασκήσουν τα γαλλικά τους συνομιλώντας με άλλα μέλη, ενώ τρίτοι 

προωθούν σελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος. Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

περισσότερο είναι τα γαλλικά και τα αγγλικά. 

Η επίσημη ιcrτοσελίδα της Γαλλίας (lntp://www. f'ι·ancc .corη/) με κύριο το χρώμα μπλε, 

υποδέχεται τον επισκέπτη με μια αρκετά μεγάλη φωτογραφία. Στο site· αυτό μπορεί κάποιος 

να πληροφορηθεί για τα τοπικά νέα, για τις προσωπικότητες του παρελθόντος και για 

διάφορα μέρη στη χώρα, με φωτογραφίες και βίντεο να συνοδεύουν το περιεχόμενο. Η 

σελίδα διαθέτει μηχανή αναζήτησης για ξενοδοχεία, και ακριβώς δίπλα έναν διαδραστικό 

χάρτη ώστε να εξερευνήσει ο επισκέπτης από μόνος του τη Γαλλία. Υπάρχουν ξεχωριστές 

θεματικές ενότητες ~ιε περιεχόμενο για ξενοδοχεία , περιηγήσεις, τουριστικά πακέτα και μια 

εvότητα- ΙΌωm . Αξίζει να σημειωθεί πως στην ιστοσελίδα βλέπου~ιε ένα ξεχωριστό 

παράθυρο γιιι το Facebook όπου μπορούν να καταχωρηθούν σχόλια. Βέβαια, υπάρχουν links 

και για πολλιι κοινωνικά δίκτυα, όπως TwitLeΓ και MySpace. Τέλος, γλώσσα της ιστοσελίδας 

είναι η αγγλι.<i1 . 

2 1 ) JY. ονακό 

Αριθμός αποτελεσμάτων: 2,200 σελίδες στη λέξη κλειδί « Monaco» 

Στην συγκεt:ριμένη αναζ1iτηση δεν βρέθηκαν σχετικά gΓοιιρs με το Μονακό, είτε είχαν 

λιγότερα μέλη από 1.000 άτομα. 

ΟΝΟΜΑΣL\ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

ιηonaco Local Business 11 ,779 34 ο 

Mon cιco Loυngc & Club 1,672 700 1 

Μιι s ίc 

Monaco Food and 5,910 6 ο 

Beverage 

Fo 11daιio11 . PΓince Νοn-ΡΙΌfΪ t 10,492 30 ο 

64 



Albeι·t ΙΙ de Monaco 

Yisit Μοηι:ιcο Τrι:ινel 5,364 70 16 

** LA COTE Visual AΓti st 2,114 50 ο 

DΆZUR * 
MONACO * NICE 

** 
Monaco di BnvieΓa Τηινel 2,747 40 ο 

BRASSERIE ΟΕ Bai· 2,4ΒΟ 300 ο 

MONACO 

Monaco Page 1 ,7f>O ο ο 

Η πολυπληθέστερη σελίδα αναφορικά με '•.ϊJν προώθηση του τουρισμού στο Μονακό 

ονομάζεται «monaco», ανήκει στην κατηγορi.α «Locι:ι l Business», έχει 11,779 μέλη και 34 

φωτογραφίες. Τα μέλη της σελίδας παίζουν έχουν ενεργό ρόλο, καθώς «ανεβάζουν» 

πληθώρα φωτογραφιών, επικοινωνούν με:αξύ τους, συμμετέχουν σε συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων και άλλα. Η γλώσσα που χι1ησιμοποιείται με μεγαλύτερη συχνότητα είναι 

τα γαλλικά. 

Επίσημη ιστοσελίδα του Μονακό είναι η http://www.vi sitrηo11uco.com/ιιs . Με σύγχρονο και 

ελκυστικό περιβάλλον, υποδέχεται τον επισκέπτη με ένα βίντεο. Ακριβώς από κάτω μια 

ατζέντα με ενσωματωμένα διάφορα γεγονότα και εκδηλώσεις εμπλουτίζει το πρόγραμμα 

όσων πρόκειται να επισκεφτούν τη χώρα. Επίσης βλέπουμε δελτία που δίνουν πληροφορίες, 

είτε με άρθρα και περιγραφές, είτε με βίντεο και φωτογραφίες, για τα τελευταία συμβάντα 

και νέα στους κόλπους του πολιτισμού και της τέχνης, της ψυχαγωγίας, της γαστρονομίας, 

των επιχειρ1Ίσεων, κ.ά. Στην κεντρική σελίδα υπάρχει και ένας διαδραστικός χάρτης, καθώς 

και πρόγνωση για τον καιρό στο Μονακό. Διακρίνουμε πέντε κατηγορίες στην ιστοσελίδα 

αυη) -η καθεμία με επιμέρους υποκατηγορίες- με τους αντίστοιχους τίτλους: «Πληροφορίες 

για το Μονακό», «Νέα», «Προορισμοί», «Οργάνωσε τη διαμονή σου», «Συνδιασκέψεις και 

Κίνητρα». Όλες αυτές οι ενότητες καλύπτουν τις απαιτήσεις του επισκέπτη και δίνουν μια 
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σαφή εικόνα για τη χώρα. Στη σελίδα υπάρχουν links για πο'λλiJ.. κοινωνικά δίκτυα, όπωζ το 

Facebook και το Twitter. Όσον αφορά τη γλώσσα, παρουσιάζεται πλήθος από 9 επιλογώ~. 

22) Ιορδανία 

Αριθμός αποτελεσμάτων: πάνω από 1.000.000 σελίδες στη λέξη κλειδί « Jordan» 

Στην συγκεκριμένη αναζήτηση δεν βρέθηκαν σχετικά gΓoups με την Ιορδανία είτε είχαν 

λιγότερα μέλη από 1 .000 άτομα. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS 'VIDEOS 

ΣΕΛIΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Joι·dan Public Figιιre 4,323 34 v 
JoΓdan Local Business 3,278 6 1 

JoΓdan { Amman } Local Business 26,656 237 :~ 

Only ln JoΓdan ™ Local Bιιsiness 4,217 40 f) 

JoΓdan Goνernment 13,016 99 ο 

~ ]( :: Jordan Page • :: Government 7,431 10 4 

]( <1111 © official 

Joι·dan Events Professional 3,019 3 ο 

Service 

1 li ve in Jordan Local Business 6,71 7 30 ο 

Jerash - Jordan Travel SeΓνice 1,583 200 2 

_,ΙJc.!L<:? ~ο..\ lιJ.l!.Jo Local Bιι siness 1,688 10 ο 

MADE ΙΝ JORDAN 

111 11 11111111 1 11 t-
)ΙΥ'-<,$ ΙJt ύJ.α .)(.j-o 

L" • • JORDAN ... !!! Local Bιιsiness 16,489 200 ο 

jor·dιιn-tιιfi lal1 Local Business 5,164 33 ο 

l •• JO R dan .. J• Local Bιιsiness 5,921 50 ο 
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[Ο • R • d • a • n First 

Η μεγαλύτερη σελίδα που δημιουργήθηκε στο Facebook για την Ιορδανία είναι η «Jordan { 

Amman }» . Ανήκει στην κατηγορία «Local Business» και έχει 26,656 μέλη, 237 

φωτογραφίες και 2 βίντεο. Η εμφάνιση της κεντρικής σελίδας διαφέρει κατά πολύ από τις 

προαναφερθείσες των Μεσογειακών χωρών, μοιάζει περισσότερο με ιστότοπο, παρά με 

σελίδα του Facebook. Στις πληροφορίες συναντάμε ένα κείμενο- περιγραφή της [ορδανίας 

και έναν χάρτη. Αναφορικά με τη συμμετοχή των μελών, υπάρχουν λιγοστές ανακοινώσεις. 

Ως επίσημη ιστοσελίδα της Ιορδανίας εμφανίζεται η http://www.visitjordan.con1/. Αρχικά η 

ιστοσελίδα μας καλωσορίζει με μια μεγάλη φωτογραφία από ένα ναό χτισμένο σε βραχώδη 

όρη. Αφού επιλέξει κάποιος γλώσσα (η λίστα διαθέτει πολλές επιλογές) τότε εισέρχεται 

στην κεντρική σελίδα. Βλέπουμε ποικίλες εικόνες και εικονίδια, καθώς και πλήθος 

χρωμάτων, κάτι που καθιστά τη σελίδα ελκυστικί1 και 'ζωντανή'. Το περιεχόμενο της 

σελίδας χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες. Η πρώτη δίνει γενικές πληροφορίες για την 

Ιορδανία, η δεύτερη συνιστά προορισμούς, η τρίτη σχετίζεται με ψυχαγωγία και 

δραστηριότητες στην πόλη και στη φύση. Η τέταρτη κατηγορία, δε, περιέχει συλλογές από 

βίντεο και φωτογραφίες. Η τελευταία αφορά άμεσα τον επισκέπτη, καθώς περιέχει 

πληροφορίες για τον τοπικό καιρό και την ισοτιμία με το εθνικό συνάλλαγμα. Διαθέτει 

επίσης και τουριστικά πακέτα και ατζέντα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βέλτιστη 

υποδοχ1i των τουριστών από τη χώρα. Αναφορικά με τα κοινωνικά δίκτυα δεν φαίνεται να 

υπάρχουν links. Η ιστοσελίδα διαθέτει όμως το δικό της blog. 

23) Παλαιστίνη 

Αριθμός αποτελεσμάτων: 2,800 σελίδες στη λέξη κλειδί «Palestίne » 

Στην συγκεκριμένη αναζήτηση δεν βρέθηκαν σχετικά gωups με την Ιορδανία είτε είχαν 

λιγότερα μέλη από Ι .000 άτομα. 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PHOTOS VIDEOS 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ 

Palestine Goνernment 68,595 233 ο 

**Palestί ne* * Local Busίness 6,43] 52 ο 

1 Million Strong for Musίcian 22,469 39 8 

Palestine 

Lcι Pa lestίne HU TV Show 9,490 34 

COC LIJ" du GιΉnd 58 

Ma~hΙ"eb uJu...bι;u 

. ~,~· ~ · tH -It's called Palestί ne 
' 

Public Figure 347,5 18 2 ο 

not lsf'ael ! ! ! 
t--

Fr·e ~ Palestine Local Business 117,370 686 ο -Pal ι:stine Publί c Figure 1,685 5 ο -Pal·~stine Goνernment 2,847 50 ο 
~ 

r support pnlestine Local Busίness 7,055 19 1 
t--

Κe(φ Palestine Local Busίness 6,008 13 ο 

Clean 

Αν;:ιtaι·s of Coιηmuniαιtίons 1,654 1 8 

Pal~stίne, Stof'y Of 

Α Lnnd 

r aιη ff'OΠ1 Palestine Local Busίness 12,642 4 1 

Ι proudly Ιονe Local Busίness 3,533 15 3 

Palestί ne • iul ~ 
ι...ί( .JΥCΥ~ύ 

500,000,000 Ιονc Page 16,446 73 ο 

palestίne 

• Palestinc Lovers Local Business 4,070 33 ο 

• 
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we want to giνe you Locnl Business 9,070 140 14 

1 n f οπη~ιtiοη nboυt 

Palesιine 

• T11e state of Local Business 4,641 48 ο 

palestine • .:i_,J; 

~u• 
PH!estine photos Mιιseum / 4,738 129 ο 

Atu·action 

PHlcstine LoνeΓs Local Busi nes!; 12,725 324 ο 

The ElectΙΌnic Local Busines:: 1 Ι . .479 76 ο 

Republic of 

Pαlesti ne 

Η σελίδα «Pe:ιlestine» της κατηγορίαι; «GoveΓnιηent» συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό 

μελ<ί)ν (68,595) και έχει 233 φωτογρc.φίες. Σχεδόν όλα τα σχόλια είναι στα αραβικά, τα μέλη 

επικοινωνούν μεταξύ τους και μοι~άζονται φωτογραφικό υλικό, κοινοποιώντας το στην 

κεντρική σελίδα. Σε κάποια σχόλια δ ιαφαίνονται οι δυσκολίες που υπάρχουν στις σχέσεις με 

το Ι σραήλ. 

Επίσημη ιστοσελίδα της Παλαιστίνης είναι η http://www.tnινelpe:ιlest ine. ps. Υποδέχεται τον 

επισκέπτη με ευχάριστες κινούμενες φωτογραφίες στην κορυφ1) της. Στο πλάι δεξιά 

εμφανίζονται επερχόμενες εκδηλώσεις, και κάποιες προτεινόμενες δραστηριότητες. Στα 

αριστερά είναι αναρτημένα τα τελευταία νέα της χώρας. Στο κέντρο κάτω από τη σύντομη 

περιγραφή της Παλαιστίνης, ακολουθούν ορισμένα άρθρα όσον αφορά αθλητικά, 

πολιτιστικά και άλλα δρώμενα-ορισμένα συνοδεύονται από βίντεο. Στη σελίδα αυτ11 μπορεί 

κάποιος να βρει και μια λίστα με τις πρεσβείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία της 

Παλαιστίνης διεθνώς. Επιπλέον ο χρήστης να συλλέξει πληροφορίες για τουριστικά πακέτα, 

προορισμούς, εκδηλώσεις και φεστιβάλ, α/.λά και για τη θρησκευτική ζωή στη χώρα. 

Υπάρχει ξεχωριστή θεματική ενότητα για την Παλαιστίνη, όπου γίνεται αναφορά στα 

γεωγραφικά και πολιτιστικά στοιχεία- γίνεται λόγος ακόμη και για τα τοπικά εδέσματα. 
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Ιδιαίτερη ενότητα υπάρχει και για τους προορισμούς και για τα σημεία ενδιαφέροντος στη 

χώρα-είτε αρχαιολογικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, είτε ανήκουν στο φυσικό 

περιβάλλον. Παραπομπές σε κοινωνικά δίκτυα δεν υπάρχουν. Τέλος, ως επιλογές για τη 

γλώσσα της ιστοσελίδας είναι η αγγλική ή η αραβική. 

4.2 Αθροιστικοί πίνακες Groups & pages ανά Μεσογειακή χώρα 

ΧΩΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΡΟΣ ΕΥΡ ΟΣ ΕΥΡΟΣ 

Gl~OUP/PAGE ΑΡΙ~ΜΟΥ ΡΗΟ TOS VIDEOS 

ΜΕΛΩΝ 

1. Ελλάδα 6 Tι·avel 1.106-239,154 Ο-2.500 0-35 

3 Geography 

1 Goveιηπ1ent 

1 Oιhel' Business 

1 Oιhel' Public Figure 

1 SpoΓtS & reαeation 

Η Ελλάδα παρουσιάζει 13 ομάδες/σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1.106 έως 239, 154, των φωτογραφιών 

από Ο έως 2.500, ενώ βίντεο από Ο έως 35. Η σελίδα «GREECE» με 239, 154 μέλη είναι η 

μεγαλύτερη στο Facebook που αφορά τη χώρα. 

2. Τουρκία 7 Geography 1.128- 10.225 0-432 0-32 

4 Travel 
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Η Τουρκία παρουσιάζει 11 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού ~ης. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1. 128 έως 10.225, των φωτογραφ.ιών 

από Ο έως 432, ενώ βίντεο από Ο έως 32. 

3. Κύπρος 4 Geography 1, 106 - 24,298 0-456 0- 13 

3 Traνel 

2 Otheι· Business 

1 Common Interest 

1 Entertainment & 

Arts Members 

1 Fashion 

Η Κύπρος παρουσιάζει 12 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1, 106 έως 24,298, των φωτογραφιών 

από Ο έως 456, ενώ βίντεο από Ο έως 13. 

4. Ισρω1λ 5 Geognιphy 1,335- 91 ,772 Ο- 3.345 0-26 

2 Traνel 

1 Sports & Recreation 

1 Student Groups 

1 Home Liνi ng Fans 

Ι Non-Profit Fans 

1 Gονeι-ηιηeηt 

Το Ισρωiλ παρουσιάζει 12 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού του. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1,335 έως 91 ,772, των φωτογραφιών 

από Ο έως 3.345, ενώ βίντεο από Ο έως 26. 
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5. Ισπανία 3 Τηινel 1,086 - 185,505 0-707 0-4 

2 Goνernment 

1 Common lnterest 

1 Student Groups 

1 Geography 

1 Mυseum / Attraction 

Η Ισπανία παρουσιάζει 9 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. Το 

εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1,086 έως 185,505, των φωτογραφιών 

από Ο έως 707, ενώ βίντεο από Ο έως 4. 

6. Πορτογαλία 9 GeogΓaphy 1,062 - 90,870 ι - 2,959 Ο - 2 1 

8 Traνel 

5 Other Business 

1 Clιιb 

Η Πορτογαλία παρουσιάζει 23 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού 

της. Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1 ,062 έως 90,870, των 

φωτογραφιών από Ο έως 2,959, ενώ βίντεο από Ο έως 21. 

7 . .Αίγυπτος 5 Con1mon JnteΓest 1 ,308 - 515,696 Ο- 4,114 Ο- 78 

4 Just fοΓ Fun 

3 Geography 

3 Local business 

3 TΓaνel 
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2 SpoΓts & Recι-eation 

2 Public FiguΓe 

1 EnteΓtί:lίnment & 

AΓtS 

Η Αίγυπτος παρουσιάζει 23 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1 ,308 έως 515,696, των φωτογραφιών 

από Ο έως 4, 1 14, ενώ βίντεCι από Ο έως 78. 

8. Τυνησία 6 Geogι·a 

2 Commι 

1 Govern 

1 Travel 

)hy 1,300 - 367 ,808 Ο- 979 Ο- 335 

ιn Interest 

menι 

Η Τυνησία παρουσιάζει Ι Ο ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. 

Το εύρος του αριθμού των .ιελψν της κυμαίνεται από 1,300 έως 367,808, των φωτογραφιών 

από Ο έως 979, ενώ βίντεο από Ο έως 335. 

9. Μαρόκο 1 Geognφhy 1,714-4, 155 115 - 196 ο 

1 Τηινel 

1 Club 

Το Μαρόκο παρουσιάζει 3 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού του. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1,714 έως 4, 155, των φωτογραφιών 

από 1 15 έως 196 και Ο βίντεο. 
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10. Μάλτα 2 Geognιphy 1 ,665 - 31 ,850 1 - 1,69.6 ο -33 

2 Comrηon Inιe.-est 

2 Tnιvel 

1 Enteι·ιainment & 

AΓtS 

Ι Local Bιιsiness 

1 Website 

1 Μ υseυ m/ Attnιction 

Η Μάλτα παρουσιάζει 1 Ο ομάδες/ σελίδες σχετικές με την rφοώθηση του τουρισμού της. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1,665 .~ως 31,850, των φωτογραφιών 

από 1 έως 1,696", ενώ από Ο έως 33 βίντεο. 

11 . Ιταλία 9 Tι·avel 1,063 - 320,616 Ο- 9,592 ο. 163 

. 6 Geognιphy 

5 Common Jnte.-est 

2 Websitc 

1 Enteι·ωinn1ent & 

AΓtS 

.1 0Γgcιni zations 

1 Jιι st fοΓ Fun 

1 Locιιl Business 

1 PJΌfess ional 

Seι-vice 

1 Club 

1 Paι·k 

1 Pnge 
~ 
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Η Ιταλία παρουσιάζει 30 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. Το 

εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1,063 έως 320,616, των φωτογραφιών 

από Ο έως 9 ,592, ενώ από Ο έως 163 βίντεο. 

12. Αλβανία 4 Organizations 1,002 - 81,895 0 -5.000 Ο - 22 

6 Geography 

3 Local Bιιsiness 

2 Tι·ave l 

1 J ~st for Fun 

1 Coιηmon Inte ι·est 

1 aoveι-nn1ent 

1 Edιιcation 

Η Αλβανία παρουσιάζει 19 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1,002 έως 8 1,895, των φωτογραφιών 

από Ο έως 5.000, ενώ από Ο έως 22 βίντεο. 

13. Μαυροβούνιο 4 Geography 1,008 - 153,806 3 - 1,256 0-9 

4 TΓaνe l 

3 Local Business 

3 Jιιst for Fun 

2 PIΌdιιcts 

1 Real Estate 

1 Pets 

Ι Club 
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Το Μαυροβούνιο παρουσιάζει 19 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του 

τουρισμού του. Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1 ,008 έως Ι 53,~06, 

των φωτογραφιών από 3 έως 1 ,256, ενώ από Ο έως 9 βίντεο. 

14. Συρία 4 Con11ηon f nteι-es t 1,176 - 27,886 4 - 822 Ο - 23 

2 Local Business 

1 EnteΓtainment & 

AΓtS 

1 Student GΙΌups 

1 Just fοΓ Fun 

1 Geogι-aphy 

1 Public Fίgure 

Ι Club 

Ι Museum/ AttΓaction 

1 GoνeΓnment 

Ι Polίtici an 

1 Home Lίνi ng 

1 Tnivel 

Η Συρία παρουσιάζει 17 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. Το 

εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1, 176 έως 27,886, των φωτογραφιών από 

4 έως 822, ενώ από Ο έως 23 βίντεο. 

15. Κροατία 9 Travel 1,043 - 76,613 ο - 1,466 Ο - 14 

6 GeogΓaphy 

3 Co111mon lnteΓest 
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1 Just for Fιιη 

1 Enteι·tainment & 

AΓtS 

1 Non-Profit 

1 Websi te 

1 Local Business 

1 Page 

Η Κροατία παροtσιάζει 24 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της . 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1,043 έως 76,613, των φωτογραφιών 

από 4 έως 1,466, ε· ιώ από Ο έως 14 βίντεο. 

ι 6. Σλοβενία ----r i τraνeι 1, 152 -· 32,268 12 - 683 Ο- 26 

3 GeogΓaphy 

/ 2 Local Business 

12 Common lnterest 

1 
Ι Just fοΓ Fιιn 

j 1 Βω· 

Η Σλοβενία παρουσιάζει 13 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1, 152 έως 32,268, των φωτογραφ ιών 

~πό 12 έως 683, ενώ από Ο έως 26 βίντεο. 

17. Λιβύη 2 Locιιl Business 1,200 - 3,843 0-634 0 - 9 

1 Trιιvel 
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1 Jιιst for Fι1n 

1 Common Jnte1·est 

1 Museυm / Atti·action 

Ι Page 

Η Λιβύη παρουσιάζει 7 ομάδες/ σελίδες σχετικές μr. την προώθηση του τουρισμού της. Το 

εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1,200 έως 3,843, των φωτογραφιών από Ο 

έως 634, ενώ από Ο έως 9 βίντεο. 

18. Αλγερία 5 Local Business 1 ,027 . 23,749 ο .. 2,625 0 -285 

3 Common Interest 

3 Traνel 
2 Non-P1-ofit 

2 Geognφhy 

1 SpoΓts & Recreation 

Ι Website 

Ι Critic 

Ι Goνe1-nment 

1 Page 

Η Αλγcρία παρουσιάζει 20 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1,027 έως 23,749, των φωτογραφιών 

από Ο έως 2,625, ενώ από Ο έως 285 βίντεο. 

19. Λίβανος 7 Geog1·aphy 1, 1 1 ο -76,377 ο -2,454 0-41 

5 Local Bυsiness 

4 Common Interest 
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4 Traνel 

2 Club 

2 VίsuHI Αι·ιίsι 

Ι Websίιe 

1 · Real Esιaιe 

1 Communίcaιίons 

1 EducHtion 

1 Museιrrη / 
Attι·action 

1 Par·k 
Ι Page 

Ο Λίβανος παρουσιάζει 31 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισ~ωύ της. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1, 110 έως 76,377, των φωτογμαφιών 

από Ο έως 2,454, ενώ από Ο έως 41 βίντεο. 

20. Γαλλία 9 Local Business 1,098 - 65,896 Ο- 746 Ο- 38 

5 Tr·aνel 

2 Geognιphy 

2 Cοιηιηοι1 lnteΓest 

2 Ρι:ιge 

Ι Νοn-ΡιΌrίι 

1 Con11nunications 

Ι SpoΓts / Athlcιics 

Η Γαλλία παρουσιάζει 23 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. 

Το εύρος του αριθμού των μελci)V της κυμαίνεται από 1 ,098 έως 65,896, των φωτογραφιών 

από Ο έως 746, ενώ από Ο έως 38 βίντεο. 
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21. Μονακό 2 Traνel 1,672 - 11 ,779 0 - 700 Ο - 16 

Ι Loc<ι l Busίness 

1 Clιιb 

1 Food and 
Beνeι·age 

1 Νοη-ΡΙΌfίι 

1 Bar 

Ι Pe:ιge 

Το Μονακό παρουσιάζει 8 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1,672 έως 11,779, των φωτογραφιών 

από Ο έως 700, ενώ από Ο έως 16 βίντεο. 

22. Ιορδανία 8 Local Bιιsi ness 1,583 - 26,656 3 - 237 0 - 4 

2 Goνeι-nrηent 

1 Pι-ofessional Ser·vice 

1 Publίc Figur·e 

1 Travel Seι·vice 

Η Ιορδανία παρουσιάζει 13 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού της. 

Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίνεται από 1,583 έως 26,656, των φωτογραφιών 

από 3 έως 237, ενώ από Ο έως 4 βίντεο. 

23. Παλαιστίνη 11 Local Bυsiness 1,654 - 117,370 1-686 ο -58 

2 Public Fί gιι ι·e 

2 Goνel'!1ment 

1 Mιιs ician 
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1 ΤΥ Show 

1 Communications 

1 Page : 

1 Museum / 
AttΓaction 

Η Παλαι:ηίνη παρουσιάζει 20 ομάδες/ σελίδες σχετικές με την προώθηση του τουρισμού 

της. Το εύρος του αριθμού των μελών της κυμαίν~ται από 1,654 έως J 17,370, των 

φωτογραφιών από 1 έως 686, ενώ από Ο έως 58 βίντεο. 
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5. ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΜΑΝΑGΕRΙΑL IMPLICAΊΊONS 

5.1 Σύνοψη 

Τα socίal ιηedia εφόσον προωθούν, διαφημίζουν τους τουριστικούς προορισμούς, 

συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στην δημιουργία επωνυμίας. Τα κοινωνικά δίκτυα, δεν 

πρέπει να αποτελούν απειλή, αντιθέτως- είναι μια ευκαιρία ανάπτυξης. Η χρήση του 

Facebook στηρίζεται στην ενεργή ενασχόληση των καταναλωτών στη δημιουργία 

περιεχομένου των σελίδων. Συμπερασματ;.κά, μέσω ενός οργανωμένου σχεδίου μάρκετινγκ 

η ηλεκτρονι1C11 ανατροφοδότηση από τους καταναλωτές έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τις 

υπηρεσίες και κατά συνέπεια όλο το του~ ιστικό προϊόν. Τα χαρακτηριστικά που έχει ένας 

προορισμός είναι αλληλένδετα ~ιε την αύξηση της τουριστικής κίνησης. Η κατοχιΊ 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δημιουπεί για τον τουριστικό προορισμό ένα ισχυρό 

συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, προωθώντας την 

επωνυμία του. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι λόγοι συμβ<•λής των κοινωνικών δικτύων στη δημιουργία της 

επωνυμίας. 

1. Παραμένουν οι προορισμοί διαχρονικά ελκυστικοί. Μέσα από τη συνεχιl προβολή 

και τον εμπλουτισμό της εικόνας των προορισμών με νέα στοιχεία και υπηρεσίες 

επιτυγχάνεται η διαχρονικότητά τους, εφόσον αφομοιώνουν τα στοιχεία της 

σύγχρονης τουριστι1C11ς ζήτησης και του lίfestyle. 

2. Διευκολύνουν τη διαδικασία λ11ψης αποφάσεων των τουριστών. Η άμεση 

πληροφόρηση και η ευκολία στην προσβασιμότητα, καθώς η ανατροφοδότηση 

περιεχομένου ιστοσελίδων συμβάλλουν στην απλοποίηση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. 

3. Αυξάνουν την τουριστικ1Ί κίνηση. Σήμερα, με την ραγδαία έκρηξη της χρήσης των 

μέσων μαζικής δικτύωσης, η εκτεταμένη αναζήτηση πληροφοριών και η τελική 

απόφαση αναφορικά με τους τουριστικούς προορισμούς εκ μέρους των 

καταναλωτών συνεπάγεται ~ιεγαλύτερο ρίσκο. Εξαρτάται πλήρως από την αντίληψη 
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του καθενός για να κρίνει τί δυνατότητες έχει ο έκαστος προορισμός για να καλύψει 

τις ανάγκες του πελάτη. Συμπερασματικά, η εικόνα που έχει ένας προορισμός 

αποτελεί σημαντικό έναυσμα όσον αφορά στην αύξηση της τουριστικής κίνησης. 

Έχει παρατηρηθεί πως είναι κρίσιμο στοιχείο στη διαδικασία επιλογής προορισμού, 

ανεξάρτητα από το αν η εικόνα αυτή είναι πράγματι αντιπροσωπευτική των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 

4. Καταρρίπτουν τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας. Το Web 2.0, ως νέα 

διαδικτυακ1Ί πλατφόρμα αλληλεπίδρασης εκφράζει το αναβαθμισμένο, βελτιωμένο 

και εκμοντερνισμένο Παγκόσμιο Δίκτυο, το οποίο έρχεται σε πλ1iρη αντίθεση, ως 

προς τη λειτουργία του με τα μη-ηλεκτρονικά κανάλια διανομής. Ο πpομηθευτ~;ς 

παραδίδει το τουριστικό προϊόν στον καταναλωτή χρησιμοποιώντας 1ον ιστοχώρο, 

εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο χρόνο και πόρους. Έτσι αντικαθί<:ταται η έως 

τώρα καθιερωμένη διαδικασία διανομής. 

5. Δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις & αποδίδουν 

προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δαπα·ιούν σημαντικά 

ποσά στη διαδικασία της δημιουργίας επωνυμίας, ακριβώς γιατί το προϊόν ενέχει 

κάποιους συγκεκριμένους θετικούς συσχετισμούς στη συνείδηση του καταναλωτή, οι 

οποίοι αποτελούν στρατηγικό όπλο για τον ανταγωνισμό. Το brand είναι πολύ 

μεγάλο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ τα πάγια και τις 

υπόλοιπες επενδύσεις, καθώς πρόκειται για κεφάλαιο πολύ μεγάλης αξίας. Το 

χτίσιμο της επωνυμίας είναι μια συνεχής προσπάθεια, επίπονη και μακρόχρονη, που 

αποδίδει προστιθέμενη αξία στο προϊόν. 

6. Αποτελούν μια οντότητα ευθύνης. Η επωνυμία είναι το θεμέλιο τ~1ς προστασίας του 

καταναλωτi~, που συγκεντρώνει την ευθύνη, έτσι ώστε να μπορεί να τη ζητ~)σει ο 

καταναλωτής και να τη διαθέτει ο παραγωγός. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια 

οντότητα ευθύνης. Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες, οι οποίες είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, 

επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης 

τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι 

στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες, όπως 
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τον σεβασμό προς . τον άνθρωπο, την ανθρcί>πινη αξιοπρέπεια, την παροχ1Ί ίσων 

ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 

7. Διαμορφώνουν θετικi1 εθνική εικόνα. Μέσω της συνεκτικής και αέναης προβολ1Ίς 

των nολιτιστικών και πολιτισμικών αξιών των χωρών και με την εφαρμογ1) 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων μάρκετινγκ, τα οποία αποσκοπούν στην άμεση 

προώθηση των τουριστικών προορισμών, μέσω των καναλιών διανομής (Facebook, 

blogs κτλ) και των στρατηγικών μάρκετινγκ (μακροπρόθεσμων και 

βραχυπρόθεσμων), χρησιμοποιώντας τη διαφήμισης και τις δημόσιες σχέσεις στα 

πλαίσια ενός ευρύτερου εθνικού σχεδίου μάρκετινγκ' επιτυγχάνεται η διαμόρφωση 

θετικής εθνικ~)ς εικόνας στην αντίληψη των καταναλωτών. Απόρροια της θετικής 

αυτής εικόνας είναι η δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού bt'and το οποίο αποτελεί 

πόλο έλξης για τις διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών. 
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5.2 Συμπεράσματα 

Μέσα από την έρευνα των κοινωνικών δικτύων για τη συνεισφορά τους στο χτίσιμο 

της επωνυμίας παρατηρ1Ίθηκε ότι ολοένα και αυξάνεται η χρήση του Facebook. Αυτό το 

εργαλείο μάρκετινγκ, σε συνδυασμό με την επίσημη διαδικτυακή ιστοσελίδα της κάθε 

χώρας, αποτελούν τα κύρια κανάλια διανομής των τουριστικών προϊόντων. 

Η επιτυχία μιας ιστοσελίδας κρίνεται από τον βαθμό ενσωμάτωσης των βασικών στοιχείων 

1 ης τουριστικής εμπειρίας. Έτσι, η διαδικτυακi1 προώθηση βοηθάει τον χρήστη να 

{ .ιευκολύνει τα σχέδ ιά του: π.χ. τι να δει, πώς να ταξιδέψει και ούτω καθεξ1Ίς. Όσον αφορά 

10 περιεχόμενο των σελίδων μπορεί να αποτελέσει μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον χρήστη 

~ αθώς σε αντίθεση με περιορισμούς που ενέχουν άλλες μορφές επικοινωνίας όπως π.χ. η 

ε ιακοπ1Ί στην ανταλλαγ1Ί απόψεων σε ένα διάλογο, δίνει τη δυνατότητα της ελεύθερης 

tκφρασης ένα στοιχείο που βασίζεται στην απρόσωπη φύση της διαδικτυακ~Ίς κοινότητας. 

Ο τρόπος παρουσίασης των τουριστικών προορισμών αναβαθμίζεται συνεχώς λόγω 

η1ς άμεσης ανατροφοδότησης και της αξιολόγησης τους εκ μέρους των καταναλωτών. Ο 

~·αινοτόμος τρόπος άντλησης πληροφοριών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων 

1εχνολογιών συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας μοναδικής και πρωτοποριακi1ς 

{.ιαδικτυακής κοινότητας η οποία συμβάλλει στην άμεση ενημέρωση και ανατροφοδότηση 

των «τουριστικών προϊόντων» . Όσο καλά και αν είναι οργανωμένη μια ιστοσελίδα, εάν 

ιtντιμετωπίζει προβλ1Ίματα στην προσβασιμότητα, δεν πρόκειται να ανθίσει. Τέτοια 

προβλ1Ίματα μπορεί να είναι : τεχνικά (κατά την κατασκευ1Ί της σελίδας) και γλωσσικά 

(λανθασμένη έκφραση). Παραδείγματος χάρη, πολλές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την 

παγκοσμιοποίηση, παρουσιάζουν την σελίδα τους σε αρκετές γλώσσες, πέρα από τη δικ~Ί 

τους. Επιπλέον, στην παρουσίαση του προορισμού θα πρέπει να παρέχονται χρi1σιμες, 

ολοκληρωμένες και σχετικές πληροφορίες στους δυνητικούς αγοραστές. Αυτό συμβαίνει, 

διότι αυτό το χαρακτηριστικό επηρεάζει άμεσα την διαδικτυακή αγορά. 

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν μέσο έκφρασης της φωνής των καταναλωτών. Με 

τις δυνατότητες που προσφέρουν σΊ1μερα τα κοινωνικά δίκτυα ο κάθε καταναλωτi1ς έχει την 

ευκαιρία να προσδιορίσε1 με μεγάλη ακρίβεια τις απαιτ~Ίσεις και να διατυπώσει τις 

προσδοκίες του σχετικά με το εκάστοτε ζητούμενο προϊόν. Τα δωρεάν διαδικτυακά 
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εργαλεία, όπως είναι τα add a tag, rate thί!; (like), pos·t new coιn111e11t στα οποία μπορεί να 

έχει πρόσβαση ο κάθε ενδιαφερόμενος μέσα από έναν υπολογιστή και ένα λογαρια?'μό 

Facebook διαδραματίζουν έναν εξέχοντα ρόλο στην ανατροφοδότηση, την οργάνωση και 

την προώθηση ροής πληροφοριών αντίστοιχα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Facebook χαρακτηρίζεται από 3 μεταβλητές: ι·eal tίηιe, 

wω·Lc/ oj' ιrιοιιt/1 και aclvertiJ'iιιg . Οι εξελίξεις στην ιστοσελίδα διαδραματίζονται σε 

πραγματικό χρόνο κάτι που δίν{:ι τη δυνατότητα για διαδικτυακό διάλογο και ανταλλαγ11 

απόψεων μεταξύ των διαφόρων χρηστών καθώς και μεταξύ των χρηστών και των εκάστοτε 

φορέων. Όσον αφορά το δεύτερσ στοιχείο που χαρακτηρίζει το Facebook, τη δια στόματος 

διαφήμιση, αποτελεί αδιαμφισjlήτητο γεγονός ότι η καλύτερη διαφ11μιση για τους 

τουριστικούς προορισμούς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες γίνεται από τους ίδιους τους 

καταναλωτές καθ<ί)ς είναι σε θέση να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό θετικά 1Ί αρνητικά 

άλλους υποψήφιους αγοραστές ··τερισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Ως «Wor·d of 

mouth» μπορούμε να θεωρήσουμε εκείνη την μορφή επικοινωνίας, όπου το κάθε θετικό ή 

αρνητικό σχόλιο, μπορεί να πραγματοποιηθεί, από πιθανούς, ενεργούς 1Ί παλιότερους 

καταναλωτές για ένα προϊόν ιΊ μια εταιρία, τα οποία είναι προσιτά σε ένα πλ1Ίθος ατόμων, 

μέσω του διαδικτύου. Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες έκφρασης της φωνής του 

καταναλωτή, όπως το Facebook, το Διαδίκτυο δίνει, πλέον, στον καταναλωτιΊ τη δυνατότητα 

να μοιραστεί με άλλους καταναλωτές τις απόψεις του και τις εμπειρίες που αποκόμισε, από 

την αγορά και τη χρήση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει, ότι ο 

διαδικτυακός καταναλωτ~)ς, αλλά και ο καθένας που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και 

δέχεται ερεθίσματα μέσα από αυτό, που τον επηρεάζουν στην γενικότερη καταναλωτικιΊ του 

συμπεριφορά και τις αγοραστικές του αποφάσεις, εμπλέκεται στην ηλεκτρονικιΊ μορφή της 

wor·d - of - mouth επικοινωνίας. Επίσης αυτού του είδους η διαφήμιση, είναι ευεργετική και 

για τους φορείς και τις επιχειρήσεις εφόσον εξοικονομούν χρόνο και πόρους από τις 

ερευνητικές διαδικασίες του μάρκετινγκ και έτσι είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στις 

προτιμιΊσεις των καταναλωτών των αγορών στόχων. Το στοιχείο της διαφήμισης προκύπτει 

άμεσα από τη δράση των χρηστών του διαδικτυακού ιστότοπου καθώς με τα διαθέσιμα 

εργαλεία που είναι σε θέση να διαμορφώνουν εικόνες για τους προορισμούς και τις 
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υπηρεσίες. Τέλος η παρουσία ενός προορισμού στην ιστοσελίδα αυξάνει την ένταση των 

συζητήσεων γύρω από τον προορισμό καθώς και το κύρος της κάτι που συνεισφέρει στη 

δημιουργία του brand. Έτσι η επένδυση σε διαφημίσεις στο Facebook φαίνεται να 

διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ καθώς 

ένας ολοένα και αυξανόμενος αριθμός επιχειρ1Ίσεων επιλέγει αυτ~Ί τη μέθοδο για να 

προωθήσει τις υπηρεσίες τους. Το μηδενικό κόστος τ~1ς αξιολόγησης που γίνεται στο 

Facebook από την πλευρά των υποψf1φιων καταναλωτών, ενέχει σημαντικά πλεονεκτ~Ίματα 

έναντι της δαπανηρ1Ίς οικονομικής εκστρατείας των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στη 

διαφήμιση των τουριστικών προορισμό)V, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμους πόρους για τους 

τουριστικούς φορείς. Απόρροια των παραπάνω είναι η σωστf1 επένδυση των 

εξοικονομημένων πόρων για τ~1 δημιουργία οικονομιών κλίμακας. 

Η δημοτικότητα και η αρέσκεια 1Ί δυσαρέσκεια των υποψήφιων καταναλωτών στο Facebook 

είναι ποσοτικά και ποιοτικά μετρήσιμη μέσω των δυνατοτήτων πο11 δίνεται από τα διάφορα 

groups και τις σελίδες των τουριστικών προορισμών. Με αυτό τuν τρόπο γίνεται εύλογα 

αντιληπτή η άμεση συσχέτιση του bι-and με τη δράση του καταναλωτικού κοινού, δηλαδή, 

τα κοινωνικά δίκτυα δεύτερης γενιάς «εξουσιοδοτούν» τον κάθε χρήστ~1 στ~1 διαμόρφωση, 

εξέλιξη, και προώθηση του περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό κατά την προσωπική τους 

βούληση. 

Ανεξάρτ~1τα από την πολιτική του κυβερνώντος κόμματος, για την προώθηση του 

τουρισμού θα πρέπει να ενισχύεται συστηματικά η εικόνα του προορισμού. Διαφορετικά, θα 

μπορούσε να προκληθεί σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών - χρηστό)ν του διαδικτύου. 

Επειδή οι πρακτικές της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες σε τουριστικούς 

προορισμούς βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, η ενσωμάτωση της διαδικτυακής 

προώθησης έχει συνεργικές προοπτικές. 

Εκτός των άλλων, παρατηρήθηκαν αλλαγές στις ταξιδιωτικές τάσεις, καθώς 

ξεφεύγουν από τα κλασικά πρότυπα (αξιοθέατα, ήλιος και θάλασσα, κλπ) και πηγαίνουν 

προς την αναζ1Ίτηση αυθεντικών εμπειριών. 

Επίσης, ο σημερινός ταξιδιώτης είναι πιο ενημερωμένος και έμπειρος από ποτέ και 

έχει πληθώρα αξιόλογων προορισμών για να επιλέξει. Επομένως η μάχη της διεκδίκησης 

του δεν είναι εύκολη υπόθεση, με τους περισσότερους προορισμούς σήμερα να προσφέρουν 
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θαυμάσια ξενοδοχεία, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, είτε ανήκουν σε πλούσια είτε σε 

πτωχότερα κράτη. 

Η δημιουργία μιας διαφοροποιημένης και ισχυρ11ς εμπορικής ταυτότητας (brand), 

είναι πλέον μονόδρομος για κάθε κράτος, ώστε να μη μείνει πίσω στις εξελίξεις του ανταγωνισμού. 

Η βελτίωση της ποιότητας των ιστοσελίδων είναι αναγκαία για λόγους κυρίως ανταγωνιστικούς. 

Ενώ το διαδικτυακό μάρκετινγκ φαίνεται να βοηθά τον χρήστη στην εξοικονόμηση χρημάτων και 

χρόνου, επίσης, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών στρατηγικών από 

πλευράς των επιχειρήσεων. 

5.3 M~Ίnagerial implications 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η δημιουργία μιας ιστοσελίδας και η χρ11ση του Facebook ως 

ένα απλό εργαλείο διαφ1Ίμισης δεν αρκεί για μια ενεργ11 δραστηριότητα του μάρκετινγκ. Για 

την επιτυχ1Ί προσέλκυση καταναλωτικού κοινού και επομένως τη δημιουργία μιας ισχυρής 

επωνυμίας θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μια σειρά από οργανωμένες ενέργειες 

όπως: 

• Αύξηση της κυκλοφορίας περισσότερων «εικόνων» από τους τουριστικούς 

προορισμούς και παρακίνηση των καταναλωτών ώστε να εκφράσουν την άποψη 

τους μέσα από την εμπειρία τους είτε με τη μορφ11 ερωτηματολογίου είτε μέσα 

από έναν οργανωμένο διαδικτυακό διάλογο. Με αυτό τον τρόπο οι διάφοροι 

φορείς θα βελτιώσουν το παρεχόμενο προϊόν τους στηρίζοντας παράλληλα τους 

πελάτες τους και θα εντοπίσουν πιθανές αδυναμίες τους. Επίσης θα τεθούν οι 

προϋποθέσεις και οι βάσεις για το χτίσιμο μιας κοινωνικής εταιρικής ευθύνης 

που σχετίζεται άμεσα με την δημιουργία μιας καλ11ς επωνυμίας. 

• Επενδύσεις σε ηλεκτρονική διαφ1Ηιιση και ηλεκτρονικό μάρκετινγκ αφού ένας 

όλο και περισσότερος αριθμός επιχειρ1Ίσεων προωθείται διαδικτυακά 

• Στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες μεταξύ των επιχειρ1)σεων και των 

διαφόρων τουριστικών φορέων ώστε να ενισχυθεί η διαδικτυακ11 προώθηση και 
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να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά και άμεσα οι σχέσεις τους με τους 

καταναλωτές 

• Οργανωμένη και συνεχ11 έρευνα τουριστικής αγοράς ώστε να διαπιστωθούν οι 

νέες ταξιδιωτικές τάσεις οι οποίες μεταβάλλονται ραγδαία και παρεκκλίνουν 

σημαντικά από το τρίπτυχο (αξιοθέατα-1Ίλιος- θάλασσα) 

• Διαφοροποίηση και επανασχεδιασμός του τουριστικού προϊόντος βάση των 

ερευν<ί)V (μάρκετινγκ με επίκεντρο την αγορά) αφενός για να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για τις νέες τουριστικές τάσεις και αφετέρου για να 

γίνουν πιο ανταγωνιστικές και διαφοροποιημένες ως προς το παρεχόμενο προϊόν 

σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες. 

• Καλύτερο στήσιμο ιστοσελίδων πιο φιλικό προς τον αναγνώστη με γρ1iγορη 

προσ.βασιμότητα, περισσότερες διαθέσιμες γλώσσες (βελτίωση τεχνικών και 

γλωσσικών δυσκολιών) και παροχή πιο ολοκληρωμένων πληροφοριών. 
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