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Αντικείμενο του Έργου  

 Η διεξαγωγή ερευνητικής μελέτης που θα συμβάλει στην 
καλύτερη κατανόηση των τουριστικών αγορών ειδικών 
ενδιαφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, 
καθώς και της θέσης και προοπτικών της Κύπρου στις αγορές 
αυτές.  

 
Συγκεκριμένα:  
 Ενδελεχής εξέταση των συγκεκριμένων αγορών, εκτίμηση της 

έκτασής τους, ανάλυση των περιορισμών και προοπτικών που 
καταγράφονται σε σχέση με την ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών 
ενδιαφερόντων. 
 

 Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου marketing  για την προώθηση 
στις συγκεκριμένες αγορές/ χώρες. 



Στόχοι του Έργου  
 Γενικός Στόχος:  Ανάπτυξη του τουρισμού της Κυπριακής Υπαίθρου, καθώς 

και των διάφορων μορφών ειδικών ενδιαφερόντων ούτως ώστε να καταστεί 
η Κύπρος ελκυστικός τουριστικός προορισμός.    
 

 Ειδικοί Στόχοι: οι κυριότεροι ειδικοί στόχοι του Έργου είναι να εντοπισθούν 
και να αξιολογηθούν:   

 Οι τάσεις και παράμετροι των συγκεκριμένων αγορών που επηρεάζουν τον 
εξερχόμενο τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων. 

 Οι μελλοντικές προβλεπόμενες τάσεις των συγκεκριμένων τμημάτων αγοράς.  
  Οι συνήθειες των καναλιών διανομής και πρόσβασης στον  τομέα του 

marketing. 
 Η εικόνα και αναγνωρισιμότητα της Κύπρου ως προορισμού που παρέχει 

εξειδικευμένο προϊόν.  
 Οι κύριοι ανταγωνιστές της Κύπρου στις συγκεκριμένες αγορές.  
 Η επικοινωνιακή πολιτική της Κύπρου στις αγορές αυτές.  
 Οι διαφορές ομοιότητες μεταξύ των δύο αγορών.  

 
 
 

 



Δραστηριότητες 
• Δραστηριότητα 1: Διεξαγωγή Έρευνας Αγοράς για 

Τουρισμό Ειδικών Ενδιαφερόντων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και τη Γερμανία.  
– Δευτερογενής έρευνα. 
– Έρευνα Αγοράς σε περιηγητές σε Η.Β και Γερμανία. 
– Έρευνα Αγοράς σε Ταξιδιωτικούς Πράκτορες σε Η.Β και 

Γερμανία. 
– Έρευνα Αγοράς σε περιηγητές στην Κύπρο. 
– Έρευνα πεδίου σε φορείς. 

 
• Δραστηριότητα 2: Αξιολόγηση ευρημάτων Έρευνας, 

Ανάλυση SWOT και Τεκμηρίωση Συμπερασμάτων. 
 
• Δραστηριότητα 3: Εκπόνηση 3ετούς Σχεδίου Marketing 

 



 

Διεξαγωγή Έρευνας 
Αγοράς για Τουρισμό 

Ειδικών Ενδιαφερόντων 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

τη Γερμανία. 

Αξιολόγηση  Ευρημάτων 
Έρευνας, ανάλυση  SWOT 

και τεκμηρίωση 
συμπερασμάτων 

Τριετές Σχέδιο 
Marketing 

Δευτερογενής 
Έρευνα 

Έρευνα Αγοράς 
σε περιηγητές 

στην Κύπρο 

Έρευνα 
πεδίου σε 

φορείς 

Έρευνα Αγοράς 
σε περιηγητές 

σε Η.Β και 
Γερμανία. 

Έρευνα Αγοράς σε 
Ταξιδιωτικούς 

Πράκτορες σε Η.Β 
και Γερμανία 



Αποτελέσματα Πρωτογενών  Ποσοτικών Ερευνών Αγοράς για τον 
τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε: 
 
Ι.  Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία με το κοινό και 
 τουριστικά γραφεία  
 
ΙΙ. Κύπρο με Βρετανούς και Γερμανούς τουρίστες 
 
III.  Κύπρο με Επιχειρήσεις και Εμπλεκόμενους  Φορείς 
(Stakeholders)  για το Μάρκετινγκ του  Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφε-
ρόντων 



Ταυτότητα Ερευνών Αγοράς 

Έρευνα κοινού Έρευνα  επιχειρήσεων 

Ημερομηνία:  Αύγουστος 2011 Αύγουστος 2011 

Κάλυψη: Πόλεις με διεθνή αεροδρόμια* Πανεθνικά 

Χαρακτηριστικά 
δείγματος:  

Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 25-75 ετών 
που ταξίδεψαν στο εξωτερικό τα τρία 
τελευταία για διακοπές (>3 ημερών) 

Τουριστικά γραφεία που 
δραστηριοποιούνται στο τομέα 
του τουρισμού ειδικών 
ενδιαφερόντων 

Μέγεθος 
δείγματος: 

850 άτομα σε κάθε χώρα κατανεμημένοι 
σε δύο ομάδες: 
Α.150 τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα 
 Β. 700 τυχαίο δείγμα 

60 γραφεία σε κάθε χώρα 

Επιλογή 
δείγματος: 

Α. Τυχαία επιλογή από βάση δεδομένων 
Β. Στρωματοποιημένη δειγματοληψία 

Τυχαία επιλογή από εμπορικούς 
καταλόγους 

Συλλογή 
στοιχείων: 

Τηλεφωνικές συνεντεύξεις (CATI) Τηλεφωνικές συνεντεύξεις 
(CATI) 

Στατιστικό λάθος: +/- 3,4 

Ι. Έρευνες Αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία 

Η.Β:Λονδίνο, Σάσσεξ, Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ, Λιντς, Μπρίστολ, Γλασκώβη, Εδιμβούργο, Έσσεξ 
Γερμανία:  Αμβούργο, Φραγκφούρτη, Μόναχο, Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Κολονία, Ανόβερο, Ντόρτμουντ, Στουτγάρδη, 
Νυρεμβέργη, Λειψία, Δρέσδη, Σααρμπρύνκεν, Μίνστερ 



Ταυτότητα Ερευνών Αγοράς 

Έρευνα κοινού 

Ημερομηνία:  Οκτώβριος – Νοέμβριος 2011 

Κάλυψη: Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου 

Χαρακτηριστικά 
δείγματος:  

Βρετανοί και Γερμανοί τουρίστες, άνδρες και γυναίκες 
ηλικίας 18 ετών και άνω 

Μέγεθος δείγματος: 800 άτομα (400 Βρετανοί, 400 Γερμανοί) 

Επιλογή δείγματος: Τυχαία επιλογή  

Συλλογή στοιχείων: Προσωπικές συνεντεύξεις 

ΙΙ. Έρευνα Αγοράς στην Κύπρο με Βρετανούς και Γερμανούς τουρίστες 

ΙΙΙ. Κύπρο με Επιχειρήσεις και  Εμπλεκόμενους  Φορείς (Stakeholders) 

Ημερομηνία:  Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 

Μέγεθος δείγματος: 12 Φορείς/ Σύνδεσμοι, 10 Επιχειρήσεις και ΚΟΤ 

Συλλογή στοιχείων: Σε βάθος προσωπικές συνεντεύξεις με Φορείς και 
Συνδέσμους και ομαδική συζήτηση με στελέχη ΚΟΤ 



Αποτελέσματα Έρευνας Κοινού στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και στην Γερμανία  



Μέγεθος Αγοράς Ειδικών Ενδιαφερόντων 
Το μέγεθος αγοράς για τις διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων κυμαίνεται στο 8% για 
το Ηνωμένο Βασίλειο και στο 10% για την Γερμανία.  

Τυχαίο δείγμα 

Όμως, αναλογία των Βρετανών και Γερμανών τουριστών που  συνδυάζουν την κλασική 
παραθεριστική εμπειρία σε παραλιακά θέρετρα εμπλουτισμένη με κάποια επιπρόσθετα 
στοιχεία, υπολογίζεται ότι φθάνει περίπου το 25% για το Ηνωμένο Βασίλειο 
και το 30% για την Γερμανία.    

Αυτή η εκτίμηση κατοχυρώνεται από το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός τουριστών από τις 
δύο χώρες που επέλεξαν διακοπές ήλιου& θάλασσας τα τελευταία τρία χρόνια, εμπλούτισαν τις 
διακοπές τους  με δραστηριότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία του τουρισμού ειδικών 
ενδιαφερόντων όπως τον πολιτισμό, ευεξία, γαστρονομία, ποδηλασία, πεζοπορία, αθλητισμό 
κ.α.  



Προφίλ Τουριστών Ειδικών Ενδιαφερόντων 
Η ηλικιακή ομάδα 35 με 54 ετών αποτελεί το βασικό πυρήνα των  τουριστών με ειδικά 
ενδιαφέροντα και στις δύο χώρες, με εξαίρεση τον αθλητικό τουρισμό που προσελκύει 
μεγαλύτερη συμμετοχή από τις νεαρές ηλικίες.  
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Η.Β 18% 25% 31% 20% 23% 20% 47% 66% 14% 22% 31% 

Γερμανία 22% 23% 28% 30% 26% 23% 32% 29% 20% 25% 31% 



Κατηγορίες Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων 
Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων και στις 
δύο χώρες. Ακολουθεί ο περιπατητικός, ο αθλητικός και ο ποδηλατικός τουρισμός. Για τους Βρετανούς 
αρκετά σημαντικές κατηγορίες είναι ο τουρισμός ευεξίας και γαστρονομικός τουρισμός και για τους 
Γερμανούς ο ναυτικός τουρισμός.   

Ένας σημαντικός αριθμός τουριστών δεν επιλέγει μόνο μια μορφή τουρισμού ειδικών 
ενδιαφερόντων αλλά αντίθετα οι επιλογές τους είναι σε αρκετές περιπτώσεις συνδυαστικές.  



Ταξιδιωτικές Συνήθειες Τουριστών Ειδικών Ενδιαφερόντων 
Συχνότητα διακοπών 

Περίοδος που  ταξιδεύουν 



Ταξιδιωτικές Συνήθειες Τουριστών Ειδικών Ενδιαφερόντων 

Η.Β ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Πληροφορίες και κράτηση μέσω Τουριστικών Πρακτόρων/Γραφείων 35% 40% 

Πληροφορίες από Πράκτορες / και κράτηση κατευθείαν μέσω τηλεφώνου/ φαξ 4% 2% 
Πληροφορίες από ΤΠ/ΤΓ και κράτηση μέσω ιστοσελίδας Τουριστικού Πράκτορα 5% 6% 

Πληροφορίες από ΤΠ/ΤΓ  και αυτόνομη κράτηση μέσω διαδικτύου 5% 5% 

Πληροφορίες από διαδίκτυο και κράτηση με επίσκεψη σε Πράκτορες / Γραφεία 14% 10% 

Πληροφορίες από διαδίκτυο και κράτηση μέσω ιστοσελίδας  Πρακτόρων /Γραφείων 14% 10% 

Πληροφορίες και κράτηση αυτόνομα μέσω του διαδικτύου 20% 22% 

Μέθοδος άντλησης πληροφοριών και κρατήσεων 

 25% των Βρετανών και 27% των Γερμανών ρυθμίζουν οι ίδιοι τις κρατήσεις τους 
 58% των Βρετανών και 53% των Γερμανών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είτε για συλλογή 
πληροφοριών είτε για διευθέτηση των κρατήσεων 
 44% των Βρετανών και 33% των Γερμανών διευθετούν τις κρατήσεις μέσω του 
διαδικτύου 
 72% των Βρετανών και 68% των Γερμανών διευθετούν τις κρατήσεις μέσω των 
τουριστικών γραφείων   



Έτος που Ταξίδεψαν για Διακοπές Ειδικών Ενδιαφερόντων 

Αύξηση έξι μονάδων για την αγορά του Η.Β τα τελευταία δύο χρόνια (ρυθμός αύξησης 
67%) και εννέα μονάδων για την Γερμανία (ρυθμός αύξησης 82%) 



Σημαντικότεροι Προορισμοί Ειδικών Ενδιαφερόντων 2008-2011 

Η αγορά τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων κυριαρχείται και καθορίζεται σε μεγάλο 
βαθμό από τρεις χώρες, την Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία. Για τους Βρετανούς ιδιαίτερα 
σημαντική αγορά είναι και η Ελλάδα και για τους Γερμανούς η Αυστρία. Από τους 
μακρινούς προορισμούς ξεχωρίζει η Ταϊλάνδη. 



Σημαντικότεροι Προορισμοί Ειδικών Ενδιαφερόντων 2008-2011 

Η  Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες δώδεκα επιλογές των Βρετανών και 
στις πρώτες δεκαέξι των Γερμανών τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα με μερίδιο 
4% και 5% αντίστοιχα. 



Σημαντικότεροι Προορισμοί Ειδικών Ενδιαφερόντων 2008-2011 

Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία 

Πολιτιστικός Ιταλία 35%, Ισπανία 33%, Ελλάδα 27% - Κύπρος 
6% (8η ) 

Ιταλία 35%, Ισπανία 26%, Ελλάδα 21% - Κύπρος 
12% (6η ) 

Περιπατητικό Ισπανία 42%, Γαλλία 24%, Ελλάδα 19% - Κύπρος 
5% (10η ) 

Ιταλία 41%, Αυστρία 36%, Ισπανία 30% - Κύπρος  
8% (7η ) 

Αθλητικός Ισπανία 37%, Γαλλία 17%, Πορτογαλία 17% - 
Κύπρος 7% (10η ) 

Ισπανία 55%, Ιταλία 31%, Αυστρία 21% - Κύπρος 
δεν συμπεριλαμβάνεται 

Ποδηλατικός Γαλλία 44%, Ισπανία 30%, Ιταλία 30% - Κύπρος 
7% (9η ) 

Ισπανία 46%, Γαλλία 38%, Ιταλία και Νορβηγία 
19% - Κύπρος 4%  (11η ) 

Ευεξίας Ταϊλάνδη 23%, Ισπανία 23%, Γαλλία 15% - 
Κύπρος 8% (7η ) 

Ισπανία 26%, Αυστρία, Ελβετία, Τουρκία, Τσεχία 
Ταϊλάνδη 16% - Κύπρος 11% (7η ) 

Γαστρονομικός Γαλλία 60%, Ιταλία 40%, Ισπανία 36% - Κύπρος 
4% (9η ) 

Ιταλία 50%, Γαλλία 44%, Ισπανία 39% - Κύπρος 
δεν συμπεριλαμβάνεται 

Ναυτικός Ισπανία 39%, Καραϊβική 32%, Ιταλία 29% - 
Κύπρος 7% (10η ) 



Αξιολόγηση Προορισμών 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Επισκέπτες Κύπρου (σύνολο): Σχέση ποιότητας/τιμής 32% (3η),  πολιτιστικό 36% (3η), 
θρησκευτικό 15% (5η), αγροτουρισμό 22% (4η), περιπατητικό 31% (3η), γαστρονομικό 
9% (5η), ποδηλατικό 22% (4η). ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 3-5η ΘΕΣΗ. 

5η  

6η  

6η  



Αξιολόγηση Προορισμών 
Γερμανία 

Επισκέπτες Κύπρου (σύνολο): Σχέση ποιότητας/τιμής 26% (4η),  πολιτιστικό 35% (3η), 
θρησκευτικό 24% (4η), αγροτουρισμό 10% (6η), περιπατητικό 21% (4η), γαστρονομικό 
12% (5η), ποδηλατικό 18% (4η). ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 3-6η ΘΕΣΗ.  

6η  

6η  

6η  



Αναγνωρισιμότητα και Εμπειρία με Κύπρο 

Δυνητικοί επισκέπτες: 
 Η.Β 24% (8% επαναληπτικοί επισκέπτες) 
Γερμανία 32% (10% επαναληπτικοί επισκέπτες) 
 
Επισκέπτες: 
 50% των  Βρετανών και 71% των Γερμανών επισκεπτών προτίθενται να 
επισκεφθούν ξανά 



Αποτρεπτικοί Παράγοντες Επίσκεψης  

Επισκέπτες (σύνολο): 
Ακριβός προορισμός Η.Β 8%, Γερμανία 18% 
 Δεν προσφέρει κάτι διαφορετικό Η.Β 2%, Γερμανία 12% 
 Δεν έμειναν ικανοποιημένοι με προηγούμενη επίσκεψη Η.Β 19%, Γερμανία 14% 



Ταύτιση Κύπρου με Κατηγορίες Διακοπών 



Αποτελέσματα  Έρευνας Επιχειρήσεων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και στην Γερμανία  



Προβλέψεις για τα Επόμενα Πέντε Χρόνια 



Προορισμοί με τη Μεγαλύτερη  Ζήτηση 



Εμπειρία με το Τουριστικό Προϊόν της Κύπρου 



Αναγνωρισιμότητα Τουριστικών Προϊόντων Κύπρου 
Η.Β 
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Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Κύπρου 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Πολιτιστικός Πλούσια ιστορία, πληθώρα 
αρχαιολογικών μνημείων, 
Ελληνική μυθολογία, μύθος της 
Αφροδίτης, συνύπαρξη ελληνικής 
και τούρκικης κουλτούρας 

Καλύτεροι προορισμοί, 
περιορισμένη γνώση μεταξύ 
καταναλωτών, δεν συνδυάζει 
πολιτιστικές δραστηριότητες (πχ 
όπερα) 

Ποδηλατικό Ωραίες ποδηλατικές διαδρομές, 
ορεινές, παράκτιες και πεδινές 
διαδρομές, χωμάτινες διαδρομές, 
κλίμα 

Ακριβός προορισμός, 
ανεπαρκής υποδομή, δεν 
υπάρχει εξειδίκευση 

Γαστρονομικός Πολλές επιλογές σε φαγητά και 
κρασιά, ποικίλες επιρροές από 
άλλες κουζίνες, παραγωγός 
κρασιού και ελαιόλαδου, τοπικά 
οινοποιεία 

Καλύτεροι προορισμοί (Γαλλία, 
Ιταλία) 

Περιπατητικός Διαφορετικότητα τοπίων (ορεινά, 
παράκτια), κλίμα, εύκολες και 
δύσκολες διαδρομές, πανοραμικά 
μονοπάτια φύσης 

Ακριβός προορισμός, καλύτεροι 
προορισμοί 
 
 



Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Κύπρου 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Αγροτουρισμός Όμορφα τοπία, κλίμα, τοπική 
κουλτούρα και παραδόσεις, 
ορεινά/αγροτικά θέρετρα, ήρεμη 
κουλτούρα, ποικιλία αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

Ανεπάρκεια υποδομών 

Ευεξίας Εξαιρετικά ξενοδοχεία/SPA, 
εξειδίκευση και ψηλές 
προδιαγραφές, ειδικές 
προσφορές, παροχή υπηρεσιών 
ολόκληρο το χρόνο 

Ακριβός προορισμός, 
περιορισμένη γνώση 

Ιατρικός Μεσογειακό κλίμα, συνδυασμός 
με παραθαλάσσιες διακοπές, 
ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών 

Ανεπάρκεια υποδομών, 
περιορισμένες επιλογές, δεν 
υπάρχει εξειδίκευση 



Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Κύπρου 
Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Ναυτικός Ωραία ακτογραμμή, γεωγραφική 
σύνδεση που ευνοεί τη σύνδεση με 
προορισμούς της ανατολικής 
Μεσογείου, παράλιες πόλεις και 
λιμάνια ιδανικά για κρουαζιερόπλοια, 
διαφορετικές κουλτούρες 

Δεν είναι κατάλληλος 
προορισμός για κρουαζιέρες 

Αθλητικός Ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες, 
γήπεδα γκολφ, κλίμα, βολικές πτήσεις, 
ξενοδοχεία και αθλητικές 
εγκαταστάσεις 

Ακριβός προορισμός, 
ανεπαρκής υποδομή 

Γκολφ Ποιότητα γηπέδων, κλίμα τους 
χειμερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, 
Aphrodite Hill 

Λιγοστές επιλογές, άλλοι 
προορισμοί προσφέρουν 
καλύτερες υπηρεσίες 

Θρησκευτικός Ιστορία πρώιμης χριστιανικής εποχής Δεν διαθέτει θρησκευτικούς 
χώρους με ξεχωριστή αξία, 
άλλοι προορισμού Μ.Α 
προσφέρουν περισσότερες 
επιλογές 



Αποτελέσματα  Έρευνας στην Κύπρο 



Προφίλ Τουριστών  Ειδικών Ενδιαφερόντων 
27% των Βρετανών και 42% των Γερμανών περιηγητών που επισκέφθηκαν την Κύπρο την 
περίοδο Οκτωβρίου- Νοεμβρίου ανήκουν στην κατηγορία των τουριστών με ειδικά 
ενδιαφέροντα. 



Κατηγορία Διακοπών  Ειδικών Ενδιαφερόντων 



Λόγοι Επιλογής Κύπρου 



Χώρες που Επισκέφθηκαν το 2009-10 για Διακοπές  Ειδικών Ενδιαφερόντων 



Βαθμός Ικανοποίησης και πρόθεση επαναληπτικής επίσκεψης  



Σχέδιο Μάρκετινγκ  
για τον Τουρισμό Ειδικών Ενδιαφερόντων  

στην Κύπρο 

ENOROS Consulting Ltd – Symmetron Market Research  
Λευκωσία, 30 Ιανουαρίου 2012 

 
 

παρουσιάζει ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους  



Τρία  ερωτήματα: 
 

 Τι θα πρέπει να γίνει από πλευράς της Κύπρου για να 
αναπτυχθεί ο τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων; 

 

 Ποιος θα κάνει αυτήν τη δουλειά; 

 

 Ποιοι πόροι απαιτούνται για να γίνει αυτή η δουλειά  



 
 
... από τη σκοπιά του ΚΟΤ 



Η έρευνα έδειξε: 
 

 «Λίγο απ’ όλα» 

 

 Ελλείψεις στις υποδομές 

 

 Έλλειψη της κατάλληλης ταυτότητας  

 

 Αντίληψη ότι η Κύπρος είναι ακριβός προορισμός 



 

Δομή Παρουσίασης 
 

 

1.  Η Στρατηγική 
 

 

2.Το Προϊόν 
 

 

3.Επικοινωνιακό Σχέδιο 
 

 

4.Σχέδιο Διανομής 
 

 

5.Οργάνωση και Πόροι 
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Ζητούμενες ωφέλειες: 
 
 Διασπορά τουριστικής κίνησης και εσόδων:  

 στο χώρο (αγροτικές και ορεινές περιοχές)  

 στο χρόνο (μήνες εκτός περιόδου αιχμής) 

 

 Περισσότερο βάθος στο προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα» 

 

 Προστιθέμενη αξία στον προορισμό «Κύπρος» για 
άμβλυνση του ανταγωνισμού τιμών 



Στρατηγικοί στόχοι μάρκετινγκ: 
 

1ος Στρατηγικός Στόχος 
Τελειοποίηση των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων που 
σχετίζονται με δραστηριότητες ειδικών ενδιαφερόντων  

  
2ος Στρατηγικός Στόχος 

Καθιέρωση της διεθνούς φήμης της Κύπρου ως προορισμού 
παγκόσμιας κλάσης για μια γκάμα δραστηριοτήτων ειδικών 
ενδιαφερόντων  

  
3ος Στρατηγικός Στόχος 

Εδραίωση της συνεργασίας με τους ενδιάμεσους – tour 
operators και τουριστικούς πρλακτορες – για την προώθηση της 
Κύπρου ως προορισμού ειδικών ενδιαφερόντων  



Αγορές-στόχοι ανά χώρα προέλευσης: 
 

Πρώτης προτεραιότητας 
 Γερμανία (οι καλύτερες προοπτικές) 

 Μεγάλη Βρετανία (η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης παρά την 
οικονομική ύφεση) 

 

Δεύτερης προτεραιότητας 
 Γαλλία (μεγάλη πληθυσμιακή βάση, ευκατάστατοι τουρίστες 

σε αναζήτηση εξεζητημένων εμπειριών) 

 Ευρωπαϊκές χώρες με βαρύ χειμώνα (όπως η Ρωσία και οι 
Σκανδιναβικές χώρες) 

 Μικρότερα τμήματα καταναλωτών ειδικών ενδιαφερόντων σε 
ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη 



Αγορές-στόχοι ανά ειδικό ενδιαφέρον: 
 
 

Πρώτης προτεραιότητας (αγορές με υψηλή ζήτηση) 
 Δραστηριότητες με βάση τη φύση (ιδιαίτερα αυτές που 

εμπεριέχουν πεζοπορία και επισκέψεις σε παραδοσιακά 
χωριά) 

 Γαστρονομικές δραστηριότητες όπως επισκέψεις σε 
οινοποιεία 

 Επισκέψεις σε πολιτιστικά μνημεία 

 Γάμοι 

 Κρουαζιέρες 



Αγορές-στόχοι ανά ειδικό ενδιαφέρον: 
 

Δεύτερης προτεραιότητας (μικρότερη ζήτηση αλλά με καλές 
προοπτικές ανάπτυξης ή/και με ανταγωνιστικό προϊόν) 

 Ευεξία 

 Αγροτουρισμός  

 Ποδηλατικός τουρισμός 

 Ιατρικός τουρισμός 

 Θρησκευτικά ταξίδια 

 Προπονητικός τουρισμός 

 Καταδύσεις και άλλα θαλάσσια αθλήματα όπως το windsurfing 
και το kite surfing 



Αγορές-στόχοι ανά ειδικό ενδιαφέρον: 
 

Τρίτης προτεραιότητας (είδη ειδικών ενδιαφερόντων που 
απαιτούν σημαντικές επενδύσεις και προσπάθεια για 
περαιτέρω ανάπτυξη προίόντος) 

 Ιστιοπλοΐα 

 Τουρισμός Golf 

 Παρακολούθηση πολιτιστικών γεγονότων 



Αγορές-στόχοι ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης των 
διακοπών: 
 



Προφίλ τουρίστα ειδικών ενδιαφερόντων: 
 

 Ετερόκλητο κοινό από διάφορα δημογραφικά και 
ψυχογραφικά τμήματα της αγοράς... 

 

 ... αν και ο μέσος τουρίστας ειδικών ενδιαφερόντων 
από τη Γερμανία και τη Βρετανία τείνει να είναι καλά 
μορφωμένος, με μέσο έως υψηλό εισόδημα και ηλικία 
μεταξύ 35 και 54 ετών 
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Αδυναμίες και περιορισμοί σε σχέση με το προϊόν: 
 

 Ανεπαρκής ή μη τελειοποιημένη υποδομή (π.χ. διαδρομές για 
πεζοπορία και ποδηλασία) 

 Ελκυστικό προϊόν αλλά απουσία κατάλληλης προβολής αυτού 
(π.χ. «Δρόμοι του Κρασιού») 

 Έλλειψη παρόχων υπηρεσιών/δραστηριοτήτων (π.χ. 
ποδηλασία) 

 Η Κύπρος δεν είναι καθιερωμένος και δημοφιλής προορισμός 
για τις περισσότερες από τις ειδικές μορφές τουρισμού 

 Αντίληψη έλλειψης «value for money» 



 
 
Από το «λίγο απ’ όλα» στο «world-class»! 
 



Ενέργειες ανάπτυξης προϊόντων: 
 

 Υποδομές (π.χ. ποδηλατόδρομοι) 

 

 Πάροχοι δραστηριοτήτων ή/και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών (π.χ. επιχειρήσεις ενοικίασης ποδηλάτων) 

 

 Πακέτα, διαδρομές και ταξιδιωτικά προγράμματα 



Ο ρόλος του ΚΟΤ: 
(πέρα από ενεργή εμπλοκή στη δημιουργία υποδομών) 

 Θέσπιση ποιοτικών προδιαγραφών (διεθνών standards) με 
εθνική και διεθνή διαβούλευση και στα τρία επίπεδα για 
developersκαι operators 

 Διενέργεια ποιοτικών ελέγχων ή/και πιστοποίηση 
υποδομών και υπηρεσιών 

 Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και κινήτρων 

 Παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών σε ιδιώτες 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα για όσους δουλεύουν στο χώρο 
του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων 



Ο ρόλος του ΚΟΤ: 
 

 Προαγωγή της αυθεντικότητας και του «Sense of Place» 

 στα καταλύματα 

 στην κουζίνα 

 στις δραστηριότητες 

 στο περιβάλλον 

 

 Κρίσιμος παράγοντας: οι ίδιοι οι άνθρωποι (βλ. 
αγροτουρισμός) 



Ο ρόλος του ΚΟΤ: 
 

 Συνεργασία με όσους φορείς ήδη έχουν αναπτύξει 
ποιοτικές προδιαγραφές και δραστηριότητες (π.χ. 
(Cyprus Spa Association) 

 

 «Πακετάρισμα» και ανάπτυξη διαδρομών και 
πολυήμερων ταξιδιωτικών προγραμμάτων (routes and 
itineraries) 



Διαμόρφωση και branding του «Χαρτοφυλακίου Προϊόντων 
Ειδικών Μορφών Τουρισμού της Κύπρου» (Cyprus Special-
Interest Tourism Product Portfolio) 
 

 Προτείνεται μια πολιτική διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
προϊόντων 

 

 Βέλτιστη χρήση των περιορισμένων πόρων του Οργανισμού 
μέσω της κοινής χρήσης πόρων 

 

 Διαχείριση προϊόντων με διαφορετικό κύκλο ζωής και 
βαθμό ωρίμανσης (π.χ. γάμοι και φεστιβάλ) 



Διαχείριση«Χαρτοφυλακίου Προϊόντων Ειδικών Μορφών 
Τουρισμού της Κύπρου» 
 
 

 Ανάθεση ρόλων product manager εντός του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού 

 

 Branding του χαρτοφυλακίου προϊόντων 

 Κάθε προϊόν την ταυτότητά του 

 Είτε ξεχωριστή ταυτότητα είτε «umbrella brand» 



Διαχείριση «Χαρτοφυλακίου Προϊόντων Ειδικών Μορφών 
Τουρισμού της Κύπρου» 
 

Είτε... 

 

 

... είτε 



Γάμοι Ευεξία Ποδηλασία ψυχαγωγική 

Πολιτιστικά ταξίδια  
ιστορικού-αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος 

Προπονήσεις και 
προετοιμασία ομάδων 

Ναυτικός τουρισμός 
(yachting-sailing) 

Πολιτιστικά ταξίδια 
θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος – 
Προσκυνηματικά ταξίδια 

Συνέδρια και ταξίδια 
κινήτρων (incentives) 
 

Δραστηριότητες 
γαστρονομικού 
ενδιαφέροντος (π.χ. 
Δρόμοι του Κρασιού, 
μαθήματα μαγειρικής) 

Διαμονή σε 
αγροτουριστικά 
καταλύματα 

Ιατρικός τουρισμός Καταδύσεις και θαλάσσια 
σπορ 
 

Πεζοπορία Κρουαζιέρες Παρακολούθηση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Ποδηλασία επαγγελματική Γκολφ 
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Ενέργειες προβολής 
 

 Προτείνει ένα μείγμα προωθητικών ενεργειών με 
περιορισμένο κόστος που μπορούν να επηρεάσουν έναν 
σημαντικό αριθμό τελικών καταναλωτών 

 
 Παραγωγή content υψηλότερης ποιότηταςστην ελληνική, 

αγγλική και γερμανική γλώσσα 
 
 Content seeding (π.χ. μέσα από το portal του ΚΟΤ,  

newsletters, ιστοσελίδες τρίτων, δελτία τύπου, social media 
κοκ.) 
 

Απαιτείται καλύτερο storytelling! 



Editorial Calendar από Product Manager (π.χ. γαστρονομία): 
 

 Μηνιαία συνταγή βασισμένη σε συστατικά της εποχής 

 Μηνιαία συνέντευξη με επαγγελματίες από τη βιομηχανία 
φαγητού και ποτού (π.χ. διακεκριμένος σεφ, συγγραφέας 
βιβλίων μαγειρικής, μια διασημότητα που επισκέπτεται τον 
προορισμό, οινοποιός, τυροκόμος κλπ.) 

 «Εστιατόρια του Μήνα» 

 Προτεινόμενες γαστρονομικές διαδρομές στο νησί 

 Έμφαση στην κουζίνα μιας περιοχής της Κύπρου κάθε μήνα 

 Σύντομες ειδήσεις γύρω από τη γαστρονομία 



Παραγωγή content: 
 

 

 Συνεργασία με κειμενογράφους και φωτογράφους 

 

 Ανάθεση κειμένων ή αναζήτηση έτοιμου υλικού 



Κλασικά εργαλεία δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων: 
 

 

 Ενέργειες γραφείου τύπου 

 

 Δημοσιογραφικά ταξίδια 

 

 Φιλοξενία celebrities / «Ambassadors» 



 

Δομή Παρουσίασης 
 

 

1.  Η Στρατηγική 
 

 

2.Το Προϊόν 
 

 

3.Επικοινωνιακό Σχέδιο 
 

 

4.Σχέδιο Διανομής 
 

 

5.Οργάνωση και Πόροι 
 



 

Δομή Παρουσίασης 
 

 

1.  Η Στρατηγική 
 

 

2.Το Προϊόν 
 

 

3.Επικοινωνιακό Σχέδιο 
 

 

4.Σχέδιο Διανομής 
 

 

5.Οργάνωση και Πόροι 
 



Προσέγγιση ενδιαμέσων (Τravel Trade): 
 

 Κάθε ειδική μορφή τουρισμού έχει τους δικούς της 
εξειδικευμένους ενδιάμεσους – χονδρεμπόρους και 
λιανοπωλητές (facilitators, wedding planners, congress 
organizers etc.) 

 

 Ανεξάρτητοι θεματικοί tour operators 

 

 Mεγάλοι tour operators με ειδικά προγράμματα 



Προσέγγιση ενδιαμέσων (Τravel Trade): 
 

 

... με τις κλασικές δοκιμασμένες μεθόδους 



Προσέγγιση ενδιαμέσων (Τravel Trade): 
 

 Αξιοποίηση των Product Managers και των 
Γραφείων Εξωτερικού του ΚΟΤ για: 

 Sales calls 

 Συναντήσεις και παρουσιάσεις σε τουριστικές 
εκθέσεις 

 Fam trips 

 Επέκταση του προγράμματος κινήτρων 
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Κονδύλια: 
 

 Σενάριο για 200.000 Ευρώ στη γερμανική και 
βρετανική αγορά 

 Αξιοποίηση άλλων κονδυλίων και πόρων του ΚΟΤ 
(π.χ. για εκθέσεις, portal κοκ.) 

 

Χρονοδιάγραμμα τριετίας 



Οργάνωση: 
 

 Αναβάθμιση του ρόλου των Product Managers στο 
πλαίσιο του Τμήματος Στρατηγικής (αποκλειστική 
ενασχόληση!) 

 

 Μεσοπρόθεσμα: προοπτική των Product Clubsμε την 
οικονομική συμβολή και άλλων (π.χ. με ενδεχόμενη 
μετεξέλιξη κάποιων συνδέσμων) 

 

 Εκπαίδευση στελεχών του ΚΟΤ και άλλων 



Θερμές ευχαριστίες σε όλους! 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους  



Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας! 

ENOROS Consulting Ltd – Symmetron Market Research  
Λευκωσία, 30 Ιανουαρίου 2012 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους  
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