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Περίληψη 

Βασικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς και των 

αναγκών των χρηστών σκαφών αναψυχής που ταξιδεύουν στην περιοχή της Μεσογείου. Πιο 

συγκεκριμένα οι κύριοι ερευνητικοί στόχοι που τέθηκαν είναι η διερεύνηση των γενικών 

καταναλωτικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών της αγοράς, η τμηματοποίηση της 

κύριας αγοράς με βάση την ένταση της χρήσης, η εξέταση τυχόν διαφορών στο βαθμό χρήσης 

των κοινωνικών δικτύων και των αναγκών χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών με βάση το 

προφίλ του χρήστη. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από 129 ευρωπαίους πολίτες διαφόρων χωρών που 

συνηθίζουν να ταξιδεύουν στην λεκάνη της Μεσογείου. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν 

περιγραφική. Στα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας συμπεριλαμβάνονται η διαπίστωση 

όπως, ότι η προετοιμασία ενός θαλάσσιου ταξιδιού γίνεται αρκετούς μήνες πριν, η 

διαφοροποίηση σε Light και Heavy χρήστες ανάλογα με την ένταση χρήσης, η ύπαρξη 

σημαντικών διαφορών μεταξύ Light και Heavy χρήστες όσο αφορά την συχνότητα χρήσης 

των κοινωνικών δικτύων. 

Abstract 

The main object of this study is the analyzes of the behavior and needs of recreational boat 

users who travel in the Mediterranean region. Specifically, the main research goals are the 

exploration of the general consumer and demographic characteristics of the market, the 

segmentation of the main market based on the intensity of use, the identify for any 

differences in intensity of use of social networks and the user needs on line services based on 

the user profile. The data collection was performed using on line questionnaire which 

completed by 129 European citizens in different countries who are used to traveling in the 

Mediterranean basin. The method that used was descriptive. The main findings of the 



Σ ε λ ί δ α  | 4 

 

research are the preparation of a sailing trip is organized several months ago, the 

differentiation in Light and Heavy users depending on the intensity of use, the existence of 

significant differences between Light and Heavy users regarding the frequency of use of the 

social networks. 
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Εισαγωγή     

Ο θαλάσσιος τουρισμός και συγκεκριμένα η ενασχόληση με τα σκάφη αναψυχής ,αποτελεί 

σήμερα μια από της  ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού παγκοσμίως και ιδιαίτερα 

στη περιοχή της Μεσογείου. Παρότι δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες για τον θαλάσσιο 

τουρισμό έως σήμερα, ο θαλάσσιος τουρισμός αρχίζει και προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον 

πολλών ερευνητών για διάφορους λόγους. Στη Μεσόγειο υπολογίζεται ότι 2.2 δις ευρώ 

δαπανώνται σε ετήσια βάση για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής (ICOMIA, 2014).  Τα 

σκάφη αναψυχής τα οποία πλέουν στη Μεσόγειο υπολογίζονται σε 1.460.000 περίπου 

(Lukovic, 2012). Επιπλέον, σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν περίπου 6 εκ. σκάφη 

αναψυχής, 4.500 μαρίνες με χωρητικότητα 1.75 εκατομμύρια θέσεις ελλιμενισμού, ενώ 

παράγεται ένας ετήσιος τζίρος της τάξης των 15 δις ευρώ γύρω από το yachting και τις 

δραστηριότητες των σκαφών αναψυχής, που τροφοδοτούν 303.000 θέσεις εργασίας 

(ICOMIA, 2010). 
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Οι λιγοστές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα αφορούν την αγορά των Η.Π.Α 

που αποτελεί και την μεγαλύτερη παγκοσμίως.  Οι περισσότερες από αυτές εστιάζουν στην 

καταγραφή των γενικών χαρακτηριστικών του χρήστη ο οποίος διαθέτει σκάφος αναψυχής. 

(Diane Godard, 2011)  και την προσπάθεια για την τμηματοποίηση της κύριας αγοράς με βάση 

τις ανάγκες και τις μεθόδους αγοράς των χρηστών (André Vincent Henry, 2013).Η διαδικασία 

της τμηματοποίησης μιας αγοράς επικεντρώνετε στην δημιουργία στρατηγικών μάρκετινγκ 

για τους πελάτες, οι οποίοι έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και ανάγκες και έχει ως σκοπό την 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση τους.  Τα στελέχη του marketing χρησιμοποιούν κάποιες 

μεταβλητές και τεχνικές για να πετύχουν αυτόν τον σκοπό. Η παρούσα μελέτη θέτει ως στόχο 

την εξέταση αυτών των μεταβλητών, εφαρμόζοντας ανάλυση συστάδων και διμεταβλητή 

στατιστική ανάλυση και παρουσιάζοντας αποτελέσματα, που είναι ικανά να εξάγουν 

σημαντικά συμπεράσματα, σχετικά με την ανάπτυξη  πλάνου, ώστε να δημιουργηθεί η πρώτη 

φάση των on-line υπηρεσιών πελατοκεντρικής (customer centric)  προσέγγισης.    

Η παρούσα μελέτη διαφοροποιείται από τις προηγούμενες έρευνες θέτοντας ως κύριο στόχο 

τη διερεύνηση των αναγκών του χρήστη σκαφών αναψυχής, με σκοπό την ανάπτυξη  

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επιπλέον μια άλλη σημαντική διαφοροποίηση είναι η εστίαση στην 

αγορά της Μεσογείου. Οι επιμέρους ερευνητικοί στόχοι είναι οι εξής: 

a) Να ερευνηθούν τα γενικά καταναλωτικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της αγοράς 

των σκαφών αναψυχής. 

b) Να επιχειρηθεί η τμηματοποίηση της κύριας αγοράς με βάση την ένταση χρήσης. 

c) Να εξεταστούν τυχόν διαφορές μεταξύ κανονικών και απαιτητικών ως προς τον βαθμό 

χρήσεις των  κοινωνικών δικτύων.   

d)  Να ερευνηθούν οι διαφορές στις ανάγκες χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μεταξύ 

φυσιολογικών και απαιτητικών χρηστών πάνω σε υπηρεσίες σκαφών αναψυχής. 
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Όσον αφορά τη δομή της εργασίας, μετά την εισαγωγή ακολουθεί το κεφάλαιο της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης που περιλαμβάνει ,όλο το θεωρητικό υπόβαθρο που σχετίζεται 

με τις δύο μεγάλες θεματικές ενότητες της παρούσας εργασίας, το θαλάσσιο τουρισμό και πιο 

συγκεκριμένα την ιδιωτική θαλάσσια περιήγηση (yachting tourism), τη σκιαγράφηση του 

προφίλ των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής και την τμηματοποιήση, της κύριας αγοράς με 

βάση τις έρευνες που έγιναν στο παρελθόν για τις Η.Π.Α.  

 Το δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στη μεθοδολογία της έρευνας και παρουσιάζει αναλυτικά 

τη μεθοδολογική προσέγγιση, το σχεδιασμό της έρευνας, τη δομή και τις μετρήσεις του 

ερωτηματολογίου, τη δειγματοληπτική μέθοδο, καθώς και τη διαδικασία συλλογής των 

δεδομένων της έρευνας.  

 Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για τα δεδομένα της 

έρευνας, ενώ επίσης παρουσιάζει και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συγκεκριμένες 

αναλύσεις.  

 Ακολουθεί το κεφάλαιο της συζήτησης και των συμπερασμάτων, όπου συζητούνται τα 

ευρήματα των αναλύσεων, εξάγονται τα κυριότερα συμπεράσματα της εργασίας, ενώ 

παρουσιάζονται επίσης οι πρακτικές εφαρμογές της μελέτης και προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα.  

 Τέλος, παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες βασίστηκε το θεωρητικό πλαίσιο 

της εργασίας, ενώ ακολουθεί ως παράρτημα το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην 

έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  

Το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καταγράφει το θεωρητικό υπόβαθρο με σκοπό 

την διατύπωση των ορισμών του ναυτικού τουρισμού, την πλήρη κατανόηση της αγοράς του 

θαλάσσιου τουρισμού και τον υποδομών του, την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών 

σκαφών αναψυχής (yachters behavior) και την κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με τις ανάγκες 

τους. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης γίνεται ανάλυση του 

ναυτικού τουρισμού, έρευνα πάνω στην αγορά σκαφών αναψυχής, αξιολόγηση του 

παγκόσμιου στόλου σκαφών, αναφορά στις υποδομές σκαφών αναψυχής, παρουσίαση της 

κατάσταση των Μαρίνων στην Μεσόγειο. Επίσης, εξετάζεται το μέγεθος του παγκόσμιους 

στόλου σκαφών και η κατάσταση μαρίνων στην μεσόγειο με σκοπό τη πλήρη κατανόηση της 

αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού και των υποδομών του. 

Το δεύτερο μέρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης εστιάζει στο θεωρητικό υπόβαθρο της 

συμπεριφοράς του καταναλωτή και των πιθανών αναγκών του παρέχοντας πλήθος 

πληροφοριών.  Αρχικά, εξετάζεται η γενική συμπεριφορά του yachter (yachters behavior), 

όπως αυτή παρουσιάζεται από ερευνητές στη διεθνή βιβλιογραφία. Ακολούθως, εξηγείται 

σχολαστικά η διαδικασία της τμηματοποίησης των yachter (yachter segmetation ) με βάση την 

ηλικία και την εμπειρία τους. Τέλος, αναλύεται ο ρόλος της τεχνολογίας στον τουρισμό και 

ειδικότερα στο τουρισμό του yachting. 
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Μέρος Α 

Ναυτικός Τουρισμός και Υachting  

1.1 Ορισμός του Ναυτικός Τουρισμός 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί του Ναυτικού τουρισμού (Jadresic, 1978, Bartoluci & Cavlek, 

1998, Dowling, 2006, Lukovic, 2007; Lukovic & Samanovic, 2007, Lück, 2007, etc.).  

Ως ναυτικό τουρισμό μπορούμε να ορίσουμε τη πλοήγηση και την διαμονή των τουριστών, 

είτε στα σκάφη τους ,είτε σε ναυτικά λιμάνια-μαρίνες με σκοπό την ξεκούραση και την 

αναψυχή τους (Bartoluci & Cavlek, 1998). Μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως τη 

χρήση σκαφών αναψυχή, τον ελλιμενισμό στις μαρίνες, την κρουαζιέρα, τα  σπορ σε νερό 

(θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, κ.τ.λ.) τη θαλάσσια ιστορία και εκπαίδευση (Jadresic, 1978, 

Bartoluci & Cavlek 1998, Dowling, 2006, Lukovic, 2007, Lukovic & Samanovic, 2007, Lück, 

2007, etc.). 

 Εκτός από το ορισμό του ναυτικού τουρισμού, ο τουρισμός του yachting είναι μια 

υποκατηγορία του πρώτου. Δεν υπάρχει γενικός όρος που να είναι αποδεκτός, για τον 

τουρισμό του yachting, αλλά όροι ,όπως ναυτικός τουρισμός, σκάφη αναψυχής, ιδιωτική 

περιήγηση με σκάφος  χρησιμοποιούνται συνήθως σαν συνώνυμοι όροι. 

 Ο τουρισμός του yachting θα πρέπει να αναφέρεται σαν ένα μέρος από τα την γενικότερη 

έννοια του ναυτικού τουρισμού (Dulčić, 2002). 

 

1.2 Αγορά σκαφών Αναψυχής 

Η ναυσιπλοΐα αναψυχής είναι η χρήση σκάφους  για ψυχαγωγικό σκοπό,  είτε αυτά είναι 

ταχύπλοα, ιστιοπλοϊκά, βάρκες με κουπιά επικεντρωμένα στο ταξίδι,  είτε σχετίζονται με 

αθλητικές δραστηριότητες, όπως αγωνιστικά σκάφη, αγωνιστική ιστιοπλοΐα, ψάρεμα, 

θαλάσσιο σκι και άλλα θαλάσσια σπορ (πηγή PMR, 2014).  
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Οι διάφοροι τύποι  των σκαφών αναψυχής περιλαμβάνουν ταχύπλοα, βάρκες ψαρέματος, 

ιστιοφόρα, εξωλέμβια μηχανοκίνητα σκάφη, τύπου jet σκι, σκάφη με καμπίνα και 

μηχανοκίνητα σκάφη με εξωλέμβια μηχανή.  

Οι τεχνολογικές αλλαγές μεγάλωσαν την τουριστική βιομηχανία του ναυτικού τουρισμού και 

καινοτόμησαν στις μηχανές των σκαφών, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερους 

ανθρώπους στον θαλάσσιο τουρισμό. Αυτό το γεγονός μεγέθυνε σημαντικά την αγορά του 

θαλάσσιο τουρισμό σε όλο τον κόσμο. Προς το παρών η βιομηχανία των σκαφών αναψυχής  

αναμένεται να αυξηθεί αρκετά τα επόμενα χρόνια (πηγή PMR, 2012).  

H βιομηχανία του θαλάσσιο τουρισμού χτυπήθηκε σκληρά τα τελευταία χρόνια από την 

παγκόσμια οικονομική κρίση στις κύριες αγορές της, δηλαδή τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. 

Οι ΗΠΑ κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των σκαφών αναψυχής. Περίπου το 

34% του συνολικού πληθυσμού των ΗΠΑ συμμετέχει σε δραστηριότητες που σχετίζονται με 

τα σκάφη αναψυχής  (πηγή ICOMIA, 2009). 

 Η Ευρώπη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για τα σκάφη αναψυχής στον κόσμο. Ιταλία, 

Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία είναι μερικές από τις κύριες αγορές των σκαφών 

αναψυχής στην Ευρώπη. Το μερίδιο στην αγορά των σκαφών αναψυχής αναμένετε να αυξηθεί 

με μεγαλύτερο ρυθμό στην Ευρώπη, σε σχέση με την Βόρεια Αμερική. 

 Η αυξανόμενη ζήτηση πολυτελών yachts θα έχει σαν αποτέλεσμα να βοηθήσει περεταίρω 

στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αγοράς των σκαφών αναψυχής (PMR, 2014). 
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1.3 Παγκόσμιος στόλος σκαφών 

Ο παγκόσμιος στόλος σκαφών, θα αξιολογηθεί παρακάτω με βάση τα δεδομένα που 

παρέχονται κάθε χρόνο, από διάφορους  συλλόγους Μαρίνων  MIAs (Marine Industry 

Associations)  του οργανισμού  ICOMIA (International Council of Maritime Industry 

Associations) τα οποία επεξεργάζονται τις πληροφορίες που λαμβάνουν διαμέσου του 

εσωτερικού στατιστικού συμβουλίου τους.  

Συλλέγοντας δεδομένα είναι συχνά δύσκολο και πολύπλοκο καθώς απαιτεί  αμέτρητους 

υπολογισμούς εξαρτημένους, από τον τύπο των μεθόδων που ακολουθήθηκαν για την 

συλλογή των πληροφοριών, την διαφοροποίηση της εκάστοτε ταξινόμησης   των σκαφών και 

των βαθμό της αξιοπιστίας  των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν. Ένας αρχικός υπολογισμός 

(ICOMIA, 2009) δείχνει την υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών (68% του παγκόσμιου 

στόλου), ύστερα ακολουθεί η Ευρώπη με το ποσοστό της τάξεως του 25% και το υπόλοιπο 

7% κατέχεται από τον υπόλοιπο κόσμο.   

Τα επίσημα αποτελέσματα δεν εξειδικεύονται για την λεκάνη της Μεσόγειο, όμως  μια 

αναλυτική ανάλυση από διάφορες πηγές ,δείχνει ότι η Μεσόγειος κατέχει περίπου το 20% του 

παγκόσμιου στόλου σκαφών (Alberto Cappato, 2010). 

Γράφημα 1 : Κατανομή παγκόσμιου στόλου 
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Πηγή:  International Council of Marine Industry Associations-ICOMIA 2010 

Μία άλλη  σημαντική τμηματοποίηση η οποία είναι χρήσιμη  ώστε να καταλάβουμε τα 

χαρακτηριστικά του παγκόσμιου στόλου σκαφών, είναι η κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον 

τύπο του σκάφους. Το 2009, τα μηχανοκίνητα σκάφη αντιπροσώπευαν το 87% όλων των 

σκαφών σε σύγκριση με το 11% για τα ιστιοφόρα και 2% των διάφορων άλλον τύπων (Alberto 

Cappato, 2010).   

Γράφημα 2: Παγκόσμιος στόλος σκαφών ανά τύπο 

    

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  International Council of Marine Industry Associations-ICOMIA 2010 
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1.4 Υποδομές σκαφών αναψυχής 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρώπη έχει τις περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού παρόλο που ο 

στόλος της είναι μικρότερος από άλλες περιοχές στον κόσμο. Στην Μεσόγειο συγκεκριμένα, 

η έρευνα μας δείχνει ότι υπάρχουν 946 Μαρίνες σε πλήρη δραστηριότητα με 806 μαρίνες στην 

Νότια Ευρώπη και 140 στις ακτές των μεσογειακών χωρών της βόρειας Αφρικής, της Μέσης 

Ανατολής και Τουρκίας (ICOMIA, 2010). 

 

 

Γράφημα 3: Κατανομή υποδομών για σκάφη αναψυχής 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  International Council of Marine Industry Associations-ICOMIA 2010 

Οι Hνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό μαρίνων που ανέρχεται κοντά 

στις 11.000 με 800.000 θέσεις ελλιμενισμού. Η Ευρώπη έχει σχεδόν 9000 μαρίνες 

(περιλαμβανόμενων των 946 στην Μεσόγειο) και περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια θέσεις 

ελλιμενισμού (ICOMIA, 2010).  
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1.5  Παρούσα κατάσταση των Μαρίνων στην Μεσόγειο             

Στην Λεκάνη της Μεσογείου υπάρχουν 946 Μαρίνες (2010), οι οποίες διανέμονται 

γεωγραφικά παρακάτω:            

11 στην Αλβανία, 24 στην Αλγερία,3 στην Κύπρο, 81 στην Κροατία, 6 στην Αίγυπτο, 191 

στην Ισπανία , 124  στην Γαλλία, 3 στο Γιβραλτάρ, 135 στην Ελλάδα, 8 στο Ισραήλ, 253 στην 

Ιταλία, 3 στο Λίβανο, 15 στην Λιβύη, 6 στην Μάλτα, 9 στο Μαρόκο, 2 στο  Μοντενέγκρο, 3 

στην Σλοβενία, 3 στην Συρία, 29 στην Τυνησία και 37 στην Τουρκία 

 

Εικόνα 1: Μαρίνες στην Μεσόγειο 2010 

Πηγή IIC 
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Μέρος Β’: Σχετικές έρευνες για την συμπεριφορά (behavior) και 

της ανάγκες (needs) των yachters 

Ο θαλάσσιος τουρισμός κατέχει ένα μεγάλο μερίδιο στις γενικές τουριστικές δραστηριότητες. 

Η ζήτηση για το yachting αυξάνεται λόγω των χαρακτηριστικών της: ικανοποιεί τα 

συναισθήματα της ελευθερίας, είναι κοντά στη φύση και την ιστορία, τον αθλητισμό, την 

περιπέτεια και την εξερεύνηση (Diakomihalis, 2007). 

 

1.1 Συμπεριφορά των yachters (yachter behavior) 

Οι προηγούμενες έρευνες για τον τουρισμό σκαφών αναψυχής έχουν τονίσει την σημασία της 

γνώσης, των κινήτρων και των προσδοκιών των χρηστών (Cottrell & Graefe, 1997 Heberlein 

& Black, 1976 Hines, Hungerford, & Tomera, 1987, Hungerford & Volk, 1990). 

Συμπεριφορές και προσωπικές αξιολογήσεις της ελκυστικότητας της τοποθεσίας και η 

κοινωνική συμβατότητα έδειξα ότι παίζουν έναν κύριο ρόλο στην επιλογή προορισμού από 

τους χρήστες σκαφών αναψυχής (Murphy, 1975). Άλλοι παράγοντες όπως απρόσμενα 

γεγονότα και συνωστισμός σκαφών στις μαρίνες επίσης επιδρούν σημαντικά στη 

συμπεριφορά και στη αντίληψη της ποιότητας της εμπειρίας του θαλάσσιου τουρισμού 

(Drogin, 1991, Holdnak, 1992). Επιπλέον οι Letnek, Van Doren, and Trail (1969) τόνισαν ότι  

η επιλογή προορισμού επηρεάζεται από συμπεριφορικούς και γεωγραφικούς παράγοντες. 
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1.3 Ηλικία και εμπειρία yachters 

Σύμφωνα με τον Godard (2011) που προσπάθησε να καταγράψει την απεικόνιση του προφίλ 

των yachters που ταξιδεύουν στην πολιτεία της Καλιφόρνιας σχετικά με την ηλικία και την 

εμπειρία που έχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, το 51 - 56 % συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 

πάνω από 50 ετών και περίπου το 73 - 77% ήταν πάνω από 42 ετών. Επίσης μόνο το 3 ‐5% 

ήταν yachters σε ηλικία κάτω από τα 26 έτη. Το 80% ταξιδεύει στην θάλασσα για λόγους 

αναψυχής πάνω από 3 έτη.  Λιγότερο από το 10% από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα 

είχαν λιγότερο από ένα χρόνο boating εμπειρία. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι ο 

τουρισμός σκαφών  αναψυχής για την πολιτεία της Καλιφόρνιας αποτελείτε κυρίως από 

χρήστες της γενιάς Χ(γεννημένοι μεταξύ 1961-1980) 

 

1.4 Τμηματοποιήση της κύριας αγοράς των yachters 

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα βιβλιογραφία, η βιομηχανία του yachting μπορεί να 

τμηματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Από την πλευρά του στρατηγικού σχεδιασμού, ο 

καλύτερος τρόπος να τμηματοποιήσουμε τον τομέα αυτό βασίζεται στη συμπεριφορά του 

καταναλωτή (Bloommestein & Erik, 2012). Αυτές οι πληροφορίες, επίσης μας επιτρέπουν σε 

μια καλύτερη τοποθέτηση του προϊόντος. Στην ανάλυση που έκανε ο Henry (2013) 

δανειζόμενος την ανάλυση του Ferron για τη Καραϊβική, οι οδηγοί (drivers)που ακολουθούν 

διαφαίνεται ότι ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα του της αγοράς των σκαφών αναψυχής τα 

οποία παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. 

. 
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Εικόνα 2 

 

1.5 Κίνητρα των yachters για την επιλογή τουριστικού προορισμού 

Οι άριστες περιβαλλοντολογικές συνθήκες, η ομορφιά του τοπίου,το ήπιο κλίμα, ο καλός 

καιρός, η καθαρότητα και θερμοκρασία του καιρού και ο μεγάλος αριθμός παραλιών που 

έχουν πιστοποιηθεί με την γαλάζια σημαία προσθέτουν αξία σε αυτούς που επιλέγουν τα 

νησιά για ναυτικό τουρισμό (Margarita Payeras, Marta Jacob, 2011). Τα κύρια κίνητρα για 

την επιλογή yachting προορισμού στην περίπτωση των Βαλεαρίδων νήσων όπως 

υποδεικνύεται από τους χρήστες των σκαφών αναψυχής μετά την διενέργεια συνεντεύξεων 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (στην κλίμακα από το 0 έως το 5) (Payeras et al, 2010) 
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1.6 Η τεχνολογία της πληροφορικής στον τουρισμό και τα σκάφη αναψυχής  

Ο τουρισμός επηρεάζεται αναπόφευκτα από την εξέλιξη των επιχειρήσεων και 

ξανασχεδιάζεται η εμπειρία λόγω των τεχνολογικών αλλαγών. Καθώς η πληροφορία είναι 

βασική για την βιομηχανία του τουρισμού η αποτελεσματική χρήση του ΙΤs είναι ζωτικής 

σημασίας  (Cooper, Buhalis, Wayne,1995). Σε αντίθεση με τα υλικά αγαθά, οι άυλες 

υπηρεσίες του τουρισμού δεν μπορούν να παρουσιαστούν με φυσική υπόσταση στο σημείο 

πώλησης πριν την αγορά. Αγοράζονται πριν την ώρα χρήσης τους και μακριά από το σημείο 

στο οποίο θα καταναλωθούν (Karcher, 1997). Η έγκαιρη και ακριβής πληροφορία, σχετική με 

τις ανάγκες του καταναλωτή συνήθως είναι το κλειδί για την ικανοποίηση του καταναλωτή, 

στην τουριστική βιομηχανία (Sheldon, 2007). Η εξέλιξη του ITs έχει βραχυπρόθεσμες 

επιπτώσεις για την διοίκηση της τουριστικής βιομηχανίας, κυρίως επιτρέποντας την 

αποτελεσματική συνεργασία με την βιομηχανία του τουρισμού και παρέχοντας εργαλεία για 

την διεθνοποίηση του. Η  γρήγορη ανάπτυξη  της ζήτησης και της αγοράς κάνει το ITs 

επιτακτικό συνεργάτη  και έτσι όλο και περισσότερο παίζει έναν σημαντικότερο ρόλο στο 

τουριστικό marketing, στην διανομή, προώθηση  και τον συντονισμό (Cooper, Buhalis, 

Wayne,1995). Έτσι, ITs έχει έναν σημαντικό ρόλο στην βιομηχανία τουρισμού επειδή 

αναγκάζει τον τομέα αυτόν να αλλάξει τρόπο σκέψης, τις αξίες ή πρότυπα τη συμπεριφοράς 

του (Rowe, 1992). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μεθοδολογία Έρευνας 

2.1 Μεθοδολογικός σχεδιασμός της έρευνας 

 Η έρευνα αγοράς, η οποία διενεργήθηκε είναι περιγραφική. Η περιγραφική είναι η έρευνα 

που διεξάγεται με σκοπό να περιγράψει τα χαρακτηριστικά ενός δείγματος απαντώντας σε 

ερωτήματα «ποιος», «τι», «πότε», «πού», και «πώς» (Σιώμκο & Μαύρο, 2008). Η ακρίβεια 

είναι από τα βασικά επιθυμητά στοιχεία της και στηρίζεται στην ήδη υπάρχουσα κατανόηση 

του προβλήματος. Πολλές φορές η έρευνα αυτή χρησιμοποιείται για να εντοπίσουμε διαφορές 

μεταξύ υπο-ομάδων καταναλωτών, ως προς τις ανάγκες, τις γνώσεις, τις στάσεις και άλλα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

Σκοπός της έρευνας που διεξήχθη στους θαυμαστές του θαλάσσιου τουρισμού στην 

Μεσόγειο, είναι ο προσδιορισμός των ακριβών προτιμήσεων των ιδιοκτητών σκαφών, ως προς 

τον ελλιμενισμό τους, με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τις προσωπικές τους 

προτιμήσεις, την τοποθεσία που συνηθίζουν να ταξιδεύουν και η διάγνωση των λόγων της  

πιθανής προτίμησής τους ή μη προς της Μαρίνες, το περιβάλλον της μαρίνας, η αγορά και οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες. Η έρευνα βασίζεται τόσο σε πρωτογενή όσο και σε δευτερογενή 

στοιχεία, κάτι που χαρακτηρίζει την περιγραφική έρευνα. (Σιώμκο & Μαύρο, 2008). 

 Πρωτογενή είναι τα στοιχεία που συλλέγονται από τον ίδιο τον ερευνητή ειδικά για τους 

σκοπούς της έρευνας που διεξάγει. Η χρήση πρωτογενών στοιχείων προσφέρει στον ερευνητή 

καλύτερη γνώση του θέματος, τα οποία είναι πιο ποιοτικά και αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πως η συλλογή πρωτογενών στοιχείων είναι μια πολυδάπανη και 

χρονοβόρος διαδικασία (Σιώμκο & Μαύρο, 2008). Οι βασικές μέθοδοι συλλογής πρωτογενών 

στοιχείων είναι οι επισκοπήσεις, τα πειράματα, η παρατήρηση, οι σε βάθος συνεντεύξεις, οι 

ομάδες εστίασης και οι προβολικές τεχνικές (Σιώμκο & Μαύρο, 2008). 

 Δευτερογενή είναι τα στοιχεία που έχουν ήδη συλλεχθεί για άλλους ερευνητικούς σκοπούς 

εκτός από εκείνους της έρευνας που διεξάγεται. Έχουν συνήθως εύκολη προσβασιμότητα, 
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χαμηλό κόστος συλλογής και απαιτούν μικρότερο χρόνο συλλογής σε σχέση με τα πρωτογενή 

στοιχεία. Τα δευτερογενή στοιχεία χωρίζονται σε εσωτερικά και εξωτερικά. (Σιώμκο & 

Μαύρο, 2008). 

 Εσωτερικά είναι τα στοιχεία που συλλέγονται μέσα στις επιχειρήσεις για λογαριασμό των 

οποίων διεξάγεται η έρευνα, μπορεί να είναι έτοιμα προς χρήση ή να χρειάζονται περαιτέρω 

επεξεργασία. Από την άλλη πλευρά,  εξωτερικά είναι τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί εκτός 

της επιχείρησης για σκοπό της οποίας διεξάγεται η έρευνα. Τα εξωτερικά δευτερογενή 

στοιχεία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (1:δημοσιευμένο υλικό π.χ. οδηγοί, κατάλογοι, 

στατιστικά στοιχεία, κυβερνητικές πηγές, στοιχεία απογραφών, 2: βάσεις δεδομένων π.χ. 

βάσεις δεδομένων στο internet, βάσεις δεδομένων με νούμερα, βάσεις δεδομένων με κείμενο, 

3: ομαδικές πηγές π.χ. στοιχεία από ICAP ) (Σιώμκος & Μαυρος, 2008). Όσο αφορά την 

παρούσα μελέτη  τα δευτερογενή στοιχεία που συλλέγονται για τον παγκόσμιο στόλο σκαφών 

προέρχονται από διάφορους  συλλόγους Μαρίνων  MIAs (Marine Industry Associations)  του 

οργανισμού  ICOMIA (International Council of Maritime Industry Associations) τα οποία 

επεξεργάζονται τις πληροφορίες που λαμβάνουν διαμέσου του εσωτερικού στατιστικού 

συμβουλίου τους.  

2.2 Στάδια πρωτογενούς δειγματοληψίας στην λεκάνη της Μεσογείου  στις 

συνήθειες και την συμπεριφορά των ιδιοκτήτων σκαφών  

Στα πλαίσια διεξαγωγής της παρούσας διπλωματικής εργασίας, για την ανάπτυξη εφαρμογής 

online κρατήσεων σε μαρίνες για των ελλιμενισμός σκαφών στην λεκάνη της Μεσογείου, 

διεξήχθη έρευνα αγοράς με τη μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με την βοήθεια της 

πλατφόρμας Pollfish απευθείας σε κινητές συσκευές (mobile device)  στους κατοίκους των 

χωρών Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Ελλάδα, Γερμανία, Τουρκία, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία, 

ώστε να γίνουν γνωστές οι προτιμήσεις, οι απόψεις, οι συμπεριφορές τους για τον ελλιμενισμό 
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του σκάφους του, οι λόγοι που ωθούν στην επιλογή ή μη μιας μαρίνας, καθώς και ποιοι είναι 

οι τρόποι επιλογής μιας μαρίνας. Επιπλέον, επιδιώκεται η γνώση των σημείων αγοράς που 

προτιμούν, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιλέγουν και την συχνότητα την οποία 

χρησιμοποιούν. Τέλος, παρουσιάζονται τα στάδια δειγματοληψίας που ακολουθήθηκαν.  

  

2.2.1  Ορισμός Πληθυσμού και δειγματοληπτικού πλαισίου 

 

Πίνακας 1: Ορισμός πληθυσμού δειγματοληψίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ Άτομα ηλικίας 18 έως 65+ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Όλοι όσοι έχουν ταξιδεύσει  τουλάχιστον 

μια φορά με Ιστιοφόρο, Γιοτ, Καταμαράν, 

Μηχανοκίνητο σκάφος κ.τ.λ. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Ελλάδα, Γερμανία, 

Τουρκία, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 11/12/15 – 12/12/15 

Απευθυνόμαστε σε έναν αριθμό χρηστών που συνηθίζουν να ταξιδεύουν για να λόγους 

αναψυχής στην Μεσόγειου. Επειδή ο αριθμός των χρηστών που ταξιδεύει στην Μεσόγειο και 

επιθυμεί να μας απαντήσει σχετικά το yachting δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων και 

επομένως δεν υπάρχει δεδομένη λίστα ατόμων που θα μπορούσαν να ερωτηθούν, δεν 

υφίσταται δειγματοληπτικό πλαίσιο. Εφόσον, δεν υπάρχει δειγματοληπτικό πλαίσιο δεν έχει 

νόημα ο ορισμός δειγματοληπτικής μονάδας. Στο πρόβλημά μας θα μπορούσε να θεωρηθεί 



Σ ε λ ί δ α  | 28 

 

ως δειγματοληπτική μονάδα ο χρήστης που έχει ταξιδεύσει έστω μια φορά στην Μεσόγειο με 

καταμαράν, ιστιοφόρο, μηχανοκίνητο σκάφος κτλ. 

2.2.3 Δειγματοληπτική μέθοδος  

Η μέθοδος της δειγματοληψίας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η επιλογή των 

στοιχείων του πληθυσμού που θα αποτελέσουν το δείγμα (Σιώμκο & Μαύρο, 2008). Ο 

αριθμός των χρηστών που έχουν ταξιδεύσει έστω μια φορά στην Μεσόγειο με καταμαράν, 

ιστιοφόρο, μηχανοκίνητο σκάφος κτλ δεν είναι γνωστό άρα δεν πρόκειται για δείγμα 

πιθανότητας. 

 Για λόγους που εξυπηρετούν καλύτερα την παρούσα έρευνα οι ηλικιακές ομάδες που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+ 

Πίνακας 2: Πληθυσμός κατά φύλο και ηλιακή ομάδα στα 129 άτομα 

 

Ηλικιακές 

ομάδες 

Αμφοτέρων 

των φύλων 

Άνδρες Γυναίκες 

18-24 28 20 8 

25-34 46 18 28 

35-44 32 16 16 

45-54 10 5 5 

55+ 13 5 8 
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Σύνολο 129 64 65 

 

2.2.4 Μέγεθος δείγματος 

Το μέγεθος του δείγματος είναι 129 άτομα επιλεγμένα με βάση το φύλο και την ηλικία τους 

σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση. Τα άτομα που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

προέρχονταν από την Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία,  

Τουρκία,  Βρετανία. Θα ήταν καλύτερο για την ανάλυση μας να υπήρχαν παραπάνω 

απαντήσεις αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό λόγω του μεγάλου αριθμού των χωρών που 

προέρχονται οι  χρήστες σκαφών  αναψυχής. 

2.2.5  Σχεδιασμός της διαδικασίας διεξαγωγής δειγματοληψίας και διεξαγωγή  της 

δειγματοληψίας. 

Η μέθοδος συλλογής στοιχείων που επιλέχθηκε είναι μέσω διαδικτύου με την βοήθεια της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας Pollfish. Επιλέχτηκε το προφίλ των ατόμων που θα θέλαμε να 

συμμετάσχουν στην έρευνά του (άνδρες και γυναίκες στη Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Ελλάδα, 

Γερμανία, Τουρκία, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία που συνηθίζουν να κάνουν διακοπές με 

κάποιο σκάφος με ιστιοπλοϊκό, καταμαράν, μηχανοκίνητο σκάφος κτλ.). Οι χρήστες των 

εφαρμογών που έχουν σχέση με την yachting  και την ιστιοπλοϊα  καθώς περιηγήθηκαν  στην 

εφαρμογή μέσω του κινητού τους, απαντήσαν στο ερωτηματολόγιο. Το κύριο πλεονέκτημα 

της μεθόδου που ακολουθήθηκε είναι η ευκολία η ταχύτητα και το  μικρό κόστος αφού δεν 

χρειάστηκε φυσική παρουσία. 

Το τελευταίο στάδιο της δειγματοληψίας είναι η υλοποίηση και η διεξαγωγή της, δηλαδή η 

συλλογή στοιχείων από τους ερωτώμενους. Η δειγματοληψία διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήματα και τα άτομα που προσεγγίστηκαν στην πλειοψηφία τους ήταν δεκτικά. Οι 

ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο ήταν γενικά κατανοητές και δεν 
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προέκυψαν προβλήματα και παρεξηγήσεις. Η διεξαγωγή, λοιπόν, της δειγματοληψίας, ήταν 

ομαλή, γρήγορη και αποτελεσματική. 

Εικόνα 3: Προβολή ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται το ίδιο το ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε 

στους χρήστες. Οι ομάδες των ερωτήσεων που επιλέχθηκαν βασισμένες στην βιβλιογραφία 

που αναλύσαμε παραπάνω είναι οι εξής: 

 Δημογραφικού Χαρακτήρα 

 Προφίλ Yachters/Ιδιοκτήτη Σκαφών 

 Συμπεριφορά πελάτων ιδιοκτητών σκαφών και γιοτ (Yachting customer 

behavior 

 Κριτήρια Επιλογής Μαρίνας(Marina selection criteria) 

 Μέθοδος Αγοράς (Purchase Method) 

 Χαρακτηριστικά εφαρμογής κινητού APP (Application Features) 
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 Προφίλ των ιδοκτητών σκαφών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media 

Profile) 

Να προσθέσουμε στο σημείο αυτό, ότι το Ερωτηματολόγιο που παραθέτουμε έχει επιπλέον 

πληροφορίες που αφορούν: 

 Την ονομασία της μεταβλητής 

 Τον τύπο των ερωτήσεων 

 Την κλίμακα μέτρησης της μεταβλητής 

και έχουν σχέση με την μετέπειτα επεξεργασία των απαντήσεων και δεν αφορούν τους 

ερωτώμενους και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν στο έντυπο που τους δόθηκε. Οι ερωτήσεις  

παρουσιάζονται στα αγγλικά, δηλαδή όπως ακριβώς παρουσιάστηκαν και στους 

ερωτώμενους. Δεν πραγματοποιήθηκε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του 

ερωτηματολογίου για να αποφευχθεί η παρερμηνεία των ερωτήσεων. Η αγγλική γλώσσα 

θεωρήθηκε καταλλήλη για την διεκπαιρέωση της έρευνα λόγου των γλωσσικών 

χαρακτηριστικών των ιδιωκτητών σκαφών αναψυχής στην Μεσόγειο. Για να ξεχωρίζουν, 

διαχωρίζονται από το υπόλοιπο ερωτηματολόγιο με γκρίζα επισήμανση. 

 

Ερωτήσεις Δημογραφικού Χαρακτήρα 

1.How old are you? 

a)17 or younger b)18 to 29 c)30 to 39 d)40 to 49 e)more than 50 

f)I prefer not to answer 

Ονομασία μεταβλητής: Ηλικία 
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Τύπος ερώτησης: Κλειστού τύπου, Διχοτομική, Αμοιβαία Αποκλειόμενων απαντήσεων 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Ονοματική 

2. What is your gender? 

a)Male  b)Female 

Ονομασία μεταβλητής: Φύλο 

Τύπος ερώτησης: Κλειστού τύπου, Διχοτομική, Αμοιβαία Αποκλειόμενων απαντήσεων 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Ονοματική 

14.What is your average annual income? 

a)Less than 10,000€  b)10,000€-19,999€  c)20,000€-39,999€  

d)40,000€-59,999€  e)60,000€-79,999€   f)80,000-149,999 

g)more than 150,000  h)I prefer not to answer 

Ονομασία μεταβλητής: Μισθός 

Τύπος ερώτησης: Κλειστού τύπου, Διχοτομική, Αμοιβαία Αποκλειόμενων απαντήσεων 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Ονοματική 
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Ερωτήσεις Προφίλ Yachters/Ιδιοκτήτη Σκαφών 

3.Do you own a yacht/boat or do you usually rent one? 

a)I own a yacht/boat  b)I rent a yacht/boat  b)I work on a yacht/boat 

(captain/skipper) 

Ονομασία μεταβλητής: Μορφή ιδιοκτησίας σκάφους 

Τύπος ερώτησης: Κλειστού τύπου, Διχοτομική, Αμοιβαία Αποκλειόμενων απαντήσεων 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Ονοματική 

4.What is the type of your yacht/boat? 

if you rent one please indicate the type of the yacht you usually travel with. 

a)Sailboat b)Motorboat C)Catamaran 

 Ονομασία μεταβλητής: Τύπος σκάφους 

Τύπος ερώτησης: Κλειστού τύπου, Διχοτομική, Αμοιβαία αποκλειόμενων απαντήσεων 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Ονοματική 

5.What is the length of your yacht/boat? 

If you rent one please indicate the length of the yacht/boat you usually travel with 

a)less than 15m  b)15 to 20m c)21 to 30m d)31 to 40m e)41 to 55m          f)more than 

55m  

Ονομασία μεταβλητής:  Μέγεθος σκάφους 

Τύπος ερώτησης: Κλειστού τύπου, Σημαντικού Διαφορικού 
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Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Διαστήματος 

 

Συμπεριφορά πελάτων ιδιοκτητών σκαφών και γιοτ (Yachting customer 

behavior) 

6.How early do you make arrangements for your yachting/boating trips? 

a)6 months ago or more b)4 to 6 months ago  c)2 to 4 months ago 

d)1 to 2 months ago  e)2 to 3 weeks ago  f)1 week ago  

g)3 to 6 days ago  h)last minute   

7. How long do your yachting/boating trips normally last? 

a)3 days or less b)4 -10 days  c)10 - 30 days  d)more than a month 

Ονομασία μεταβλητής: Διάρκεια ταξιδιού  

Τύπος ερώτησης: Κλειστού τύπου, Διχοτομική, Αμοιβαία Αποκλειόμενων απαντήσεων 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Ονοματική 

9.How many marinas do you usually visit annually? 

a)only one  b)2 or 3  c)4 to 6 d)as many as I can 

Ονομασία μεταβλητής: Συχνότητα επισκεψιμότητας 

Τύπος ερώτησης: Κλειστού τύπου, Σημαντικού Διαφορικού 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Διαστήματος 
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Κριτήρια Επιλογής Μαρίνας(Marina selection criteria) 

8.Which are your most preferred Mediterranean destinations? 

a)Greece b)Turkey c)Croatia d)Italy  e)Cyprus  f)Spain g)Malta 

h)Albania i)France j)Monaco k)Slovenia l)Bosnia&Herzegovina 

M)Montenegro     n)Other 

Ονομασία μεταβλητής: Χώρα προτίμησης για  διακοπές  

Τύπος ερώτησης: Κλειστή, πολλαπλής επιλογής 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Ονοματική 

10.Which are the main factors for choosing a marina to berth? 

a)Price list  

b)Convenience of the location  

c)Meteo conditions/Secure Port 

d)Services (fuel, water, electricity)  

e)Banks and ATMs   

f)Ship stores 

g)Food supply stores 

h)Wireless Internet 

i)Hotel/lodging 
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j)Transportation availability 

k)Things to do (activities and entertainment) 

l)Dry dock option 

m)Other 

Ονομασία μεταβλητής: Κριτήρια επιλογή Μαρίνας  

Τύπος ερώτησης: Κλειστή, πολλαπλής επιλογής 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Ονοματική 

12.What would you say is the main problem with the current environment of marinas? 

a)The difficulty in  booking a berth space 

b)The lack of information about fuel, water, electricity and amenities 

c)The absence of navigational services inside the marina 

d)The lack of information about points of interest in the marina area 

e)The existence of yacht/boat crowding during high seasons 

f) Lack of information about Marina pricelist 

g)Other 

Ονομασία μεταβλητής: Καταγραφή προβλημάτων στο τωρινό περιβάλλον των Μαρίνων  

Τύπος ερώτησης: Κλειστού τύπου, Διχοτομική, Αμοιβαία αποκλειόμενων απαντήσεων 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Ονοματική 
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Μέθοδος Αγοράς (Purchase Method) 

11.Which methods do you usually use in order to book a berth space? 

a)Phone calls   

b)E-mails   

c)Right at the dock   

d)VHF contact prior to arrival 

e)Portbooker.com 

f)Marinanow.com 

g)My-sea.com 

h)Easyberthbooking.com 

i)Thewaypoint.com 

j)Camper & Nicholsons Marinas  

k)Inautia.com    

l)Other 

Ονομασία μεταβλητής: Μέθοδος κράτηση θέση ελλιμενισμού  

Τύπος ερώτησης: Κλειστή, πολλαπλής επιλογής 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Ονοματική 
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Χαρακτηριστικά εφαρμογής κινητού APP (Application Features) 

13.According to your opinion, which of the following features would be the most useful 

for a yachting/boating App? 

a)Real-time berth e-booking system 

b)Outline of the marina berth space occupation 

c)Online maps and rooting infos 

d)Integrated navigational features inside the marina 

e)Information about boat maintenance   

f)Real-time meteo conditions inside the marina 

g)Points of interest close to the marinas area 

h)Social media services for connection with other yachters/boaters 

i)Discount offers of berth spaces 

j)Discount offers for your shopping 

Ονομασία μεταβλητής: Χαρακτηριστικά εφαρμογής 

Τύπος ερώτησης: Κλειστή, πολλαπλής επιλογής 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Ονοματική 
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Προφίλ των ιδοκτητών σκαφών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social 

Media Profile) 

15.Which social network do you use the most? 

a)Facebook  b)Twitter  c)LinkedIn  d)Pinterest 

e)Google+  f)Tumblr  g)Instagram  h)None 

Ονομασία μεταβλητής: Μέσο κοινωνικής δικτύωσης  

Τύπος ερώτησης: κλειστού τύπου, Διχοτομική, Αμοιβαία Αποκλειόμενων απαντήσεων 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Ονοματική 

 

16. How often do you use this social network account? 

a)Daily several times b)Daily once  c)Weekly  d)Monthly 

Ονομασία μεταβλητής: Συχνότητα χρήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Τύπος ερώτησης: Κλειστού τύπου, Σημαντικού Διαφορικού 

Κλίμακα μέτρησης μεταβλητής: Διαστήματος 
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Κεφάλαιο 3 – Ανάλυση και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από το πρώτο μέρος όπου αναφέρεται στη παρουσίαση 

μονομεταβλητής ανάλυσης σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, προφίλ χρηστών σκαφών 

αναψυχής, συμπεριφορά χρηστών σκαφών αναψυχής, κριτήρια επιλογής μαρίνας, μεθόδους 

αγοράς, χαρακτηριστικά εφαρμογής κινητού και προφίλ χρηστών αναψυχής στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Στο δεύτερο μέρος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε ομάδες (cluster 

analysis) με την μέθοδο two-step αφού κρίθηκε καταλληλότερη  για την περίπτωση μας, με 

την χρήση μεταβλητών που αφορούν την συμπεριφορά των χρηστών σκαφών αναψυχής (yachting 

customer behavior) αλλά και το μέγεθος των σκαφών τους, προκειμένου να εξεταστεί εάν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές ομοιότητες μεταξύ κάποιων ομάδων (cluster). Στο τρίτο 

μέρος, πραγματοποιήθηκε διμεταβλητή στατιστική ανάλυση, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν 

υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στης μεταβλητές. 

 

3.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας με την χρήση μονομεταβλητής  

στατιστικής ανάλυσης 

Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των 

ερωτημάτων του ερωτηματολογίου με το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS version 

22. 

1)Ερωτήσεις Δημογραφικού Χαρακτήρα 

Ερώτηση 1: Ποιο είναι το φίλο σας; (What is your gender?)  

Από το παρακάτω γράφημα προκύπτει ότι σε σύνολο 129 ερωτηθέντων, οι 65 είναι γυναίκες 

και οι 64 είναι άντρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 50,39% και 49,61%. 
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Ερώτηση 2: Ποια είναι η ηλικία σας; (What is your age?) 

Από τον παρακάτω πίνακα και το γράφημα προκύπτει πως σε σύνολο 129 ερωτηθέντων: 

 στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ανήκει το 21,7% των ερωτηθέντων 

 στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ανήκει το 35,7% των ερωτηθέντων 

 στην ηλικιακή ομάδα 35-44 ανήκει το 24,8% των ερωτηθέντων 

 στην ηλικιακή ομάδα 54 ανήκει το 7,8% των ερωτηθέντων 

 στην ηλικιακή ομάδα 54+ ανήκει το 10,1% των ερωτηθέντων 

 

Ερώτηση 11: Ποιο είναι το ετήσιο εισόδημα μας; (What is your average annual income?) 

Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχουν ετήσιο μισθό 

λιγότερο από 10.000€ με ποσοστό 34,1%. Ακολουθούν αυτοί που έχουν ετήσιο μισθό 40.000-

Γράφημα 4: Φύλο ερωτηθέντων 
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59,999 με ποσοστό 12,4%. Στη συνέχεια είναι οι κάτοχοι ετήσιου μισθού της τάξεως των 

10.000- 19.999€ και 60,000-79,999€ με 10,9% και 8,5% αντίστοιχα. Ύστερα, ακολουθούν οι 

ιδιοκτήτες σκαφών με ετήσιο μισθό 20,000-39,999€  με ποσοστό 7,8%  και τα άτομα με ετήσιο 

μισθό 80,000-149,999€  με ποσοστό 4,7%. Τέλος έχουμε τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα 

πάνω από 150,000€ και αυτούς που προτίμησαν να μην απαντήσουν με ποσοστό 2,3% και 

19,4% αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 3: Ετήσιο εισόδημα ποσοστό, συχνότητα     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

Fre- 

quency Percent 

Cumul. 

 Percent 

 Less than 10,000€ 44 34,1 34,1 

10,000-19,999€ 14 10,9 45,0 

20,000-39,999€ 10 7,8 52,7 

40,000-59,999€ 16 12,4 65,1 

60,000-79,999€ 11 8,5 73,6 

80,000-149,999€ 6 4,7 78,3 

more than 150,000€ 3 2,3 80,6 

I prefer not to answer 25 19,4 100,0 
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2)Ερωτήσεις Προφίλ Yachters/Ιδιοκτήτη Σκαφών 

Ερώτηση 3:  Είστε ιδιοκτήτης γιοτ/σκάφους ή συνήθως ενοικιάζετε; ( Do you own a 

yacht/boat or do you usually rent one?) 

Στο σύνολο 129 ερωτηθέντων προκύπτει ότι: 

 το 55,81% των ερωτηθέντων νοικιάζουν γιοτ/σκάφος  

 το 28,68% των ερωτηθέντων είναι ιδιοκτήτες γιοτ/σκάφους 

 15,5% των ερωτηθέντων εργάζεται με την ιδιότητα του καπετάνιου σε γιοτ/σκάφος 

 

Γράφημα 5: Κατάσταση ιδιοκτησίας 

                       

    

 

 

 

 

 

Total 129 100,0  
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Ερώτηση 4: Ποιος είναι ο τύπος του γιοτ/σκάφους σας; (What is the type of your 

yacht/boat?) 

Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχουν 

μηχανοκίνητα σκάφη με ποσοστό 42,64%. Ακολουθούν αυτοί που έχουν μηχανοκίνητα γιοτ 

με ποσοστό 20,93%. Στη συνέχεια είναι οι κάτοχοι ιστιοπλοϊκού με ποσοστό 17,83%. Τέλος, 

ακολουθούν οι ιδιοκτήτες καταμαράν με ποσοστό 18,60%. 

 

 

Πίνακας 4: Τύπος σκάφους αναψυχής σε  ποσοστά & συχνότητες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

Fre- 

quency Percent 

Cumul. 

 Percent 

 Sailboat 23 17,8 17,8 

Motorboat 55 42,6 60,5 

Catamaran 24 18,6 79,1 

Motor 

yacht 

27 20,9 100,0 

Total 129 100,0  
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Ερώτηση 5: Ποιο είναι το μήκος του γιοτ/σκάφος σας; (What is the length of your 

yacht/boat?)   

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

είναι χρήστες γιοτ/σκάφους με μήκος λιγότερο από 15 μέτρα σε ποσοστό 33,3%. Ακολουθούν 

οι χρήστες με μήκος από 15 έως 20 μέτρα με ποσοστό της τάξεως του 20,9%. Στη συνέχεια, 

με ποσοστό 14% είναι τα γιοτ/σκάφη που έχουν μήκος από 21 έως 30 μέτρα  και ακολουθούν  

τα γιοτ/σκάφη με μήκος από 31 έως 40 μέτρα με ποσοστό 15,5%. Τέλος με μικρή διαφορά 

μεταξύ τους ακολουθούν οι χρήστες που έχουν στην κατοχή τους γιοτ/σκάφη  μήκους από 41 

έως 55 μέτρα και αυτοί που κατέχουν γιοτ/σκάφη  συνολικού μήκους πάνω από 55 μέτρα. 

  

3) Συμπεριφορά πελάτων ιδιοκτητών σκαφών και γιοτ (yachting customer 

behavior) 

Ερώτηση 6: Πόσο νωρίς κανονίζετε τις διακοπές όταν ταξιδεύετε με γιοτ ή σκάφος; (How 

early do you make arrangements for your yachting/boating trips?) 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

προτιμούν να κανονίζουν τις διακοπές τους τουλάχιστον 6 μήνες πριν, με ποσοστό 31,8%, ενώ 

ακολουθούν αυτοί που σχεδιάζουν τις διακοπές τους 4 έως 6 μήνες πριν  με ποσοστό της 

τάξεως του 14%. Στη συνέχεια, με ποσοστό 12,4% είναι αυτοί που σχεδιάζουν ένα ταξίδι στην 

θάλασσα 1 έως 2 μήνες πριν. Ακολουθούν αυτοί που κλείνουν τελευταία στιγμή τις διακοπές 

τους και αυτοί  που οργανώνουν το ταξίδι τους στην θάλασσα 2 έως 6 μήνες ίδιο ποσοστό  της 

τάξεως του 10,9%. Ύστερα, έχουμε αυτούς που κανονίζουν το ταξίδι τους με ποσοστό 10,1%. 

Τέλος με μικρή διαφορά μεταξύ τους ακολουθούν αυτοί που κανονίζουν το ταξίδι τους  2 έως 

3 εβδομάδες πριν με ποσοστό 4,7%  και αυτοί που 3 έως 6 μέρες πριν έχοντας ποσοστό 5,4%. 
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Πίνακας 5: Προγραμματισμός διακοπών σε ποσοστά και συχνότητες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 7: Πόσες μέρες διαρκούν τα ταξίδια σας με γιοτ ή σκάφος; (How long do your 

yachting/boating trips normally last?) 

Από το γράφημα προκύπτει πως το 31,01% κάνει συνήθως λιγότερες από 3 μέρες διακοπές, 

δηλαδή στη ουσία ταξιδεύουν Σαββατοκύριακα. Το 31,78% των ερωτηθέντων το ταξίδι τους 

Valid 

Fre- 

quency Percent 

Cumul. 

Percent 

 6 months ago or more 41 31,8 31,8 

4 to 6 months ago 18 14,0 45,7 

2 to 4 months ago 14 10,9 56,6 

1 to 2 months ago 16 12,4 69,0 

2 to 3 weeks ago 6 4,7 73,6 

1 week ago 13 10,1 83,7 

3 to 6 days ago 7 5,4 89,1 

last minute 14 10,9 100,0 

Total 129 100,0  
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διαρκεί από 4 έως 10 μέρες. Ενώ το 19,38%  συνηθίζουν να ταξιδεύουν από 10 μέρες έως ένα 

μήνα. Τέλος, υπάρχει και ένα 17,83% το οποίο βρίσκεται στη θάλασσα πάνω από ένα μήνα. 

 

Γράφημα  6 : Διάρκεια θαλάσσιου ταξιδιού 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 9: Πόσες μαρίνες ανά έτος συνήθως επισκέπτεσαι; (How many marinas do you 

usually visit annually?) 

Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι το 41,9% των χρηστών επισκέπτονται μόνο μια 

μαρίνα ενώ το 27,1% ελλιμενίζει σε 2 έως 3 μαρίνες κατά την διάρκεια του ταξιδιού του. 
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Πίνακας 6: Αριθμός επισκέψεων μαρίνων ανά σε ποσοστά & συχνότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Κριτήρια Επιλογής Μαρίνας(Marina selection criteria)  

Ερώτηση 8: Ποιοι είναι οι ποιοι αγαπημένοι σας προορισμοί στη Μεσόγειο? (Which are 

your most preferred Mediterranean destinations?) 

Από τα παρακάτω αποτελέσματα βλέπουμε ότι ο πιο δημοφιλής προορισμός στην Μεσόγειο 

είναι η Γαλλία με 16,87% και ακολουθεί ή Ισπανία και η Ιταλία με ποσοστό 15,66% και 

14,46% αντίστοιχα. Ύστερα ακολουθεί η Ελλάδα και η Κροατία με σημαντικά ποσοστά της 

Valid 

Fre- 

quency Percent 

Cumul. 

Percent 

    

 only one 54 41,9 41,9 

2 or 3 35 27,1 69,0 

4 to 6 16 12,4 81,4 

as many as I can 24 18,6 100,0 

Total 129 100,0  
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τάξεως του 12,05% και 7,23% αντίστοιχα. Τέλος ακολουθούν οι υπόλοιπες Μεσογειακές 

χώρες με μικρότερα ποσοστά αλλά όχι αμελητέα. 

 

Πίνακας 7: Αγαπημένος προορισμός στην Μεσόγειο σε ποσοστά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination Count Percent 

Greece 20 12,05% 

Turkey 7 4,22% 

Croatia 12 7,23% 

Italy 24 14,46% 

Cyprus 6 3,61% 

Spain 26 15,66% 

Malta 10 6,02% 

Albania 3 1,81% 

France 28 16,87% 

Monaco 10 6,02% 

Slovenia 1 0,60% 



Σ ε λ ί δ α  | 50 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 10: Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας στην επιλογή μιας μαρίνας για 

ελλιμενισμό; (Which are the main factors for choosing a marina to berth?) 

Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω ερώτηση πρώτο κριτήριο στην επιλογή μιας 

μαρίνας είναι η στρατηγική θέση τοποθεσίας με 22,47%. Το δεύτερο κριτήριο είναι η τιμή 

ελλιμενισμού με 16,29%. Οι υπηρεσίες που παρέχει μια μαρίνα ακολουθεί με ποσοστό 

10,67%. 

Πίνακας  8: Κύριος παράγοντας στην επιλογή μιας μαρίνας 

 

Bosnia and Herzegovina 2 1,20% 

Montenegro 6 3,61% 

Other 11 6,63% 

Total 166 100% 

Παράγοντες Μετρήσεις Ποσοστά 

Price List 29 16,29% 

Convenience of the location  40 22,47% 

Meteo conditions/Secure Port 16 8,99% 

Services(fuel, water,electricity) 19 10,67% 

Banks and ATMs 11 6,18% 
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12.Ποιο θα λέγατε είναι το κυριότερο πρόβλημα όσον αφορά στο παρόν περιβάλλον των 

μαρίνων; ( What would you say is the main problem with the current environment of 

marinas?)   

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει  έλλειψη 

πληροφοριών σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική την  μαρίνας για τις θέσης ελλιμενισμού. 

Δεύτερο στις προτιμήσεις των χρηστών είναι το «άλλο» πράγμα με 27,1% πράγμα που 

σημαίνει ότι δεν προβλέψαμε σωστά της πιθανές απαντήσεις. Ύστερα ακολουθεί υπηρεσίας 

πλοήγησης στην μαρίνα και έλλειψη πληροφορίων σημείο ενδιαφέροντος  με 13,2% και 

12,4% αντίστοιχα.    

 

Ship Stores 10 5,62% 

Food supply stores 6 3,37% 

Wireless Internet 11 6,18% 

Hotel/lodging 9 5,06% 

Transportation availability 5 2,81% 

Things to do (activities and entertainment) 7 3,93% 

Dry dock option 4 2,25% 

Other 11 6,18% 

Total 178 100% 
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Πίνακας 9: Κύριο πρόβλημα στο περιβάλλον των Μαρίνων 

 

5) Μέθοδος Αγοράς (Purchase Method) 

Ερώτηση 11: Με ποια μέθοδο κλείνετε συνήθως θέση σε μια μαρίνα?  

(Which methods do you usually use in order to book a berth space?) 

Από τα αποτελέσματα που συλλέξαμε η πιο διαδεδομένη μέθοδο για κρατήσεις θέσεων 

ελλιμενισμού είναι τα e-mails με ποσοστό 31,97% και δεύτερη με αρκετά μεγάλο ποσοστό 

είναι οι τηλεφωνικές κλήσεις με 25,17%.  

 

Συχνότητα προβλήματα στις Μαρίνες Συχνότητα % 

 The difficulty in  booking a berth space 13 10,1 

The lack of information about fuel, water, electricity and 

amenities 

10 7,8 

The absence of navigational services inside the marina 17 13,2 

The lack of information about points of interest in the 

marina area 

16 12,4 

Lack of information about Marina pricelist 38 29,5 

Other 35 27,1 
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Πίνακας 10: Μέθοδοι κρατήσεων θέσεων ελλιμενισμού 

 

Μέθοδος κράτησης Μετρήσεις Ποσοστά 

Phone Calls 37 25,17% 

E-mails 47 31,97% 

Right at the dock 16 10,88% 

Portbooker.com 5 3,40% 

Marinanow.com 7 4,76% 

My-sea.com 3 2,04% 

Easyberthbooking.com 1 0,68% 

Thewaypoint.com 0 0% 

Camper & Nicholsons Marinas 1 0,68% 

Inautia.com 4 2,72% 

VHF contact prior to arrival 5 14,29% 

Other 21 3,40% 

Total 147 100% 
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6) Χαρακτηριστικά εφαρμογής κινητού APP (Application Features) 

Ερώτηση 12: Σύμφωνα με την Γνώμη σας ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι 

το χρησιμότερο για μια  yachting/boating εφαρμογή 

 

Γράφημα 7 : Χρησιμότητα υπηρεσιών yachting/boating εφαρμογής 
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7) Προφίλ των ιδιοκτητών σκαφών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media 

Profile) 

Eρώτηση 12: Ποιοι social media network χρησιμοποιείται περισσότερο; (Which 

social network do you use the most?) 

Σύμφωνα με το παρακάνω πίνακα πρώτο στις προτιμήσεις των χρηστών που 

κάνουν χρήση των μέσων κοινωνικών δικτύωσης είναι το Facebook με ποσοστό 

που ανέρχεται στον 45% και ακολουθεί το Google+ με 13,2%. Μετά ακολουθούν 

το Pinterest και Instagram με 8,5%. Το Τwitter, LinkedIn, Tumblr ακολουθούμε 

με αρκετά μικρότερα ποσοστά 4,7%, 3,1%, 1,6% αντίστοιχα. 

Γράφημα 8: Είδος μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν οι χρήστες 
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Ερώτηση 13: Πόσο συχνά χρησιμοποιείται το λογαριασμό σας στα social media; (How 

often do you typically use this social network account?)  

Εδώ βλέπουμε ότι αυτοί που το χρησιμοποιούν αρκετές φορές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

μέσα στην ημέρα ανέρχονται στο  37,61% ενω αυτοί που το χρησιμοποιούν κάποιες φορές το 

μήνα έχουν ποσοστό  29,44% 

           

Γράφημα 9: Συχνότητα  χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
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3.2 Ανάλυση σε Ομάδες (cluster analysis) 

Με την ανάλυση σε οµάδες (cluster analysis) επιδιώκεται να διερευνηθεί κατά πόσο οι 

χρήστες σκαφών αναψυχής που συνηθίζουν να ταξιδεύουν στην περιοχή της Μεσογείου 

μπορούν να  οµαδοποιηθούν σε οµοιογενείς οµάδες. Η ταξινόµηση των χρηστών σε οµάδες 

µε τη µεθοδολογία αυτή, αποσκοπεί στην αποκάλυψη φυσικών οµαδοποιήσεων των χρηστών 

σκαφών αναψυχής που προκύπτουν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Η ανάλυση σε 

οµάδες χρησιµοποιείται εκτεταµένα στην επιστηµονική έρευνα, όπου υπάρχει ανάγκη 

ταξινόµησης και κατάταξης των υποκειμένων μελέτης σε οµάδες. Στο µάρκετινγκ και στην 

έρευνα αγοράς µια βασική ανάγκη είναι να τµηµατοποιηθεί η αγορά-στόχος µε βάση την 

οµοιότητα των μελλοντικών χρηστών, έτσι ώστε στη συνέχεια να σχεδιαστούν πολιτικές 

µάρκετινγκ. Κατά τον ίδιο τρόπο, η ανάλυση σε οµάδες µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε θέµατα 

επιλογών μαρίνων των καπετάνιων και πως αυτές οδηγούν σε συγκεκριµένες οµαδοποιήσεις 

των τελικών καταναλωτών (John Carroll, 2011). 

3.2.1 Two-Step Ομαδοποίηση 

Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους ανάλυσης συστάδων, η Two-Step ανάλυση συστάδων παρέχει 

περισσότερα πλεονεκτήματα (Theodoridis & Koutroumbas, 1999). Με τη μέθοδο αυτή, 

μπορεί να γίνει αυτόματα η επιλογή του αριθμού των συστάδων, βασισμένη σε στατιστικά 

κριτήρια. Επίσης, μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες με κατηγορικές και συνεχείς 

μεταβλητές λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά. Συνοπτικά μπορούμε 

να πούμε ότι έχει την ικανότητα να αναλύει μεγάλο όγκο δεδομένων αποτελεσματικά. Αυτή 

η μέθοδος ομαδοποίησης βασίζεται σε ένα μέτρο απόστασης το οποίο δίνει τα καλύτερα 

αποτελέσματα αν όλες οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, συνεχείς, ακολουθούν κανονική 

κατανομή. 

Ο αλγόριθμος Two-Step λειτουργεί σε δύο βήματα. Το πρώτο βήμα συστάδας   
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(pre-clustering) και στο δεύτερο βήμα συστάδας (clustering step).  

Βήμα 1
ο
: Pre-clustering: Δημιουργία μικρών ομάδων 

Το πρώτο βήμα της two-step μεθόδου είναι οι δημιουργία πρωταρχικών συστάδων, που 

ακολουθεί μια διαδοχική διαδικασία ομαδοποίησης (Theodoridis & Koutroumbas, 1999). Ο 

στόχος του βήματος αυτού είναι να μειώσει το μέγεθος του πίνακα που περιέχει τις αποστάσεις 

όλων των πιθανών ζευγαριών των εγγραφών. Καθώς διαβάζεται μία εγγραφή ο αλγόριθμος 

αποφασίζει, βασιζόμενος σε ένα μέτρο απόστασης, αν η συγκεκριμένη εγγραφή θα πρέπει να 

ομαδοποιηθεί σε κάποια ήδη υπάρχουσα πρωταρχική συστάδα ή θα δημιουργήσει μία 

καινούρια (Theodoridis & Koutroumbas, 1999) . 

Bήμα 2
ο
: Ιεραρχική ανάλυση των πρωταρχικών συστάδων 

Στο δεύτερο βήμα, πραγματοποιείται ο αλγόριθμος της ιεραρχικής ανάλυσης συστάδων στις 

πρωταρχικές συστάδες. Ο σχηματίζοντας των συστάδων ιεραρχικά επιτρέπει τη δημιουργία 

ενός εύρους λύσεων με διαφορετικό αριθμό συστάδων. 

Διενεργώντας ομαδοποίηση με την μέθοδο Two–Step και χρησιμοποιώντας τις εξής 

μεταβλητές για είσοδο στο αλγόριθμο: 

 How many marinas do you usually visit annually? 

 What is the length of your yacht/boat? 

 How long do your yachting/boating trips normally last? 

Είχαμε την δημιουργία 2 ομάδων(clusters)  καλής ποιότητας. Η πρώτη ομάδα (cluster) 

περιλαμβάνει 84 χρήστες σε σύνολο 129 ενώ η δεύτερη ομάδα (cluster) 45 από το σύνολο το 

129 χρηστών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. 
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Η πρώτη ομάδα(cluster) αντιπροσωπεύει τους Light Users που συνηθίζουν στην πλειοψηφία 

τους  να  επισκέπτονται λίγες μαρίνες με μικρά σχετικά σκάφη και μικρή διάρκεια ταξιδιού. 

Στην άλλη ομάδα(cluster) έχουμε τους Heavy Users όπου τους οποίους τους διακρίνει 

επισκέψεις σε πολλές διαφορετικές μαρίνες, μεγάλα σκάφη και μακράς διαρκείας διακοπές. 

 

Εικόνα 4: Περιγραφή μοντέλου και ποιότητας Cluster 

 

Εικόνα 5: Λεπτομερή χαρακτηριστικά Cluster 
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3.3 Διεύρυνση  διαφορών μεταξύ heavy and light  users σε σχέση με το 

τύπο σκάφους με τη χρήση δυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης 

Από τη διασταύρωση των μεταβλητών του προφίλ χρήστη και συχνότητα των τύπο των 

σκαφών προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Οι χρήστες που ταξιδεύουν με Ιστιοπλοϊκά είναι Light Users κατά 87% και   13,00% 

είναι Heavy Users. 

 Οι χρήστες που ταξιδεύουν με Motorboat είναι Light Users κατά 76,4% και   23,6% 

είναι Heavy User. 

 Οι χρήστες που συνηθίζουν να ταξιδεύουν με Catamaran είναι Light Users κατά 54,2% 

και 45,8% είναι Heavy Users αντίστοιχα.   
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Οι χρήστες που συνηθίζουν να ταξιδεύουν με Motoryacht είναι Light Users κατά 33,3% 

και  66,7% είναι Heavy Users. 

Προφίλ Χρήστη  

Ποιος είναι ο τύπος του σκάφους σας; 

Σύνολο Sailboat Motorboat Catamaran Motoryacht 

 Light Users  20 42 13 9 84 

 23,8% 50,0% 15,5% 10,7% 100,0% 

 87,0% 76,4% 54,2% 33,3% 65,1% 

Heavy Users  3 13 11 18 45 

 6,7% 28,9% 24,4% 40,0% 100,0% 

 13,0% 23,6% 45,8% 66,7% 34,9% 

Total    23 55 24 27 129 

 17,8% 42,6% 18,6% 20,9% 100,0% 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

 

 

 

 

Πίνακας 11: Συχνότητα και ποσοστό τύπων σκαφών ανάλογα με το προφίλ του χρήστη 

(light user, heavy user) 
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Πίνακας 12: Chi-Square Tests για τη διασταύρωση τύπο σκαφών  με το προφίλ του χρήστη 

(light user, heavy users) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρείται ότι τα ιστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα σκάφη χρησιμοποιούνται πολύ 

περισσότερο από τους light Users. Ενώ τα Motoryacht πολύ περισσότερο από τους Heavy 

Users. Όσο αφορά στους χρήστες που είναι λάτρης των καταμαράν το ποσοστό  των χρηστών 

είναι σχεδόν μοιρασμένο.  

 

Chi-Square Tests Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 21,167a 3 ,000 

Likelihood Ratio 21,413 3 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

20,446 1 ,000 

N of Valid Cases 129   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The  

minimum expected count is 8,02. 
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3.4 Διερεύνηση διαφορών χρησιμότητας online υπηρεσίας για κρατήσεις 

θέσεων ελλιμενισμού ανάμεσα στους light και heavy users  με τη χρήση 

δυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. 

Από τη διασταύρωση του προφίλ των χρηστών & σπουδαιότητα της υπηρεσίας real time berth 

e-booking system  στην εφαρμογής, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων  

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Οι χρήστες που θεωρούν σημαντική  μια ηλεκτρονική υπηρεσία για κρατήσεις θέσεων 

ελλιμενισμού είναι Light Users με ποσοστό 76,7%.  

 Ενώ οι Heavy Users που θεωρούν χρήσιμη την υπηρεσία αυτή είναι μόλις 23,3%. 

Μπορούμε να πούμε πως τα παραπάνω αποτελέσματα είναι λογικά καθώς οι Light Users 

διακατέχονται από μια ανασφάλεια, έλλειψη εμπειρίας, ελλείψεις γνώσεις της παρούσας  

κατάστασης στις μαρίνες αφού δεν ταξιδεύουν συχνά είναι φυσιολογικό να θεωρούν πολύ 

χρήσιμη μια υπηρεσία σαν και αυτή. Ενώ  Οι Heavy Users δηλαδή οι ερωτηθέντες που 

ταξιδεύον συχνά, επισκέπτονται πολλές μαρίνες και πλειοψηφία τους έχει μεγάλα σκάφη δεν 

θεωρούν πάρα πολύ χρήσιμη την χρήση  την ηλεκτρονική  υπηρεσία κρατήσεων θέσεων 

ελλιμενισμού.  
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Προφίλ Χρήση 

Σύμφωνα με την γνώμη σας, ποιο από τα 

ακόλουθα χαρακτηριστηκά θα ήταν 

χρησιμότερο για a yachting/boating 

App;/Online  κράτηση θέσεων  

ελλιμενισμού  

Σύνολο ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Light User  33 51 84 

 39,3% 60,7% 100,0% 

 76,7% 59,3% 65,1% 

Heavy User  10 35 45 

 22,2% 77,8% 100,0% 

 23,3% 40,7% 34,9% 

Σύνολο  43 86 129 

 33,3% 66,7% 100,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Πίνακας 13: Σπουδαιότητα ύπαρξης υπηρεσίας real time berth 
ebooking system σε ένα yachting app ανάλογα με το προφίλ του 

χρήστη 
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Πίνακας 14: Chi-Square Tests για την διασταύρωση σπουδαιότητα υπάρξης υπηρεσίας real 

time berth ebooking system σε ένα yachting app ανάλογα με το προφίλ του χρήστη. 

 

Chi-Square Tests Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,839a 1 ,050   

Continuity Correctionb 3,110 1 ,078   

Likelihood Ratio 3,986 1 ,046   

Fisher's Exact Test    ,053 ,037 

Linear-by-Linear 

Association 

3,810 1 ,051   

N of Valid Cases 129     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,00. 

 

3.5 Διερεύνηση διαφορών στην συχνότητα χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (social media) σε σχέση με το προφίλ των χρηστών. 

Προφίλ Χρήστη 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας στα κοινωνικά δίκτυα; 

Σύνολο Αρκετές φορές την ημέρα  Μια φορά την ημέρα Εβδομαδιαία Μηνιαία 

 Light User  33 15 8 13 69 

 47,8% 21,7% 11,6% 18,8% 100,0% 
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Πίνακας 15: Συχνότητα χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social 

media) σε σχέση με το προφίλ του χρήστη 

 

Από την διασταύρωση της συχνότητα χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) 

σε σχέση με το προφίλ του χρήστη προκύπτει ότι το 80,5% αυτόν που χρησιμοποιούν συχνά 

τα κοινωνικά δίκτυα  κατά την διάρκεια της ημέρα είναι Light Users ενώ μόλις το 19,5% είναι 

Heavy Users  . 

Πίνακας 16: Chi- Square Tests για διασταύρωση συχνότητα χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης (social media) με σχέση με το προφίλ του χρήστη 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,570a 3 ,009 

Likelihood Ratio 11,818 3 ,008 

Linear-by-Linear Association 11,379 1 ,001 

 80,5% 65,2% 57,1% 41,9% 63,3% 

Heavy User  8 8 6 18 40 

 20,0% 20,0% 15,0% 45,0% 100,0% 

 19,5% 34,8% 42,9% 58,1% 36,7% 

Total  41 23 14 31 109 

 37,6% 21,1% 12,8% 28,4% 100,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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N of Valid Cases 109   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 5,14. 

KΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά συζητούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν για το συνολικό δείγμα και για κάθε ομάδα ξεχωριστά, ενώ παράλληλα 

συγκρίνονται σε σχέση με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών. Επίσης, παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν σύμφωνα με τους στόχους της εργασίας 

και περιγράφονται οι πιθανές πρακτικές εφαρμογές.  

Συζήτηση Αποτελεσμάτων  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι κοινώς αποδεκτό στη διεθνή βιβλιογραφία ότι ο θαλάσσιος 

τουρισμός βρίσκεται σε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και ιδιαίτερα στην λεκάνη της 

Μεσογείου που αποτέλει την δεύτερη αγορά παγκοσμίως (ICOMIA, 2015).  

Οι λιγοστές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα αφορούν την αγορά των Η.Π.Α 

που αποτελεί και την μεγαλύτερη παγκοσμίως. Οι περισσότερες από αυτές εστιάζουν στην 

καταγραφή των γενικών χαρακτηριστικών του χρήστη ο οποίος διαθέτει σκάφος αναψυχής. 

(Diane Godard, 2011) και την προσπάθεια για την τμηματοποίηση της κύριας αγοράς με βάση 

τις ανάγκες και τις μεθόδους αγοράς των χρηστών (André Vincent Henry, 2013; Margarita 

Payeras, Marta Jacob, 2011). 
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Η παρούσα μελέτη διαφοροποιείται από τις προηγούμενες έρευνες θέτοντας ως κύριο στόχο 

τη διερεύνηση των αναγκών του χρήστη σκαφών αναψυχής, με σκοπό την ανάπτυξη  

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επιπλέον μια άλλη σημαντική διαφοροποίηση είναι η εστίαση στην 

αγορά της Μεσογείου και όχι στην αγορά των H.Π.Α όπως έγινε με τις προηγούμενες έρευνες 

. Με βάση τη βιβλιογραφία οι επιμέρους ερευνητικοί στόχοι που είναι οι εξής: 

α) Να ερευνηθούν τα γενικά καταναλωτικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της αγοράς 

των σκαφών αναψυχής. 

β) Να επιχειρηθεί η τμηματοποίηση της κύριας αγοράς με βάση την ένταση χρήσης. 

γ) Να εξεταστούν τυχόν διαφορές μεταξύ κανονικών και απαιτητικών ως προς τον βαθμό 

χρήσεις των  κοινωνικών δικτύων.   

δ)  Να ερευνηθούν οι διαφορές στις ανάγκες χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μεταξύ 

φυσιολογικών και απαιτητικών χρηστών πάνω σε υπηρεσίες σκαφών αναψυχής. 

Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα, φαίνεται ότι 

το συνολικό δείγμα δεν διαφοροποιείται ως προς το φύλο (άνδρες 49,61% - γυναίκες 50,39%). 

Όσο αφορά τα κριτήρια για επιλογή ενός προορισμού με βάση τα αποτελέσματα πρώτο 

κριτήριο στην επιλογή μιας μαρίνας είναι η στρατηγική θέση τοποθεσίας με 22,47%. Το 

δεύτερο κριτήριο είναι η τιμή ελλιμενισμού με 16,29%. Οι υπηρεσίες που παρέχει μια μαρίνα 

ακολουθεί με ποσοστό 10,67%. Σε αντίθεση με την έρευνα που έγινε στην περίπτωση των 

Βαλεαρίδων νήσων όπου πρώτο κριτήριο για την επιλογή προορισμού είναι η επίγνωση του 

προορισμού και δεύτερο κριτήριο οι καιρικές συνθήκες. Τρίτο κρίτηριο είναι οι ναυτικές 

εγκαταστάσεις που παρέχει μια μαρίνα (Payeras et al, 2010). Δηλαδή όσο αφορά το τρίτο 

κριτήριο για  την επιλογή προορισμού η έρευνα μας συμπίπτει με την περίπτωση των 

Βαλεαρίδων νήσων. 
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Όσο αφορά τη τμηματοποιήση της κύριας αγοράς αυτής με βάση την ένταση χρήσης 

εντοπίστηκαν δύο σημαντικές ομάδες (cluster) πολύ καλής ποιότητας που αντικατοπτρίζουν 

την συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των χρηστών. Το πρώτο τμήμα της κύριας αγοράς 

αποτελείτε από τους  light users και ενώ το δεύτερο από τους heavy users. Πράγμα που 

φαίνεται να  επαληθεύεται και από την μελέτη του (André Vincent Henry, 2013) ο οποίος 

ομαδοποιεί τους χρήστες σκαφών αναψυχής σε short term visitors και long term visitor. Έτσι 

διαφαίνεται μια υποκατηγορία της κεντρικής αγορά που θα είναι αρκετά χρήσιμη και για 

πρακτικές εφαρμογές αλλά και για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών του πελάτη 

Συμπεράσματα  

Τα συμπεράσματα όσον αφορά τον πρώτο στόχο, που εστιάζει στη διερεύνηση των γενικών 

καταναλωτικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών της κύρια αγοράς που αφοράς στη 

ιδιωτική θαλάσσια περιήγηση (yachting), είναι: 

 Ο προγραμματισμός ενός θαλάσσιου ταξιδιού γίνεται αρκετούς μήνες πριν πράγμα 

που είναι λογικό γιατί εκ των πραγμάτων τα θαλάσσια ταξίδια απαιτούν πολύ καλή 

οργάνωση. 

 Οι περισσότεροι χρήστες σκαφών αναψυχής στην περιοχή της Μεσογείου  δεν είναι 

ιδιοκτήτες αλλά ενοικιάζουν κάποιο σκάφος για το ταξίδι τους. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών δηλώνει ότι συνήθως επισκέπτεται μια μαρίνα 

το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι <<χρήστες σαββατοκύριακου>> 

 Οι συνηθέστεροι τρόποι κράτησης θέση ελλιμενισμού είναι τα emails και οι 

τηλεφωνικές κλήσεις καταδεικνύοντας την έλλειψη αξιόπιστου και οργανωμένου 

ηλεκτρονικού τρόπου κράτησης θέσεων. 

Τα συμπεράσματα όσον αφορά το δεύτερο στόχο, που αναφέρεται στην τμηματοποιήση της 

κύριας αγοράς αυτής με βάση την ένταση χρήσης, είναι: 
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 Η έρευνα μέσω της μεθόδου two- step εντόπισε δύο σημαντικές ομάδες (cluster) πολύ 

καλής ποιότητας που αντικατοπτρίζουν την συμπεριφορικά  χαρακτηριστικά των χρηστών. 

Το πρώτο τμήμα της κύριας αγοράς αποτελείτε από τους  light users και ενώ το δεύτερο από 

τους heavy users. Αυτές οι δύο ομάδες είναι πολύ σημαντικές για την έρευνα μας γιατί 

απεικονίζουν δυο διαφορετικές συμπεριφορές των πελάτων (customer behavior) με βάση την 

ένταση χρήσης  ανάλογα με: 

 Τι διάρκεια του ταξιδιού τους στην θάλασσα 

 Πόσες μαρίνες επισκέπτονται ανά έτος  

 Τί μέγεθος είναι το σκάφος τους 

 

Η έρευνα δεν εντόπισε άλλες ομαδοποιήσεις (cluster) που να είναι άξιες αναφοράς κάνοντας 

δοκιμές με όλες τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου μας. Πιθανώς αν το δείγμα ήταν 

μεγαλύτερο ή κάποιες πιθανές απαντήσεις ήταν καλύτερα δομημένες ίσως να προέκυπταν και 

άλλες αξιόλογες ομαδοποιήσεις σχετικά με την συμπεριφορά του χρήστη σκαφών αναψυχής. 

Τα συμπεράσματα όσον αφορά το τρίτο στόχο, που αναφέρεται στις διαφορές μεταξύ των 

προφίλ των χρηστών (Light και Heavy Users) ως προς τον βαθμό χρήσης των κοινωνικών 

δικτύων, είναι: 

 Οι χρήστες που χρησιμοποιούν πολλές φορές μέσα στην ημέρα τα κοινωνικά δίκτυα 

στην πλειοψηφία τους είναι Light Users με ποσοστό 80,5% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 19,5% 

είναι Heavy Users. Δηλαδή φαίνεται μια ξεκάθαρη ροπή  των Light Users ως προς την συχνή 

χρήση των κοινωνικών δικτύων.  Αυτό που διαφαίνεται κοιτάζοντας τα και τα δημογραφικά 

αποτελέσματα με λεπτομέρεια είναι ότι οι Light Users έχουν μικρότερο μέσω όρο ηλικίας από 

ότι η Heavy Users όποτε δικαιολογείτε εν μέρη η συχνή χρήση των κοινωνικών δικτύων. 

Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι για την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την 
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συγκεκριμένο στόχο θα έπρεπε να είχαμε περισσότερες απαντήσεις ώστε να είχαμε μια 

ξεκάθαρη εικόνα. 

Τα συμπεράσματα όσον αφορά τον τέταρτο στόχο, που αναφέρεται στο κατά πόσο τo προφίλ 

των χρηστών σκαφών αναψυχής σχετίζετε με την σπουδαιότητα και την χρησιμότητά της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας κρατήσεων θέσεων ελλιμενισμού στα χαρακτηριστικά της 

εφαρμογής, είναι: 

      Οι χρήστες αξιολόγησαν ως σημαντική μια ηλεκτρονική υπηρεσία κρατήσεων θέσεων 

ελλιμενισμού  με ποσοστό 76,7% ήταν Light Users. Αυτό το μεγάλο ποσοστό μπορεί να 

ερμηνευτεί γιατί οι  Light Users δεν έχουν μεγάλη εμπειρία  του περιβάλλοντος της μαρίνα 

αλλά και δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τους παραδοσιακούς τρόπους κράτησης 

ελλιμενισμού  όπως το VHF. 

Πρακτικές εφαρμογές  

Όσον αφορά τη τμηματοποιήση της αγοράς των χρηστών σκαφών αναψυχής που ταξιδεύουν 

στην λεκάνη της Μεσογείου σε Light και Heavy Users η παρούσα εργασία αποτελεί ένα 

χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των διοικητικών στελεχών των μαρίνων αλλά και στους 

ανθρώπους που θα αναπτύξουν την ηλεκτρονική εφαρμογή , με συγκεκριμένες πρακτικές 

εφαρμογές.  

 Θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα εστιάζοντας την προσπάθεια 

τους στους καταναλωτές γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του. Αυτή η τμηματοποίηση 

θα επιτρέψει στα στελέχη να κατευθυνθούν με ακρίβεια στις ανάγκες και στις 

απαιτήσεις των τμημάτων της αγοράς ικανοποιώντας τις με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο και δημιουργώντας καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. 
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 Τα μηνύματα του marketing προς τον καταναλωτή θα είναι περισσότερο στοχευμένα 

ως προς το προφίλ των χρηστών (Light  και Heavy users) λαμβάνοντας ενδιαφέροντα, 

συνήθεις, κτλ. Δημιουργώντας δύο ομάδες με διαφορετικό προφίλ, μας δίνεται η 

δυνατότητα να δημιουργήσουμε διαφορετικά μήνυμα τα οποία θα προωθήσουμε 

ανάλογα με το κάθε τμήμα της αγοράς.  

 Η δημιουργία νέων υπηρεσιών και ιδεών όσο αφορά την ηλεκτρονική εφαρμογή είναι 

αρκετά πιθανή λόγω του εντοπισμού και την αναγνώριση αναγκών του πελάτη για 

κάθε μια από τις ομάδες(cluster) που δημιουργήσαμε στην έρευνα μας. 

 

Παράλληλα, η παρουσίαση του προφίλ των ομάδων του δείγματος μπορεί να αξιοποιηθεί από 

την εταιρεία για την ορθότερη προσέγγιση της εκάστοτε ομάδας-στόχου, λαμβάνοντας υπόψη 

τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές τους. 

Έτσι, θα μπορούσε να αναπτύξει στοχευμένες δράσεις για να αυξήσει την πιστότητα των 

πελατών της, να βελτιώσει τη στάση τους προς την ηλεκτρονική εφαρμογή και να αυξήσει την 

πρόθεση αγοράς των υπηρεσιών της. Επίσης, με βάση το εύρημα <<τη χρήση τύπου σκαφών 

ανάλογα με την ομάδα χρηστών>> η εταιρεία θα μπορούσε να αναθεωρήσει και να 

προσαρμόσει κατάλληλα τις διαφημιστικές της δραστηριότητες και τα διαφημιστικά της 

μηνύματα, ώστε να επικοινωνήσει καλύτερα την εναρμόνιση του είδους του σκάφους και  

ενδεχομένως με διαφορετική προσέγγιση για την κάθε ομάδα του δείγματος.  

Με τα εύρημα σχετικά με την χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης σε σχέση με το προφίλ 

των χρηστών  τα στελέχη του marketing θα έχουν ένα παραπάνω εργαλείο στα χέρια τους 

ώστε να διαλέξουν για κάθε ομάδα χρηστών μέσω μετάδοσης του μηνύματος που θέλουν να 

περάσουν στο καταναλωτή είτε είναι παραδοσιακό μέσω είτε είναι διαδραστικό. Για 
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παράδειγμα στην περίπτωση των Light Users φαίνεται μια καλή επιλογή να είναι τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης αφού τα χρησιμοποιούν συχνά κατά την διάρκεια της ημέρας. 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Κατά τη διάρκεια συγγραφής της παρούσας διπλωματικής εργασίας προέκυψαν αρκετές και 

ενδιαφέρουσες ιδέες για πιθανά ερευνητικά θέματα, όμως η ανάλυσή τους ξεπερνούσε τα όρια 

και τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας. Στις προτάσεις για μελλοντική έρευνα θα 

μπορούσε να συμπεριληφθεί η επανάληψη της συγκεκριμένης έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα 

χρηστών με σκοπό την εξαγωγή εγκυρότερων συμπερασμάτων. Επίσης θα μπορούσε να γίνει 

επέκταση της συγκεκριμένης έρευνας με ερωτήσεις στους χρήστες οι οποίοι έχουν ήδη 

χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή και τις υπηρεσίες της ώστε να μετρηθεί και να 

αξιολογηθεί η ικανοποίηση τους από τις υπηρεσίας (user satisfaction), την χρηστικότητα και 

την ευκολία , με σκοπό να συγκριθούν τα αποτελέσματα με την αρχική έρευνα μας αλλά την 

βελτίωση της  εφαρμογή με πελατοκεντρικό (customer – centric) τρόπο. 

Τέλος, θα μπορούσε να γίνει μια έρευνα ίσως με την βοήθεια συνεντεύξεων που θα εξετάζει 

την συμπεριφορά αλλά και τις ανάγκες των διαχειριστών μαρίνων  και πως αυτοί αξιολογούν 

της παραπάνω υπηρεσίες. 
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