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ΜΔΛΔΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2018

Μέζα απφ ηελ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεηαη ε Οινθιεξσκέλε ηξαηεγηθή Σνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ ζηα πιαίζηα
αλάζεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 4/18.
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ
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Η αθφινπζε κειέηε ππνβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξεία CMRC CYPRONETWORK LTD κεηά απφ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο απφ
ηνλ Γήκν Παξαιηκλίνπ ζηηο 18 Ινπλίνπ 2018 θαη αθνξά ηνλ δηαγσληζκφ 4/18 γηα ηελ Δθπφλεζε Μειέηεο Οινθιεξσκέλεο
ηξαηεγηθήο Σνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ.
Η κειέηε βαζίδεηαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο κεζνδνινγίεο θαη πξαθηηθέο κε ζηφρν ηνλ αλαιπηηθφ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ
γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ (εθηφο δειαδή ηνπ
δηαρξνληθνχ πξντφληνο «ήιηνο θαη ζάιαζζα»), βαζηδφκελν ζε ζηνηρεία απφ έξεπλεο πεδίνπ θαη δεπηεξνγελή έξεπλα θαη
πινπνηήζεθε ζε ηξία ζηάδηα/ δξαζηεξηφηεηεο.
Η κεζνδνινγία δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο
φξνπο εληνιήο, κε ελέξγεηεο πνπ αλαιχνληαη ζε βάζνο ζε ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ:
Οξγάλωζε θαη Φάζεηο Έξγνπ
Δραζηηριόηηηα 1:
Ανάλσζη Υθιζηάμενης Καηάζηαζης

Δραζηηριόηηηα 2:
Σηραηηγικός Στεδιαζμός

Δραζηηριόηηηα 3:
Επιτειρηζιακός Στεδιαζμός

Δλέξγεηα 1.1:
Πξσηνγελείο έξεπλεο

Δλέξγεηα 2.1:
Αλάιπζε ηξαηεγηθήο

Δλέξγεηα 3.1:
Καηαγξαθή θαη Αλάιπζε
Παξεκβάζεσλ/δξάζεσλ

Δλέξγεηα 2.2:
Κξίζηκνη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο

Δλέξγεηα 3.2:
Μεραληζκφο ρεδηαζκνχ,
Παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ εθηέιεζεο
ηξαηεγηθήο

Δλέξγεηα 1.2:
Γεπηεξνγελήο έξεπλα
Δλέξγεηα 1.3:
Δθπφλεζε SWOT Analysis
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ
3

Σν παξψλ θεθάιαην απνηειεί ηελ παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε γηα
ηελ θάζε ζηξαηεγηθή απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη. Η ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε αλαπηχζζεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνπο
παξαθάησ παξάγνληεο:
1) Σελ αμία ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ παξάγεηαη κε ηελ επηηπρήο εθαξκνγή ηεο νπνίαο ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο
2) Σελ αιιειεπίδξαζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο ηεο αλάιπζεο SWOT (π.ρ. εάλ
βαζίδεηαη ζε κία απφ ηηο δπλάκεηο καο, απνηίλεηαη/ αληηκεησπίδεη κία απφ ηηο αδπλακίεο καο θ.η.ι.)
3) Σελ εζηίαζε θαη ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ καο

4) Σελ πξαθηηθφηεηα, βησζηκφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο θαη ηελ ξεαιηζηηθή πηζαλόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
5) Σελ παξάιιειε αιιεινπρία θαη ζπλέξγεηεο κεηαμύ ηωλ ζηξαηεγηθώλ θαηεπζχλζεσλ
6) Σελ εκπεηξία ηωλ εμεηδηθεπκέλωλ ζπκβνύιωλ ηεο Cypronetwork ζε ζρέζε κε ην ηί κπνξεί πξαγκαηηθά λα απνθέξεη
δειαδή ηελ επίδξαζε πφζν εθηθηφ είλαη θαη εθαξκνγή σο βέιηηζηε πξαθηηθή

“ A good strategy is only as good as its implementation”
Να ζεκεησζεί φηη ην παξψλ αξρείν απνηειεί κφλν πεξίγξακκα ηεο ζηξαηεγηθήο, ελψ ε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ
νη δξάζεηο, πξνγξακκαηηζκφο θαη πιαίζην εθαξκνγήο ζα αλαθεξζνχλ ζην παξαδνηέν 3.1.
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2. Πεξίγξακκα ηξαηεγηθήο
2.1 ηξαηεγηθό όξακα – ζηόρνη
1.1 ΟΡΑΜΑ:
Σν φξακα πνπ ζα κπνξνχζε λα ηεζεί θαη λα απνηειέζεη ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη: Να θαηαζηεί ην
Παξαιίκλη έλαο πνηνηηθφο νιφρξνλνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο γηα δεπγάξηα θαη νηθνγέλεηεο γηα ληφπηνπο θαη μέλνπο.
1.2 ΣΟΥΟΙ:

1
2
3

• Καηαπνιέκεζε ηεο επνρηθφηεηαο
• Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ πνπ πξνζειθχεη ε πεξηνρή Παξαιηκλίνπ
• Μεγέζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ πνπ απνιακβάλεη ην Παξαιίκλη απφ ηνλ θάζε
ηνπξίζηα

Οη πην πάλσ ζηφρνη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο ησλ απνδνηηθφηεξσλ ζπληειεζηψλ αλάπηπμεο ηνπ
ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ. Δλλνείηαη φηη ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ νη πην πάλσ
ζηφρνη ζα πνζνηηθνπνηεζνχλ.
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2. Πεξίγξακκα ηξαηεγηθήο
2.2 Γεληθή ζηξαηεγηθή
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Η ηξαηεγηθή καο κπνξεί λα πεξηγξαθζεί κε ηνπο 3 βαζηθνχο ηεο ζηφρνπο( κε ζηνηρεία εζηηαζκέλεο Γηαθνξνπνίεζεο):

Γεληθή
ηξαηεγηθή

ηξαηεγηθνί
Παξάκεηξνη

Κύξηνη ηόρνη

ηνρεπφκελεο αγνξέο
Πξνζέιθπζε &
αύμεζε ηνπξηζηώλ

Σνπξηζηηθή
Αλάπηπμε

Ιθαλνπνίεζε &
Loyalty

Βειηίωζε
Σνπξηζηηθνύ
Πξνϊόληνο

Καηαπνιέκεζε
ηεο επνρηθόηεηαο

Γηαδηθηπαθή Παξνπζία
Δλδπλάκωζε
νηθνλνκηθήο
επίδξαζεο

Βειηίσζε ππνδνκψλ
πλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα
Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ
Σνπξηζηηθψλ πξντφλησλ
πλέξγηεο πεξηνρήο
Ακκνρψζηνπ
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Οη 3 θχξηνη ζηφρνη ζηνπο
νπνίνπο εζηηαδφκαζηε
έρνπλ ζεκαληηθή
ζπλέξγηα. Σν βειηησκέλν
ηνπξηζηηθφ πξντφλ βνεζά
ζηελ πξνζέιθπζε
ηνπξηζηψλ, θαη
ηθαλνπνίεζε ηνπο θαηά
ηελ επίζθεςε ηνπο, θαη ε
παξάηαζε ηεο
ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ
ιεηηνπξγεί σο
πνιιαπιαζηαζηήο
εθφζνλ επηηξέπεη
κεγαιχηεξνπο φγθνπο
αθίμεσλ. Οη ηξείο ζηφρνη
καδί επηηξέπνπλ ηελ
κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή
επίδξαζε.

2. Πεξίγξακκα ηξαηεγηθήο
2.3 ηξαηεγηθή πλέξγηα

ηφρεπζε
αγνξψλ

Digital
Marketing
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Βειηίσζε
Τπνδνκήο

πλεξγ.
κε
Ιδησηηθφ
ηνκέα

Απφ ηνπο πην ζπρλνχο ιφγνπο απνηπρίαο
ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ είλαη ε αδπλακία
πινπνίεζεο θαη ε πηνζέηεζε δξάζεσλ
πνιιαπιψλ θαηεπζχλζεσλ. Δίλαη κέγηζηεο
ζεκαζίαο, νη ζηξαηεγηθνί καο ζηόρνη λα είλαη
παξάιιεινη. Σν απνηέιεζκα ηεο πηνζέηεζεο
παξάιιεισλ κε ζπλέξγεηεο ζηφρσλ επηηπγράλεη:
Η εθηέιεζε ελφο ζηφρνπ ζπλεηζθέξεη ζηε
πινπνίεζε θάπνηνπ άιινπ, ή ζηελ πεξίπησζή
καο ζε πνιινχο άιινπο
Ο βαζκφο δπζθνιίαο κεηψλεηαη ζεκαληηθά, θαη
ε πηζαλφηεηα πινπνίεζεο ηεο απμάλεηαη
ζεκαληηθά
Η ζηξαηεγηθή θαη δξάζεηο καο λα είλαη πην
επθνινλφεηε
Οη πηζαλφηεηεο πηνζέηεζεο θαη απνδνρήο
εθφζνλ δελ παξάγεη αληηθξνπφκελα
απνηειέζκαηα, λα απμάλεηαη.
Οηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη κεγαιχηεξε
απνηειεζκαηηθφηεηα.
Η δηθή καο ζηξαηεγηθή απνηείλεηε θαη
εκπεξηέρεη όιεο ηηο παξαπάλω παξακέηξνπο

•

•

πλεξγ.
Πεξηνρήο
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Δλαιιαθ
ηηθά
Πξντφληα

ηξαηεγηθή
Αιιεινπρία

•
•

•
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ
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3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
3.1 ηνρεπόκελεο αγνξέο
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Ο δήκνο Παξαιηκλίνπ γηα ηελ πεξίπινθε θαη θαζνξηζηηθή απηή παξάκεηξν ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη πνιιαπιέο δξάζεηο, νη
νπνίεο είλαη αιιειέλδεηεο θαη εμαξηεκέλεο ε κηα απφ ηελ άιιε. Γηα ηελ ζηξαηεγηθή απηή παξάκεηξν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε
ρξνληθή Γηάζηαζε. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν φζν αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ηνλ αγνξψλ ζηφρσλ καο ζα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζηηο
ηξείο δέζκεο/νκάδεο. Άκεζα, κεζνπξφζεζκα, θαη καθξνπξφζεζκα

Άκεζα

1

•Αλάπηπμε USP (Unique selling point)
•Αλαγλψξηζε αγνξψλ ζηφρσλ
•Πξψηεο ελέξγεηεο πξνζέιθπζεο
Βξαρππξόζεζκα

2
Μεξηθέο απφ ηηο άκεζεο ελέξγεηεο καο
είλαη εζσηεξηθέο δξάζεηο Μάξθεηηλγθ
πνπ ζα εθηειέζνπκε κφλνη, θνκκάηη ησλ
νπνίσλ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ
επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο παξνχζαο
κειέηεο
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•Πιάλν δξάζεσλ Marketing
•Τινπνίεζε δξάζεσλ ηνπηθήο αγνξάο
•Τινπνίεζε δξάζεσλ μέλσλ αγνξψλ
•Παξαθνινχζεζε & εμέιημε

3

Μαθξνπξόζεζκα
•Αλαγλψξηζε λέσλ αγνξψλ ελδηαθέξνληφο
•Αλάιπζε αγνξψλ ελδηαθέξνληνο
•Πιάλν δξάζεσλ Marketing
•Δθηέιεζε πινπνίεζε δξάζεσλ

3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
3.1.2 ηνρεπόκελεο αγνξέο – γηαηί;
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Δίλαη θνηλή πξαθηηθή γηα νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ λα πξνζδηνξίδεη ηηο απνδνηηθφηεξεο νκάδεο ζηφρνπο ηνπο θαη λα
αλαιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ πξνέιθπζε ηνπο. Απηήλ ηελ πξαθηηθή πηνζεηνχκε θαη γηα ηελ δηθή καο πεξίπησζε. Πέξαλ φκσο
ηνχηνπ πξνζεγγίδνπκε ην ζέκα κε πνιχ πεξηζζφηεξν βάζνο θαη αλάιπζε.

Φάζε 1

Φάζε 3

1. Αγγιία
2. Ρσζία
3. νπεδία /ζθαλδηλαβηθέο
Γηαηί;

1. Ήδε απνηεινχλ ηηο θχξηεο καο αγνξέο
2. Ο θαλφλαο Pareto καο ιέεη φηη ην νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα
ζε αγνξέο πνπ έρνπκε κεγαιχηεξν φγθν ζα απνθέξεη
κεγαιχηεξν απνηέιεζκα. π.ρ. 3% αύμεζε από ην Η.Β. ζα
έρεη πνιύ κεγαιύηεξν αληίθηππν από 3% αύμεζε από
ην Ιζξαήι
3. Έρνπλ απφ ηνπο πην ςεινχο κέζνπο φξνπο εμφδσλ
4. Έρνπκε θαιχηεξε πξφζβαζε θαη πεξηζζφηεξε
γλψζε/θαηαλφεζε ηεο αγνξάο
5. Πνιιέο απφ ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο καο είλαη ζε
ζπλνρή– Αιιαγή ζε απηφ ζεκαίλεη ηεξάζηηα επέλδπζε θαη
πεξίνδνο πξνζαξκνγήο
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1. Γεξκαλία
2. Κίλα
Γηαηί;

1. Καη νη 2 είλαη ζεκαληηθφηαηεο αγνξέο ηνπ κέιινληνο
2. Κίλα: Μεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή αγνξά ηνπ θφζκνπ. 1% δηείζδπζε
ζεκαίλεη ηεξάζηηα λνχκεξα ηνπξηζηψλ
3. Κίλα: Τπναλαπηπγκέλε αγνξά γηα ηελ Κχπξν, πνπ ζεκαίλεη φηη
πεξηνξίδνπκε ηνλ αληαγσληζκφ ηεο Πάθνπ θαη άιισλ επαξρηψλ.
4. Ήδε έρνπλ γίλεη επελδχζεηο απφ Κίλα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη
δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο.
5. Γεξκαλία: Τςειή απνηειεζκαηηθφηεηα δξάζεσλ ιφγν θνπιηνχξαο,
ηζηνξηθνχ, απφζηαζεο θ.η.ι.
6. Γεξκαλία: Απφ ηνπο πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο εμφδσλ ηνπξίζηα
αλά ηνλ θφζκν
7. Γεξκαλία: Αλαινγηθά πνιχ πςειφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ πνπ
ηαμηδεχεη

3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
3.2 Γηαδηθηπαθή Παξνπζία
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Δθφζνλ κέζν ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο βιέπνπκε ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο απφδνζεο ηεο δηαδηθηπαθήο καο παξνπζίαο,
ζπεχδνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηηο αλαπηπμηαθέο καο αλάγθεο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε, ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ καο, ηελ θαηαζθεπή ηεο δηαδηθηπαθήο καο ππνδνκήο γηα ην κέιινλ, θαη ηελ αληαπόθξηζε ηωλ νη ηνπξίζηεο καο γηα
ηνλ ζεκεξηλφ/κειινληηθφ ηνπξίζηα γεληθφηεξα

Γηαδηθηπαθή παξνπζία
Πξαθηηθέο εθαξκνγέο
Δπηθνηλσλία κε
ηδησηηθφ ηνκέα
Πιαηθφξκα
ζπληνληζκνχ

Πιεξνθφξεζε
ηνπξηζηψλ

Δθαξκνγέο επηθνηλσλίαο

Δμέιημε πθηζηάκελεο
ηζηνζειίδαο

Πιήξεο νδεγφο πεξηνρήο

Γηαθήκηζε & Πξνψζεζε

Άπηαηζην παξνπζηαζηηθφ

SEO, Γηαδηθηπαθή
δηαλνκή θ.η.ι.

Η πην πάλσ νπηηθή αλαπαξάζηαζε καο βνεζά λα αληηιεθζνχκε ηη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ αιιά θαη απφ πνχ
πεγάδνπλ θαη ηη ζθνπφ εμππεξεηνχλ. ην επίπεδν 3 κπνξνχκε λα δνχκε φηη έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ ζηφρσλ απνζθνπνχλ λα
ππνζηεξίμνπλ άιινπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο (ηξαηεγηθή πλέξγηα), αθφκα θαη απφ δηαθνξεηηθνχο ζηξαηεγηθνχο ππιψλεο.
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3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
3.2.2. Γηαδηθηπαθή Παξνπζία – γηαηί;
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Η ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ digital marketing καο είλαη ίζωο ε κεγαιύηεξε από όινπο ηνπο ζηξαηεγηθνύο
καο ξόινπο εθφζνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαζία ηνπ είλαη πνιιά, θαη πέξαλ απηνχ ππάξρνπλ θαη άιινη
πνιινί παξάγνληεο πνπ έρνπλ έκκεζν αληίθηππν νη νπνίνη δελ είλαη εκθαλήο. Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ην digital
marketing είλαη ηφζν ζεκαληηθφ:

• Δίλαη ε κφλε παξάκεηξνο πνπ εμππεξεηεί, ρξεηάδεηαη θαη ελδπλακώλεη όινπο καο ηνπο άιινπο ζηφρνπο/ηξαηεγηθέο
παξακέηξνπο.

• Απνηείλεηαη ζηελ πην εδξαησκέλε θαη εληνλφηεξε ηάζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζήκεξα – ηνπ ςεθηαθνχ ηνπξηζκνχ
• Δίλαη ε πην απνδνηηθή καο επέλδπζε εθφζνλ ε κειινληηθή αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ηνπ ςεθηαθνχ ηνπξηζκνχ είλαη
εγγπεκέλε

• Έρεη κεγάιε ακεζφηεηα θαη επίδξαζε.
• Η αλαινγία επέλδπζεο/απφδνζεο ,κπνξεί λα είλαη ε θαιχηεξε απφ φινπο καο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο
•Μαο παξέρεη κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαη γηα άιινπο ζθνπνχο (π.ρ. επηθνηλσλία κε
ηδησηηθφ ηνκέα),εμειηθηηθή δεκηνπξγία Loyalty shames,θιπ

Υαξαθηεξίδνληαο ην ζηφρν απηφ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ιεηηνπξγεί σο πνιιαπιαζηαζηήο απόδνζεο
γηα φινπο καο ηνπο άιινπο ζηφρνπο (ηξαηεγηθή πλέξγηα)
WWW.GRAPHICPANDA.NET

3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
3.3 Βειηίωζε ππνδνκώλ
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Οη ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο Παξαιηκλίνπ κπνξνχλ ζπγθξηηηθά λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εζηηαζκέλεο ζηνλ ηνπξηζκφ. Παξφια απηά,
ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο θαη αθφκε κεγαιχηεξα φζν αθνξά ηελ ηαχηηζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ
πξντφληνο καο κε ην δεκνγξαθηθφ ηκήκα ησλ ηνπξηζηψλ καο θαη ηελ ζηξαηεγηθή καο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ρξεζηκνπνηνχκε
ηνλ φξν ππνδνκή κε ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηεο ιέμεο εθφζνλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαθεξφκαζηε ζηελ βάζε πνπ πξέπεη λα
δεκηνπξγεζεί γηα κηα ελέξγεηα λα αλαπηπρζεί πεξεηαίξσ. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηνπο θύξηνπο ηνκείο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα
εζηηαζηεί ν Γήκνο γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο:
Σύπνο
Τπνδνκήο

Τπνδνκέο
Παξαθνινύζεζεο

πγθνηλωληαθέο ππνδνκέο

Γεκηνπξγία KPI‟s γηα ηνλ
μελνδνρεηαθφ ηνκέα

Αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο
ΜΜΜ

Γεκηνπξγία πιαηθφξκαο
Παξάκεηξνο
εηήζηαο αμηνιφγεζεο ηνπ
Γξάζε
ηνπξηζκνχ
χκθσλν πνηφηεηαο

Δπηβνιή λνκνζεζηψλ
ερνξχπαλζεο/ξχπαλζεο
Αλάπηπμε λνκνζεζηψλ νπηηθήο
ξχπαλζεο

Τπνδνκέο ηνπξηζηηθνύ
Δπηθνηλωληαθέο Τπνδνκέο
πξνϊόληνο
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο
Πξφγξακκα ζπλερνχο
επηθνηλσλίαο θαη
βειηίσζεο & αλάπηπμεο ησλ
αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ
Παξαιηψλ (εηδηθά πεξηνρή
ηδησηηθφ ηνκέα
Κάππαξε)
Γεκηνπξγία θαη εμέιημε
Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ
πεδφδξνκσλ (εηδηθά πεξηνρή
δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο
Κάππαξε)
Γεκηνπξγία δξνκνινγίνπ
αμηνζέαησλ πεξηνρήο
Αλάπηπμε ηζηνζειίδαο*
Ακκνρψζηνπ(Γηεχξπλζε
εκπεηξίαο).

*Παξφιν πνπ ε Αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο θαιχπηεηε ζε άιια ηκήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο, εμαθνινπζεί λα είλαη κνξθή ςεθηαθήο ππνδνκήο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνδνκέο καο.
*Η ιίζηα κε ππνδνκέο πνπ πξνηείλνληαη αλαθέξεηε ζηηο θχξηεο αλάγθεο θαη δελ είλαη εμαληιεηηθή.
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3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
3.3.2 Βειηίωζε ππνδνκώλ
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ην παξαθάησ γξάθεκα κπνξνχκε λα ηρλειαηήζνπκε ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί ε θάζε ππνδνκή κε βάζε ηελ αλάιπζε
ηεο αγνξάο πνπ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηνπ παξάγνληεο/πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί:
Τπνδνκή
KPI‟s γηα ηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα
Πιαηθφξκαο αμηνιφγεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ
Αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ΜΜΜ
Δπηβνιή λνκνζεζηψλ ερνξχπαλζεο
Δπηβνιή λνκνζεζηψλ νπηηθήο ξχπαλζεο
Πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο ηδησηηθνχ ηνκέα
Αλάπηπμε ηζηνζειίδαο*
Πξφγξακκα ζπλερνχο αλάπηπμεο ησλ
Παξαιηψλ
Γεκηνπξγία θαη εμέιημε πεδφδξνκσλ
Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ δηαδηθηπαθήο
επηθνηλσλίαο
Όινη νη παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνληαη
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Κχξηνη παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνληαη

Παξάγνληαο πνπ αληηκεηωπίδεηαη
Παξάπνλα επηζθεπηψλ
ρφιηα/εηζεγήζεηο επηζθεπηψλ
Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ
Δηθφλα, πνηφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηαο
πξννξηζκνχ
Satisfaction & Loyalty επηζθεπηψλ
Δμέιημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ
Δπέλδπζε γηα ην κέιινλ
Καηαπνιέκεζε επνρηθφηεηαο

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα θχξηα θίλεηξα είλαη αξθεηά γηα ηελ θαηάιεμε θαη απφθαζε
ππνδνκψλ πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ, παξαηεξνχκε φηη ε θάζε κηα απφ ηηο
θηλήζεηο καο εμππεξεηεί πνιιαπινχο ζθνπνχο θαη πξνζθέξεη αιιεινυπνζηήξημε.
Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο πηνζέηεζεο ζηξαηεγηθήο παξάιιειεο πνξείαο θαη
ζπλεξγηώλ

3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
3.4 πλεξγαζία κε ηνλ ηδηωηηθό ηνκέα
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Η ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ κε ηνλ (ηδησηηθφ) ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο πεξηνρήο είλαη κηα ζεκαληηθφηαηε ζρέζε ζηελ
νπνία εμαξηάηε ε επηηπρία ηεο φιεο καο ζηξαηεγηθήο. Γηα ηελ δηαζθάιηζε, επηηάρπλζε, δηεχξπλζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζπλεξγαζίαο απηήο ζπληζηάηε ε δεκηνπξγία κίαο πιαηθφξκαο ε νπνία ζα αλαπηπρζεί ηφζν ζε θπζηθή φζν θαη ζε ςεθηαθή
κνξθή. ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο ζα πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα απηή:
Database
πιεξνθνξηώλ
Δλεκέξωζε &
επηθνηλωλία

Δθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα
πλέξγηεο Marketing

Γηάρπζε θαηλνηνκίαο
Γξαζηεξηόηεηεο
& Events

Πξνώζεζε θαη
ελίζρπζε
επηθνηλωλίαο

Αλάπηπμε θηλήηξωλ,
πνιηηηθώλ θαη
δεκηνπξγίαο εηδηθώλ
επηηξνπώλ.

Γηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο

Φπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Πιαηθόξκα ζπλεξγαζίαο δήκνπ Παξαιηκλίνπ θαη
Σνπξηζηηθνύ ηδηωηηθνύ ηνκέα Παξαιηκλίνπ
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3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
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Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη πνιινί απφ ηνπο πην ζπγθεθξηκέλνπο καο ζηφρνπο δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο ηελ
ζπκβνιή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ην ζπλνιηθό απνηέιεζκα κηα ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο είλαη κεγαιύηεξν από ην άζξνηζκα ηωλ
δύν κειώλ. ην παξαθάησ γξάθεκα παξαζέηνληαη νη θχξηνη ιφγνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απφθαζε φηη ε δεκηνπξγία κηαο
θνηλήο πιαηθφξκαο απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο καο.
Αλαινγία ζπλεηζθνξάο

01

Παξφιν πνπ ε επηξξνή, δπλαηφηεηεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Παξαιηκλίνπ επί ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα είλαη παξφκνηα θαη παξάιιεια κε
άιινπο πξννξηζκνχο, ζε ζρέζε κε απηνχο ην κέγεζνο ηνπ ηδησηηθνχ καο ηνκέα είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη πζηεξεί ζε βαζκφ αλάπηπμεο,
αληίθηππν θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ/ελδηαθεξφλησλ, θαη δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο. Η επζχλε πέθηεη ζηνλ Γήκν λα ζπληνλίζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηνλ
ηνκέα

Βέιηηζηε Πξαθηηθή

02

03
04

Μέζσ κειεηψλ ζην ζέκα ζπλεξγαζίαο ηδησηηθνχ-δεκνζίνπ φπσο „The role of tourism public-private partnerships in regional development‟ απφ ην
παλεπηζηήκην ηεο Beira θαη παξαδεηγκάησλ φπσο ηελ 25εηέο ζηξαηεγηθή ηεο Σνπξθίαο γηα αλάπηπμε ηνπο ηνπξηζκνχ κέζν κφλν εζηίαζεο ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα* καο δηαβεβαηψλνπλ φηη ε ζπλεξγαζία ηδησηηθνχ-δεκνζίνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ απνηεινχλ βέιηηζηε θαη απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή.

Αλάγθε δηθηύνπ γηα ηνλ ηδηωηηθό ηνκέα
ην Παξαιίκλη, πέξαλ ηνπ ΣΔΒΔΑ, θαη ηδηαίηεξα κεηαμχ κηθξφηεξσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ή ζηα ρακειφηεξα επίπεδα δηνίθεζεο κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ) ππάξρεη κεγάιν θελφ επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλφεζεο. Δλψ ζε άιιεο ηνπξηζηηθέο πφιεηο βιέπνπκε πνιιαπιά θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηεο
ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Σν κηθξφ κέγεζνο ηνπ ηνκέα πηζαλά λα νθείιεηε γηα ην θψιπκα έλαξμεο ελφο ηέηνηνπ θηλήκαηνο/επηρεηξήκαηνο απφ κέξνπο ηνπ.

Σν κηθξό καο κέγεζνο ωο πξνηέξεκα
Δπηρεηξήκαηα ζπλεξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα ζεσξνχληαη απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. Παξφια απηά πνιιέο θνξέο δελ
πηνζεηνχληαη γηα ιφγνπο φπσο ηελ απνηξεπηηθή γξαθεηνθξαηία, αλάγθε πνιχ κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα δξάζεηο/θίλεηξα ιφγν κεγέζνπο ηνκέα,
ηεξάζηηα αλάγθε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ γηα ζθνπνχο ζπληνληζκνχ θαη κφλν θαη άιια πνιιά. Όινη παξάγνληεο νη νπνίνη ζηελ δηθή καο πεξίπησζε είλαη
ιηγφηεξν απνηξεπηηθνί ιφγν ηνπ κεγέζνπο καο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ ζηξαηεγηθή ή/θαη επέλδπζε απηή ηδηαίηεξα ειθπζηηθή θαη απνδνηηθή γηα εκάο.
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*Αλαζθφπεζε ζηξαηεγηθήο Σνπξθίαο: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/gunnur_diker_0.pdf
*The role of tourism public-private partnerships in regional development by UoB:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512010000400003

3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
3.5 Αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ ηνπξηζηηθώλ πξνϊόληωλ
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Γηα επλφεηνπο ιφγνπο ην θχξην καο ηνπξηζηηθφ πξντφλ, Ήιηνο & Θάιαζζα, δελ είλαη ην ηδαληθφηεξν γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. ε
ζρέζε κε ηνλ ππιψλα θαηαπνιέκεζε ηεο επνρηθφηεηαο, ε επηβεβιεκέλε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε είλαη ε αλάπηπμε λέσλ
πξνηάζεσλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. Πην θάησ αλαγξάθνπκε ηηο θχξηεο κνξθέο ηνπξηζκνχ νη νπνίεο θξίλνπκε φηη είλαη νη
θαηαιιειφηεξεο γηα αλάπηπμε:

Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο είλαη πιένλ κηα μερσξηζηή κνξθή
ηνπξηζκνχ κε ζπλερψο απμαλφκελνπο επηζθέπηεο απφ φιν ηνλ
θφζκν λα βάδνπλ ηελ γαζηξνλνκία ζην Νν.1 ιφγν πνπ
επηζθέπηνληαη πξννξηζκνχο
Έλα αθαηέξγαζην δηακάληη ζηελ πεξίπησζε καο εθφζνλ ν
ήιηνο & ζάιαζζα είλαη ην κεγαιχηεξν καο πιενλέθηεκα θαη
κηα αεηθφξνο γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε
Έλαο ηνκέαο ν νπνίνο σο ρψξα κπνξνχκε λα
επηθαιεζζνχκε, αιιά ζήκεξα ιηγφηεξν γηα ηελ
πεξηνρή Παξαιηκλίνπ . Σα δχν ζέκαηα καδί κπνξνχλ
λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηνπξηζκφο θνπιηνχξαο
Παξά ηελ εζηίαζε καο ζε ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαθηηθέο
κνξθέο ηνπξηζκνχ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο,
ρακειφηεξεο ζε πξνηεξαηφηεηα κνξθέο πνπ δελ
κπνξνχκε φκσο λα παξακειήζνπκε
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1
Γαζηξνλνκηθόο
Σνπξηζκόο

2

Ναπηηθόο &
θαηαδπηηθόο
ηνπξηζκόο

3

Πνιηηηζηηθόο &
ζξεζθεπηηθόο
ηνπξηζκόο
Γέζκε άιιωλ
κνξθώλ

4

Παξφιν πνπ έρνπκε
εδξαηψζεη φηη ε ζηξαηεγηθή
καο γηα ζθνπνχο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζα
εζηηάδεηε ζηηο απνδνηηθφηεξεο
δξάζεηο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ
ππάξρνπλ ζεκαληηθέο
ζπλέξγηεο κεηαμχ ησλ
δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ, πνπ
θαζηζηά ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο ζε
δέζκεο/δεχγε απνδνηηθφ

3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
3.5.2 Αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ ηνπξηζηηθώλ πξνϊόληωλ – γηαηί;
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Η πεξαηηέξσ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζην ζχλνιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο καο,
παξφια απηά ν θχξηνο ιφγνο εζηίαζεο ζε απηέο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο επνρηθφηεηαο θαη δηεχξπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο
εκπεηξίαο, εθφζνλ καο επηηξέπεη λα εληάμνπκε ζηελ πξφηαζή καο παξάγνληεο νη νπνίνη δελ βαζίδνληαη ζηνλ θαηξφ θαη ηηο
επνρηαθέο ζεξκνθξαζίεο. Πέξαλ απηνχ, ε αλάιπζε καο έρεη δείμεη φηη είκαζηε ζε πιενλεθηηθή ζέζε λα αλαπηχμνπκε πνιιέο απφ
ηηο αλαθεξφκελεο κνξθέο.

• Οι πόροι για τθ υλοποίθςθ
είναι άφκονοι.
• Η Κυπριακι/Μεςογειακι
κουηίνα είναι από τισ πιο
δθμοφιλισ παγκόςμια
•Η ανάπτυξθ του
Γαςτρονομικοφ τουριςμοφ
ςυνειςφζρει ςτο γενικότερο
τουριςτικό προϊόν.
•Τεράςτια ανάπτυξθ τθ
μορφισ παγκοςμίωσ
•Τα παραδοςιακά εδζςματα
προϊόντα τθσ περιοχισ
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•Αποτείνεται ςτο μεγαλφτερο
μασ πλεονζκτθμα – τθν
κάλαςςα
•Υπάρχει θ βάςθ: δραςτιριο
καταδυτικόσ τουριςμόσ και
καταςκευι νζασ μαρίνασ
•Από τισ πιο αποδοτικζσ
μορφζσ τουριςμοφ με μεγάλεσ
ανά κεφαλι αξίεσ
•Συνζργια με τισ άλλεσ μασ
δράςεισ που αφοροφν τισ
παραλίεσ και κάλαςςα.

•Σχετικά χαμθλισ ζνταςθσ
επζνδυςθ εφόςον: 1) ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ χρειάηεται
απλά ανάδειξθ παρά ανάπτυξθ
2) το επίπεδο ςτθν υπόλοιπθ
χϊρα είναι πιο προχωρθμζνο
•Πόλυ αποτελεςματικι μορφι
όςο αφορά τθν καταπολζμθςθ
τθσ εποχικότθτασ
• Η ανάπτυξθ τθσ μορφισ
αυτισ ςυνειςφζρει ςτθν
ικανοποίθςθ του γενικότερου
τουριςμοφ και εμπειρίασ.

•Δεν αποτελεί εςτίαςθ ςε μία
ςυγκεκριμζνθ μορφι, αντί
αυτοφ ςπεφδει να αναπτφξει
μερικζσ αποκλειςμζνεσ
δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ
μπορεί να μθν
ςυμπεριλαμβάνονται ςε μία
από τισ άλλεσ δζςμεσ, αλλά
δείχνει εμφανζσ υπόςχεςθ
ι/και υψθλι αναλογία
επζνδυςθσ/ απόδοςθσ.
(ποδθλατικόσ, ςυνεδριακόσ
κ.τ.λ.)

3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
3.6 πλεξγαζία πεξηνρήο Διεύζεξεο Ακκνρώζηνπ;
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Δθφζνλ έρνπκε ήδε εδξαηψζεη φηη γηα ηελ επηηπρία ηεο επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ πξέπεη λα βαζηζηνχκε ζε
πξνηάζζεηο θαη παξάγνληεο πέξαλ ηνπ Ήιηνπ & Θάιαζζαο, θαη έρνπκε ήδε αλαθέξεη νξηζκέλνπο ηνκείο θαη κνξθέο πνπ
κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ, ζπεχδνπκε λα ππνδείμνπκε δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ, ηελ θαιή ζρέζε πνπ ε πεξηνρή παξαιηκλίνπ έρεη κε ηηο γεηηνληθέο ηηο
πεξηνρέο θαη ην εκθαλέζηαην “win –win” ζελάξην ε ζηξαηεγηθή καο πξνηείλεη ηελ νινθιεξσηηθή ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε ηνπ
Παξαιηκλίνπ καδί θαη παξάιιεια κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο ειεχζεξεο Ακκνρψζηνπ σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο.
Παξαιίκλη
Αγία Νάπα

Κνηλό Brand
Παξάιιειε/θνηλή ηξαηεγηθή

σηήξα
Γεξχλεηα

Αιιήιν-πξνώζεζε θαη θνηλέο
πξνωζεηηθέο ελέξγεηεο πεξηνρήο

Απγφξνπ

Ληνπέηξη
Φξέλαξνο
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Αλάπηπμε εηδηθώλ δηαδξνκώλ θαη
ζπλέλωζε παξαιηαθνύ κεηώπνπ
πκπιεξωκαηηθά attraction θαη
κνξθέο ηνπξηζκνύ

3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
3.6.2 πλεξγαζία πεξηνρήο Διεύζεξεο Ακκνρώζηνπ - γηαηί;

19

Η πλεξγαζία θαη ε ζπλέξγηα κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο ειεχζεξεο Ακκνρψζηνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο αλαγθαία
εάλ επηζπκνχκε ηελ πξαγκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο επνρηθφηεηαο. Πην θάησ παξαζέηνπκε ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο ε πηνζέηεζε απηήο ηεο δξάζεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζπλεηζθνξάο ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ καο:
Τπνρξεωηηθή ρεξζαία θαηεύζπλζε
Η επηζπκία θαη ινγηθή φηη ζαλ πξννξηζκφο πξέπεη λα αλεμαξηεηνπνηεζνχκε απφ ην ζηνηρείν ηνπ Ήιηνπ & Θάιαζζαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
επνρηθφηεηαο καο νδεγεί ζηελ ελδνρψξα φπνπ: 1) ήδε ππάξρνπλ ππνδνκέο πνπ κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε 2) ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ή/θαη
αλάδεημεο άιισλ ππνδνκψλ θαη αμηνζέαησλ

01
πλύπαξμε θαη θνηλή αλάπηπμε

02

03

Απνηειεί γεγνλφο ε αγαζηή ε ζπλεξγαζία ησλ δήκσλ θαη ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο. Δλ ηε έλσζε ηζρχο, νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ζπλέξγηεο ηζρπξφηεξε θσλή θαη
δηεθδίθεζε ζεκάησλ απφ αξκφδηα ππνπξγεία, θ.α. Κνηλέο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο θνηλφ θαη κεγηζηνπνηεκέλν ην φθεινο

Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή
Δληφο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ καο ζρεδηαζκνχ ππάξρεη πξφηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο branded δξνκνινγίνπ ην πνίν ζα πεξλά απφ φιεο ηηο πεξηνρέο,
ζπλδένληαο φια ηα αμηνζέαηα, θαη αλαπηχζζνληαο εκπνξηθέο νδνχο. Δλλνείηε φηη γηα ηελ πηζαλφηεηα κηαο ηέηνηαο αλάπηπμεο ζα ρξεηαζηεί φρη κφλν ηελ
ζπλεξγαζία ησλ πεξηνρψλ, αιιά θαη ε θνηλή θαη ίζε πξνζπάζεηα πξνο ηελ επίηεπμή ηεο

04
Καηαπνιέκεζε επνρηθόηεηαο - Απνηειεζκαηηθόηεηα Δπέλδπζεο
Παξαπάλσ έρνπκε ήδε αλαζθνπήζεη θαη αλαιχζεη ηηο δξάζεηο θαη κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ ζα πξέπεη λα επελδχζνπκε ηδηαίηεξα γηα λα ππάξρνπλ νη ζσζηνί
πφξνη πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο επνρηθφηεηαο. Με ηελ εδξαίσζε κίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Ακκνρψζηνπ πφξνη, εγθαηαζηάζεηο,
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη άιια γίλνληαη δηαζέζηκα ζηελ θνηλή νκπξέια θαη ζηνπο δπλεηηθνχο καο επηζθέπηεο
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3. ηξαηεγηθνί Παξάκεηξνη
3.6.3 πλεξγαζία πεξηνρήο Διεύζεξεο Ακκνρώζηνπ - ζπλέξγηεο;
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Οη ζπλέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κε ηελ πεξηνρή δχλαηαη λα ζπλδένληαη κε φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο
ζηφρνπο κε ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηνχλ ή ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ή κε ζηελ επξχηεξε (ηνπξηζηηθή) αλάπηπμε θαη
πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηπρφλ θηλδχλνπο απφ ηελ επεξρφκελε ζπκπιεγκαηνπνίεζε Γήκσλ/ θνηλνηήησλ.
πλεξγαζίεο ησλ Γήκσλ/ θνηλνηήησλ
θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο, ηνκείο ή έξγα
γηα εμνηθνλνκήζεηο θφζηνπο

Κνηλή πξνβνιή θαη πξνψζεζε
ζε ζηνρεπφκελεο ηνπξηζηηθέο
αγνξέο αιιά θαη γηα
πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ

Γηεχξπλζε ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ
κε πθηζηάκελα ζπκπιεξσκαηηθά
πξντφληα θαη πξνζθνξά ελφο
νιηζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο

Αλάπηπμε ππνδνκψλ ζε φξηα
Γήκσλ/ θνηλνηήησλ γηα ελίζρπζε
ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη
θνηλή ρξήζε

χκπξαμε βέιηηζηεο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο, νξγάλσζεο θαη
δηαρείξηζεο ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο, έξεπλαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο
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4. Κξίζηκνη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο
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02

03

Πνιηηηθό πεξηβάιινλ

Σν κέιινλ είλαη ειεθηξνληθφ, έηζη θαη νη δξάζεηο
καο. Αδπλακία θαηαλφεζεο ηνπ φηη νη ειεθηξνληθέο
καο ηθαλφηεηεο έρνπλ ηελ πην κεγάιε ζεκαζία,
ζεκαίλεη απνηπρία.

Σν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηφζν νη εμσγελείο
παξάγνληεο φζν θαη εληφο ηεο ρψξαο παίδεη
θαηαιπηηθφ ξφιν ζηνλ ηνπξηζκφ καο ήδε. Σα ζηνηρεία
φπνπ κπνξνχκε λα επεξεάζνπκε εδψ είλαη ιίγα

Δθαξκνγή ηξαηεγηθήο

Πνηόηεηα Πξνκεζεπηώλ/ πλεξγαηώλ

„Μηα ζηξαηεγηθή είλαη κφλν φζν θαιή φζν ε
πινπνίεζε ηεο‟. Η πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο
είλαη πνιχ εχθνιν λα παξακειεζεί . Γέζκεπζε
απφ ηε νκάδα πινπνίεζεο είλαη ζεκαληηθή

Η νπνηαδήπνηε επηινγή πξνκεζεπηή (ηνπ νπνίνπο ζα
ρξεηαζηνχκε κε βάζε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ) κε
θξηηήξην άιιν εθηφο ηεο ηθαλφηεηα δηεθπεξαίσζεο ζα
έρεη πνιχ αξλεηηθά απνηειέζκαηα

Σερλνγλωζία Οκάδαο

ηήξημε Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο

Δλψ ε νκάδα καο είλαη πιήξσο θαηαξηηζκέλε, εληφο Πέξαλ ηνπ φηη πξέπεη λα ππάξρεη παξαιιειηζκφο θαη
αλαθνξά ζηελ γεληθή ζηξαηεγηθή ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο,
ηεο ζηξαηεγηθήο καο ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο νη
νπνίεο έρνπλ αλάγθε λέεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο νη δξάζεηο καο πξέπεη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε
πθηζηάκελεο πνιηηηθέο θαη λνκνζεζίεο.

05

06

07

Τηνζέηεζε ζηξαηεγηθήο - ηκήκαηα Γήκνπ Τηνζέηεζε ζηξαηεγηθήο από ηδηωηηθό ηνκέα
04
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Υσξίο παξάιιειε πνξεία ζηφρνπο, θαη θαηεχζπλζε Αθφκε θαη λα κελ ζπκπεξηιακβάλακε ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα ζηελ ζηξαηεγηθή καο, ε ζέζε ηνπ ζρεηηθά κε ηηο
απφ φια ηα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ επηηπρία ζα είλαη
ζρεδφλ αδχλαηε. Η ζηξαηεγηθή πξέπεη λα δηαρπζεί απνθάζεηο/δξάζεηο καο είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο θαη
ε ηπρφλ αληίζηαζε ηνπ ζεκαίλεη ζίγνπξε απνηπρία
θαη λα εμεγεζεί ζε φινπο

08

ΔΞΩΓΔΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ

ΔΝΓΟΓΔΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
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Σαρύηεηα πηνζέηεζεο ηερλνινγίαο

