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Σύνοψη 

Στόχος 

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης 

αρχιτεκτονικής Branding για τουριστικούς προορισμούς σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Συνοπτικά, επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η υπάρχουσα κατάσταση στο 

Branding τουριστικών προορισμών, μέσω δευτερογενούς έρευνας, η οποία 

δομήθηκε σε δύο βασικές ενότητες, δηλαδή την μελέτη των υπαρχουσών 

δημοσιευμένων σχετικών ερευνών, καθώς και μέσω συλλογής στοιχείων από 

πραγματικούς προορισμούς, με οδηγό το θεωρητικό υπόβαθρο της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

 

Σχεδιασμός/ Μεθοδολογία 

Στο πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε η ανασκόπηση της προϋπάρχουσας 

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, ώστε να οριστούν με σαφήνεια οι έννοιες 

«brand», «branding» και «destination branding», καθώς και η προσέγγιση, η 

οποία θα υιοθετηθεί σχετικά με τους τουριστικούς προορισμούς. Εκ 

παραλλήλου, παρουσιάστηκαν και ορίστηκαν οι συνιστώσες των ανωτέρω 

εννοιών. 

Εν συνεχεία, αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, 

πραγματοποιήθηκε η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των συλλεχθέντων 

δεδομένων από πραγματικές περιπτώσεις τουριστικών προορισμών σε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
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Περιορισμοί έρευνας 

Δεδομένου του σκοπού και του σχεδιασμού της, η έρευνα αυτή έχει κάποιους 

σοβαρούς περιορισμούς. Καταρχάς, πρόκειται για δευτερογενή έρευνα, το 

οποίο σημαίνει ότι τίθεται θέμα διαθεσιμότητας, προσβασιμότητας και 

ακρίβειας των συλλεχθέντων δεδομένων. Επιπλέον, η έρευνα διεξήχθη σε 

μεμονωμένους πραγματικούς τουριστικούς προορισμούς. 

Έπειτα, η συνολική διάρκεια τη έρευνας ήταν περιορισμένη. Τέλος, ένας 

περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι ότι το Destination Branding είναι 

νέο, ως έννοια, και δεν έχει μελετηθεί εκτενώς, με αποτέλεσμα το θεωρητικό 

υπόβαθρο να είναι κάπως περιορισμένο. 

 

Προτάσεις 

Παρ’ όλους τους περιορισμούς, αναδείχθηκαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα 

από τη συγκεκριμένη μελέτη σχετικά με τη χρησιμότητα του branding στους 

προορισμούς. Με την κατασκευή του εννοιολογικού πλαισίου της εργασίας, 

μέσω της ανασκόπησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, 

καθίσταται σαφέστερο το branding προορισμών και το πως αξιοποιείται ή 

εφαρμόζεται ήδη από κάποιους προορισμούς. 

Έτσι, ενδιαφέρον για μελλοντική έρευνα θα παρουσίαζε η περαιτέρω 

διερεύνηση της ταυτότητας και της αξία της μάρκας, ως έννοιες σε σχέση με 

το destination branding. 

Επιπλέον, ενδιαφέρουσα έρευνα θα αποτελούσε η διερεύνηση και άλλων 

brand constructs, όπως brand personality, σε σχέση με το destination 

branding. 

Τέλος, μία σημαντική διάκριση, που διαπίστωσα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
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μελέτης μου και θα άξιζε να αξιοποιηθεί, είναι η διάκριση μεταξύ perceived και 

projected που προκύπτει για όλα σχεδόν τα brand constructs. 

 

Λέξεις- Κλειδιά: destination branding, brand equity, brand identity, 

αρχιτεκτονική branding, branding, προορισμός, place, place branding. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 
1.1 Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης  

 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής διατριβής είναι η παρουσίαση του 

Destination branding και ο προσδιορισμός της ενδεδειγμένης αρχιτεκτονικής 

branding για τουριστικούς προορισμούς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. Μερικοί από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς 

όπως π.χ. η Νέα Υόρκη, εκμεταλλευόμενοι το Destination branding 

κατόρθωσαν να αυξήσουν σημαντικά τόσο τις τουριστικές ροές τους όσο και 

τα έσοδά τους από αυτές. 

Ανάμεσα στις συνθήκες που καθιστούν το Branding Τουριστικών Προορισμών 

απαραίτητο είναι η όλο και αυξανόμενη δύναμη των διεθνών μέσων 

πληροφόρησης, το μειωμένο κόστος των διεθνών μετακινήσεων, η 

αυξανόμενη καταναλωτική δύναμη του κόσμου, ο φόβος της ισοπέδωσης της 

διαφορετικότητας, η σπάνια δεξαμενή διεθνών επενδυτών, ο ανταγωνισμός 

για εξειδικευμένους και επαγγελματίες μετανάστες. Για να είμαστε ακριβείς, το 

Destination Branding, συνδυαστικά σαν είδος πρώτης ανάγκης και σαν 

φαινόμενο προκαλείται από την παγκοσμιοποίηση, όπου η αγορά ιδεών, 

κουλτούρας, φήμης, συμπληρωματικά με τα προϊόντα, υπηρεσίες και 

κεφάλαια συγκεντρώνονται σε μια μοναδική παγκόσμια κοινότητα (Anholt, 

2005). Οι άνθρωποι, πλέον, μπορούν να δουλεύουν και να ζουν όπου 

πραγματικά θελήσουν, εγκαταλείποντας αποτυχημένα και παρηκμασμένα 

μέρη ώστε να έχουν περισσότερες ελπίδες (Kotler, 2004). Τα μέρη πάντα 

ήταν και θα είναι το αντικείμενο “μιας εσωτερικής ανάπτυξης και πτωτικών 

κύκλων (και) εξωτερικών αλλαγών και δυνάμεων πέραν του ελέγχου τους 



 
Κούγια Παναγιώτα  
Branding Τουριστικών Προορισμών: Προσδιορισμός της ενδεδειγμένης αρχιτεκτονικής Branding για 
τουριστικούς προορισμούς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Μ.Π.Σ. στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 

8 
 

(Kotler et al., 1993: 4). Έτσι, σε όποιο επίπεδο branding και να είμαστε 

(εθνικό, περιφερειακό, τοπικό), θα πρέπει να εκλαμβάνεται σαν στρατηγικός 

σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών, όπως εκλαμβάνεται η έννοια του 

branding στον ιδιωτικό τομέα σαν επιχειρηματικός στρατηγικός σχεδιασμός. 

Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει μια ανταγωνιστική αρένα όπου τα 

ανερχόμενα μέρη μπορούν να συναγωνιστούν με τη γοητεία και την 

ελκυστικότητα ήδη εδραιωμένων τοποθεσιών. Αν, όμως, δεν κρατάνε και 

εμπλουτίζουν τους πόρους τους, η εξωτερική μετανάστευση είναι 

αναπόφευκτη με τους κατοίκους να επιθυμούν μέρη γεμάτα με ευκαιρίες ώστε 

να εξασκήσουν τα επαγγελματικά τους χαρίσματα αλλά και να διασκεδάσουν, 

και τέλος να “είναι περήφανοι για τον τόπο τους” (Kotler, 2004: 12). Ως 

επισκέπτες, επενδυτές και κάτοικοι, όλοι μας έχουμε τη τάση να αναζητούμε 

την “αρμονική πόλη”, όπου οι διάφορες πτυχές των ανέσεων, της οικονομικής 

ανάπτυξης και της πολιτικής σταθερότητας μπορούν να ικανοποιήσουν τόσο 

τις ατομικές όσο και τις διαφορετικές μας απαιτήσεις (Paddison, 1993). 

Ο κύριος σκοπός του destination branding είναι να προωθεί μια θετική 

εικόνα (positive image) του προορισμού κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να μην 

καθίσταται απλά ελκυστικότερος σε πιθανούς επισκέπτες και τουρίστες, αλλά 

να καταφέρνει επίσης να κάνει τους ντόπιους να νιώσουν ένα αίσθημα 

υπερηφάνειας για την περιοχή στην οποία διαμένουν, καθώς και να τους 

δημιουργήσει την αίσθηση πως ο τόπος τους αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα στην διαμόρφωση του βιοτικού τους επιπέδου. Η αιτία που 

οδήγησε στην ευρεία υιοθέτηση του destination branding είναι ο ολοένα και 

αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών τουριστικών προορισμών. 

Αυτός ο ανταγωνισμός συνετέλεσε στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και 
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μεθόδων για την αποδοτικότερη προσέλκυση τουριστών.  

 
1.2 Στατιστικά στοιχεία  
       

Ο τουρισμός έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους και πολλά 

υποσχόμενους τομείς της οικονομίας. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο  

αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη δύναμη του τουρισμού για την 

ανάπτυξη και την ευημερία τους. Καθώς όλο και περισσότεροι τουριστικοί 

προορισμοί αναδύονται και ο ανταγωνισμός για τους επισκέπτες γίνεται όλο 

και πιο έντονος, η δυνατότητα ενός προορισμού να προβληθεί στην 

παγκόσμια σκηνή και να διαφοροποιηθεί από τους άλλους είναι όλο και πιο 

σημαντική.  

Εξαιρετικές αποδόσεις προοιωνίζονται για τον Ευρωπαϊκό τουρισμό το 2016 

μετά την αύξηση κατά 5% των διεθνών τουριστικών αφίξεων, η οποία 

κατεγράφη πέρυσι. Με βάση τα δεδομένα που αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής, ο 

Ευρωπαϊκός τουρισμός καταγράφει ένα καλό ξεκίνημα το 2016. Παρ 'όλα 

αυτά, εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με ζητήματα ασφάλειας και προστασίας 

καθώς και για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τα ταξίδια χωρίς διαβατήριο, 

οι οποίες ενδέχεται να εμποδίσουν την ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής, 

όπως προβλέπεται (European Travel Commission, 2016). 

Οι διεθνείς τουριστικές εισπράξεις σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο 

αυξήθηκαν κατά 3,6% το 2015, και συνάδουν απολύτως με την αύξηση 4,4% 

στις διεθνείς αφίξεις. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο παγκόσμιος τουρισμός 

αυξάνεται ταχύτερα από τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, αυξάνοντας το 

μερίδιο του τουρισμού στις εξαγωγές παγκοσμίως σε 7% το 2015. Η συνολική 

αξία των εξαγωγών από το διεθνή τουρισμό ανήλθε σε US$ 1.4 

τρισεκατομμύρια. (European Tourism 2016, Trends & Prospects (Q1/2016)) 
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Εν κατακλείδι, όλα τα παραπάνω καθώς και η ανάλυση της παρούσας 

κατάστασης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν αναπτυσσόμενο 

κλάδο και η ανάγκη διαφοροποίησης είναι πιο έντονη από ποτέ, με τον τρόπο 

που εξελίσσεται ο παγκόσμιος χάρτης.  

 

1.3 Αντικείμενο και Στόχοι Έρευνας  

     

Στόχος μας στην παρούσα διπλωματική διατριβή είναι να 

διερευνήσουμε τι είναι το branding τουριστικών προορισμών, μέσω 

δευτερογενούς έρευνας στις υπάρχουσες μελέτες σχετικά με το αντικείμενο, 

καθώς και να καταλήξουμε σε συμπέρασμα σχετικά με την ενδεδειγμένη 

αρχιτεκτονική branding σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αυτό 

καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντικό, λόγω και του περιβάλλοντος/ πλαισίου 

οικονομικής  αστάθειας που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια ως συνέπεια της  

οικονομικής κρίσης, καθώς και του ασταθούς περιβάλλοντος που 

δημιουργούν οι αλλαγές που συντελούνται στο διεθνή τουρισμό σχετικά με τα 

ταξίδια χωρίς διαβατήριο. 

 

1.4 Δομή Μελέτης 
 
 
Αυτή η διπλωματική βασίζεται στη θεωρητική προσέγγιση των εννοιών και 

διασαφηνίζει όλες τις έννοιες και την ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων με 

την αξιοποίηση της θεωρίας. Οπότε, συνοπτικά:  

 

Το Κεφάλαιο 2 της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της σχετικής με το 

θέμα βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Ορίζονται όλες οι έννοιες και το 
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θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. 

 

Ακολουθεί το Κεφάλαιο 3, στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς το θεωρητικό 

πλαίσιο και η διαδικασία της συλλογής των δεδομένων σχετικά με τις 

πραγματικές περιπτώσεις, οι οποίες αναλύονται ως case studies. 

 

Έπειτα, στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η ανάλυση και συζήτηση των 

αποτελεσμάτων και των δεδομένων με τα συμπεράσματα που προκύπτουν. 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις 

για μελλοντική έρευνα. 

 

Τέλος, στο Παράρτημα ο αναγνώστης μπορεί να βρει screenshots από τα 

site, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές για τη συλλογή δεδομένων, 

χρήσιμες εικόνες για να αντιληφθεί κάποια κομμάτια από το κυρίως κείμενο, 

τα οποία δεν συμπεριελήφθησαν στο κυρίως κείμενο της μελέτης, ώστε να 

είναι ευανάγνωστο. 

 

1.5. Ευχαριστίες 
 
Η παρούσα εργασία αποτελεί διπλωματική εργασία για την ολοκλήρωση του 

μεταπτυχιακού προγράμματος  «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων» του 

τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

Πριν από το κύριο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αισθάνομαι 

την υποχρέωση να ευχαριστήσω ορισμένους από τους ανθρώπους που 

γνώρισα, συνεργάστηκα μαζί τους και έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

πραγματοποίησή της.  



 
Κούγια Παναγιώτα  
Branding Τουριστικών Προορισμών: Προσδιορισμός της ενδεδειγμένης αρχιτεκτονικής Branding για 
τουριστικούς προορισμούς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Μ.Π.Σ. στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 

12 
 

Πρώτο από  όλους θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου,   

κύριο Κούτουλα Δημήτρη για την πολύτιμη καθοδήγηση του, την εμπιστοσύνη 

και εκτίμηση που μου έδειξε. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου Σπύρο και Ανθή, καθώς και τον 

γιό μου Ανδρέα, που με αμέριστη υπομονή και κουράγιο πρόσφεραν την 

απαραίτητη ηθική συμπαράσταση για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής 

μου εργασίας.  
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Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 
 
2.1  Βασικές έννοιες και ορισμοί 
 
 
2.1.1 Brand και Branding 
 
Το branding σαν ιδέα ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα με την ανάπτυξή 

εμπορικών σημάτων προϊόντων όπως το Quaker Oats και την Gillette (Low 

and Ronald, 1994). Ένας ορισμός του τι σημαίνει brand δόθηκε από την 

American Marketing Association ως  “όνομα, ορισμός, σήμα, σύμβολο ή 

σχέδιο, ή ένας συνδυασμός όλων ώστε να αναγνωρίζεται τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες ενός καταστήματος ή πωλητή ή πολλών πωλητών ώστε να 

διαφοροποιείται το προϊόν αυτό από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών (Kotler 

et al., 2002: 469). Αν και έχει λάβει κακή κριτική για το λόγο ότι επικεντρώνεται 

κυρίως στο προϊόν, αυτός ο ορισμός έχει αντέξει στη σύγχρονη βιβλιογραφία 

(Wood, 2000) και προσδιορίζεται ως το κοινό σημείο εκκίνησης για ο,τιδήποτε 

έχει σχέση με εμπορικά σήματα και brands γενικά (Kerr, 2006). 

 
Πριν εισχωρήσουμε περαιτέρω στο θέμα του destination branding, ας δούμε 

αναλυτικότερα τι ακριβώς είναι ένα brand και τι λειτουργία εξυπηρετεί. Ένα 

brand, πέρα από αναγνωριστικό ρόλο, κατά κύριο λόγο εκπροσωπεί τον ίδιο 

τον οργανισμό, τη φήμη του, τις βασικές του αξίες (Gilmore, 2002). Βασικά, 

ένα brand είναι μια οπτική αναπαράσταση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

του προϊόντος ενός οργανισμού -τόσο σε λειτουργικό όσο και σε μη 

λειτουργικό επίπεδο- η οποία προσδίδει ένα συγκεκριμένο σχετικό μήνυμα 

στον καταναλωτή (Morgan 2002). 

Από την οπτική του μεμονωμένου πελάτη, ένα brand μπορεί να οριστεί ως το 
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σύνολο όλων των εμπειριών  του / της, και χτίζεται  σε καθένα από τα σημεία 

επαφής με τον πελάτη (Kapferer, 2004). Ένα επιτυχημένο brand είναι ένα 

αναγνωρίσιμο προϊόν, υπηρεσία, πρόσωπο ή προορισμός, επενδυμένο με 

τέτοιο τρόπο ώστε ο αγοραστής ή ο χρήστης να αντιλαμβάνεται σχετική, 

μοναδική και προστιθέμενη αξία που ανταποκρίνεται περισσότερο στις 

ανάγκες του (Chernatony και McDonald, 1998). 

 

Σύμφωνα με τον Keller (2003a), η γνώση του καταναλωτή για το brand μπορεί 

να οριστεί με βάση προσωπικά νοήματα αποθηκευμένα στη μνήμη του 

καταναλωτή, τα οποία σχετίζονται με περιγραφικά χαρακτηριστικά και 

πληροφορίες σχετικές με αξιολογικές διατυπώσεις για το brand. Διαφορετικές 

πηγές και επίπεδα γνώσης, όπως η αναγνωρισιμότητα, τα χαρακτηριστικά, τα 

οφέλη, οι εικόνες, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι στάσεις και οι εμπειρίες 

συνδέονται με ένα brand και την κατανόηση του από τον καταναλωτή. 

 

Το brand, κατά μία έννοια, λειτουργεί ως μια αξιόπιστη εγγύηση για το προϊόν, 

την υπηρεσία ή τον προορισμό επιτρέποντας στον καταναλωτή να 

προσδιορίσει σαφώς και να συγκεκριμενοποιήσει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες 

ή τους προορισμούς που πραγματικά του προσφέρουν προστιθέμενη αξία 

(Murphy, 1998). 

Από την πλευρά του καταναλωτή, ένα brand μπορεί να θεωρηθεί ότι 

συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που 

έχει αποκομίσει ο καταναλωτής από το προϊόν (Keller, 1993). Βλέποντας ή 

ακούγοντας το brand έρχονται στο μυαλό του καταναλωτή, συσχετίσεις που 

έχουν να κάνουν με το προϊόν ή με τον οργανισμό που το κατασκευάζει. 
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Μπορεί, επίσης, να δράσει καθοριστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Έτσι, “ο βαθύτερος ρόλος ενός brand είναι το να εμφυσήσει αισθήματα 

εμπιστοσύνης, αυτοπεποίθησης, status και αποκλειστικότητας” τα οποία θα 

κάνουν τον καταναλωτή να το προτιμήσει έναντι των υπολοίπων προϊόντων 

(Garcia, 2012).  

Οι επιχειρηματίες δημιουργούν μια ταυτότητα του brand για το προϊόν 

τους και το brand image είναι αυτό που τελικά ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται 

(Qu, 2011). Το brand image συνιστάται από τρεις διαφορετικούς τύπους 

αλληλένδετων μεταξύ τους συσχετίσεων, τις οποίες οι καταναλωτές θεωρούν 

ως κοινώς διαδεδομένες αντιλήψεις: τα γνωρίσματα του προϊόντος, τα οφέλη 

από τη χρήση του και η στάση τους απέναντι στο προϊόν (Keller, 1993). Τα 

γνωρίσματα είναι τα περιγραφικά χαρακτηριστικά τα οποία ο καταναλωτής 

θεωρεί ότι το προϊόν έχει. Τα γνωρίσματα περιλαμβάνουν φυσικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, τιμή, πληροφορίες που αναγράφονται στην 

συσκευασία καθώς και τις αντιλήψεις των μέσων χρηστών και καταστάσεις 

χρήσης. Τα οφέλη είναι η προσωπική αξία που προσδίδουν οι καταναλωτές 

στα γνωρίσματα του προϊόντος (Κeller 1993). Είναι η αξία που αποκομίζουν 

από το προϊόν τόσο λειτουργικά όσο και συναισθηματικά και κοινωνικά. 

Τέλος, η στάση των καταναλωτών έχει να κάνει με το πως οι καταναλωτές 

αξιολογούν το προϊόν (ευνοϊκά ή μη ευνοϊκά) και συχνά αποτελούν την βάση 

για τη σκιαγράφηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών (Κeller 1993). H 

στάση είναι μια συνάρτηση των δύο προηγούμενων συσχετίσεων: των 

γνωρισμάτων και των οφελών. 

Οι δραστηριότητες marketing μπορούν να επηρεάσουν το ποιοι 

συσχετισμοί πραγματοποιούνται  σχετικά με ένα προϊόν, μία υπηρεσία ή έναν 



 
Κούγια Παναγιώτα  
Branding Τουριστικών Προορισμών: Προσδιορισμός της ενδεδειγμένης αρχιτεκτονικής Branding για 
τουριστικούς προορισμούς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Μ.Π.Σ. στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 

16 
 

προορισμό και πόσο ισχυροί αυτοί είναι.    

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό του brand image είναι το πόσο 

ιδιαίτεροι είναι οι συσχετισμοί που αφορούν ένα συγκεκριμένο brand σε σχέση 

με τον ανταγωνισμό. Ένα brand αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για μια εταιρεία 

αν κατορθώνει να δημιουργεί ισχυρούς, ευνοϊκούς και ιδιαίτερους 

συσχετισμούς στον καταναλωτή σε σχέση το προϊόν (Keller, 1993). Ένα 

brand, το οποίο κάνει αποτελεσματικά αυτά τα τρία είναι περισσότερο πιθανό 

να έρθει στο μυαλό σε μια κατάσταση αγοράς και να διαφοροποιηθεί από τον 

ανταγωνισμό. Ένα προϊόν, λοιπόν, ή υπηρεσία, η οποία καταφέρνει να 

διαφοροποιηθεί επιτυχώς μειώνει την αναλωσιμότητά του και έτσι, ένα brand 

μπορεί να αποδειχθεί ισχυρό εργαλείο στην καθιέρωση της αφοσίωσης των 

καταναλωτών (brand loyalty). Οι μέχρι τώρα μελέτες είχαν ως στόχο να 

ορίσουν το brand identity και το brand equity, καθώς αποτελούν τα δύο 

βασικά στοιχεία για να οριστεί η στρατηγική branding ενός προορισμού και για 

την τοποθέτηση του brand στο μυαλό του καταναλωτή. (Risitano, 2004)  

 

2.1.2 Ορισμοί Brand identity 
 
 
Μία πολύ σημαντική έννοια για τον ορισμό της αξίας του brand είναι η 

ταυτότητα του brand (brand identity), η οποία ορίζεται ως ο μοναδικός 

συνδυασμός συσχετίσεων του brand (brand associations) που 

αντιπροσωπεύουν ό, τι συμβολίζει και υπόσχεται το brand στους πελάτες 

(Aaker, 1991).  

O Aaker, επίσης, αντιλαμβάνεται εννοιολογικά την ταυτότητα της μάρκας ως 

ένα μοναδικό σύνολο συσχετίσεων του brand αποτελούμενο από τη βασική 

και την εκτεταμένη ταυτότητα του brand.  
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 Ως βασική ορίζει την κεντρική διαχρονική ουσία της μάρκας, τον πυρήνα της 

ταυτότητας, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας, το προφίλ του χρήστη.  

 Ως εκτεταμένη ορίζει τα διάφορα στοιχεία της ταυτότητας της μάρκας, τα 

οποία προσαρμόζονται σε νέες αγορές και προϊόντα. 

Για να είναι αποτελεσματική, η ταυτότητα της μάρκας θα πρέπει να 

συντονιστεί με τους πελάτες, να διαφοροποιεί το brand από τους 

ανταγωνιστές, και να αντιπροσωπεύει ό, τι μπορεί και θα κάνει με την πάροδο 

του χρόνου ο οργανισμός (Aaker & Joachimsthaler, 2000). 

Το κλειδί για ένα επιτυχημένο brand είναι να γίνει κατανοητό πώς να 

αναπτυχθεί η ταυτότητα του brand, τι ακριβώς αντιπροσωπεύει το brand και  

αυτό να εκφραστεί αποτελεσματικά μέσω της ταυτότητας (Aaker, 1996). 

Μια ισχυρή ταυτότητα που έχει γίνει καλά κατανοητή και οι πελάτες τη 

βιώνουν και έχουν εμπειρίες βοηθά στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης που, με τη 

σειρά της, οδηγεί σε διαφοροποίηση της μάρκας από τον ανταγωνισμό.  

Μια εταιρεία χρειάζεται να καθορίσει μια σαφή, συνεκτική και συνεπή 

ταυτότητα του brand συνδέοντας τα χαρακτηριστικά του brand με τον τρόπο 

με τον οποίο αυτά κοινοποιούνται στον πελάτη. 

 

2.2 Εισαγωγή στο Brand Equity 

Ίσως το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο μίας εταιρείας για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας του μάρκετινγκ είναι η γνώση, η οποία έχει δημιουργηθεί 

σχετικά με τη μάρκα στο μυαλό των καταναλωτών από την επένδυση της 

εταιρείας σε προηγούμενα προγράμματα μάρκετινγκ (Keller, 1993).  

Μία μάρκα σήμερα είναι πολλά περισσότερα από ένα όνομα ή ένα σύμβολο. 
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Καθίσταται, κυρίως, μία συνιστώσα της σχέσης και της εμπειρίας που ο 

καταναλωτής έχει με τη μάρκα (Saviolo, 2002). 

Η προσπάθεια να οριστεί η σχέση μεταξύ των καταναλωτών και της μάρκας 

είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του όρου “brand equity” στη βιβλιογραφία 

του μάρκετινγκ (Wood, 2000).  

Υπήρξαν δύο βασικά κίνητρα για τη μελέτη του brand equity.  

Το ένα είναι οικονομικής φύσεως κίνητρο, με στόχο τον υπολογισμό της αξίας 

της μάρκας ακριβέστερα για οικονομικούς σκοπούς, για τυχόν συγχώνευση, 

εξαγορά ή εκποίηση. 

Ένας δεύτερος λόγος για τη μελέτη του brand equity απορρέει από ένα 

στρατηγικής φύσεως κίνητρο με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 

προγραμμάτων μάρκετινγκ (Keller, 1993).  

2.2.1 Ορισμοί Brand Equity 

Παρά την ύπαρξη πολυάριθμων ορισμών του brand equity στη βιβλιογραφία, 

παρατηρείται ελάχιστη ομοφωνία σχετικά με το τι ακριβώς σημαίνει (Park and 

Srinivasan, 1994). Συμφωνία δεν εντοπίζεται ανάμεσα στους ερευνητές σε 

θεωρητικό επίπεδο, ούτε σχετικά με τις συνιστώσες του brand equity. Η ευρεία 

σημασία, η οποία του αποδίδεται κινείται στο πλαίσιο του ορισμού του 

Farquhar (1989) ως η αξία η οποία προστίθεται από την μάρκα στο προϊόν 

(Aaker, 1991; Keller, 1993; Leuthesser, 1988; Srivastava and Shocker, 1991; 

Yoo and Donthu, 2001).  

Μία σημαντική ομοφωνία ανάμεσα στους ορισμούς είναι ότι το brand equity 

είναι η διαφορική αξία ενός προϊόντος εξαιτίας της μάρκας (Srivastava and 

Shocker, 1991). 

Οι ορισμοί του brand equity μπορούν, σε γενικές γραμμές, να ταξινομηθούν 
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σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που υιοθετούν την οικονομική προσέγγιση 

(Kapferer, 2004; Feldwick, 1996; Simon and Sullivan, 1990), η οποία δεν 

εξετάζεται στην παρούσα έρευνα και σε αυτές, οι οποίες εστιάζουν στον 

καταναλωτή και ορίζουν το brand equity ως την αξία της μάρκας για τον 

καταναλωτή (Aaker, 1991; Kamakura and Russell, 1993; Keller, 1993).  

 

Για να καταστεί σαφής η προσέγγιση, θεωρείται χρήσιμη η παράθεση των 

ορισμών του brand equity, οι οποίοι περιλαμβάνουν όρους οικονομικής αξίας 

ή περιγράφουν το brand equity χωρίς να εστιάζουν στον καταναλωτή 

(customer-based).  

Οι Simon and Sullivan (1990) όρισαν το brand equity σε όρους σταδιακά 

αυξανόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες θα είναι αποτέλεσμα 

της μάρκας του προϊόντος σε σύγκριση με τα έσοδα που θα προκύψουν για 

το ίδιο προϊόν χωρίς το όνομα της μάρκας.  

Οι Feldwick (1996) και Kapferer (2004) υιοθετούν μία ευρύτερη προοπτική 

σχετικά με τον ορισμό του brand equity. Συνδυάζουν το customer-based 

brand equity με το financial equity της μάρκας. Αντιλαμβάνονται, λοιπόν, το 

brand equity με τρείς διαφορετικούς τρόπους:  

Πρώτον και κύρια, ως τη συνολική αξία της μάρκας, όταν πωληθεί ή στον 

ισολογισμό της εταιρείας, 

Δεύτερον, ως μέτρο της δύναμης της προσήλωσης του καταναλωτή στη 

μάρκα, 

Τέλος, ως περιγραφή των συσχετίσεων και αντιλήψεων του καταναλωτή 

σχετικά με τη μάρκα.  
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Επιπροσθέτως, το brand equity ορίζεται ως η διαφορική ετήσια συνεισφορά 

($) της μάρκας σε σύγκριση με το υποκείμενο προϊόν (ή υπηρεσία) χωρίς 

προσπάθειες χτισίματος της μάρκας από τους Srinivasan, Park and Chang 

(2005). 

Ο Leuthesser (1988) ορίζει το brand equity ως το σύνολο των συσχετίσεων 

και των συμπεριφορών των καταναλωτών, των καναλιών διανομής και των 

συνεργαζόμενων εταιρειών μίας μάρκας, οι οποίες επιτρέπουν στη μάρκα να 

έχει περισσότερα κέρδη και μεγαλύτερα περιθώρια σε σχέση με το τι θα 

μπορούσε να πετύχει χωρίς το όνομα της μάρκας.  

Συμβαδίζει ουσιαστικά με ό, τι υποστηρίζει ο Aaker (1991): «οι δυνατές 

μάρκες συνήθως αποφέρουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και καλύτερη 

πρόσβαση στα κανάλια διανομής.».  

Ο Aaker (1991), λοιπόν, περιγράφει το brand equity ως το σύνολο του 

ενεργητικού και του παθητικού που συνδέονται με τη μάρκα, το όνομά της και 

το σύμβολό της, τα οποία προσθέτουν ή αφαιρούν από την αξία του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας στην εταιρεία ή/ και στους πελάτες αυτής της 

εταιρείας.  

Ο Srinivasan (1979) ορίζει το brand equity ως το συστατικό της συνολικής 

προτίμησης, το οποίο δεν εξηγείται από αντικειμενικά μετρήσιμα 

χαρακτηριστικά.  

Και τέλος, κατά Park and Srinivasan (1994) είναι η διαφορά ανάμεσα στη 

συνολική προτίμηση της μάρκας και την προτίμηση με βάση πολλαπλά 

αντικειμενικά μετρήσιμα χαρακτηριστικά. 

Στη συνέχεια, περιγράφεται η έννοια του customer-based brand equity και οι 

ορισμοί του, οι οποίοι απολαμβάνουν την ευρύτερη αποδοχή. 
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2.2.2 Ορισμοί Customer-based Brand Equity 

Ως εννοιολογική βάση για τον ορισμό του customer-based brand equity 

χρησιμεύουν τα εξής: 

 Πρώτον, το brand equity γίνεται αντιληπτό από την προοπτική του 

μεμονωμένου πελάτη (customer-based) και 

 Δεύτερον, το customer-based brand equity συμβαίνει όταν ο πελάτης είναι 

εξοικειωμένος με την μάρκα και διαθέτει ευνοϊκές, δυνατές και μοναδικές 

συσχετίσεις της μάρκας στην μνήμη του (Kamakura and Russel, 1991).  

Ξεκινάμε, λοιπόν, τη διερεύνηση της έννοιας, όπως έχει οριστεί από 

πολυάριθμες μελέτες εστιάζοντας στον καταναλωτή και την αξία της μάρκας 

γι’ αυτόν. Η προσέγγιση αυτή, άλλωστε, υιοθετείται από την παρούσα έρευνα.  

Ο Keller (1993), ορίζει το customer-based brand equity ως τη διαφορική 

επίδραση (differential effect) της γνώσης της μάρκας στην ανταπόκριση του 

καταναλωτή στο μάρκετινγκ της μάρκας. 

Η διαφορική επίδραση (differential effect) προσδιορίζεται με τη σύγκριση 

της ανταπόκρισης του καταναλωτή στο μίγμα μάρκετινγκ της μάρκας με την 

ανταπόκριση στο ίδιο μίγμα μάρκετινγκ για ένα ανώνυμο ή πλασματικά 

ονοματισμένο προϊόν ή υπηρεσία (Keller, 1993).  

Ο Keller (1993) ορίζει τη γνώση της μάρκας ως αποτελούμενη από την 

αναγνωρισιμότητα της μάρκας και την εικόνα της μάρκας.  

 Η ανταπόκριση του καταναλωτή στο μάρκετινγκ ορίζεται σε όρους 

αντιλήψεων, προτιμήσεων και συμπεριφοράς του καταναλωτή, όπως 

προκύπτουν από τις δραστηριότητες που ορίζει το μίγμα μάρκετινγκ (Keller, 

1993).  

Εν συνεχεία, οι Kamakura and Russel (1991), υιοθετώντας το θεωρητικό 
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πλαίσιο του Keller (1993), όρισαν το customer-based brand equity ως την 

αντιληπτή ποιότητα, η οποία προκύπτει από τα υλικά και άυλα στοιχεία της 

μάρκας. 

Ο Winters (1991) συσχετίζει το brand equity με την προστιθέμενη αξία 

προτείνοντας ότι το brand equity περιλαμβάνει την αξία η οποία προστίθεται 

στο προϊόν από τις συσχετίσεις και τις αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά 

με το όνομα της μάρκας.  

Χρησιμοποιώντας, επίσης, πελατοκεντρική και συμπεριφορική οπτική του 

brand equity, οι Yoo and Donthu (2001) το όρισαν ως τη διαφορετική 

ανταπόκριση των καταναλωτών σε μία μάρκα σε σχέση με ένα ανώνυμο 

προϊόν, όταν και τα δύο διαθέτουν ερεθίσματα μάρκετινγκ και προϊοντικά 

χαρακτηριστικά του ίδιου επιπέδου (Yoo and Donthu, 2001).  

 

Μία μάρκα λέγεται ότι έχει θετικό ή αρνητικό customer-based brand equity 

όταν οι πελάτες αντιδρούν περισσότερο ή λιγότερο θετικά σε ένα στοιχείο του 

μίγματος μάρκετινγκ της μάρκας σε σχέση με την περίπτωση που το ίδιο 

στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ αποδίδεται σε ένα πλασματικά 

ονοματισμένο ή ανώνυμο προϊόν ή υπηρεσία (Keller, 1993). 

 

2.2.3 Διαστάσεις του Customer-based Brand Equity και θεωρητικό 

πλαίσιο 

Τα δύο κύρια θεωρητικά πλαίσια του Customer-based brand equity  είναι 

τα εξής:  

 Ο Keller (1993) με τη γνώση της μάρκας ως αποτελούμενη από δύο 

συνιστώσες: την αναγνωρισιμότητα της μάρκας και την εικόνα της μάρκας, και 
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ο Aaker (1991) με τον πιο ευρέως αποδεκτό και κατανοητό ορισμό.  

 Ο Aaker (1991) ορίζει πέντε συνιστώσες του brand equity: προσήλωση στην 

μάρκα, αναγνωρισιμότητα της μάρκας, αντιληπτή ποιότητα, συσχετίσεις της 

μάρκας και άλλα περιουσιακά στοιχεία της μάρκας. 

Η γνώση της μάρκας γίνεται αντιληπτή σύμφωνα με το μοντέλο συνειρμικής 

μνήμης σε όρους δύο συνιστωσών, της αναγνωρισιμότητας της μάρκας και 

της εικόνας της μάρκας (Keller, 1993).  

Η αναγνωρισιμότητα της μάρκας αναφέρεται στην ικανότητα του πιθανού 

αγοραστή να αναγνωρίσει ή να ανακαλέσει ότι η μάρκα αποτελεί μέρος μίας 

συγκεκριμένης προϊοντικής κατηγορίας (Aaker, 1991). Αυτή η διάσταση 

σχετίζεται με την δύναμη της παρουσίας της μάρκας στο μυαλό των 

καταναλωτών και συνήθως μετράται μέσω της αναγνώρισης και της 

ανάκλησης της μάρκας υπό διαφορετικές συνθήκες (Keller, 1993; Aaker, 

1991).  

Η αναγνωρισιμότητα της μάρκας είναι μία σημαντική και πολλές φορές 

υποτιμημένη συνιστώσα του brand equity, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις 

αντιλήψεις και τις στάσεις.  

Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

επιλογή μάρκας, ακόμα και για την προσήλωση σ’ αυτήν. Η αναγνωρισιμότητα 

της μάρκας αντανακλά τη θέση της μάρκας στο μυαλό των καταναλωτών. 

Υπάρχουν επίπεδα αναγνωρισιμότητας, τα οποία είναι τα εξής: 

� Αναγνώριση 

� Ανάκληση 

� Πρώτο στο μυαλό 

� Κυριαρχία της μάρκας  

� Γνώση της μάρκας 
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� Άποψη για τη μάρκα 

Η αναγνώριση της μάρκας σχετίζεται με την ικανότητα του καταναλωτή να 

επιβεβαιώσει πρότερη έκθεση στην μάρκα όταν του δίνεται ως ερέθισμα 

(Keller, 1993). 

Η ανάκληση της μάρκας σχετίζεται με την ικανότητα του καταναλωτή να 

ανακαλέσει τη μάρκα όταν του δίνεται η προϊοντική κατηγορία, οι ανάγκες που 

καλύπτονται από την κατηγορία ή κάποιο άλλο ερέθισμα (Keller, 1993).  

 

Εν συνεχεία, ο Aaker (1991) ορίζει τις συσχετίσεις της μάρκας ως οτιδήποτε 

συνδέεται με την μνήμη της μάρκας.  

Οι βασικοί συσχετισμοί/ διαφοροποίηση, ως συνιστώσα του brand equity, 

συμπεριλαμβάνουν τις βασικές διαστάσεις της εικόνας της προϊοντικής 

κατηγορίας ή της μάρκας (Aaker, 1991).  

Η εικόνα της μάρκας αναφέρεται στο σύνολο των συσχετίσεων που 

συνδέονται με την μάρκα και οι καταναλωτές διατηρούν στη μνήμη τους 

(Keller, 1993).  

Αυτές οι συσχετίσεις μπορεί να προέρχονται από μία ευρεία ποικιλία πηγών 

και ποικίλουν ανάλογα με την ευνοϊκότητα, τη δύναμη και τη μοναδικότητά 

τους (Keller, 1993).  

Η διαφοροποίηση είναι ένα συμπερασματικό χαρακτηριστικό της μάρκας. Αν 

μία μάρκα δεν γίνεται αντιληπτή ως διαφορετική, τότε θα αντιμετωπίσει 

προβλήματα με την υποστήριξη μίας υψηλότερης τιμής ή τη διατήρηση μίας 

τιμής για την εξασφάλιση ενός ελκυστικού περιθωρίου κέρδους (Aaker, 1991).  

Οι συσχετίσεις της μάρκας μπορούν να διαφοροποιηθούν σε σχέση με το 

επίπεδο αφαίρεσης σε: χαρακτηριστικά, οφέλη και στάσεις (Keller, 1993).  
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Τα χαρακτηριστικά είναι οι περιγραφικές λειτουργίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν 

ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Τα οφέλη είναι η προσωπική αξία, την οποία 

αποδίδουν οι καταναλωτές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. Οι στάσεις ορίζονται ως η συνολική εκτίμηση μίας μάρκας (Keller, 

1993).   

Οι συσχετίσεις διαφέρουν ανάλογα με το πόσο ευνοϊκά αξιολογούνται. 

Επιπλέον χαρακτηρίζονται ανάλογα με τη δύναμη της σύνδεσης με την μνήμη 

της μάρκας. Τέλος, μπορούν να χαρακτηριστούν με κριτήριο αν είναι κοινές με 

άλλες ανταγωνιστικές μάρκες (Keller, 1993).  

Παρά τη δυνατότητα της ταξινόμησης των συσχετίσεων σε πολλούς τύπους, 

εδώ επιλέγονται οι σχετικές με το προϊόν, όπως περιγράφονται στη 

βιβλιογραφία (Aaker, 1996).  

Η μάρκα ως προϊόν εστιάζει στην πρόταση αξίας της μάρκας. Η αντιληπτή 

αξία ορίζεται ως η συνολική αξιολόγηση από τον καταναλωτή της 

χρησιμότητας της μάρκας, βασιζόμενοι στις αντιλήψεις του τι λαμβάνουν και τι 

δίνουν ως αντάλλαγμα σε σύγκριση με άλλες μάρκες (Lassar et al., 1995; 

Netemeyer et al., 2004). 

Επιπροσθέτως, ο Aaker (1991) περιγράφει την προσήλωση στη μάρκα ως 

την εμπιστοσύνη που ένας καταναλωτής έχει στη μάρκα. Η προσήλωση στη 

μάρκα εκδηλώνεται με την πρόθεση αγοράς της μάρκας ως πρωταρχική 

επιλογή (Oliver, 1997). Η προσήλωση στη μάρκα μπορεί να αναπτυχθεί μέσω 

προσεκτικής μακροπρόθεσμης επένδυσης (Yoo et al., 2000). 

Ως βασικούς δείκτες της προσήλωσης του πελάτη χρησιμοποιεί την πρόθεση 

του καταναλωτή να πληρώσει premium  και την ικανοποίηση/ προσήλωση. Ως 

πρόθεση του καταναλωτή να πληρώσει premium  ορίζει πόσα περισσότερα 
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χρήματα θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει ένας καταναλωτής για μία μάρκα 

σε σχέση με μία άλλη ή ένα σύνολο άλλων μαρκών. Μπορεί να είναι υψηλή ή 

χαμηλή, θετική ή αρνητική, ανάλογα με τις δύο μάρκες που χρησιμοποιούνται 

στη σύγκριση.  

Τέλος, η αντιληπτή ποιότητα αποτελεί μία βασική συσχέτιση στο brand 

equity και αποτελεί μία από τις βασικές διαστάσεις του (Aaker, 1991).  

Η αντιληπτή ποιότητα ορίζεται ως η συνολική κρίση του καταναλωτή σχετικά 

με τη συνολική αριστεία και υπεροχή του προϊόντος. Δεν πρόκειται για την 

αντικειμενική ποιότητα του προϊόντος αλλά για τις υποκειμενικές κρίσεις των 

καταναλωτών, οι οποίες εξαρτώνται από τις αντιλήψεις τους (Zeithaml, 1988). 

2.3 Προορισμοί 

2.3.1 Place Marketing 

Οι προορισμοί επιδιώκουν να εφαρμόσουν τις αρχές του marketing µε σκοπό 

να βελτιώσουν τη θέση τους στον παγκόσμιο χάρτη. 

To Place Marketing είναι μία στρατηγικά σχεδιασμένη διαδικασία με 

πολυδιάστατο χαρακτήρα, η οποία αναφέρεται σε περιοχές (χώρες, 

περιφέρειες, πόλεις), με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αξίες, παραδόσεις και 

ιστορικό παρελθόν αλλά και με διαφορετική αντίληψη συμφερόντων και 

στόχων για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα τους. 

Με καταγωγή από τις αρχές του «παραδοσιακού επιχειρησιακού μάρκετινγκ», 

στο Place Marketing, προσδιορίζονται οι δυνητικές αγορές-στόχοι, γίνεται 

τμηματοποίηση των αγορών αυτών, αξιολογούνται τα κανάλια διανομής 

καθώς και τα μέσα προώθησης και υποστήριξης, οι στρατηγικές, οι τακτικές 

καθώς και τα εναλλακτικά σενάρια εφαρμογής (Ashworh & Voogd, 1990, 
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1994; van den Berg and Braun, 1999; Warnaby et al, 2005; Killingbeck & 

Trueman, 2002; Duffy, 1995; Metaxas, 2006, 2010) 

 
2.3.2 Place Branding 

 
Το place branding, το οποίο αποτελεί εργαλείο του place marketing, είναι ένας 

νέος όρος- ομπρέλα που περικλείει το nation branding, το region branding και 

το city branding. Το place branding είναι η διαδικασία της επικοινωνίας μιας 

εικόνας σε ένα συγκεκριμένο κοινό ή μια συγκεκριμένη αγορά γενικότερα. 

Είναι κατά κανόνα συσχετισμένο με την ιδέα ότι οι περιοχές βρίσκονται σε 

ανταγωνισμό με άλλες περιοχές με σκοπό τη διεκδίκηση ανθρώπων, πόρων ή 

επιχειρηματικών συμφερόντων. Το place branding μπορεί να οριστεί ως η 

διαδικασία που διενεργείται από δημόσιους φορείς και έχει ως στόχο τη 

δημιουργία ποικίλων δικτύων συσχετισμών στο μυαλό των ατόμων του target 

group, βασιζόμενα στην οπτική, λεκτική και συμπεριφορική έκφραση της 

περιοχής, η οποία ενσωματώνεται μέσω των στόχων, της επικοινωνίας, των 

αξιών καθώς και μέσω της γενικής κουλτούρας των ενδιαφερόμενων μερών 

της περιοχής και του συνολικού σχεδιασμού της περιοχής (Zenker & Braun, 

2010). Το place branding στοχεύει δηλαδή στο να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό 

αντίκτυπο για την περιοχή στο μυαλό εκείνων που ανήκουν στο target group. 

Το place branding μπορεί, επίσης, να θεωρηθεί ως ένα είδος “στρατηγικής 

διακυβέρνησης για την προβολή εικόνων και την διαχείριση των ατομικών και 

συλλογικών αντιλήψεων για περιοχές (Braun, Eshuis & Klijn, 2014, p. 64).  
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2.3.3 City Branding 

 

Το  city branding αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που 

διεξάγονται με σκοπό την μετατροπή μιας πόλης από περιοχή σε (τουριστικό) 

προορισμό. Όπως λέει και ο Robert Jones, διευθυντικός σύμβουλος στην 

διεθνή συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα brand Wolf Olins, “Το επιτυχές 

branding έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει μια πόλη σε ένα μέρος στο οποίο 

οι άνθρωποι θα επιθυμούν να διαμένουν, να εργάζονται και να το 

επισκέπτονται.” (Robert Jones, The Big Idea, 2008).Το city branding είναι μια 

έννοια που συχνά συγχέεται με την έννοια του city marketing. Η κύρια 

διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών προκύπτει από το γεγονός ότι το marketing 

χρησιμοποιεί ως οδηγητήρια αρχή τις επιθυμίες και ανάγκες του καταναλωτή 

για τις λειτουργίες ενός οργανισμού, ενώ αντίθετα στην περίπτωση του 

branding, το ρόλο αυτό τον έχουν ένα επιλεγμένο όραμα, μια αποστολή ή μια 

επιλεγμένη ταυτότητα. Το city branding αναφέρεται στην εφαρμογή των 

τεχνικών branding σε γεωγραφικές τοποθεσίες με την ευρύτατη έννοια της 

λέξης. (Ashworth, 2001) 

Το city branding δημιουργεί ένα ενιαίο brand για την πόλη και την 

επεκτείνει σε όλες τις αλληλεπιδράσεις και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της. 

Από την οπτική του πελάτη αυτό δημιουργεί μια μοναδική εικόνα της πόλης σε 

κάθε επίπεδο αλληλεπίδρασης. (Florian,  B., 2002) 

Ένα city brand δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υπόσχεση της αξίας του, 

μια υπόσχεση που πρέπει να τηρηθεί. Ένα καλό branding μπορεί να 

συνεισφέρει στο να κάνουμε τις πόλεις πιο επιθυμητές. Κάποια παραδείγματα 

πόλεων που έχουν διαμορφώσει ένα καλό brand είναι η Νέα Υόρκη, το Σαν 

Φρανσίσκο και το Παρίσι. Γίνεται αντιληπτό ότι τα επιτυχημένα city brands 
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εμπορευματοποίησαν (marketed) την ιστορία τους, το επίπεδο της περιοχής 

τους, το lifestyle τους, την κουλτούρα τους, την ποικιλομορφία τους. 

Επιπλέον, διαμόρφωσαν προληπτικά συνεργατικές ομόρρυθμες εταιρείες 

μεταξύ δήμων και κυβέρνησης με σκοπό την ενίσχυση και καλυτέρευση των 

υποδομών τους. (Ashworth, G.J. & H. Voogd, 1990) 

2.3.4 Destination branding 

 
To destination branding είναι ένα σχετικά νέο marketing concept για την 

βιομηχανία του τουρισμού, καθώς επίσης ως θέμα ακαδημαϊκής έρευνας. 

Αρκετή από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής είναι 

εστιασμένη στην σύγκριση του destination branding με το branding ενός 

καταναλωτικού προϊόντος και στο να διαλευκάνει το αν οι δύο αυτές πρακτικές 

είναι επαρκώς διαφορετικές μεταξύ τους, στο βαθμό που να συνιστούν 

ξεχωριστά επιστημονικά πεδία. 

Τα επαναλαμβανόμενα θέματα μέσα στους διάφορους κλάδους που 

αναλύουν τη θεωρία του destination branding περιλαμβάνουν: συγκρίσεις 

μεταξύ του branding σε προϊόντα/υπηρεσίες και προορισμούς/πόλεις (Gnoth, 

2002; Cai, 2002; Parkerson and Saunders, 2005; Kavaratzis and Ashworth, 

2005), σύγκριση μεταξύ του επιχειρηματικού branding και του branding των 

πόλεων (Olins, 2003; Trueman et al., 2004; Kavaratzis, 2004) και ομοίως με 

το γενικό επιχειρηματικό branding (Papadopolos and Heslop, 2002; Gnoth, 

2002), εντυπώσεις μεταξύ του destination branding και (επανα)τοποθέτησης 

του brand (Gilmore, 2002a, 2002b), δημιουργία εικόνας και ανοικοδόμηση του 

brand (Curtis, 2001; Hall, 2004), σημαντικότητα της μοναδικής ταυτότητας και 

χρήση των στοιχείων του branding (Cai, 2002) και ο ρόλος τον 
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συναισθηματικών συνδέσεων με τους καταναλωτές (Hall, 2004; Gilmore, 

2002b). 

Συμπληρωματικά, ένα ευρύ φάσμα και άλλων θεμάτων έχει εξερευνηθεί 

όπως: η εφαρμογή των εννοιών του branding σε διαφορετικές γεωγραφικές 

ενότητες χρησιμοποιώντας μεθοδολογία επιχειρηματικής ταυτότητας για να 

εξεταστούν οι παραφωνίες στις διεπαφές τους (Trueman et al., 2004), η 

διερεύνηση του “συνεργατικού” branding τοποθεσίας λαμβάνοντας υπόψη τα 

διάφορα χαρακτηριστικά και τις δομές της αγοράς στους διάφορους 

προορισμούς (Wang and Fesenmaier, 2006), η διερεύνηση των σχέσεων των 

ενδιαφερόμενων πλευρών με το brand για να αναγνωρίσουν το μέγεθος στο 

οποίο η τοπική κοινωνία έχει ασπαστεί την διεύθυνση του branding 

προορισμού (Morgan, 2004), την παροχή των κριτηρίων για την επιτυχία του 

brand ως βάση για την ανάλυση των καλύτερων πρακτικών branding του 

“προορισμού” (Rainisto, 2004; Gnoth, 2004), την εξερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ του πολιτισμού και του branding με δεδομένο ότι η πολιτιστική 

διαφορά ενός μέρους που διαχέει την διαφορετικότητα (Morgan, 2003; 

Hankinson, 2005) και αξιολογώντας την παρουσία γειτονικών εικόνων που 

επικρατούν στη τοποθεσία (Cai, 2002). 

Κατά γενική ομολογία, θεωρείται ότι το destination branding είναι επαρκώς 

διαφοροποιημένο από το branding ενός προϊόντος. Παρόλα αυτά, οι 

διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των δύο εννοιών παραμένουν ακόμα θολές, 

κυρίως σε σχέση με το ποιές είναι οι πλέον σχετικές και διακριτές διαστάσεις 

του brand για έναν προορισμό.  

Το Branding Τουριστικών Προορισμών ορίζεται ως «το όνομα, το σύμβολο, το 

λογότυπο, η λέξη ή άλλα γραφικά, τα οποία προσδιορίζουν και 



 
Κούγια Παναγιώτα  
Branding Τουριστικών Προορισμών: Προσδιορισμός της ενδεδειγμένης αρχιτεκτονικής Branding για 
τουριστικούς προορισμούς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Μ.Π.Σ. στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 

31 
 

διαφοροποιούν τον προορισμό ... [ενώ] μεταφέρουν την υπόσχεση για μια 

αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία ... [καθώς και] για την παγίωση και την 

ανάκληση ευχάριστων αναμνήσεων από την εμπειρία του προορισμού» 

(Ritchie and Ritchie, 1998).  

Σύμφωνα με τον Kotler (1999): «Το Μάρκετινγκ του τόπου αφορά στη 

διαδικασία σχεδιασμού ενός τόπου προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

των αγορών – στόχων στις οποίες απευθύνεται.» Σύμφωνα με τους 

Kaplanidou και Vogt (2003) το destination branding είναι το πώς οι 

καταναλωτές αντιλαμβάνονται τον προορισμό στο μυαλό τους.» 

 Ένας τουριστικός προορισμός είναι μια πολύπλευρη σύνθεση πολλών 

και ποικίλων ανεξάρτητων προϊόντων και υπηρεσιών που είναι δύσκολο να 

ενοποιηθούν. Τίθεται το ερώτημα: γιατί ένα προϊόν τόσο περίπλοκο όπως 

αυτό προσπαθεί να γίνει brand σαν να ήταν καταναλωτικό αγαθό; Διότι ένα 

ισχυρό brand μονώνει το προϊόν από τον κίνδυνο του ανταγωνισμού 

μειώνοντας την αναλωσιμότητά του, κάτι το οποίο σε μια αγορά κορεσμένη 

από παρόμοιους τουριστικούς προορισμούς αποτελεί την μόνη ελπίδα 

επιβίωσης. Ο Μorgan σε ένα άρθρο του το 2002 αναφέρει ότι “η μάχη στην 

αγορά τουριστικών προορισμών του αύριο θα διεξαχθεί όχι για την τιμή αλλά 

για τις καρδιές και τα μυαλά των καταναλωτών- επισκεπτών.” Το τι πείθει τους 

τουρίστες να επισκεφθούν ένα μέρος αντί για ένα άλλο παρόμοιό του είναι η 

συναισθηματική σύνδεση που νιώθουν προς τον προορισμό. Ένα brand 

εγείρει αισθήματα και συναισθήματα για ένα προϊόν, επομένως μια στρατηγική 

branding θα είχε νόημα να χρησιμοποιηθεί από έναν προορισμό, ώστε να 

δημιουργήσει επιθυμητούς συναισθηματικούς συσχετισμούς.  

 Τα destination brands παρέχουν στους επισκέπτες μια εξασφάλιση 
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ποιότητας της υπηρεσίας, μειώνουν τα κόστη αναζήτησης και προσφέρουν 

στους ταξιδιωτικούς προορισμούς ένα τρόπο να καθιερώσουν μια μοναδική 

πρόταση πώλησης (Konecnik, 2007). 

 

2.3.5 Εννοιολογικό πλαίσιο έρευνας 

 

Καταληκτικά, η ταυτότητα της μάρκας (brand identity) θα πρέπει να εγκαθιστά 

μία σχέση ανάμεσα στη μάρκα και στον πελάτη/ καταναλωτή, δημιουργώντας 

μία πρόταση αξίας, η οποία θα περιλαμβάνει λειτουργικά και συναισθηματικά 

οφέλη, καθώς και τη δυνατότητα αυτο-έκφρασης. (Aaker, 1996) Η διαχείριση 

αυτού μέσω μίας στρατηγικής branding προορισμού θα δώσει στον marketer 

τη δυνατότητα να δημιουργήσει μία μοναδική τοποθέτηση του brand του 

προορισμού, η οποία θα δημιουργεί μία μοναδική αξία της μάρκας (brand 

equity) (Kaplanidou & Vogt, 2003). 

 

Μετά την ανάλυση των παραπάνω βασικών εννοιών για το branding 

προορισμών, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την κατανόηση του αντικειμένου 

της παρούσας έρευνας, προχωράμε με την κατασκευή του θεωρητικού 

μοντέλου της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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Σχήμα 1: Μοντέλο Destination Branding/ Εννοιολογικό πλαίσιο έρευνας 

 

 

Destination Brand Equity 
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2.3.6 Οφέλη εφαρμογής Branding σε προορισμούς 

 

Κάποιοι μελετητές εντοπίζουν σημαντικά οφέλη εφαρμογής του branding 

στους προορισμούς (Clarke, 2000) :  

 Ο τουρισμός χαρακτηρίζεται συνήθως από υψηλή 

συναισθηματική εμπλοκή. Το branding περιορίζει τις επιλογές.  

 Το branding βοηθά στη μείωση των επιπτώσεων της αϋλότητα. 

Σε έναν κόσμο ανασφάλειας, τα brand μας δίνουν την ασφάλεια που 

αναζητάμε. 

 Το branding ενός προορισμού διαχρονικά δημιουργεί μία 

συνεκτική εικόνα του προορισμού μέσα στο χρόνο και σε όλα τα 

κανάλια. 

 Το branding μπορεί να μειώσει τον παράγοντα κινδύνου που 

ενυπάρχει στη λήψη αποφάσεων για τις διακοπές. Την ανασφάλεια 

της άυλης, αδιαχώριστης και μεταβλητής φύσης των υπηρεσιών που 

παρέχουν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Κι φυσικά της άμεσης 

απαξίωσής της. Φανταστείτε ένα αεροπλάνο που εκτελεί πτήση με 20 

άδειες θέσεις, δεν στοκάρονται. 

 Το branding διευκολύνει την ακριβή τμηματοποίηση των 

αγορών. 

 Το branding δημιουργεί μία κοινή βάση για όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη (stakeholders), βοηθώντας τους ανθρώπους να εργαστούν προς 

την ίδια κατεύθυνση. 
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2.3.7  Ιδιαιτερότητες εφαρμογής branding σε προορισμούς 
  
 
 
Παρά το γεγονός ότι οι μελέτες σχετικά με το branding και τα brands ως 

εργαλείο του marketing είναι πολυάριθμες στη βιβλιογραφία του marketing, η 

εφαρμογή τους στους προορισμούς είναι σχετικά νέα στη βιβλιογραφία. 

Ο ορισμός του «destination brand» είναι σχετικά νέος και ασαφής. 

Ο Anholt (Handbook on Tourism Destination Branding, 2009) περιγράφει το 

“destination brand” ως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαφοροποιεί τον 

προορισμό. Είναι αυτό που κάνει έναν προορισμό διακριτό και 

αξιομνημόνευτο. Διαφοροποιεί τον προορισμό από οποιονδήποτε άλλο. 

Σε σύγκριση με τα καταναλωτικά προϊόντα, οι προορισμοί είναι πιο 

περίπλοκοι, επομένως παρουσιάζουν μια σημαντική πρόκληση για τους 

marketers (Morgan et al., 2002).  

Οι προορισμοί μπορούν να θεωρηθούν ως μία ολοκληρωμένη οντότητα ή ως 

ένα σύνολο από συστατικά στοιχεία και επιμέρους υπηρεσίες και 

εγκαταστάσεις, που θα μπορούσαν ίσως να αποτελούν ένα brand κατά μόνας. 

Ο προορισμός μπορεί να συγκροτηθεί με μοναδικό τρόπο από κάθε 

επισκέπτη από τις εμπειρίες του από ένα επιλεγμένο σύνολο προϊόντων και 

υπηρεσιών (Ashworth and Voogt,1990). 

Τρίτον, οι προορισμοί είναι πολυδιάστατοι (Hankinson, 2005).  

Γι’ αυτούς και για άλλους λόγους που μπορεί να μην άπτονται της 

έρευνάς μου, η  εφαρμογή του branding σε προορισμούς είναι ένα σύνθετο 

εγχείρημα.  

Ο Pike (2005) συνοψίζει έξι ζητήματα που ανακύπτουν, όπως:  

 Το πολυδιάστατο του προορισμού 



 
Κούγια Παναγιώτα  
Branding Τουριστικών Προορισμών: Προσδιορισμός της ενδεδειγμένης αρχιτεκτονικής Branding για 
τουριστικούς προορισμούς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Μ.Π.Σ. στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 

36 
 

 Τα ετερογενή συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών  

 Οι πολιτικοί που εμπλέκονται  

 Η ανάγκη για συναίνεση  

 Η δυσκολία στην εφαρμογή της έννοιας της πιστότητας στο brand 

(brand loyalty)  

 Η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης, η οποία είναι συνήθως 

περιορισμένη 

Ανάλογα, οι marketers χρειάζεται να ασχοληθούν περισσότερο με τη 

διαμόρφωση μιας ταυτότητας του brand που αντανακλά την πολυδιάστατη 

έννοια της “τοποθεσίας” και της κατεύθυνσης, ενώ η απόδοση του brand στα 

χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, αξίες και προσωπικότητα διασφαλίζει την 

ικανοποίηση των καταναλωτών, και την προσοχή σε θέματα οικονομικά και 

πολιτικά (van Ham, 2004). 

 

2.3.8 Διαφορές μεταξύ place branding, place marketing, destination 

marketing και destination branding 

 

 

Οι όροι place branding και place marketing χρησιμοποιούνται συχνά εναλλάξ, 

αν και υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ τους. Προτιμούμε τη χρήση του όρου 

place branding όταν εστιάζουμε περισσότερο στο image και στη φήμη μιας 

περιοχής, παρά απλά και μόνο στη διαφήμιση ή στην επικοινωνία. Το 

branding ενός προορισμού είναι πιο περιεκτικό σαν έννοια από το destination 

marketing. Ενώ ο κύριος στόχος του destination marketing είναι η 

προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών και το πιθανότερο είναι να βασιστεί 

σε κάποια μορφή διαφήμισης σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους για να το 

πετύχει, το branding μιας περιοχής (place branding) καλύπτει όλες τις 
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επικοινωνιακές ανάγκες της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν στοχεύει μόνο 

στην προσέλκυση τουριστών αλλά και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος 

εσωτερικών επενδυτών και επιχειρηματιών, ταλαντούχων ανθρώπων καθώς 

και γενικότερου ανθρωπίνου δυναμικού.  

 

2.3.9 Η διαδικασία του Place Branding 

 
Το branding μιας περιοχής, είτε πρόκειται για ένα μικρό χωριό είτε για μια 

ολόκληρη χώρα, είναι πιθανότατα η πιο περίπλοκη μορφή  branding λόγω του 

γεγονότος ότι ούτε αποτελεί ιδιοκτησία αλλά ούτε ελέγχεται από μία μοναδική 

οντότητα. Από το destination marketing και τον τουρισμό μέχρι την 

επιχειρηματική ανάπτυξη για place brands, οποιοσδήποτε διαμένει σε μια 

περιοχή έχει στην ιδιοκτησία του και επιδρά στο brand της περιοχής του με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τις περισσότερες φορές μάλιστα, τα ενδιαφερόμενα 

μέρη μιας περιοχής δεν συμφωνούν σχετικά με το τι πρέπει να γίνει και το 

πώς αυτό πρέπει να γίνει. Γι’ αυτό το λόγο η διαδικασία του branding είναι 

τόσο σημαντική για το place branding, για το destination branding και για το 

marketing.  

 

Κεφάλαιο 3. Εφαρμογή του Destination branding σε πραγματικές 

περιπτώσεις (Case Studies) 

 

Για την μελέτη μας θα χρησιμοποιηθούν δύο ελληνικά νησιά και δύο του 

εξωτερικού μεγάλης τουριστικής επισκεψιμότητας. Τα δύο ελληνικά νησιά θα 

είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη, ενώ τα δύο νησιά του εξωτερικού θα είναι η 

Ίμπιζα και η Γκραν Κανάρια στις Κανάριες Νήσους.  
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Οι λόγοι που μας οδήγησαν στις επιλογές μας αυτές είναι η έντονη τουριστική 

δραστηριότητα που έχουν τα συγκεκριμένα νησιά, ο ξεκάθαρος τουριστικός 

τους χαρακτήρας και η διαφοροποιημένη τουριστική τους ταυτότητα.  

 

3.1 Νησιωτικές περιοχές  

 

3.1.1 Η Μύκονος είναι νησί του Αιγαίου Πελάγους και ανήκει στις Κυκλάδες. 

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Χώρα, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του 

νησιού. Η Μύκονος είχε πληθυσμό 10.134 άτομα στην απογραφή του 2011. Ο 

Τουρισμός στη Μύκονο θεωρητικά ξεκίνησε μετά τις αρχαιολογικές ανασκαφές 

της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στη Δήλο (1873 κ.ε.), με τη μορφή του 

αρχαιολογικού-πολιτιστικού Τουρισμού. Το γεγονός ότι οι προσεγγίσεις 

γίνονταν συνήθως μέσω Μυκόνου, έδωσε μια αφορμή για να αναδειχθεί 

σταδιακά η Μύκονος, από τη δεκαετία του 1920, αλλά κυρίως μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, σε διεθνώς γνωστό τουριστικό πόλο. Αιτία βέβαια ήταν 

και παραμένει το χαρακτηριστικό φυσικό της περιβάλλον, η θέση, η μοναδική 

της ατμόσφαιρα και το κλίμα, η ομοιογένεια των οικισμών και η απέριττη 

αρχιτεκτονική τους, όπως βέβαια η εργατικότητα και το ήθος των κατοίκων 

της. Την περίοδο 1965-1970 το νησί εξελίχθηκε, χάρη στην ασύγκριτη γοητεία 

του σε συνδυασμό με την επικοινωνιακή επίδραση και δραστηριότητα 

εμβληματικών παρουσιών, αλλά και χάρη σε ευνοϊκές συγκυρίες που το 

ανέδειξαν σε διεθνές τουριστικό κέντρο. Τα κινήματα των τελευταίων 40 

χρόνων πέρασαν εδώ το μήνυμά τους, αλλά και η Μύκονος πέρασε επίσης το 

δικό της μήνυμα στον κόσμο της. Το 1971 εκπονήθηκε η Ρυθμιστική 
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Χωροταξική Μελέτη του Συμπλέγματος Μυκόνου – Δήλου – Ρήνειας από το 

κράτος, επάνω στην οποία βασίστηκαν ουσιαστικά και τα επόμενα σχέδια, 

μελέτες και νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία και τη διαφύλαξη του 

χαρακτήρα του νησιού, και την ανάδειξή του σε κεντρικό τουριστικό πόλο με 

πρωταγωνιστικό ρόλο στον ελληνικό Τουρισμό.  

Η Μικρή Βενετία, η Παραπορτιανή και οι Μύλοι, αποτελούν «σήμα 

κατατεθέν». Η εξήγηση; Βρίσκονται στη καρδιά της Χώρας, «ζουν και  

αναπνέουν» με τους επισκέπτες, είναι στοιχεία «φιλικά προς χρήση», είναι 

έργα τέχνης που μπορεί ο καθένας να αγγίξει. 

Η περίφημη ζωή της Μυκόνου, για την οποία ο Ζαν Πωλ Γκωτιέ, λάτρης του 

νησιού, έχει πει πολύ εύστοχα ότι «η μουσική και το κέφι της Μυκόνου 

αντηχούν σε όλη τη Μεσόγειο». 

Πράγματι, η Δήλος είναι σήμερα στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO, ήταν το μεγάλο οικονομικό κέντρο της 

Αρχαιότητας, από όπου πέρασαν και άφησαν τα ίχνη τους οι σημαντικότεροι 

πολιτισμοί της ιστορίας. Το πλωτό μουσείο που λέγεται Δήλος μπορεί να 

χαρακτηριστεί ανεπανάληπτη «εμπειρία». 

Το βασικό slogan: “Mykonos, My truth” στηρίζεται στο σκεπτικό ότι η 

διαφορετικότητα του προορισμού οφείλεται στη διαφορετικότητα του 

επισκέπτη, ο οποίος αναζητά τη δική του αλήθεια στο νησί. 

Γιατί είναι ένας τόπος όπου μπορεί να διαλέξεις ανάμεσα στην κοσμικότητα 

και τη μοναστική ησυχία. 
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Σχήμα 2: Case study: Μύκονος 
 
  
3.1.2  Η Σαντορίνη, Θήρα ή Στρογγύλη (παλαιότερη ονομασία) είναι νησί που 

βρίσκεται στο νότιο Αιγαίο πέλαγος, στο νησιωτικό σύμπλεγμα των 

Κυκλάδων, νότια της Ίου και δυτικά από την Ανάφη. Απέχει από τον Πειραιά 

128 ναυτικά μίλια και 63 ναυτικά μίλια από τη Κρήτη. Ο Αθηνιός, το 

μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού, έχει δημιουργηθεί στον ομώνυμο όρμο. Σήμερα 

η Σαντορίνη είναι ένα από τα διασημότερα τουριστικά κέντρα του κόσμου. 

Είναι γνωστή για το ηφαίστειο της. Η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα 

 Destination Brand Equity 
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ήταν το έτος 1950. Τμήματα του ηφαιστείου της Σαντορίνης είναι: Η Νέα 

Καμένη (1707-1711 μ.Χ.), η Παλαιά Καμένη (46-47 μ.Χ.), το υποθαλάσσιο 

ηφαίστειο Κολούμπο (ενεργό) (1650 μ.Χ.) και τα Χριστιανά νησιά. 

Η Σαντορίνη ως τουριστικός προορισμός είναι συνώνυμη του ηλιοβασιλέματός 

της και της άγριας ηφαιστειακής ομορφιάς της. Το ξακουστό της ηλιοβασίλεμα 

αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο οι οποίοι 

καταφθάνουν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να το θαυμάσουν. Μάλιστα τα 

τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια ολοένα και αυξανόμενη τάση τουρίστες 

να παντρεύονται στη Σαντορίνη λόγω του ρομαντισμού που προσφέρει το 

ηλιοβασίλεμα και της υπέροχης φυσικής ομορφιάς.  

 

Επιπλέον, η άγρια ομορφιά του φυσικού τοπίου, η οποία είναι αποτέλεσμα 

της βίαιης ηφαιστειακής ιστορίας του νησιού, καθώς και τα αρχαιολογικά 

ευρήματα που υπάρχουν σε όλη την έκτασή του αποτελούν ένα επιπλέον 

λόγο που η Σαντορίνη θεωρείται ένας προορισμός που πρέπει οπωσδήποτε 

να έχεις επισκεφτεί σύμφωνα με διεθνή ταξιδιωτικά περιοδικά. 

Γνωστή στα πέρατα του κόσμου για την καλντέρα, την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική και τα απίστευτης ομορφιάς ηλιοβασιλέματα, η Σαντορίνη 

χρόνια τώρα προσελκύει τουρίστες υψηλού οικονομικού επιπέδου. Όταν, 

λοιπόν, πριν από δύο χρόνια μεσούσης της τουριστικής περιόδου (μήνα 

Αύγουστο) ολόκληρο το νησί έμεινε για πολλές μέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, 

ήταν φυσικό όλοι οι αρμόδιοι φορείς να κατηγορήσουν τη ΔΕΗ για ζημιές και 

διαφυγόντα έσοδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση της Δημόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισμού συμφώνησε σε μια σειρά από μέτρα και παροχές που σκοπό 

είχαν να αντισταθμίσουν τα αρνητικά αποτελέσματα εκείνου του μπλακ-άουτ. 
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Μία από τις αντισταθμιστικές εκείνες ενέργειες ήταν και η ανάθεση στη 

διαφημιστική εταιρεία Ogilvy της δημιουργίας ενός στρατηγικού πλάνου 

προβολής του νησιού (σε συνεργασία πάντα με το δήμο Θήρας). Κομμάτι 

αυτού του πλάνου προβολής ήταν και η δημιουργία ενός λογοτύπου για τη 

Σαντορίνη ως τουριστικού προορισμού. 

 

Πρόκειται για ένα γαλάζιο ημικύκλιο το οποίο παραπέμπει σε έναν από τους 

γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών του νησιού, ή ακόμα και σε έναν ήλιο που 

δύει στο απέραντο γαλάζιο. Το ημικύκλιο συνοδεύεται από το σλόγκαν 

«Santorini the one» (η μία – η μοναδική – η μόνη). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3: Case study: Σαντορίνη 
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3.1.3  Η Ίμπιζα (ισπανικά: Ibiza) είναι η μεγαλύτερη από τις νήσους 

Πιτυούσες που ανήκουν στο αρχιπέλαγος και την ομώνυμη αυτοδιοικούμενη 

περιφέρεια των Βαλεαρίδων νήσων, στην Ισπανία. Έχει εμβαδόν 572 χμ² και 

πληθυσμό 133.702 κατοίκων (2013). Το νησί της Ίμπιζα είναι πολύ γνωστό 

για τα καλοκαιρινά πάρτι του, και χιλιάδες τουρίστες το πλημμυρίζουν  για την 

βραδινή ζωή του. Ένα από τα πολλά διάσημα κλαμπ, μπαρ και καφέ του 

νησιού είναι και το Καφέ ντελ Μαρ. 

 

Η τουριστική ταυτότητα της Ίμπιζα δεν διαφέρει από αυτή της Μυκόνου. Η 

Ίμπιζα έχει καταφέρει να γίνει συνώνυμο της έντονης νυχτερινής ζωής και των 

ξέφρενων πάρτι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Τα Beach Party 

της Ίμπιζα φημίζονται για το γεγονός ότι δεν σταματούν καθ’ όλη τη διάρκεια 

του καλοκαιριού, για τον ασταμάτητο χορό τους καθώς και την καταπληκτική 

μουσική τους επένδυση. Μάλιστα κάθε χρόνο δημιουργείται μια μουσική 

συλλογή με τις επιλογές του Καφέ ντελ Μαρ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 

η οποία ορίζει την μόδα στη διασκέδαση για τον επόμενο ένα χρόνο. 

Η Ibiza προσφέρεται για όποιον αναζητά ένα σημείο για διακοπές, το 

οποίο να ξεφεύγει από την πεπατημένη στη ολονύχτια και όχι μόνο 

διασκέδαση. Έτσι συστήνεται η Ibiza, αυτή που αγαπάει περισσότερο τα 

πάρτυ και τη διασκέδαση από τις Βαλεαρίδες νήσους. Η αφρόκρεμα των 

ευρωπαίων, και όχι μόνο, DJs καθιστά το νησί ιερό έδαφος για τους 
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απανταχού clubbers. Πουθενά δεν θα βρει ο επισκέπτης το χαλαρωτικό 

ηλιοβασίλεμα του Σαν Αντόνιο ντε Πορτμανύ. Οι περίπου 132.000 

μόνιμοι κάτοικοι του νησιού εξαφανίζονται σχεδόν από τα 6 εκ. 

τουρίστες που επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4: Case study: Ibiza 
 
 
3.1.4   Η Γκραν Κανάρια (ισπανικά: Gran Canaria) είναι το τρίτο μεγαλύτερο 

νησί των Καναρίων Νήσων, στον Ατλαντικό, 210 χλμ. από την βορειοδυτική 
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ακτή της Αφρικής, και ανήκει στην Ισπανία. Βρίσκεται νοτιοανατολικά της 

Τενερίφης και δυτικά της Φουερτεβεντούρα. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε 

πληθυσμό νησί του αρχιπελάγους, μετά από την Τενερίφη. Το νησί είναι 

ηφαιστειακής προέλευσης, το οποίο προήλθε περισσότερο από σχισμές 

ηφαιστειακής λάβας. Έχει σχεδόν κυκλικό σχήμα, με διάμετρο περίπου 50 

χλμ. Η πρωτεύουσα, η Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια, που βρίσκεται στα 

βόρεια του νησιού, έχει μια αρκετά έντονη ζωή. Η παραλία Λας Καντέρας 

βρίσκεται στην καρδιά της πόλης. Η πόλη είναι επίσης γνωστή για το ετήσιο 

καρναβάλι της. Η εξωτική φυσική ομορφιά των Κανάριων Νήσων σε 

συνδυασμό με την απομονωμένη τους θέση βοήθησε στη θεμελίωση ενός 

ιδιότυπου τύπου διακοπών. Οι Κανάριες Νήσοι υπόσχονται στον επισκέπτη 

διακοπές ηρεμίας και χαλάρωσης σε ένα απομονωμένο νησιωτικό σύμπλεγμα 

το οποίο ταυτόχρονα δεν είναι ιδιαίτερα μακριά από την Ευρώπη και του 

οποίου η φυσική ομορφιά θα συνεπάρει τον επισκέπτη, βοηθώντας στη 

χαλάρωσή του.  

 

Το brand name Κανάριες Νήσοι και ειδικότερα το brand name Γκραν 

Κανάριος υπόσχεται χαλάρωση και απομάκρυνση από την καθημερινότητα. 

Αποτελεί ένα πετυχημένο παράδειγμα destination branding, το οποίο έχει 

καταφέρει να μετατρέψει ένα μικρό σύμπλεγμα νησιών σε παγκόσμιο 

τουριστικό πόλο έλξης, με μόνα όπλα το μαγευτικό τοπίο και την γεωγραφική 

θέση του συμπλέγματος. 

 

Με σλόγκαν “A Continent in miniature”  κατακτά τους επισκέπτες της με τις 

παρθένες κορυφές και κοιλάδες της και τις λευκές αμμουδιές με δραματική 
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ποικιλία στο ανάγλυφο του εδάφους της. Ο επισκέπτης μπορεί αν απολαύσει 

τον καταπράσινο και φυλλώδη Βορρά της μέχρι την ορεινή ενδοχώρα και τον 

έρημο νότο.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5: Case study: Gran Canaria 

Destination Brand Equity 
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3.2 Αστικά κέντρα 
 
 
Για την μελέτη μας θα χρησιμοποιηθούν δύο ελληνικά αστικά κέντρα και δύο 

του εξωτερικού μεγάλης τουριστικής επισκεψιμότητας. Τα ελληνικά αστικά 

κέντρα θα είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη καθώς αποτελούν τα μόνα 

ελληνικά αστικά κέντρα τα οποία είναι ξεκάθαροι τουριστικοί προορισμοί. Με 

το ξεκάθαροι εννοούμε αστικά κέντρα που αποτελούν από μόνα τους 

τουριστικό προορισμό και όχι ενδιάμεση στάση, ώστε να μεταβούν σε 

κοντινούς τουριστικούς προορισμούς. Η διευκρίνιση αυτή γίνεται για να 

διαχωρίσουμε τα αστικά κέντρα που αποτελούν αυτοτελής τουριστικούς 

προορισμούς, από αυτά που έχουν το ρόλο διαμεσολαβητικού κόμβου, 

περιοχών που αποτελούν τουριστικό προορισμό και οι οποίες θα πρέπει να 

μελετηθούν στην κατηγορία του region branding. Ένα αναπόσπαστο 

χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι υποδομές 

υψηλής μεταβιβαστικής δυναμικής.  

 

Τα δύο αστικά κέντρα του εξωτερικού που θα χρησιμοποιηθούν στη μελέτη 

μας είναι το Άμστερνταμ και η Νέα Υόρκη. Τα κέντρα αυτά αποτελούν δύο 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οργανωμένου branding. 

 

3.2.1  Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. 

Είναι από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου, με την καταγεγραμμένη ιστορία 

της να φθάνει ως το 3.200 π.Χ.. Η Αρχαία Αθήνα, μια περιτοιχισμένη πόλη, 

ήταν μία πανίσχυρη πόλη-κράτος, που αναπτύχθηκε παράλληλα με το λιμάνι 

της, το οποίο αρχικά ήταν το Φάληρο και αργότερα ο Πειραιάς. Κέντρο των 

τεχνών, της γνώσης και της φιλοσοφίας, έδρα της Ακαδημίας του Πλάτωνα και 



 
Κούγια Παναγιώτα  
Branding Τουριστικών Προορισμών: Προσδιορισμός της ενδεδειγμένης αρχιτεκτονικής Branding για 
τουριστικούς προορισμούς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Μ.Π.Σ. στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 

48 
 

του Λυκείου του Αριστοτέλη, αναφέρεται ευρέως ως λίκνο του Δυτικού 

πολιτισμού και γενέτειρα της δημοκρατίας, κυρίως λόγω της επίδρασης των 

πολιτιστικών και πολιτικών επιτευγμάτων της κατά τους 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. 

στο υπόλοιπο της τότε γνωστής Ευρωπαϊκής ηπείρου. Μια κοσμοπολίτικη 

μητρόπολη σήμερα, η σύγχρονη Αθήνα είναι το κέντρο της οικονομικής, 

χρηματοπιστωτικής, βιομηχανικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της 

Ελλάδας.  

Αρχαία και σύγχρονη, η πολύβουη Αθήνα αποτελεί ένα μοναδικό μείγμα 

ιστορίας και έντασης. Μοναδικά μνημεία, μουσεία, πολυσύχναστα καφέ 

κάνουν την Αθήνα εντελώς διασκεδαστική. Το ιστορικό κέντρο μοιάζει με ένα 

υπαίθριο μουσείο. Η πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης συγχωνεύουν 

μοναδικά το παρελθόν με το παρόν. Μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες, ακόμα 

και με τις οικονομικές δυσκολίες, είναι πιο εκλεπτυσμένη και κοσμοπολίτικη 

από ποτέ. 
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Σχήμα 6: Case study: Αθήνα 
 
 
 
3.2.2   Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη σε πληθυσμό και έκταση πόλη της 

Ελλάδας. Συχνά αναφέρεται ως συμπρωτεύουσα της Ελλάδας. Αποτελεί έδρα 

του ομώνυμου δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης. Από την ίδρυσή της από τον Κάσσανδρο η Θεσσαλονίκη 

ως μια ακμάζουσα ελληνιστική πόλη μέχρι την οθωμανική κυριαρχία αξιοποιεί 

την στρατηγική της θέση και αναπτύσσεται σε μια πολυπολιτισμική πόλη. Από 

 Destination Brand Equity 
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το 1912, με τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων και την ενσωμάτωση της 

περιοχής στο σύγχρονο Ελληνικό Κράτος, η Θεσσαλονίκη αποτελεί τη 

δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας. 

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί την πλέον πολυπολιτισμική πόλη της Ελλάδος. Είναι 

μια πόλη με ιδιαίτερο χρώμα και χαρακτήρα, με πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά και ξεχωριστή ομορφιά λόγω της τοποθεσίας της. 

Θεωρώντας απαραίτητο συστατικό επιτυχίας της ταυτότητας ενός brand, την 

ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου branding προγράμματος, συστάθηκε η 

Κοινοπραξία “Thessaloniki City Branding” που ανέλαβε το branding της Πόλης 

της Θεσσαλονίκης. 

Με την εφαρμογή του Branding δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την 

εκπόνηση μιας στρατηγικής branding, αλλά και χρήσιμα εργαλεία για τους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εντός και εκτός της πόλης, ώστε σε κάθε 

επικοινωνιακή ευκαιρία να αποτυπώνεται η προαποφασισμένη εικόνα της 

Θεσσαλονίκης και να αποφεύγεται η σημερινή σύγχυση αυτοαναιρούμενων ή 

συγκρουόμενων μηνυμάτων. 

Οι στόχοι του προγράμματος branding της Θεσσαλονίκης είναι ξεκάθαροι: η 

δημιουργία μιας ισχυρής και ξεχωριστής ταυτότητας για την πόλη της 

Θεσσαλονίκης, η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της πόλης, η αύξηση της 

επισκεψιμότητας και του τουρισμού και η άνθηση της οικονομίας της 

Θεσσαλονίκης.  
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Η νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης βασίζεται στο slogan “Many stories, one 

heart” , το οποίο επικοινωνεί την ιστορικότητα και πολυπολιτισμικότητα της 

πόλης. Η Θεσσαλονίκη έχει μοναδικές ιστορίες και εμπειρίες να αφηγηθεί. 

Σήμερα, η Θεσσαλονίκη είναι ενωμένη. Έχει ένα όραμα και μια καρδιά για την 

πόλη και τους επισκέπτες της. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 7: Case study: Θεσσαλονίκη 
 
 
3.2.3  Το Άμστερνταμ (ολλανδικά: Amsterdam), είναι η πρωτεύουσα και ο 

μεγαλύτερος σε πληθυσμό δήμος της Ολλανδίας. Ιδρύθηκε στα τέλη του 12ου 

 Destination Brand Equity 
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αιώνα ως μικρό αλιευτικό χωριό στις όχθες του ποταμού Άμστελ, από όπου 

και πήρε το όνομά του. Σήμερα αποτελεί το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο 

της χώρας. Ο δήμος έχει έκταση 219,33 χμ² και πληθυσμό 805.166 κατοίκους 

(Αύγουστος 2013). Η πόλη έχει πληθυσμό 790.044 κατοίκους και η ευρύτερη 

μητροπολιτική περιοχή 2.289.762 κατοίκους. Βρίσκεται στο βόρειο μέρος της 

ευρύτερης περιοχής Ράντσταντ (Randstad), μία από τις μεγαλύτερες 

μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Το Άμστερνταμ έχει ένα από τα 

μεγαλύτερα ιστορικά κέντρα στην Ευρώπη, κυρίως από τον 17ο αιώνα, την 

Χρυσή Εποχή της Ολλανδίας, της οποίας ήταν το κεντρικό σημείο. Την 

περίοδο εκείνη, μια σειρά από ομόκεντρα ημικυκλικά κανάλια, τα περίφημα 

χράχτεν (grachten) χτίστηκαν γύρω από το κέντρο της παλαιότερης πόλης, τα 

οποία μέχρι σήμερα προσδιορίζουν τη διάταξη και την εμφάνιση του κέντρου. 

Κατά μήκος των καναλιών βρίσκονται πολλά όμορφα σπίτια και αρχοντικά· τα 

περισσότερα κατοικούνται, άλλα είναι πια γραφεία, και μερικά είναι δημόσια 

κτίρια. Η πόλη είναι γνωστή για πολλά εξαιρετικά μουσεία, όπως το Κρατικό 

Μουσείο Ρέικσμουζεουμ (HetRijksmuseum), τo Μουσείο Βαν Γκογκ, το 

Μουσείο της Πόλης (HetStedelijk Μuseum), το Σπίτι της Άννας Φρανκ, και την 

παγκοσμίως γνωστή συμφωνική ορχήστρα της, την Κονσερτχεμπαουόρκεστ, 

της οποίας η βάση είναι το Κονσερτχεμπάου. Γνωστό είναι επίσης το τμήμα 

της πόλης με τα "κόκκινα φώτα", το ντε Βάλλεν, και τα πολυάριθμα 'κόφι-

σοπς'. Αν και το Άμστερνταμ είναι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας, δεν είναι 

ούτε η πρωτεύουσα της επαρχίας στην οποία ανήκει, της Βορείας Ολλανδίας, 

(πρωτεύουσα της οποίας είναι το Χάαρλεμ), ούτε η έδρα της κυβέρνησης (που 

είναι η Χάγη). Το Άμστερνταμ κατέχει τον τίτλο της πόλης με τις περισσότερες 

εθνικότητες στον κόσμο. 
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Η πόλη του Άμστερνταμ ασχολήθηκε για πρώτη φορά δομημένα με branding 

μόλις το 2002. Όταν ο δήμαρχος της πόλης είδε το Άμστερνταμ να πέφτει σε 

πολλές κατατάξεις, όπως για παράδειγμα ως πόλη συνεδρίων. Ως τουριστικός 

προορισμός, η πόλη δεχόταν ήδη απειλές από αρκετές χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης, τη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη. Παρ’ όλο που το Άμστερνταμ τις 

τελευταίες δεκαετίες σημείωνε πολύ καλές επιδόσεις ως επαγγελματικός 

προορισμός. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των Ευρωπαϊκών πόλεων αυξάνεται συνεχώς. Οι 

πόλεις της Ευρώπης προωθούν ολοένα και πιο αποτελεσματικά τα δυνατά 

τους χαρακτηριστικά για να προσελκύσουν επισκέπτες, επιχειρήσεις ή νέους 

μόνιμους κατοίκους. Το Άμστερνταμ ομοίως θέλει να επιδείξει τις επιχειρήσεις 

του, την καινοτομικότητα και τη δημιουργικότητά του. Είναι τα πράγματα για τα 

οποία φημίζεται το Άμστερνταμ σε όλο τον κόσμο. 

Προσφέρει χαμηλά κόστη έναρξης μιας επιχείρησης και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες για επιχειρήσεις. Συγκριτικά με το Λονδίνο, το Παρίσι και τη 

Φρανκφούρτη, τα χαμηλά κόστη εγκατάστασης μιας επιχείρησης, ο ιδιαίτερος 

ιστορικός χαρακτήρας της πόλης, ο εξειδικευμένος και πολύγλωσσος 

πληθυσμός του, η άνετη ζωή, οι εντυπωσιακά καλές εκπαιδευτικές υποδομές 

και η πολιτιστική ατμόσφαιρα, όλα κάνουν το Άμστερνταμ μία ενδιαφέρουσα 

εναλλακτική για επενδυτές και μία πολύ ελκυστική λύση εγκατάστασης για τις 

επιχειρήσεις. 
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Σχήμα 8: Case study: Amsterdam 
 
 

 Destination Brand Equity 
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3.2.4    Η Νέα Υόρκη (αγγλικά: NewYork) -που συχνά αποκαλείται και η Πόλη 

της Νέας Υόρκης- είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των Ηνωμένων 

Πολιτείων και ένας από τους πιο πυκνοκατοικημένους αστικούς οικισμούς 

στον κόσμο. Μία ισχυρή πόλη που ασκεί σημαντική επίδραση στο εμπόριο, 

την οικονομία, τα μέσα ενημέρωσης, την τέχνη, τη μόδα, την έρευνα, την 

τεχνολογία, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Αποτελεί ένα σημαντικό 

κέντρο για τη διεθνή διπλωματία και έχει περιγραφεί ως η πολιτιστική και 

οικονομική πρωτεύουσα του κόσμου. Το σύγχρονο όνομά της το έλαβε προς 

τιμήν του τότε δούκα της ιστορικής πόλης της Αγγλίας, της Υόρκης. Βρίσκεται 

σε έναν από τους μεγαλύτερους φυσικούς λιμένες του κόσμου. Αποτελείται 

από πέντε δήμους, καθένας από τους οποίους είναι μια κομητεία της Νέας 

Υόρκης. Οι πέντε δήμοι- Μπρούκλιν, Κουίνς, Μανχάταν, Μπρονξ και Στάτεν 

Άιλαντ- ενοποιήθηκαν σε μία ενιαία πόλη το 1898. Με μια απογραφή που 

πραγματοποιήθηκε το 2013 εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της φτάνει τα 

8.405.837, κατανεμημένοι σε μια έκταση μόλις 305 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. Ομιλούνται πάνω από 800 γλώσσες κάνοντας την, την πιο 

ποικιλόμορφη -γλωσσικά- πόλη του κόσμου. Πολλές συνοικίες και μνημεία 

στην πόλη της Νέας Υόρκης έχουν γίνει γνωστά σε περίπου 55 εκατομμύρια 

επισκέπτες που δέχεται ετησίως. Αρκετές πηγές την έχουν κατατάξει ως την 

πιο φωτογραφημένη πόλη στον κόσμο. Η Πλατεία Τάιμς, που έχει ονομαστεί 

ως το "Σταυροδρόμι του Κόσμου", είναι ένα κομβικό σημείο στην καρδιά του 

Μανχάταν που οδηγεί στον δρόμο του Μπρόντγουεϊ, ενώ θεωρείται μια από 

τις πιο πολυσύχναστες διασταυρώσεις πεζών στον κόσμο, καθώς και ένα 

σημαντικό κέντρο για την βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Ονόματα από γέφυρες, 

ουρανοξύστες, και πάρκα της πόλης είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Η 
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οικονομική συνοικία, στην Γουόλ Στριτ στο Κάτω Μανχάταν, έχει 

χαρακτηριστεί το σημαντικότερο χρηματοοικονομικό κέντρο του κόσμου. Όσον 

αφορά την εκπαίδευση περιλαμβάνει πάνω από 120 κολέγια και 

πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημίου Κολούμπια, 

Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και Πανεπιστήμιο Ροκφέλερ, τα οποία έχουν 

καταταχθεί μέσα στα 35 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. 

 

 

 

 

Η «αξία» της Νέας Υόρκης αρχικά είχε επικεντρωθεί γύρω από τα οικονομικά 

συμφέροντα, κάτι που όμως  εξελίχθηκε και σήμερα βλέπουμε μια σειρά από 

νέα αξιοθέατα. Αυτά περιλαμβάνουν το Central Park, το Empire State 

Building, το Greenwich Village, το MET, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το 

SoHo, το Άγαλμα της Ελευθερίας, το Times Square, το United Nations 

Building, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, το Guggenheim, το World 

Trade Center και την γειτονιά της Tribeca. Η αγορά της Νέας Υόρκης αποτελεί 

επίσης μια σειρά από αξιοθέατα, καθώς περιλαμβάνει το Hamptons, το Jersey 

Shore, το Belmar, το Hudson Valley, το Hyde Park, το Jones Beach, το Long 

Island και την αμπελουργική περιοχή. 

Η αξία του brand name της Νέας Υόρκης δεν διαθέτει μόνο ιστορία, αλλά 

κάνει την ιστορία κάθε μέρα να παραμένει ζωντανή. Τα αξιοθέατα αυτά είναι 

πόλος έλξης όχι μόνο για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης αλλά και για τους 

τουρίστες, όπου παρατηρούνται 35 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως για τη 

Νέα Υόρκη. 
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Πράγματι, η Νέα Υόρκη από μόνη της κατάφερε να ξεπεράσει τη φυσική 

ακτογραμμή της και σήμερα συνεχίζει να παλεύει με δύο  

αλληλοσυγκρουόμενα οράματα, απ’ τη μία, η μνημειώδης πόλη χτισμένη 

πάνω σε έναν μεγάλο σχεδιασμό και απ’ την άλλη η εμπορική Mecca που 

χτίστηκε αυθόρμητα από τον καπιταλισμό και τη δημοκρατία. 

 

Έτσι, λοιπόν, το 1970, η Πολιτεία της Νέας Υόρκης αποφάσισε ότι η  

προώθηση του τουρισμού θα πρέπει να συμβάλει στην αντιστάθμιση της 

ύφεσης, και ζήτησε από την Ad Agency Wells, Rich and Greene, και τον 

υπεύθυνο γραφιστικών Milton Glaser να βοηθήσουν για την ανάπτυξη μιας 

εκστρατείας. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία του συνθήματος "I Love NY" 

το όποιο και εξακολουθεί να είναι ένα  από τα πιο αναγνωρισμένα και 

επιτυχημένα σλόγκαν  στην ιστορία του branding. 

Το “I LOVE NEW YORK” είναι το επίσημο σλόγκαν της Νέας Υόρκης και 

χρησιμοποιείται για την προώθηση και προβολή της πόλης ακόμα και σήμερα. 

Εξάλλου ο ανταγωνισμός για την Νέα Υόρκη είναι τόσο πραγματικός που η 

πόλη δεν είναι δυνατόν να παραμείνει αδρανής σε αυτόν. Η διατήρηση ενός 

ισχυρού brand name είναι απαραίτητη για την συνεχιζόμενη επιτυχία της 

πόλης εξαιρετικά ξεχωριστή οντότητα όπως και η επωνυμία της. 
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Σχήμα 9: Case study: New York 

 Destination Brand Equity 
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4.1 Συμπεράσματα 
 
 
Όπως γίνεται αντιληπτό, το branding αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό 

εργαλείο του σύγχρονου marketer και μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική που θα 

πρέπει κάθε τουριστικός οργανισμός και τοπική αυτοδιοίκηση να σκεφτεί. Σε 

καμία περίπτωση δεν θα πρέπει το branding να αντιμετωπιστεί ως πανάκια.  

 Όπως φαίνεται από μια σειρά παραδειγμάτων, το branding ακόμα και 

αν εφαρμοστεί σωστά, έχει διαφορετικό βαθμό επιτυχίας ανάλογα με την 

περίπτωση. Υπάρχουν περιοχές, όπου ο ξεκάθαρος χαρακτήρας τους τις 

καθιστά ιδανικές για την εφαρμογή branding, αντίθετα πολύπλευρες περιοχές 

είτε αδικούνται μέσω του destination branding, με αποτέλεσμα την πτώση της 

τουριστικής τους κίνησης, είτε τα οφέλη που έχουν από την όλη διαδικασία 

είναι αμελητέα, με αποτέλεσμα να είναι ασύμφορη.  

Σε όλες τις ενδιάμεσες περιπτώσεις, δηλαδή σε περιοχές που δεν 

χαρακτηρίζονται από ένα και μόνο κύριο χαρακτηριστικό, αλλά δεν είναι και 

αρκετά πολύπλευρες ώστε να είναι ακατάλληλες για branding, η μελέτη γίνεται 

κατά περίπτωση. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την συνεισφορά του 

branding και θα πρέπει να αποφανθούμε βάση των στοιχείων που έχουμε για 

την περιοχή. 

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του branding είναι η ομόφωνη 

αποδοχή της δομής του από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αν η τοπική 

κοινωνία δεν αγκαλιάσει το brand που οι marketers προωθούν για τον 

προορισμό, τότε δεν θα λειτουργήσουν ως πομποί του μηνύματος του 

branding με αποτέλεσμα αυτό να αποτύχει. Ο χαρακτήρας που προσπαθούμε 

να αναδείξουμε μέσω από το branding πρέπει να αποτελεί συνείδηση της 

τοπικής κοινωνίας και να είναι πηγή υπερηφάνειας για αυτή. Σε αντίθετη 
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περίπτωση, το αποτέλεσμα θα αποτελέσει έναυσμα προστριβών και 

εντάσεων.  

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε να εντοπιστούν 

περιπτώσεις εφαρμογής destination branding χαρακτηριστικές, όσο γίνεται, 

ώστε να μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα πιο εύκολα, λόγω μη 

προσβασιμότητας σε όλη την απαιτούμενη πληροφορία. Αν η διαδικασία 

ενισχυθεί στα συγκεκριμένα σημεία λύνοντας εν τη γενέσει τα εν λόγω 

προβλήματα, η πιθανότητα επιτυχίας θα αυξηθεί, όπως επίσης και τα οφέλη 

από την εφαρμογή του. 

 
4.2 Περιορισμοί 
 
 
Δεδομένου του σκοπού και του σχεδιασμού της, η έρευνα αυτή έχει κάποιους 

σοβαρούς περιορισμούς. Καταρχάς, πρόκειται για δευτερογενή έρευνα, το 

οποίο σημαίνει ότι τίθεται θέμα διαθεσιμότητας, προσβασιμότητας και 

ακρίβειας των συλλεχθέντων δεδομένων. Επιπλέον, η έρευνα διεξήχθη σε 

μεμονωμένους πραγματικούς τουριστικούς προορισμούς. 

Έπειτα, η συνολική διάρκεια τη έρευνας ήταν περιορισμένη. Τέλος, ένας 

περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι ότι το Destination Branding είναι 

νέο, ως έννοια, και δεν έχει μελετηθεί εκτενώς, με αποτέλεσμα το θεωρητικό 

υπόβαθρο να είναι κάπως περιορισμένο. 

 
4.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
 
 
Παρ’ όλους τους περιορισμούς, αναδείχθηκαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα 

από τη συγκεκριμένη μελέτη σχετικά με τη χρησιμότητα του branding στους 

προορισμούς. Με την κατασκευή του εννοιολογικού πλαισίου της εργασίας, 
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μέσω της ανασκόπησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, 

καθίσταται σαφέστερο το branding προορισμών και το πως αξιοποιείται ή 

εφαρμόζεται ήδη από κάποιους προορισμούς. 

Έτσι, ενδιαφέρον για μελλοντική έρευνα θα παρουσίαζε η περαιτέρω 

διερεύνηση της ταυτότητας και της αξία της μάρκας, ως έννοιες σε σχέση με 

το destination branding. 

Επιπλέον, ενδιαφέρουσα έρευνα θα αποτελούσε η διερεύνηση και άλλων 

brand constructs, όπως brand personality, σε σχέση με το destination 

branding. 

Τέλος, μία σημαντική διάκριση, που διαπίστωσα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μελέτης μου και θα άξιζε να αξιοποιηθεί, είναι η διάκριση μεταξύ perceived και 

projected που προκύπτει για όλα σχεδόν τα brand constructs. 
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