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1 Εισαγωγή
Αδιαµφισβήτητος πρωταγωνιστής στην κινηµατογραφική ταινία που ξετυλίγει το
νήµα της ανθρώπινης ύπαρξης, ο όρος «επικοινωνία», που στην αρχική του έκφραση
συνιστά τη µεταφορά πληροφορίας ανάµεσα σε δύο οντότητες, διαδραµάτισε
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ανθρωπίνου γένους. Αυτό παλαιότερα (ίσως και
σήµερα) εκφραζόταν µέσω των εµπορικών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούσε. Με την
έλευση των τηλεπικοινωνιών, η διαδροµή µεταφοράς της πληροφορίας άλλαξε ριζικά και
αποµακρύνθηκε από την αρχική, φυσική διαδροµή µεταφοράς (δηλ. µεταξύ τόπων µε
εµπορική δραστηριότητα), για να καταλήξουµε στις µέρες της τηλεπικοινωνιακής
επανάστασης που διανύουµε, όπου η επικοινωνία έχει µπει στην καθηµερινή µας ζωή µε
τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους, που είναι εύκολο να παραβλέψουµε την
κατηγοριοποίηση των διαφόρων µορφών της . Κάποιες από αυτές τις µορφές εµπλέκουν
τον ανθρώπινο παράγοντα άµεσα (εφηµερίδες), ενώ κάποιες άλλες όχι (δίκτυα
υπολογιστών).
Μάλιστα στην αρχή του 21ου αιώνα και στα πλαίσια της γενικής
παγκοσµιοποίησης σε πάµπολλους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, ριζικές
αλλαγές παρατηρούνται κυρίως στις ασύρµατες επικοινωνίες, δηλαδή εκείνες στις οποίες
το µέσο µεταφοράς της πληροφορίας από τον ποµπό στο δέκτη δεν περιλαµβάνει κάποιο
σύρµα.
Ενδεικτικά, παρουσιάζονται στην Εικόνα 1 οι εξελίξεις όσον αφορά στον αριθµό
των συνδροµητών, σε δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών, τα τελευταία χρόνια
και µέχρι το 2001. Από την εικόνα είναι σαφές, ότι ο αριθµός των χρηστών που
χρησιµοποιεί πλέον ασύρµατη τεχνολογία αυξάνεται ραγδαία, και πλέον έχει φτάσει
αυτόν των χρηστών της κλασικής, ενσύρµατης πρόσβασης.
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Εικόνα 1: Εξέλιξη αριθµού συνδροµητών

Έτσι, οι επικοινωνίες βρίσκονται στην κορυφή της πυραµίδας του ερευνητικού
ενδιαφέροντος και παρουσιάζουν µια αλµατώδη εξέλιξη, χαρακτηριζόµενη από την τάση
ενοποίησης διαφόρων, ξένων µεταξύ των, τεχνολογιών, µε στόχο τη δηµιουργία ενός
παγκόσµιου τηλεπικοινωνιακού συστήµατος, εύκολου στη χρήση, αποτελεσµατικού,
αλλά και µε δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης των παρεχοµένων από αυτό υπηρεσιών. Ο
στόχος αυτής της προσπάθειας είναι πλήρως ευθυγραµµισµένος µε την τάση συνεχούς
προόδου της τεχνολογίας, η οποία θα επισύρει οφέλη για τους χρήστες της και κέρδη για
τους δηµιουργούς της.
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα µελετηθεί το κατά πόσο τα δίκτυα αυτά, και
συγκεκριµένα το διαδίκτυο, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν από µικρές τουριστικές
επιχειρήσεις έτσι ώστε να τις βοηθήσουν να επιβιώσουν µέσα στον δύσκολο χώρο της
αγοράς. Έτσι, στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει µια γενική αναφορά στα δίκτυα, σχετικά µε
την εξέλιξή τους τα τελευταία χρόνια και τα βασικά είδη και χαρακτηριστικά τους. Εν
συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο θα µελετηθεί η χρήση των δικτύων από επιχειρήσεις, και οι
9

τρόποι µε τους οποίους αυτά µπορούν να οδηγήσουν µια επιχείρηση σε καλύτερη
απόδοση.
Με το τέλος της θεωρητικής ανασκόπησης, θα πραγµατοποιηθεί µια σύντοµη
περιγραφή της µεθοδολογίας της έρευνας που ακολούθησε, µε σκοπό την επιβεβαίωση ή
όχι των όσων καταγράφηκαν στα πρώτα κεφάλαια. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων
της έρευνας θα ακολουθήσει, ενώ η εργασία θα κλείσει µε µια συζήτηση επί των
αποτελεσµάτων και έναν επίλογο.

1.1 Περίληψη και στόχοι της εργασίας
Μέσω της εργασίας αυτής θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τα οφέλη που
µπορεί να έχει κυρίως µια υπάρχουσα πολύ µικρή τουριστική επιχείρηση

µε τη

δραστηριοποίησή της στο διαδικτυο καθώς επίσης και τα αντίστοιχα οφέλη που θα έχει ο
πελάτης της επιχείρησης .
Τα οφέλη για την τουριστική επιχείρηση µπορούν να απεικονιστούν εν συντοµία
στον παρακάτω πίνακα : [1]

Οφέλη της τουριστικής
επιχείρησης

Συνεχής προβολή της
επιχείρησης

Προβολή των προϊόντων υπηρεσιών μέσω της
χρήσης ενός ξεχωριστού
μέσου επικοινωνίας

Μειωμένα κόστη
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Σχετικά µε τη συνεχή προβολή και λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης, οι
πελάτες µπορούν να επισκεφτούν τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήµατος 24 ώρες
το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, να «ξεφυλλίσουν» τον ηλεκτρονικό κατάλογο των
προϊόντων σας και να κάνουν τις αγορές τους µε αντικαταβολή ή και µε την πιστωτική
τους κάρτα. Πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος για

υπερωρίες του

προσωπικού ή διπλές βάρδιες, γιατί το ηλεκτρονικό κατάστηµα χρειάζεται προσωπικό.
Αναφορικά µε την προβολή των προϊόντων της τουριστικής επιχείρησης µε έναν
«ιδιαίτερο» τρόπο επικοινωνίας, είναι γεγονός ότι το νέο αυτό µέσο µαζικής
επικοινωνίας µπορεί να συνδυάσει κείµενο, εικόνα, ήχο και video, αλλά και ν'
αλληλεπιδράσει µε τους πελάτες σας, ενθαρρύνοντας τους να κάνουν ερωτήσεις σχετικά
µε πιθανές τους απορίες . Επίσης, το διαδίκτυο, σε αντίθεση µε τον τύπο, το ραδιόφωνο
και την τηλεόραση, παρέχει τη δυνατότητα απεριόριστης χρήσης κειµένου, εικόνας, ήχου
και video, µε κόστος χαµηλότερο από αυτό µιας ολοσέλιδης καταχώρισης σε κάποιο
περιοδικό εθνικής εµβέλειας.
Τέλος, σχετικά µε τα µειωµένα κόστη, ισχύει το ότι µπορεί να προκύψει µείωση τιµών

για τον πελάτη από τη µείωση του κόστους διαφήµισης , και διανοµής ενηµερωτικού
υλικού των προσφερόµενων προϊόντων υπηρεσιών (όταν αυτό διανέµεται απευθείας
µέσω του διαδικτύου).
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2 Γενικά για το ∆ιαδίκτυο
2.1 Γενικά – Ιστορική αναδροµή για το διαδίκτυο

[1]

Στα πλαίσια της παραγράφου αυτής, θα γίνει µια σύντοµη ιστορική αναδροµή
σχετικά µε την εξέλιξη του διαδικτύου. Τα σηµαντικότερα σηµεία της πορείας του
διαδικτύου από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν και εµφανίστηκε µε την πρώτη του
µορφή, ως και σήµερα, συνοψίζονται στα παρακάτω:



Το 1968 η ARPA ( Advanced Research Project Agency) ιδρύει το

Arpanet, την πρώτη µορφή διαδικτύου, µε σκοπό να βρεθεί τρόπος επικοινωνίας
µεταξύ των ακριβών και ασύµβατων υπολογιστών.



Το 1973 ξεκινά η ανάπτυξη του πρωτοκόλλου TCP/IP που επιτρέπει σε

διαφορετικά δίκτυα υπολογιστών να διασυνδέονται και να επικοινωνούν µεταξύ
τους, πρωτόκολλο που χρησιµοποιεί σήµερα το διαδίκτυο.



Το 1983 το πανεπιστήµιο του Γουίσκονσιν φτάνει στο DNS (Domain

Name
System). Οι σύνδεσµοι υπολογιστές είναι λίγο παραπάνω από 500.



Το 1990-1991 ξεκινάει η λειτουργία web-server, δηµιουργείται το

συντακτικό των διευθύνσεων (URL) η γλώσσα των αρχείων (HTML), το
πρωτόκολλο επικοινωνίας κατά τα πρότυπα client-server (HTTP).



Το 1992 το κέντρο έρευνας CERN της Ελβετίας κυκλοφορεί το

πρωτόκολλο WWW. Οι διασυνδεδεµένοι υπολογιστές ξεπερνούν πλέον τους
1.000.000.
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Το 1995 ξεκινούν τη λειτουργία τους το Amazon και η Altavista. Οι

υπολογιστές του δικτύου ξεπερνούν τους 6.500.000.



Το 1997 καταγράφονται 1.200.000 web sites και το 1998 γίνονται

2.800.000.



Τον Ιανουάριο του 2000 υπήρχαν στο διαδίκτυο περισσότερες από 1

δισεκατοµµύριο ιστοσελίδες, 6,4 εκατοµµύρια servers και 4,5 εκατοµµύρια web
sites.



Το ∆εκέµβριο του 2001 ο αριθµός των υπολογιστών ανήλθε σε 115

εκατοµµύρια, σύµφωνα µε τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ενώ ο αριθµός των ιστοσελίδων στις χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ανήλθε τον Ιανουάριο του 2002 σε 13,5 εκατοµµύρια.

Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει ενδεικτικά τη σύγκριση διαδοχής της χρήσης
του διαδικτύου ως προς το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
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2.2 Λόγοι εξάπλωσης του διαδικτύου

[1]

Οι λόγοι που έκαναν το διαδίκτυο να ξεχωρίσει από τα άλλα µέσα και να
εξαπλωθεί ραγδαία οφείλονται στη φύση του. Η φύση αυτή του διαδικτύου είναι δυνατόν
να περιγραφεί, εν συντοµία, από τα παρακάτω χαρακτηριστικά του:



Το

διαδίκτυο

αποτελεί

ένα

αποκεντρωµένο

δίκτυο

υπολογιστών ανοικτό και προσβάσιµο από οποιονδήποτε κάτοχο Η/Υ και
τηλεφωνικής

γραµµής,

προσφέροντας

δυνατότητα

επαφής

µε

οποιονδήποτε (επικοινωνία όλων προς όλους).



Οποιοσδήποτε χρήστης µπορεί να προσθέσει περιεχόµενο

και να αυξήσει την αξία του δικτύου, δεδοµένων (δεδοµένου) ότι όλοι οι
χρήστες είναι ενεργά µέλη του και ότι η λειτουργία του αποτελεί την
ενεργητικότητα του χρήστη.



Το διαδίκτυο δεν έχει όρια γεωγραφικά, χρονικά, όγκου και

είδους περιεχοµένου.



Το περιεχόµενό του βρίσκεται σε συνεχή και δυναµική

εξέλιξη, µη ελεγχόµενη κεντρικά, µε πολύ µεγάλη ευελιξία αλλαγών και
ενηµέρωσης.



Από την ιστορικά αρχική φύση του τείνει στη δωρεάν

επικοινωνία, διακίνηση και αναπαραγωγή του περιεχοµένου του.



Αποτελεί µέσο τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης

επικοινωνίας, µε επικοινωνιακές δυνατότητες πολλών διαφορετικών
µορφών (κείµενο, εικόνα, ήχος, δεδοµένα, πολυµέσα).
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Προσφέρει

πολλές

δυνατότητες

µέτρησης

και

παρακολούθησης του διακινούµενου περιεχοµένου και της χρήσης του, αν
και όχι απαραίτητα προσωπικής (επώνυµης).



Παραµένει όµως ένα δίκτυο από τη φύση του πολύπλοκο

και όχι οργανωµένο, µε αποτέλεσµα ο χρήστης να χρειάζεται να
«περιπλανηθεί» πριν καταλήξει να βρει ή να κάνει αυτό που θέλει.

2.3 Η Χρήση του διαδικτύου ανά τον κόσµο

[1]

Οι Η.Π.Α κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό µεταξύ των µεγάλων αναπτυγµένων
χωρών που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο. Γεγονός που δικαιολογείται από την πρωτοπορία
τους στον τοµέα της τεχνολογίας και των υποδοµών. Η Ελλάδα παραµένει στις
τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που
ακολουθεί.

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι το ποσοστό χρηστών internet στην Ελλάδα
αυξήθηκε το 2002 στο 19,3% του πληθυσµού, δηλαδή 1.400.000 χρήστες, αύξηση 10%
σχεδόν έναντι του 2001 που το ποσοστό έφτανε το 10,5% περίπου. Το ποσοστό των
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χρηστών Η/Υ που κάνει και χρήση internet αυξήθηκε στο 67% το 2002 έναντι του 50%
του 2001. Τα στοιχεία υπογραµµίζουν ότι η ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου είναι
αναµφισβήτητη, ταχύτατη και φαίνεται µη ανατρέψιµη: όλο και περισσότεροι άνθρωποι
ανά τον κόσµο χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, παρόλο που η εξάπλωση αυτή δεν καλύπτει
οµοιόµορφα όλες τις χώρες και όλες τις κατηγορίες πληθυσµού.

2.4 Το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες στο
Μάρκετινγκ και την προώθηση των επιχειρήσεων

[2]

Η ανάπτυξη του διαδικτύου, όπως αυτή περιγράφηκε προηγουµένως, αλλά και
γενικότερα οι νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες, έχουν αλλάξει τη λειτουργία του
κλασσικού µάρκετινγκ και γενικότερα του τρόπου λειτουργίας και προώθησης των
επιχειρήσεων, παρέχοντάς σε αυτές νέα εργαλεία για την άσκηση των δραστηριοτήτων
τους µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς τους και την ικανοποίηση των
διαµορφούµενων αναγκών των πελατών τους.
Η χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, των συστηµάτων της πληροφορικής
αλλά και του διαδικτύου στο µάρκετινγκ παρουσιάζει µιας διπλής κατεύθυνσης
αλληλεξάρτηση. Από τη µια, η χρήση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών
υποστηρίζει την εκπλήρωση της υπάρχουσας στρατηγικής µάρκετινγκ, Από την άλλη
όµως, µέσα από τις νέες αυτές τεχνολογίες διαµορφώνονται και αναπτύσσονται νέες
στρατηγικές µάρκετινγκ.
Το Πληροφοριακό Σύστηµα Μάρκετινγκ (Marketing Information System MAIS)
αποτελεί τη διαδικασία τροφοδότησης της ∆ιοίκησης Μάρκετινγκ µε κατάλληλη
πληροφόρηση για την υποστήριξη κατά τη λήψη αποφάσεων. Απαρτίζεται από άτοµα,
υλικό εξοπλισµό, λογισµικό και οργανωµένες διαδικασίες που συγκεντρώνουν δεδοµένα
από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, ταξινοµούν, αναλύουν και καταχωρούν αυτά,
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ώστε να τα διοχετεύσουν, όταν αυτά ζητηθούν, µε τη µορφή πλέον έγκαιρων και
χρήσιµων πληροφοριών στους λαµβάνοντες αποφάσεις µάρκετινγκ.
Οι δυνατότητες της άσκησης του µάρκετινγκ και γενικότερα της προώθησης µιας
επιχείρησης µέσα από το διαδίκτυο περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα παρακάτω :
 την έρευνα αγοράς,
 το πρόγραµµα µάρκετινγκ (internet marketing plan),
 όλο το µίγµα µάρκετινγκ,
 το µάρκετινγκ µετά την πώληση, καθώς και
 τον έλεγχο µάρκετινγκ

Όλοι αυτοί οι παράγοντες µαζί είναι δυνατόν να χαράσσουν νέους δρόµους για τον
τρόπο άσκησής του, απαιτώντας την αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών και
διεπιχειρησιακών διαδικασιών και τη ρύθµιση θεµάτων ασφάλειας και νοµοθετικού
πλαισίου.
Με την παγκοσµιοποίηση των αγορών και τη χρήση του Internet διαµορφώνονται
νέα επιχειρηµατικά µοντέλα (e-business models) και πρακτικές (e-commerce, e-business)
που προϋποθέτουν την ύπαρξη ανθρώπινου δυναµικού στο χώρο των επιχειρήσεων και
του µάρκετινγκ µε συνδυασµό γνώσεων της σύγχρονης τεχνολογίας και των
επιχειρησιακών διαδικασιών.

2.4.1 Ασύρµατη δικτύωση τουριστικής επιχείρησης

[3]

Τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση χρηστών µέσα σε
ένα κτίριο ή σε οµάδα γειτονικών κτιρίων, χωρίς τη χρήση καλωδίων. Η χρήση τους
περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο και αυτό τα διαχωρίζει από ασύρµατες λύσεις ευρείας
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κάλυψης που επεκτείνονται σε µεγάλες αποστάσεις χρησιµοποιώντας κυψελοειδή ή
δορυφορική τεχνολογία. Τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα λειτουργούν µε κανόνες ανάλογους
µε αυτούς που ισχύουν για τα ασύρµατα τηλέφωνα που χρησιµοποιούµε στο σπίτι. Η
µετάδοση δεδοµένων γίνεται ελεύθερα, όπως ακριβώς και η µετάδοση φωνής από την
τερµατική συσκευή ενός ασύρµατου τηλεφώνου στο σταθµό βάσης. Ένα ασύρµατο
τοπικό δίκτυο (Wireless Local Area Network-WLAN) είναι ένα επικοινωνιακό σύστηµα
που χρησιµοποιείται ως επέκταση ή εναλλακτική λύση ενός κοινού ενσύρµατου δικτύου
(Ethernet) και επιτρέπει στον κινητό χρήστη την ασύρµατη µετάδοση και λήψη
δεδοµένων. Στο θέµα της διασύνδεσης, τα καλώδια, από µόνα τους, δηµιουργούν
πολλούς περιορισµούς, µε αποτέλεσµα, αν θέλουµε να ικανοποιήσουµε το «παντού» και
το «πάντα», να πρέπει να στραφούµε σε ασύρµατες λύσεις. Μια δοκιµασµένη τεχνολογία
ασύρµατης δικτύωσης, βασισµένη στο πρωτόκολλο IEEE802.11b ή WiFi, όπως είναι
ευρύτερα γνωστό παρέχει ασύρµατη επικοινωνία εντός και εκτός της επιχείρησης, σε
ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους, ακόµα και δηµιουργία µιας ασύρµατης «οµπρέλας» µε
την αµοιβαία συνεισφορά κάθε χρήστη.
Με τη βοήθεια του Wi-Fi, µπορεί κανείς να συνδέσει οποιονδήποτε ηλεκτρονικό
υπολογιστή ή φορητό ψηφιακό βοηθό ή άλλο είδος ηλεκτρονικής συσκευής µε άλλον
υπολογιστή, χωρίς να χρειάζονται καλώδια. ∆εν πρέπει να συγχέει κανείς την τεχνολογία
Bluetooth, που προσφέρει παρόµοιες υπηρεσίες αλλά σε κοντινότερη εµβέλεια και είναι
σχεδιασµένη, ώστε να επιτρέπει τη σύνδεση περιφερειακών, όπως εκτυπωτές ή ηχεία,
στον υπολογιστή. Η απλότητα που προσφέρει το Wi-Fi είναι σίγουρα αξιέπαινη.
Η ανάπτυξη ασύρµατων δικτυακών υποδοµών δηµιουργεί ένα περιβάλλον
συνεχούς εργασιακής απασχόλησης ή διασκέδασης των πελατών της τουριστικής
επιχείρησης . Τα laptops των πελατών είναι διασυνδεδεµένα µε το διαδίκτυο, σε όποιο
σηµείο της επιχείρησης κι αν βρίσκονται οι τελευταίοι, και οι επαγγελµατίες µπορούν να
διεκπεραιώνουν σοβαρές εργασιακές διαδικασίες, όχι αποκλεισµένοι στα δωµάτιά τους
(που µέχρι σήµερα είχαν την υποδοχή για το καλώδιο του υπολογιστή τους), αλλά και
µέσω άλλων συσκευών ασύρµατης δικτύωσης, όπως τα PDAs. Η ανάπτυξη της
υποδοµής µπορεί να γίνει σε συντοµότατο χρονικό διάστηµα, χωρίς να ανοιχτεί ούτε µια
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τρύπα σε τοίχο, χωρίς το υψηλότατο κόστος εγκατάστασης καλωδίων σε όλο την
τουριστική επιχείρηση . Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για ξενοδοχειακές µονάδες εν
λειτουργία, καθώς δεν χρειάζεται να κλείσουν, για να γίνουν οι εγκαταστάσεις, ούτε να
περιµένουν µέχρι την επόµενη γενική ανακαίνιση. Κάθε χώρος της τουριστικής
επιχείρησης , κοινόχρηστος ή δωµάτιο φιλοξενίας, µπορεί να αποτελέσει χώρο
επιχειρηµατικής συνάντησης, καταργώντας την ανάγκη κράτησης των περιορισµένων
ειδικών χώρων επαγγελµατικών συναντήσεων. [4]

2.4.2 Το διαδίκτυο και η προώθηση επιχειρήσεων

[2]

Η σηµασία των νέων ηλεκτρονικών µέσων και τεχνολογιών, ειδικότερα δε της
χρήσης του διαδικτύου, για το µάρκετινγκ έγκειται στη δυνατότητα αύξησης µέσω αυτών
των κερδών της επιχείρησης και της πιστότητας πελατών. Η αύξηση δε του κέρδους
µπορεί να επιτευχθεί µέσα από ένα πρόγραµµα µάρκετινγκ που θα επικεντρώνεται στους
εξής στόχους:
 την αύξηση των συναλλαγών και των πωλήσεων (π.χ. µε την προσαρµογή
των προϊόντων στα ζητούµενα των πελατών, τη διεύρυνση της αγοράς των
πελατών, την αµφίδροµη επικοινωνία)
 τη µείωση του κόστους των συναλλαγών (π.χ. µε την εξάλειψη
µεσαζόντων, νέα κανάλια ηλεκτρονικής διανοµής για ορισµένα προϊόντα,
εικονικά καταστήµατα)
 την πώληση των ιδίων πληροφοριών (π.χ. στα συναλλακτικά συστήµατα
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών) καθώς και την αναβάθµιση της
επικοινωνίας µε την αγορά στόχο, γεγονός που θα αυξήσει το κέρδος και θα
µειώσει το κόστος των επιχειρησιακών συναλλαγών.


Την ικανοποίηση των πελατών , την πιστότητα τους και την απόκτηση
νέων

πελατών

µέσω

των

συστηµάτων

ηλεκτρονικής

διαχείρισης
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πελατειακών σχέσεων και γενικότερα σχεσιακού µάρκετινγκ µέσα από το
διαδίκτυο.

Το διαδίκτυο δεν θεωρείται απαραίτητα το κατάλληλο εργαλείο για µαζικό
µάρκετινγκ και µαζικές αγορές. Απευθύνεται σε ανθρώπους - άτοµα µε συγκεκριµένες
επιθυµίες, ανάγκες, προφίλ και ήθη. ∆εν αποτελεί λοιπόν µια µαζική αγορά 60
εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά 60 εκατοµµύρια αγορές, που η κάθε µια περιλαµβάνει
ένα άτοµο. Ειδικότερα µέσω του διαδικτύου το µάρκετινγκ και γενικότερα η προώθηση
των συµφερόντων µιας επιχείρησης µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των
πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες άλλες λειτουργίες. Μερικές από αυτές,
µπορεί να είναι η έρευνα αγοράς (καθορισµός αναγκών καταναλωτών, ανάλυση
ανταγωνιστών), η ανάπτυξη προϊόντων (µέτρηση αντιδράσεων καταναλωτών για τα
προϊόντα, λειτουργία επαναπληροφόρησης), η εισαγωγή νέου προϊόντος και η δοκιµή
του

προϊόντος,

µια

πιθανή

διαφοροποίηση

-

αλλαγή

προϊόντος

(βάσει

επανατροφοδότησης πληροφοριών από τους καταναλωτές, customer feedback), ο
σχεδιασµός προγράµµατος µάρκετινγκ και διαφήµισης, η αναβάθµιση της εικόνας /
image της επιχείρησης και του προϊόντος.
Επίσης, τέτοια λειτουργία µπορεί να είναι η προσέλκυση

της προσοχής, του

ενδιαφέροντος και ανάπτυξη της αγοραστικής πρόθεσης του πελάτη µε την παρουσίαση
των αναγκαίων πληροφοριών και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων για τα προϊόντα (οι
παραδοσιακές τεχνικές στην προβολή της επανάληψης και της πειθούς αντικαθίστανται
στο Internet µε αυτές της προσέλκυσης και της ωφέλειας).
Τέλος, η υποστήριξη του πελάτη πριν την πώληση (ενηµέρωση µέσω του
διαδικτύου), αλλά και η υποστήριξη µετά την πώληση (επίλυση προβληµάτων, συνεχής
παροχή υπηρεσιών σέρβις).
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2.5 Μηχανές Αναζήτησης

[5]

Οι µηχανές αναζήτησης είναι συστήµατα ικανά να εντοπίζουν ιστοσελίδες σε ολόκληρο
το διαδίκτυο µε χρήση απλών λέξεων-κλειδιών.
Εχετε “ανεβάσει” το site της επιχείρησής σας στο Internet και θέλετε να
προσελκύσετε όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες. Ποιά θα πρέπει να είναι τα
πρώτα σας βήµατα για να βοηθήσετε τον κόσµο να βρει το site σας;
Μια καταχώρηση σε καλή θέση στις µηχανές αναζήτησης, ειδικά στην Google,
µπορεί να αυξήσει τους επισκέπτες στις ιστοσελίδες σας. Αν το site σας έρχονταν πρώτο
στην λίστα των αποτελεσµάτων όταν κάποιος έψαχνε για αυτό στην Google, θα
αυξάνονταν κατακόρυφα ο αριθµός των ανθρώπων που γνωρίζουν την ύπαρξη της
επιχείρησής σας.
Ισως ήδη ξέρετε ότι µια καλή κατάταξη στην Google µπορεί να βοηθήσει την
εργασία σας, αλλά προς το παρόν δυσκολεύεστε ακόµα και να βρείτε το site σας στα
αποτελέσµατα που δίνει η Google. Τι µπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε την Google
να βρει την καταχώρησή σας και να την τοποθετήσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην
κορυφή της λίστα των αποτελεσµάτων της.
Πρόσφατες στατιστικές έδειξαν ότι το 47% των πελατών – καταναλωτών
χρησιµοποιούν τις Μηχανές Αναζήτησης για να εντοπίσουν µια ιστοσελίδα µε
περιεχόµενο που τους ενδιαφέρει http://www.submit-it.com

Υποβάλλοντας το site σας για καταχώρηση
Η Google , χρησιµοποιώντας ένα αυτοµατοποιηµένο πρόγραµµα (spider),ακολουθεί
σύνδεσµους (links) από το ένα site στο άλλο και ανακαλύπτει νέα sites και ιστοσελίδες
τις οποίες κατόπιν προσθέτει στην βάση δεδοµένων (database) της. Το πρόγραµµα αυτό
είναι αρκετά δραστήριο και πιθανόν να έχει ήδη βρεί το site σας. Αν κάποιο άλλο site
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που είναι καταχωρηµένο στην Google έχει σύνδεσµο (link) στο δικό σας, ο spider
ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσµο καταχωρεί και το δικό σας site. Για να µάθετε αν το
site σας είναι καταχωρηµένο, πηγαίνετε στην διεύθυνση google.com και
πληκτρτολογείστε την διεύθυνση του site σας στο κουτί αναζήτησης της Google και
πατήστε Αναζήτηση (Search).
Αν το site σας δεν είναι καταχωρηµένο µπορείτε να προτρέψετε την Google να το
καταχωρήσει πηγαίνοντας στην διεύθυνση www.google.com/addurl.html. ∆ώστε την
διεύθυνση της αρχικής σας σελίδας και ο spider της Google θα βρεί τις υπόποιπες
σελίδες σας µόνος του.
Το να φροντίσετε γαι την καταχώρηση του site σας στην Google και στις άλλες
µηχανές αναζήτησης είναι το πρώτο σας βήµα. Κατόπιν, θα πρέπει να διευκολύνετε τις
µηχανές αναζήτησης να ταξινοµήσουν σωστά τις σελίδες σας και να τις ανεβάσουν όσο
το δυνατόν πιο ψηλά στην λίστα των αποτελεσµάτων τους . Να πως:

∆ιαλέγοντας τις σωστές λέξεις κλειδιά (keywords)
Αν θέλετε οι µελλοντικοί σας πελάτες να βρουν το site σας, χρησιµοποιήστε λέξεις
και φράσεις που συνδέονται άµεσα µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρετε από
τις ιστοσελίδες σας. Αυτές οι λέξεις οι φράσεις αποκαλούνται λέξεις κλειδιά (keywords).
Για να διαλέξετε τις λέξεις κλειδιά σκεφτείτε πιο είναι το πιθανό πρόβληµα που
προσπαθεί να λύσει ο µελλοντικός σας πελάτης. Επιλέξτε λέξεις κλειδιά που
χρησιµοποιούνται συχνά. ∆οκιµάστε διαφορετικές λέξεις κλειδιά και συνδυασµούς τους.

Χρησιµοποιώντας τις λέξεις κλειδιά (keywords)
Για να βοηθήσετε τις µηχανές αναζήτησης να καταλάβουν σε τι αναφέρεται µια
ιστοσελίδα, χρησιµοποιήστε τις πιο σηµαντικές λέξεις κλειδιά έξι ως οκτώ φορές στην
ιστοσελίδα αυτή. Αν πουλάτε διάφορα προϊόντα ή παρέχετε κάποιες υπηρεσίες
δηµιουργήστε ξεχωριστές ιστοσελίδες για κάθε οµάδα από τις λέξεις κλειδιά που θέλετα
να χρησιµοποιήσετε. Σιγουρευτείτε ότι δεν επαναλάβατε τις λέξεις κλειδιά πάνω από
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οκτώ φορές. Η επανάληψη των keywords χωρίς λόγο (εκτός κειµένου) µπορεί να
οδηγήσει σε απόριψη των σελίδων σας από τους καταλόγους των µηχανών αναζήτησης.
Χρησιµοποιήστε φυσικό λόγο και ενσωµατώστε τις λέξεις κλειδιά στο κείµενο της
σελίδας σας. Ετσι είστε σίγουροι ότι οι σελίδες σας διαβάζονται και από τους επισκέπτες
του site σας αλλά και από τις µηχανές αναζήτησης.

∆ηµιουργώντας τοπικούς συνδέσµους (local links)
Αφού έχετε βελτιστοποιήσει τις σελίδες σας για τις λέξεις κλειδιά που θεωρείτε
σηµαντικές, δηµιουργήστε συνδέσµους (links) από αλλές σελίδες του site σας σε αυτές
χρησιµοποιώντας στην περιγραφή του συνδέσµου τις ίδιες λέξεις κλειδιά. Αν για
παράδειγµα έχετε δηµοσιευµένο στο site σας κάποιο υλικό σχετικό µε τις υπηρεσίες σας
(άρθρα, οδηγίες, ιστορικό, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) συνδέστε τις αναφερόµενες
λέξεις κλειδιά σε αυτές τις σελίδες µε τις βελτιστοποιηµένες σελίδες σας.

∆ηµιουργώντας εισερχόµενους συνδέσµους (Incoming Links)
στο site σας
Τα παραπάνω βήµατα είναι τα βασικά για να σας προσέξουν οι µηχανές
αναζήτησης. Αυτό που απαιτείται για να σας ανεβάσει στην κορυφή των καταλόγων των
µηχανών αναζήτησης και ειδικότερα της Google είναι ένας µεγάλος αριθµός συνδέσµων
από άλλα sites προς το δικό σας.
Οσο πιο δηµοφιλές ειναι το site σας στα άλλα sites (link popularity) τόσο πιο ψηλά
θα βαθµολογηθούν οι σελίδες σας από τις µηχανές αναζήτησης. Οταν οι µηχανές
αναζήτησης δουν ότι το site σας έχει µερικές εκατοντάδες εισερχόµενους συνδέσµους,
θα βαθµολογηθεί καλύτερα από κάποιο άλλο µε λιγότερους συνδέσµους.
Πόσους εισερχόµενους συνδέσµους έχετε προς το site σας; Χρησιµοποιήστε το
linkpopularity.com για να το δείτε. Μπορείτε ακόµα να δείτε τους εισερχόµενους
συνδέσµους σε sites ανταγωνιστών σας.
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Μπορείτε τέλος να ζητήσετε από άλλα sites να συνδέσουν κάποιες σελίδες τους µε
το δικό σας, αν είναι δυνατόν χρησιµοποιώντας κάποιες από τις λέξεις κλειδιά για τις
οποίες ενδιαφέρεστε, προσφέροντας τους σαν αντάλλαγµα έναν σύνδεσµο στο δικό τους
site.

2.5.1 Google
Αυτή τη στιγµή η καλύτερη µηχανή αναζήτησης µε διαφορά από τις υπόλοιπες.
Παρέχει ακριβή αποτελέσµατα, είναι εύκολη στη χρήση της, και το κυριότερο είναι ότι
δίνοντας σου πρόσβαση στο cache της σου επιτρέπει να βρεις σελίδες που έχουν
εξαφανισθεί! Η βάση δεδοµένων της περιέχει περισσότερες από 2 δις. σελίδες. Ο Google
χρησιµοποιεί ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων το πόσο δηµοφιλή είναι τα
διάφορα links. Αυτό διευκολύνει τις αναζητήσεις γενικού τύπου µια και χιλιάδες η
εκατοµµύρια χρήστες έχουν ήδη ψηφίσει µε τα κλικ και τα links τους τις δηµοφιλέστερες
web σελίδες. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να ψάχνει και για άλλους τύπους αρχείων,
πέρα από .txt και .html, όπως .pdf, .xls, .doc κλπ

2.5.2 ∆ιαφήµιση µέσω µηχανών αναζήτησης

[6]

∆ιαφηµιστικό πρόγραµµα στο οποίο διασφαλίζεται η εµφάνιση του διαφηµιστικού
µηνύµατος κατά την αναζήτηση για µια συγκεκριµένη λέξη ή φράση κλειδί.

Όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός διαφηµιστικά µηνύµατα για την ίδια λέξη ή
φράση κλειδί τότε η σειρά εµφάνισης τους εξαρτάται συνήθως από το ποσό που είναι
διατεθειµένος να πληρώσει ο κάθε διαφηµιζόµενος
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2.5.3 Οφέλη από τη χρήση των Μηχανών Αναζήτησης

[3]

Η χρήση των Μηχανών Αναζήτησης επιφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για τον απλό
χρήστη του Ίντερνετ όσο και για την επιχείρηση που διαθέτει δικτυακό τόπο.

Πιο συγκεκριµένα, για τον µεν χρήστη η ύπαρξη των Μηχανών Αναζήτησης
καθιστά την αναζήτηση πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο µια εξαιρετικά εύκολη διαδικασία,
ανεξάρτητα από το αν το θέµα που τον ενδιαφέρει είναι εξειδικευµένο ή όχι. Ο χρήστης
δεν χρειάζεται να περιπλανιέται πηγαίνοντας από σελίδα σε σελίδα και από link σε link
προκειµένου να ανακτήσει την πληροφορία που επιθυµεί.

Το µόνο που χρειάζεται είναι να επισκεφτεί την αρχική σελίδα της Μηχανής
Αναζήτησης, να πληκτρολογήσει τους όρους που περιγράφουν µε όσο µεγαλύτερη
σαφήνεια και περιεκτικότητα γίνεται το θέµα που τον ενδιαφέρει και να περιµένει λίγα
δευτερόλεπτα έως ότου η Μηχανή Αναζήτησης πραγµατοποιήσει για λογαριασµό του
την περιήγηση σε όλο το Web και του επιστρέψει µε τη µορφή λίστας αποτελεσµάτων
όλες τις σχετικές µε το συγκεκριµένο θέµα σελίδες που έχει εντοπίσει. Εποµένως, ο
χρήστης εξυπηρετείται γρηγορότερα, ευκολότερα και πληρέστερα µε τη χρήση ενός
τέτοιου πανίσχυρου εργαλείου.
Από την άλλη, για µια επιχείρηση που διαθέτει δικτυακό τόπο τα οφέλη από την
ύπαρξη των Μηχανών Αναζήτησης είναι εξίσου σηµαντικά. Αν αναλογιστούµε ότι ο
αριθµός των χρηστών που χρησιµοποιούν τις Μηχανές Αναζήτησης στην καθηµερινή
τους ζωή για οποιοδήποτε θέµα τους ενδιαφέρει είναι τεράστιος, τότε καταλαβαίνουµε
ότι η παρουσία του δικτυακού τόπου της επιχείρησης στη λίστα αποτελεσµάτων της
Μηχανής σηµαίνει αυτόµατα αύξηση του αριθµού των χρηστών-πελατών που θα
επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ή ακόµη που θα ενηµερωθούν για την ύπαρξη αυτής.
Εποµένως , η επιχείρηση επιτυγχάνει µέσω των Μηχανών Αναζήτησης να
προσελκύσει ευκολότερα και γρηγορότερα περισσότερους πελάτες-ενδιαφερόµενους για
τα προϊόντα/υπηρεσίες της και µάλιστα χωρίς κανένα κατά κανόνα επιπρόσθετο κόστος
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για την ίδια.Συνεπώς, οι Μηχανές Αναζήτησης αποτελούν ένα πανίσχυρο εργαλείο τόσο
για τους χρήστες όσο και για τις επιχειρήσεις µέσα στον απέραντο κόσµο του Ίντερνετ

3. Ο υπολογιστής ως εργαλείο για µια µικρή
επιχείρηση
[3]

Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουµε µια σύντοµη επισκόπηση της χρήσης του
υπολογιστή και των δικτύων ως βασικών εργαλείων οργάνωσης και λειτουργίας της
σύγχρονης επιχείρησης.

3.1 Εισαγωγή της Πληροφορικής στην Επιχείρηση

[3]

Η είσοδος των υπολογιστών στις επιχειρήσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει
επιφέρει δραστικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία τους. Έτσι, σήµερα, η χρήση
του υπολογιστή και των δικτύων στις σύγχρονες ευρωπαϊκές µικροµεσαίες επιχειρήσεις
είναι πια αρκετά διαδεδοµένη και καλύπτει ένα µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και
αναγκών. Η ολοκληρωµένη πληροφοριακή υποδοµή προσφέρει στις επιχειρήσεις τη
δυνατότητα να επικεντρωθούν σε παραγωγικές δραστηριότητες, στη βελτίωση και
προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους και όχι σε γραφειοκρατικά θέµατα που
αφορούν την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων.

26

3.2 Ο υπολογιστής ως εργαλείο Επικοινωνίας,
Πληροφόρησης και Αλληλεπίδρασης µέσω του Internet

[3]

Μία από τις βασικές λειτουργίες του γραφείου µιας επιχείρησης είναι η
επικοινωνία, καθώς και η πρόσβαση στις διάφορες πληροφορίες και η διαχείρισή τους.
Σήµερα, η τεχνολογία των δικτύων (τοπικών ή παγκόσµιων - Internet) δίνει στους
χρήστες τη δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας
Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης επικοινωνίας γίνεται δυνατή η ανταλλαγή
µηνυµάτων σε µορφή κειµένου (π.χ. Internet Relay Chat), εικόνας και ήχου
(τηλεδιάσκεψη πρόσωπο µε πρόσωπο µε τη χρήση της Web-camera και του κατάλληλου
λογισµικού π.χ. Net Meeting), µεταξύ πολλών συµµετεχόντων σε πραγµατικό χρόνο.
Η ασύγχρονη επικοινωνία, η οποία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή ποµπού
και δέκτη (όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, στο τηλέφωνο), περιλαµβάνει την αποστολή
µηνυµάτων µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), καθώς και την αποστολή
µηνυµάτων

σε

ηλεκτρονικά

φόρουµ

συζητήσεων,

σε

ηλεκτρονικούς

πίνακες

ανακοινώσεων κ.τ.λ.
Οι δυνατότητες της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας που παρέχουν σήµερα
τα δίκτυα είναι πολύ σηµαντικές για µια επιχείρηση, γιατί επιτρέπουν την επικοινωνία
ανεξάρτητα από το γεωγραφικό χώρο και τον πραγµατικό χρόνο.

Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται το κόστος και ο χρόνος της επικοινωνίας µε τους
συνεργάτες και τους πελάτες της επιχείρησης, αφού δεν είναι πια απαραίτητη η
αποστολή έντυπου υλικού (π.χ. γράµµατα) και η µετακίνηση φυσικών προσώπων. Έτσι,
µπορείτε να συνοµιλήσετε µε όλους τους συνεργάτες σας που βρίσκονται σε άλλη πόλη
µέσα από τον υπολογιστή.
Όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη διαχείρισή τους, η τεχνολογία
των δικτύων τηλεπικοινωνίας και πληροφοριών δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να
ενηµερωθεί για θέµατα που την ενδιαφέρουν
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Ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) είναι οποιαδήποτε εµπορική δραστηριότητα η
οποία διεξάγεται µεταξύ επιχειρηµατικών εταίρων µέσω ηλεκτρονικών δικτύων, κυρίως
του Internet, και οδηγεί στην αγορά ή πώληση αγαθών ή υπηρεσιών.
Ειδικά ηλεκτρονικά δίκτυα που ονοµάζονται extranets διευρύνουν τα όρια της
επιχείρησης εκτός του φυσικού της χώρου και δίνουν τη δυνατότητα για επικοινωνία και
συνεργασία µε συνεργάτες, εταίρους και φορείς.

3.3 Ο Υπολογιστής Ως Εργαλείο Ψηφιακής ∆ιαφήµισης
Και Τακτικής Και Άµεσης Συνεργασίας Με Πελάτες /
Συνεργάτες
[3]

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Μέσα στα πλαίσια
του ηλεκτρονικού εµπορίου εντάσσεται και η ψηφιακή διαφήµιση. Η επιχείρηση θα
πρέπει να αναλογιστεί αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της µπορούν να προβληθούν στο
διαδίκτυο και να ερευνήσει πώς παρόµοιοι τύποι επιχειρήσεων χρησιµοποιούν τον
Παγκόσµιο Ιστό
Ο ιστότοπος µιας επιχείρησης αποτελεί την ηλεκτρονική της παρουσία στο
Internet. Η µορφή δηλαδή, καθώς και τα περιεχόµενα και οι υπηρεσίες του ιστότοπου
µιας επιχείρησης θα πρέπει να µελετηθούν και να αναπτυχθούν µε τρόπο που να
ανταποκρίνονται στο προφίλ και στις δραστηριότητες της εταιρείας. Εκτός από την
αυτόνοµη ανάπτυξη των περιεχοµένων, πρέπει να αξιοποιηθεί η δυνατότητα για
αµοιβαίες συνδέσεις, δηλαδή η δηµιουργία δικτύου µε παρόµοιες επιχειρήσεις για την
πώληση των προϊόντων και την προώθηση του ιστότοπου. Απαραίτητη θεωρείται επίσης
η ανάπτυξη συνδέσεων (δεσµών) µε ηλεκτρονικούς εµπορικούς καταλόγους και
θεµατικές 'online πύλες' (portals).
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Στόχος της επιχείρησης είναι µέσω της παρουσίας της στο Internet:
 Nα βελτιώσει την εικόνα της
 Nα επιτύχει την άµεση ενηµέρωση των πελατών και των συνεργατών.
 Να επιτύχει τη µείωση κόστους και χρόνου επικοινωνίας µε τους πελάτες και
τους συνεργάτες.
 Να επιτύχει την ανάπτυξη ενός οργανωµένου online κατάλογου για τα αγαθά
και τις υπηρεσίες της εταιρείας.
 Να επιτύχει την αύξηση πωλήσεων µε προσέλκυση νέων πελατών.
 Να επιτύχει την πώληση των προϊόντων µέσα από το ∆ιαδίκτυο.
Εποµένως, η µελέτη τόσο της δοµής, όσο και των περιεχοµένων της ιστοσελίδας
της επιχείρησης θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τους παραπάνω επιµέρους στόχους.

29

4 Χρήση ∆ικτυακών Τόπων σε µικρές τουριστικές
επιχειρήσεις
Μια άλλη παράµετρος της χρήσης της τεχνολογίας και των δικτύων / διαδικτύου
από µια επιχείρηση, είναι η οργάνωση, χρήση και συντήρηση ενός δικτυακού τόπου ή
αλλιώς ιστοσελίδας.

4.1 Κίνητρα για χρήση δικτύων σε ΜΜΕ

[3]

Οι πιο βασικές ευκαιρίες, τις οποίες οι επιχειρήσεις φιλοδοξούν να εκµεταλλευτούν
µέσω του η-επιχειρείν είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών τους, η αύξηση
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών τους διαδικασιών και ο επιµερισµός τόσο των
επενδύσεων όσο και των κινδύνων.
Το µεγαλύτερο εµπόδιο για τη δραστηριοποίηση στο η-επιχειρείν είναι ότι οι
περισσότερες εταιρείες του κλάδου είναι ως επί το πλείστον µικρές. Έτσι, το κόστος της
τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις αυτές είναι αρκετά µεγάλο προκειµένου να
προχωρήσουν. Όπως είναι φυσικό, όσο µικρότερη είναι µια επιχείρηση, τόσο µικρότερα
είναι και τα διαθέσιµα κεφάλαιά της για επενδύσεις στην πληροφορική. Άλλα εµπόδια
είναι η πολυπλοκότητα της πληροφορικής, ζητήµατα ασφάλειας και η δυσκολία
εξεύρεσης των κατάλληλων παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής. Από την άλλη,
ζητήµατα νοµικής φύσεως δεν φαίνεται να αποτελούν εµπόδιο για το e-επιχειρείν.

Ο ανταγωνισµός
Τα αποτελέσµατα από την αξιοποίηση της πληροφορικής στον κλάδο των
Τροφίµων και Ποτών είναι αρκετά αντιφατικά σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισµό ανάµεσα
στις επιχειρήσεις:
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Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας:
Η χρήση τεχνολογιών που βοηθούν σε εξοικονόµηση χρόνου και κόπου, τόσο στα
διοικητικά όσο και στα τµήµατα παραγωγής των επιχειρήσεων, οδήγησε σε αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των τιµών, οδηγώντας κάποιες εταιρείες σε κλείσιµο. Με τη χρήση
της πληροφορικής που µπορεί να συντελεί στη µείωση των δαπανών και την
αυτοµατοποίηση κάποιων διαδικασιών, είναι δυνατόν να αυξηθεί ο ανταγωνισµός σε
επίπεδο τιµών. Όµως, οι επιχειρήσεις που δεν µπορούν να υιοθετήσουν την πληροφορική
δεν µπορούν να «ρίξουν» τις τιµές τους.

Βελτίωση των πελατειακών σχέσεων:
Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες βελτίωσαν τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών
(µε χρήση συστηµάτων CRM) µε αποτέλεσµα τον ακόµα µεγαλύτερο ανταγωνισµό
ανάµεσα στις επιχειρήσεις. Έτσι, δηµιουργήθηκε πόλωση στον κλάδο, µε την ενίσχυση
των µεγαλύτερων εταιρειών, καθώς αυτές έθεσαν υψηλότερα κριτήρια στην
εξυπηρέτηση των πελατών, δηµιουργώντας ένα χάσµα µε τις επιχειρήσεις που δεν
έκαναν χρήση τέτοιων πρακτικών.

Ενίσχυση κοινών πρωτοβουλιών:
Ταυτόχρονα, η πληροφορική συντέλεσε στην επίτευξη συνεργασίας ανάµεσα σε
επιχειρήσεις, µέσα από κοινές πρωτοβουλίες µέσω ∆ιαδικτύου. Έτσι, δηµιουργήθηκαν
νέες ισχυρές και στρατηγικές συµµαχίες (συνεργατικά δίκτυα), ακόµα και συγχωνεύσεις
και εξαγορές που οδήγησαν σε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης µέσα στον κλάδο.

Γρήγορη απόκριση στις προκλήσεις του ανταγωνισµού:
Από την άλλη πλευρά, η χρήση των νέων τεχνολογιών βοήθησε τις µικρές
επιχειρήσεις να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του ανταγωνισµού, καθώς επιτρέπει την
γρήγορη ροή της πληροφορίας. Έτσι, µειώνεται σηµαντικά ο χρόνος ενηµέρωσης και
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αντίδρασης στις κινήσεις των ανταγωνιστών και παρέχονται δυνατότητες σχεδιασµού και
διάθεσης παρόµοιων προϊόντων («me too» products), µε αποτέλεσµα να µειώνεται το
χάσµα των εταιριών µε τους ανταγωνιστές τους.

Νέα κανάλια διανοµής:
Ταυτόχρονα, το η-επιχειρείν άνοιξε νέους δρόµους στη διανοµή και την πώληση
των προϊόντων και ενίσχυσε την ανάπτυξη εξειδικευµένων αγορών. Έτσι, κάποιες
επιχειρήσεις διαφοροποιούνται σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους, οι οποίοι
συνεχίζουν να χρησιµοποιούν τα παραδοσιακά κανάλια διανοµής και πωλήσεων.

Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων:
Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες διευκόλυναν την είσοδο νέων «παικτών» στον
κλάδο που ειδικεύονται τόσο στο ∆ιαδίκτυο ως κανάλι διανοµής όσο και σε
συγκεκριµένες οµάδες προϊόντων.

Ενίσχυση της «απειλής» από υποκατάστατα προϊόντα:
Λόγω και της αυξηµένης ζήτησης των πελατών για διαφοροποιηµένα προϊόντα, η
πληροφορική ενίσχυσε τη διάθεση υποκατάστατων προϊόντων που έχουν καλύτερες
τιµές και κόστος παραγωγής σε σχέση µε υπάρχοντα αγαθά. Έτσι παρέχονται
µεγαλύτερες δυνατότητες (και περιθώρια) για καλύτερες συσκευασίες και βελτίωση της
εξυπηρέτησης των πελατών.

Ενίσχυση της διαπραγµατευτικής δύναµης των καταναλωτών:
Οι νέες τεχνολογίες οδήγησαν τις επιχειρήσεις σε βελτίωση της εξυπηρέτησης
πελατών, της διαχείρισης και ροής παραγγελιών (logistics) και της αντικατάστασης
προϊόντων. Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση υπερτερούν οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις
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έναντι των µικροµεσαίων και µικρότερων επιχειρήσεων. Η πόλωση που παρατηρείται
µείωσε τη δύναµη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που υστερούν
σε θέµατα τεχνολογίας.
Συνοψίζοντας, από τη µια φαίνεται ότι η πληροφορική εµποδίζει τις επιχειρήσεις
να δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα. Από την
άλλη τους επιτρέπει να καλύψουν το χάσµα τους έναντι των ανταγωνιστών τους.

Πρωτοβουλίες και στόχοι
Αρκετά σηµαντικός για την υιοθέτηση της πληροφορικής και των νέων
τεχνολογιών στις ΜΜΕ είναι ο ρόλος της Πολιτείας. Αρκετές είναι οι πρωτοβουλίες που
θα πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση τόσο της υποδοµής όσο και του νοµοθετικού
και ρυθµιστικού πλαισίου, για τη δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος και για την ενηµέρωση
σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες του η-επιχειρείν και της ανάπτυξης
των σχετικών δεξιοτήτων. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να στοχεύσουν στην
υποστήριξη των µικρότερων επιχειρήσεων και επαγγελµατιών, όπως οι γεωργοί και οι
επιχειρήσεις πρωτογενούς επεξεργασίας, ώστε να τις βοηθήσουν να συµµετάσχουν σε
πιο ολοκληρωµένες εφοδιαστικές αλυσίδες. Σηµαντική είναι η ροή πληροφοριών, η
εκπαίδευση και η µεταφορά γνώσεων στις µικρές επιχειρήσεις, καθώς και η ανταλλαγή
εµπειριών µέσα από τη συνεργασία των ΜΜΕ. Μεταξύ άλλων, οι σηµαντικότεροι στόχοι
προς επίτευξη είναι οι εξής:
 Παροχή πληροφοριών, ώστε οι επιχειρήσεις να µπορούν αν αξιολογήσουν
το κόστος και τα πλεονεκτήµατα του e-επιχειρείν. Μέσα από τη σωστή
ενηµέρωση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να
αξιολογήσουν τα οφέλη και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών αλλά
και τα εµπλεκόµενα κόστη.
 Εκπαίδευση για τις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική. Οι έρευνες
δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε εκπαίδευση είναι αρκετά χαµηλές στο
συγκεκριµένο κλάδο.
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 Ενθάρρυνση εφαρµογής εργαλείων της πληροφορικής όπως εφαρµογές
∆ιαχείρισης
πρωτοβουλίες

Εφοδιαστικής
οδηγούν

σε

Αλυσίδας

σε

αύξηση

της

ΜΜΕ.

Τέτοιου

ανταγωνιστικότητας

είδους
των

επιχειρήσεων και µείωση του κόστους.
Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές πως η χρήση νέων τεχνολογιών και δικτύων στις ΜΜΕ
είναι ένα ζήτηµα ιδιαίτερα φλέγον, που όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις καλούνται να
αντιµετωπίσουν. Έτσι, κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια έρευνα, σχετικά µε το κατά πόσο οι
υπάλληλοι µιας τέτοιας επιχείρησης θεωρούν πως υπάρχει εκµετάλλευση των
δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και των τοπικών δικτύων γενικότερα, από µια
ΜΜΕ. Στο επόµενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την
εν λόγω έρευνα.

4.2 Τα πλεονεκτήµατα της δηµιουργίας ενός
δικτυακού τόπου
[7]

Η λειτουργία του διαδικτύου ως επιχειρηµατικού εργαλείου δίνει µια µεγάλη
ποικιλία νέων δυνατοτήτων στο χώρο της εµπορικής δραστηριότητας και στον τρόπο
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της χρήσης του διαδικτύου σε
µια επιχείρηση είναι:
 Παγκόσµια πρόσβαση
 Προσφορά απεριόριστων πληροφοριών µε ελάχιστο κόστος
 ∆υνατότητα άµεσης ανταπόκρισης
 Εξατοµικευµένες υπηρεσίες
 Πρωτοποριακή εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών

Η παρουσία της εταιρείας στο διαδίκτυο, µέσω ενός δικτυακού τόπου, ειδικά όταν
πρόκειται για τουριστική επιχείρηση, εξασφαλίζει την άµεση επαφή µε τους πιθανούς
πελάτες και, ως τελικό αποτέλεσµα, την αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων. Ένας
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δικτυακός τόπος, όµως, µε κατάλληλο σχεδιασµό, µπορεί να προσφέρει πολλά
περισσότερα από το να δώσει απλώς πληροφορίες για την επιχείρηση, όπως :

 µπορεί να ενισχύσει το προφίλ της εταιρείας
 µπορεί να αυτοµατοποιήσει εργασίες ή υπηρεσίες που γίνονται ιδιοχείρως
 µπορεί να µειώσει δραστικά το φόρτο εργασίας του τµήµατος υποστήριξης
πελατών
 µπορεί να τροφοδοτήσει την επιχείρηση µε ερωτήσεις και σχόλια των πελατών

Αξίζει δε τον κόπο να σηµειωθεί, πως το διαδίκτυο ως επιχειρηµατικό εργαλείο συνδυάζει
χαµηλό κόστος παροχής ευελιξίας και αλληλεπίδρασης µε χαµηλό κόστος παροχής πληροφορίας
στον χρήστη.

Πιο συγκεκριµένα, το διαδίκτυο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• χαµηλό κόστος παροχής πληροφορίας
• χαµηλό κόστος ενηµέρωσης
• χαµηλό κόστος δηµιουργίας ενός δικτυακού τόπου
• χαµηλό κόστος για την παροχή αλληλεπίδρασης µε τον πελάτη

4.3 Τα πρότυπα χρήσης ενός δικτυακού τόπου

[7]

Ο δικτυακός τόπος επιτρέπει στην επιχείρηση να επικοινωνήσει µε τους πιθανούς
πελάτες της όλο το 24ώρο. Ποια είναι, όµως, τα πρότυπα χρήσης του διαδικτύου και
ποιες οι εναλλακτικές λύσεις στη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου;
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4.3.1 ∆ιαφήµιση - Μάρκετινγκ

[7]

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το διαδίκτυο αποτελεί το σηµαντικότερο µέσο
διαφήµισης µιας εταιρείας. Στόχος της διαφήµισης είναι η προσέλκυση νέων πελατών.
Πριν την εµφάνιση του διαδικτύου, η γεωγραφική απόσταση ήταν ένας παράγοντας που
επηρέαζε καθοριστικά τόσο τη στρατηγική όσο και το κόστος µιας διαφήµισης. Σήµερα,
µε τη χρήση του διαδικτύου, η γεωγραφική απόσταση είναι ένα σχετικά αδιάφορο
µέγεθος.
Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο αποτελεί σήµερα ένα από τα πιο
σηµαντικά µαζικά µέσα ενηµέρωσης και διαφήµισης. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι
εξαιρετικά σπουδαία, όχι µόνο γιατί συµπληρώνει τις κλασικές µορφές διαφήµισης αλλά
γιατί προσεγγίζει µια συγκεκριµένη και συνήθως "απροσπέλαστη" για τα παραδοσιακά
µέσα (όπως είναι η τηλεόραση ή

οι εφηµερίδες) κατηγορία ακροατηρίου. Οι

καταναλωτές στο διαδίκτυο είναι γενικά µια πολύ ενδιαφέρουσα δυναµική κατηγορία
κοινού λόγω της αγοραστικής τους δύναµης.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα επίσηµων ερευνών, ο µέσος όρος ηλικίας των
χρηστών του διαδικτύου είναι 35 χρονών. Το 63% των χρηστών του διαδικτύου έχουν
παρακολουθήσει ή αποφοιτήσει από Ανώτερες Σχολές, ενώ το 13% των χρηστών του
διαδικτύου έχουν αποφοιτήσει από Ανώτατες Σχολές και είναι κάτοχοι δικτατορικού ή
Master. Επιπλέον, το 63% των χρηστών του διαδικτύου πιστεύουν ότι τα καταστήµατα
και οι εταιρείες που διαφηµίζονται στο διαδίκτυο είναι πιο εξελιγµένες και πιο σύγχρονες
από αυτές που δεν διαφηµίζονται.
Βάσει των ερευνών φαίνεται επίσης ότι το τηλεοπτικό κοινό µεταναστεύει στο
διαδίκτυο. Το 12%

αυτών που χρησιµοποιούν υπολογιστή παραδέχονται ότι

εγκαταλείπουν τις έξω εργασιακές δραστηριότητες. Το 17% σταµατούν να διαβάζουν
περιοδικά βιβλία, το 24% σταµατούν να τρώνε ή να κοιµούνται όπως πριν και το 78%
παραδέχονται ότι σταµατούν να βλέπουν πολύ ώρα τηλεόραση.
Επιπλέον, οι on line διαφηµίσεις στο διαδίκτυο αυξάνουν τις πωλήσεις στις
επιχειρήσεις κατά 4% όταν αυτές τις δουν οι χρήστες τουλάχιστον µια φορά στο
διαδίκτυο.
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Συνοπτικά λοιπόν, είναι προφανές ότι το µάρκετινγκ και η διαφήµιση είναι άρρηκτα
συνδεδεµένα µε την το διαδίκτυο πλέον στις µέρες µας.

4.3.2 Χαµηλό κόστος

[7]

Το κόστος δηµιουργίας µιας ιστοσελίδας είναι πολύ πιο µικρό από τη δηµιουργία
ενός διαφηµιστικού φυλλαδίου. Επίσης, το κόστος προβολής µιας ιστοσελίδας είναι
ελάχιστο σε σύγκριση µε το κόστος προβολής µιας διαφήµισης σε µια εφηµερίδα ή
περιοδικό.

4.3.3 Παγκόσµια πρόσβαση

[7]

Ο αριθµός των ατόµων που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο εκτιµάται ότι υπερβαίνει
τα 100.000.000 (περιοδικό RAM) και ότι µε τους ρυθµούς ανάπτυξης ο αριθµός αυτός θα
διπλασιαστεί τα επόµενα δύο χρόνια. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, ο δικτυακός τόπος
είναι προσιτός σε εκατοµµύρια χρήστες του διαδικτύου σε όλες τις χώρες του κόσµου.

4.3.4 Πλούσιο περιεχόµενο

[7]

Το χαµηλό κόστος επιτρέπει να υπάρχει µεγάλος όγκος πληροφοριών σε αντίθεση
µε τα παραδοσιακά διαφηµιστικά έντυπα. Έτσι, ο δικτυακός τόπος µπορεί να διαθέτει
πολύ πιο λεπτοµερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της επιχείρησης.
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4.3.5 Γρήγορη ενηµέρωση

[7]

Η αλλαγή του περιεχοµένου µιας ιστοσελίδας µπορεί να γίνει µε µεγάλη ευκολία
και ταχύτητα και, πρακτικά, ισοδυναµεί µε την αντιγραφή ενός αρχείου από έναν
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τη συνεχή ενηµέρωση
τιµοκαταλόγων, πληροφοριών για τη διαθεσιµότητα προϊόντων κτλ.

4.4 Παράµετροι επιτυχίας της ιστοσελίδας µιας µικρής
επιχείρησης
[3]

Υπάρχουν τρεις βασικές παράµετροι που ρυθµίζουν την επιτυχία ή µη ενός website:
 H ποιότητα και το είδος του περιεχοµένου (richness)
 H ευκολία πρόσβασης στο περιεχόµενο (reach)
 H αλληλεπίδραση και ικανοποίηση του χρήστη (affiliation)

Η εταιρεία οφείλει να προβάλει την ονοµασία του προϊόντος και του site και να
οργανώσει το περιεχόµενό του, ώστε να είναι ελκυστικό και να ανταποκρίνεται στο
σκοπό ύπαρξής του. Ιδιαίτερα ως προς το περιεχόµενο, σηµαντικό είναι να σχεδιαστεί
ένα site που να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις των χρηστών του διαδικτύου.

38

4.5 Μειονεκτήµατα ανάπτυξης ενός marketing
website

[3]

Η ανάπτυξη µιας ιστοσελίδας µπορεί να έχει και κάποια µειονεκτήµατα για την
τουριστική επιχείρηση. Παραδείγµατος χάριν, είναι γεγονός ότι ενδέχεται να
χαρακτηρίζεται από δυσκολία πρόσβασης στο επιθυµητό κοινό Οι χρήστες του
διαδικτύου έχουν συγκεκριµένο προφίλ, καθώς και τεχνικές γνώσεις που τους καθιστούν
κατάλληλο κοινό για προώθηση χρηµατοοικονοµικών και τεχνολογικών προϊόντων,
αλλά ακατάλληλο για προώθηση κοινών προϊόντων, που απευθύνονται σε άλλες
κατηγορίες κοινού.
Επιπλέον, ένα άλλο χαρακτηριστικό που µπορεί να χαρακτηριστεί ως µειονέκτηµα
είναι η υπέρ - πληροφόρηση Το διαδίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα πλοήγησης σε
άπειρους δικτυακούς τόπους αµφίβολης ποιότητας περιεχοµένου. Ένας δικτυακός τόπος
είναι εύκολο να περάσει απαρατήρητος, αν δεν έχει κάτι µοναδικό να προσφέρει ή δεν
καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον του χρήστη µέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Παρόλα αυτά, τα προβλήµατα αυτά είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν, ενώ τα
πλεονεκτήµατα είναι σαφώς πιο σηµαντικά, και κατά κανόνα αφορούν στη µείωση
σχετικά µε τα κόστη λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης.

4.6 Πλεονεκτήµατα ανάπτυξης website: Μείωση στα
κόστη
[3]

Τα κόστη µιας τουριστικής επιχείρησης µπορούν να µειωθούν σηµαντικά µέσω
της χρήσης του διαδικτυακού τόπου µε τους εξής τρόπους :
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4.6.1 Μείωση κόστους µεταφοράς πληροφοριών
Το κόστος της µεταφοράς πληροφοριών σχετικών µε τις τιµές, τα προϊόντα, το stock,
τις ειδικές προσφορές κ.ά., σε οποιαδήποτε µορφή (κείµενο, ήχος, εικόνα, video), από
την εταιρεία προς:
 τον πελάτη
 τους συνεργάτες
 άλλες εταιρείες (προµηθευτές , άλλες εταιρείες κ.α.)
 τους πωλητές της επιχείρησης ανά τον κόσµο είναι πολύ µικρότερο µέσω
διαδικτύου. Έτσι, είναι εφικτή η διαρκής επικοινωνία µε τους άµεσα
συναναστρεφόµενους του περιβάλλοντος της

4.6.2 Μείωση κόστους έκδοσης καταλόγου προϊόντων
Το κόστος του τυπώµατος, αλλά και της διανοµής µειώνεται δραστικά , γιατί γίνεται µε
ηλεκτρονικό τρόπο. Επίσης, µειώνεται στο ελάχιστο το κόστος επανέκδοσης. Έτσι, ο
κατάλογος των προσφεροµένων υπηρεσιών είναι πάντα ενηµερωµένος και δεν χρειάζεται
ούτε να περιµένει κανείς να µαζευτούν πολλές αλλαγές, για ν' αποφασίσετε επανέκδοσή
του, ούτε να καταφεύγει σε πρόχειρες και ακαλαίσθητες λύσεις (διορθώσεις µε στυλό,
κ.α)

4.6.3 Κόστος διατήρησης / απόκτησης πελατών
Το κόστος διατήρησης ενός πελάτη είναι έως και 5 φορές χαµηλότερο από το
κόστος απόκτησης νέων πελατών. Η παροχή ευκολιών στους πελάτες συµβάλει στην
δηµιουργία σχέσης µε την επιχείρηση µε αποτέλεσµα να γίνονται πιο πιστοί στις

40

υπηρεσίες της επιχείρησης µε αποτέλεσµα µειώνεται το συνολικό κόστος προώθησης
και προβολής της εταιρείας.

Οφέλη για τους πελάτες

Άμεση ικανοποίηση της
ανάγκης πληροφόρησης
των πελατών

Μεγαλύτερη γκάμα
προϊόντων

∆ιευρυµένες επιλογές για
τους πελάτες σε
ανταγωνιστικότερες τιµές

4.6.4 Άµεση ικανοποίηση της ανάγκης πληροφόρησης των
πελατών
Με την χρήση του διαδικτύου είναι δυνατή η άµεση πληροφόρηση του
ενδιαφεροµένου για τις υπηρεσίες που µπορεί ν' απολαύσει από το κάθε προϊόν. Αυτό
αυξάνει την πιθανότητα να κάνουν οι πελάτες αγορές «της στιγµής», γιατί δεν χρειάζεται
να βγουν από το σπίτι τους για να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες

4.6.5 Μεγαλύτερη γκάµα προϊόντων για τον πελάτη
Στην περίπτωση που ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήµατος µένει στην
επαρχία, όπου οι επιλογές είναι λιγότερες απ' αυτές στις µεγάλες πόλεις δεν διαθέτει
απλός µεγαλύτερο εύρος εναλλακτικών επιλογών αλλά βρίσκει αυτό που θέλει. Από την
άλλη µεριά , η τουριστική επιχείρησή δεν περιορίζεται γεωγραφικά και επιτυγχάνει να
αυξήσει την πελατεία της

χωρίς να επιβαρύνεται µε το κόστος δηµιουργίας νέων

καταστηµάτων.
41

4.6.6 ∆ιευρυµένες επιλογές για τους πελάτες σε
ανταγωνιστικότερες τιµές
/

Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις - ανεξαρτήτως
µεγέθους - να δραστηριοποιηθούν στην παγκόσµια αγορά . Από την άλλη πλευρά, οι
αγοραστές των προϊόντων έχουν περισσότερες επιλογές, ακριβώς γιατί οι «προµηθευτές»
των προϊόντων είναι περισσότεροι ανά γεωγραφική αγορά. Αυτό συµβαίνει, γιατί το
κόστος έναρξης («ανοίγµατος») και συντήρησης ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι
πολύ µικρό.
Το αποτέλεσµα του αυξηµένου ανταγωνισµού είναι είτε η βελτίωση της
ποιότητας είτε η µείωση των τιµών των υπηρεσιών .

4.6.7 24ωρη υποστήριξη των πελατών
Χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου, µπορεί κανείς να προβάλει
µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος:
 ηλεκτρονικό κατάλογο προϊόντων
 πληροφορίες για τη διαθεσιµότητα των προϊόντων , τα νέα πακέτα προσφορών
κ.ά.
 αναφορά των οδηγιών και των κινήσεων που πρέπει να πραγµατοποιήσει ο
ενδιαφερόµενος

ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αγοράς των

υπηρεσιών
 απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις και απορίες των πελατών
 πληροφορίες για το στάδιο διεκπεραίωσης της παραγγελίας του πελάτη

Η παραπάνω πλήρης κάλυψη των αναγκών υποστήριξης των πελατών
προσφέρεται 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς την ύπαρξη προσωπικού.
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5 Ηλεκτρονικό Εµπόριο και µικρές τουριστικές
επιχειρήσεις
[3]

Στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου, θα δούµε τα βασικά

χαρακτηριστικά του

ηλεκτρονικού εµπορίου σε σχέση συγκεκριµένα µε τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σε κάθε
περίπτωση, αναφορικά µε το εσωτερικό εµπόριο, στόχος είναι η αποτελεσµατικότερη
λειτουργία των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, ώστε να µπορεί να προσφέρει
καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της.
Ευρύτερος στόχος είναι οι συναλλαγές µε το ενδιαφερόµενους του εξωτερικού
περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα βελτιώνοντας την σχέση µαζί τους να βελτιώνονται και οι
δυνατότητες παροχής των υπηρεσιών µέσω του διαδικτυακού τόπου που έχει σαν
αποτέλεσµα την ευκολότερη περιήγησης των πελατών .
Πρόκειται ουσιαστικά για την πιο διαδεδοµένη µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου. Ο
καταναλωτής έχει πρόσβαση σε µια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε δικτυακούς
κόµβους-καταστήµατα, βλέπει, επιλέγει, αν επιθυµεί να αγοράσει είδη ένδυσης µπορεί
ενίοτε και να τα δοκιµάζει ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία δεν θα µπορούσε να βρει
εύκολα στη χώρα του, συγκρίνει τιµές και, τέλος, αγοράζει. Κι όλα αυτά χωρίς να βγει
από το σπίτι του, κερδίζοντας πολύτιµο χρόνο και κόπο
Όσον αφορά τις εταιρείες που εστιάζουν στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών
σχέσεων µε άλλες εταιρείες µέσα από το ηλεκτρονικό εµπόριο, στόχος τους δεν είναι
τόσο η άντληση οικονοµικού κέρδους, όσο η περικοπή των εξόδων και η βελτίωση των
υπηρεσιών προς τους πελάτες.
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Βασικά οφέλη της ∆ιαδικτυακής δραστηριοποίησης για τις τουριστικές
επιχειρήσεις είναι τα παρακάτω:
• Ευρεία γεωγραφική κάλυψη: οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να
απευθυνθούν σε πελάτες που βρίσκονται παντού, χωρίς τη σύσταση τοπικού
υποκαταστήµατος.
• Ελαχιστοποίηση της προµηθευτικής αλυσίδας: ο προµηθευτής µπορεί να απευθυνθεί
απευθείας στον πελάτη, χωρίς την ανάµειξη «ενδιάµεσων».
• Μείωση λειτουργικού κόστους: η µείωση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο
γεγονός ότι οι επιχειρήσεις προβάλλονται στο διαδίκτυο δωρεάν
• Συνεχής λειτουργία: το διαδίκτυο είναι ίσως τα µοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης
πελατών που επιτρέπει την πραγµατοποίηση αγορών οποιαδήποτε στιγµή το 24ωρο.
• Εργαλείο µάρκετιγκ: οι τουριστικές επιχειρήσεις µπορούν να εκµεταλλευτούν τις
δυνατότητες του διαδικτύου για προσφορές, διαχείριση και ενηµέρωση πελατών,
στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και πωλήσεων.
• Αύξηση των πωλήσεων
• Άµεση ενηµέρωση των πελατών για καινούρια προϊόντα
• Βελτίωση της επικοινωνίας µε τους πελάτες
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5.1 Προσέλκυση πελατών on-line

[3]

Τα «µυστικά» για µια επιτυχηµένη παρουσία στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου
είναι τα εξής:
• Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να είναι πάντοτε ενηµερωµένος.
• Ο κόµβος πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τις ασφαλέστερες δυνατές
συναλλαγές. Επίσης, πρέπει να φαίνεται επαγγελµατικός και να λειτουργεί άψογα.
• Ο δικτυακός κόµβος οφείλει να είναι απλός, εύχρηστος και γρήγορος. Απλή πρέπει να
είναι και η διαδικασία εύρεσης συγκεκριµένων προϊόντων. Οι σελίδες πρέπει να
«κατεβαίνουν» γρήγορα. Στο καταναλωτικό κοινό δεν αρέσει να περιµένει περισσότερο
απ’ όσο περιµένει σε µια µικρή σειρά.
•

Πάντοτε βοηθά η παροχή on-line επιλογών συγκρίσιµων µε οτιδήποτε προσφέρεται

αλλού. Είναι προτιµότερη η πώληση προϊόντων που ο κόσµος θέλει να τα αγοράσει online. Αν ένα προϊόν είναι επιτυχηµένο στις πωλήσεις µέσω ταχυδροµικών καταλόγων, θα
πωλήσει εξίσου καλά και στο Internet.
•

Οι τιµές πρέπει να παραµένουν στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα.
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5.2 Παράγοντες δηµιουργίας µιας αποτελεσµατικής
δικτυακής παρουσίασης
[3]

Οι παράγοντες αυτοί µπορούν να συνοψισθούν στους παρακάτω:
 ο σχεδιασµός: καθορισµός του περιεχοµένου, προτυποποίηση της εµφάνισης
από ειδικευµένους γραφίστες, δηµοσίευση του site στο διαδίκτυο, καθορισµός
των ενεργειών για την προώθηση του site, συνδυασµός ενεργειών µε το
υπάρχον διαφηµιστικό πρόγραµµα και, τέλος, παρακολούθηση της πορείας
του site και συνεχής ενηµέρωσή του τόσο σε θέµατα εµφάνισης, όσο και
περιεχοµένου.
 η κεντρική σελίδα: οθόνη υποδοχής των επισκεπτών ενός site και συνοπτικός
χάρτης πλοήγησης στις υπόλοιπες ιστοσελίδες του.
 το περιεχόµενο: οργάνωση των πληροφοριών µε τρόπο που να εξυπηρετεί την
εύκολη πλοήγηση των επισκεπτών.
 τα γραφικά: δεν θα πρέπει η αισθητική ενός site να λειτουργεί εις βάρος της
λειτουργικότητας και της ταχύτητας.
 η διατήρηση του ενδιαφέροντος: δηµιουργία θετικής εντύπωσης µε την
ποιότητα και την εξειδίκευση των παρεχόµενων πληροφοριών, συχνή
ενηµέρωση

περιεχοµένου

και

εµφάνισης,

προσθήκη

καινούριου

και

διασκεδαστικού στοιχείου.
 τεχνικές προώθησης σε µηχανές αναζήτησης: καταχώριση του site σε
µηχανές αναζήτησης και καταλόγους για την αύξηση των πιθανοτήτων
επίσκεψης του site.
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5.3 Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ένα
τουριστικό ηλεκτρονικό κατάστηµα στους
καταναλωτές
[3]

Ένα τουριστικό ηλεκτρονικό κατάστηµα, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει
στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω:
 Πραγµατική ταυτότητα του εµπόρου (όνοµα, γεωγραφική διεύθυνση,
τηλέφωνο κλπ.)
 Τρόποι επικοινωνίας τόσο µε ηλεκτρονικό, όσο και µε συµβατικό τρόπο
(ηλεκτρονικό ταχυδροµείο [e-mail], fax, τηλέφωνο κλπ.)
 Τελική τιµή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των
φόρων
 Πού µπορεί να απευθυνθεί ο καταναλωτής για τα παράπονά του, αν κάτι δεν
πάει καλά
 Τις διάφορες ρυθµιστικές πολιτικές ειδικών περιπτώσεων

5.4 Παρουσία on line κρατήσεων

[8]

Oι ξενοδοχειακές µονάδες έχουν από καιρό στραφεί σε on-line υπηρεσίες για την
προβολή τους. Επόµενο σηµαντικό βήµα είναι η υλοποίηση ή ενσωµάτωση συστηµάτων
on-line κρατήσεων στο νέο τους δικτυακό τόπο. Τελευταίες έρευνες δείχνουν οτι πάνω
απο το 74% των Ελλήνων χρηστών επισκέπτονται τους δικτυακούς τόπους ξενοδοχείων
πριν κάνουν κράτηση.
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Πλεονεκτήµατα
•

αποφυγή υψηλών προµηθειών απο τα µεγάλα booking sites

•

µετατροπή on-line επισκεπτών σε πραγµατικούς πελάτες

•

διαχείριση διαθεσιµότητας κλινών

•

καθορισµός τιµοκαταλόγων ανα δωµάτιο
Το site της τουριστικής επιχείρησης θα πρέπει προσφέρει γρήγορη περιγραφή του
ξενοδοχείου και να αναγράφει τις τιµές και την διαθεσιµότητα αυτού

[9]

Τα παρακατω χαρακτηριστικά αποτελούν τον πυρήνα του συστήµατος του


Υποσύστηµα δυναµικής δηµιουργίας & διαχείρισης τύπων δωµατίων

Υποστηρίζει το δυναµικό ορισµό του κάθε τύπου δωµατίου και των
χαρακτηριστικών του, όπως τη χωρητικότητά, τις παροχές, τις φωτογραφίες και την
περιγραφή τους (µε HTML editor ).

 ∆ιαχείριση ∆ιαθεσιµότητας
Παρακολούθηση της διαθεσιµότητά µε έξυπνους τρόπους, µε πολλαπλές
επιλογές εµφάνισης για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης του καταλύµατος.
Παρουσιάζονται τα δωµάτιά ανά περιόδους, σύγκριση µίας περιόδου διαθεσιµότητας
µε άλλες περιόδους, παρουσίαση της διαθεσιµότητας των δωµατίων συνολικά για
όλο το χρόνο, οργανωµένα ανά µήνα ή ανά περίοδο επιλογής. Για κάθε τύπο
δωµατίου υπάρχει η βασική περίοδος διαθεσιµότητας, αλλά επιτρέπεται η δηµιουργία
απεριόριστων πρόσθετων περιόδων για ειδικούς σκοπούς. Το σύστηµα διαθέτει
λειτουργίες εύκολης αντιγραφής ή µετακίνησης ολόκληρων περιόδων. Ο χρήστης
δύναται επίσης σε µία όψη να «βλέπει» και να διαχειρίζεται µία περίοδο
διαθεσιµότητας και τους τιµοκαταλόγους που είναι συνδεµένοι µε αυτή. Το σύστηµα,
πέραν της εµφάνισης της αρχικής και τρέχουσας διαθεσιµότητας, επιτρέπει να
οριστεί το minimum και maximum stay για κάθε τύπο δωµατίου. Είναι δυνατό,
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κάθε στιγµή να πραγµατοποιηθεί «stop sales» σε µία ή περισσότερες ηµέρες.Επίσης,
δύναται να οριστούν ορισµένες µέρες ως «Closed to Arrival», για να µην
επιτρέπονται «check-ins» τις µέρες εκείνες



∆ιαχείριση Τιµοκαταλόγων ( Rates )

Υποστηρίζεται η δυνατότητα δηµιουργίας απεριόριστων τιµοκαταλόγων και η
σύνδεσή τους µε συγκεκριµένη δεξαµενή διαθεσιµότητας. Οι διάφορες παράµετροι
όπως περίοδος ακύρωσης, πολιτική ακύρωσης, πολιτική πληρωµών κ.α. ορίζονται
ανά περίοδο ή ανά ηµέρα. Η τιµολόγηση της κάθε ηµέρας δύναται να
πραγµατοποιηθεί είτε ως µία τιµή για όλο το δωµάτιο ή µε διαφορετικές ανάλογα µε
το occupancy. Για παράδειγµα, το δωµάτιο δύναται να έχει άλλη τιµή για ένα ενήλικα
και ένα παιδί και άλλη τιµή για δύο ενήλικες.



∆ιαχείριση πολιτικής παιδιών

Το σύστηµα επιτρέπει τον δυναµικό ορισµό των ηλικιών των παιδιών και
επιτρέπει τη δυνατότητα ειδικής τιµολόγησης για κρατήσεις µε παιδιά. Υπάρχει,
επίσης, η δυνατότητα απαγόρευσης κρατήσεων µε παιδιά ( adults or couples only ).



Υποστήριξη επιλογής βασικού νοµίσµατος και δυνατότητα εµφάνισης
των τιµών σε άλλα νοµίσµατα

Το κάθε κατάλυµα δύναται να ορίσει το βασικό νόµισµα στο οποίο
πραγµατοποιούνται οι κρατήσεις και παρουσιάζονται στον πελάτη. Ο πελάτης
διαθέτει τη δυνατότητα αλλαγής του νοµίσµατος στο οποίο βλέπει τις τιµές.
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Πολύγλωσσο περιβάλλον και ∆ιεθνής Προτιµήσεις

Η επιλογή της γλώσσας δύναται να πραγµατοποιηθεί είτε χειροκίνητα από τον
πελάτη ή αυτόµατα µε βάση τις προτιµήσεις του υπολογιστή απ' όπου επισκέπτεται.
Οι διαθέσιµες γλώσσες που εµφανίζονται στο σύστηµα είναι παραµετροποιήσιµες και
επιλέγονται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης Στις διεθνές προτιµήσεις του
ξενοδοχείου, περιλαµβάνονται η ζώνη ώρας του ξενοδοχείου, ο τρόπος που
εµφανίζονται αριθµητικά και άλλα δεδοµένα



∆ιαχείριση Κρατήσεων

Υποστηρίζεται η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης της κράτησης από τον
πελάτη, εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι κανόνες που έχει ορίσει το
κατάλυµα. O πελάτης δύναται να τροποποιήσει όλα τα στοιχεία της κράτησης
εφόσον δεν έχει παρέλθει η περίοδος ελεύθερης ακύρωσης. ∆ύναται να τροποποιήσει
τις ηµεροµηνίες ή τον τύπο δωµατίου της κράτησης, να τροποποιήσει τα προσωπικά
του στοιχεία, τις προτιµήσεις του ή τις πρόσθετες υπηρεσίες που έχει κρατήσει



Ανάρτηση περιγραφών, φωτογραφιών, χαρτών, κα. :

Ο χρήστης διαθέτει τη δυνατότητα ανάρτησης αναλυτικών περιγραφών για το
κατάλυµα και τα δωµάτια . Επίσης δίνεται η δυνατότητα δηµοσιεύσει οδηγίες
πρόσβασης στο κατάλυµα καθώς και άλλα κείµενα όπως µήνυµα για τον πελάτη όταν
το κατάλυµα είναι κλειστό κλπ .Ο χρήστης δύναται να «ανεβάσει» όσες φωτογραφίες
επιθυµεί για το κατάλυµα και για κάθε τύπο δωµατίου. Το σύστηµα αυτόµατα
παράγει µικρές και µεγάλες εκδόσεις των φωτογραφιών για χρήση στη µηχανή
κρατήσεων. ∆ύναται να οριστούν περιγραφές για κάθε φωτογραφία και να επιλεγεί η
κύρια φωτογραφία για το ξενοδοχείο ή τους τύπους δωµατίων. ∆ύναται επίσης να
«ανεβάσει» χάρτες και άλλο υλικό για παρουσίαση στον χρήστη
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 Παραµετροποίηση εµφάνισης :
Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των χρωµάτων, αλλαγής του header,
δυνατότητα ορισµού ειδικού html κώδικα και άλλες πολλές επιλογές που
«ταυτίζουν» τη µηχανή κρατήσεων µε το «look and feel» του website του
ξενοδοχείου

 Υποσύστηµα δυναµικής τιµολόγησης και δηµιουργίας δυναµικών πακέτων
Η δυναµική τιµολόγηση επιτρέπει στον ξενοδόχο να παρέχει στους πελάτες του
site δυναµικά (on-the-fly) καινούργιες τιµές, βάσει κριτηρίων, συνθηκών και
προϋποθέσεων που προκαθορίζονται από τον ίδιο. Οι υποψήφιοι πελάτες που πληρούν
τις προϋποθέσεις για προσφορές βάσει της αναζήτησης που έχουν πραγµατοποιήσει,
βλέπουν την παλιά τιµή διαγραµµένη και την νέα µε έντονο µπλε χρώµα. Ταυτόχρονα
υπάρχει η γραφική ένδειξη "Hot Deal" καθώς και επισήµανση του συνολικού ποσού της
έκπτωσης σε περίπτωση που ο πελάτης αποδεχτεί την προσφορά. Στην περίπτωση των
πακέτων, ο ξενοδόχος προσφέρει στον πελάτη µια τιµή για ολόκληρη προκαθορισµένη
διάρκεια παραµονής και η οποία περιλαµβάνει το δωµάτιο µε επιπρόσθετες υπηρεσίες.
Παραδείγµατα: Εκπτώσεις για κρατήσεις πραγµατοποιούνται νωρίτερα από το
συνηθισµένο (early booking), εκπτώσεις για µακροχρόνια παραµονή (long stay),
εκπτώσεις της τελευταίας στιγµής (last minute), πακέτα και προσφορές που
περιλαµβάνουν SPA, µεταφορές, εκδροµές, δείπνα κτλ
 ∆υνατότητα προβολής µηνυµάτων (message alerts) στη µηχανή κρατήσεων
Υποστηρίζεται η δυνατότητα προβολής ξεχωριστών διαφηµιστικών /
ενηµερωτικών µηνυµάτων ανά ξενοδοχείο µε την εισαγωγή του πελάτη στο σύστηµα
κρατήσεων. Ο χρήστης δύναται να επιλέξει τη µορφή των µηνυµάτων: δύνανται να είναι
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ενσωµατωµένα στη κυρίως σελίδα, να εµφανίζονται σε popup µέσα στη σελίδα, ως
κυλιόµενο κείµενο, κα

5.5 Βασικοί στόχοι για την επιτυχή δραστηριοποίηση
στο διαδίκτυο
[3]

Οι στόχοι αυτοί µπορεί να είναι οικονοµικοί, προϊοντικοί ή στόχοι προώθησης.

Οικονοµικοί στόχοι
 αύξηση κερδών
 απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου

Προϊοντικοί στόχοι
 αύξηση πωλήσεων
 υπηρεσίες προς τους πελάτες πριν και µετά την πώληση

Στόχοι προώθησης, προβολής και επικοινωνίας
 µεγαλύτερη γνωστοποίηση της εταιρείας
 µεγαλύτερη συχνότητα επικοινωνίας µε το κοινό σας
 βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων που θέλετε ν' αναπτύξετε µε το κοινό σας
 δηµιουργία σχέσεων µε συνεργάτες,
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6 Σχέση τουριστικών επιχειρήσεων µε το
διαδίκτυο στην Ελλάδα
6.1 Η τουριστική αγορά και το διαδίκτυο στην
Ελλάδα
[ 3]

Η συνεχής και αλµατώδης πρόοδος της τεχνολογίας και της χρήσης του διαδικτύου
δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για την προώθηση του τουρισµού στη χώρα µας, τονίζοντας
την αναγκαιότητα για χρήση αποδοτικότερων και «εξυπνότερων» µεθόδων προσέλκυσης
τουριστών, καθώς και για τη διατήρηση της επιθυµίας τους για πραγµατοποίηση
διακοπών στην Ελλάδα.

6.2 Εξελίξεις από τη δυναµική του διαδικτύου στον
τουρισµό
[ 3]

Η παγκόσµια εξάπλωση του διαδικτύου και η χρήση του ως ενός από τα
ισχυρότερα µέσα ενηµέρωσης και διακίνησης πληροφοριών καθιστούν αναγκαία την
αξιοποίησή του από όλους τους οικονοµικούς κλάδους, εποµένως και από τον τοµέα του
τουρισµού.
Για να µπορέσει, λοιπόν, µια ελληνική επιχείρηση να αντεπεξέλθει στον
ανταγωνισµό, οφείλει να κινηθεί αποφασιστικότερα και επιθετικότερα προς την
κατεύθυνση της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη
τεχνολογία για επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
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Η ύπαρξη, όµως, διαδικτυακής παρουσίας είναι απλώς η πύλη προς τον τουρισµό
της «επόµενης µέρας». Πλέον, το βασικό ζητούµενο είναι να υπάρχει και η κατάλληλη
ποιότητα στις προσφερόµενες δυνατότητες, δηλαδή, ταξιδιωτικοί προορισµοί και
υπηρεσίες που θα είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσµιο επίπεδο.

6.3 Οι συστάσεις του UNCTAD για το πώς µπορεί να
γίνει καλύτερη εκµετάλλευση του e-tourism
[ 3]

Οι συστάσεις αυτές, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη η εκµετάλλευση του e – tourism
στην Ελλάδα, συνοψίζονται ως εξής:
 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, µε την παραγωγή καλύτερων προϊόντων,
προσαρµοσµένων στις απαιτήσεις των πελατών, πιο αποδοτικών, µε λιγότερο
κόπο για να αποκτηθούν και σε καλύτερες τιµές. Επιπρόσθετα, οι
πληροφορίες σχετικά µε τους διάφορους προορισµούς θα πρέπει να
βελτιώνονται συνεχώς.
 Υιοθέτηση νέας τεχνολογίας που θα συµβαδίζει µε το επίπεδο των
καταναλωτών.

Όπως σε όλες τις αγορές, δύο είναι οι άµεσα ενδιαφερόµενες κατηγορίες ατόµων,
αυτοί που διαχειρίζονται τις τουριστικές εγκαταστάσεις και οι καταναλωτές-ταξιδιώτες.
Λόγω της φύσης του τουρισµού, ότι δηλαδή απευθύνεται στο ευρύ κοινό και έχει
παγκόσµιες προεκτάσεις, υπήρχε ένα είδος επικοινωνιακού χάσµατος µεταξύ των δύο
πλευρών, που αναζητούσαν τρόπους, οι µεν για να προωθήσουν καλύτερα τις προτάσεις
τους και οι δε για να βρουν τις πιο συµφέρουσες και ιδανικές γι' αυτούς προσφορές
Το µέσο που συνέβαλε περισσότερο στην αµεσότητα της επικοινωνίας µεταξύ
τουριστικών επιχειρήσεων και καταναλωτών είναι το διαδίκτυο. Οι χρήστες του µπορούν
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να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των τουριστικών επιχειρήσεων, να αξιολογούν
προσφορές και να πραγµατοποιούν κρατήσεις.

6.4 Το προφίλ του σύγχρονου καταναλωτή-ταξιδιώτη

[ 3]

Για να γίνει πιο κατανοητή η αναγκαιότητα ενσωµάτωσης νέων διαδικτυακών
τεχνολογιών, που εξυπηρετούν ακόµα και κινούµενους χρήστες, θα περιγράψουµε το
προφίλ του σύγχρονου καταναλωτή-ταξιδιώτη:
 Επιθυµεί ποιότητα στις υπηρεσίες.
 Προτιµά πιο συγκεκριµένες προσφορές, τόσο όσον αφορά το περιεχόµενο, όσο
και τις συνολικές δεσµεύσεις.
 Ζητά περισσότερες πληροφορίες τόσο για το ίδιο το προϊόν, όσο και, γενικότερα,
για τον προορισµό και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες.
 Έχει µεγαλύτερη κριτική διάθεση και είναι περισσότερο ενήµερος.
 Πραγµατοποιεί περισσότερα, αλλά µικρότερης διάρκειας ταξίδια (π.χ., λόγω
φόρτου εργασίας).
 Αποφασίζει αργά και, συνήθως, την τελευταία στιγµή, κάτι το οποίο µειώνει το
χρονικό διάστηµα µεταξύ κρατήσεων και χρήσης των κρατήσεων και άρα απαιτεί
γρήγορη ανταπόκριση από µέρους των επιχειρήσεων στις επιθυµίες του.
 ∆ιαρκώς κινείται, µε αποτέλεσµα να απαιτείται η χρήση της κινητής τεχνολογίας
για την κάλυψη των αναγκών του, οποιαδήποτε στιγµή, σε οποιοδήποτε χώρο.

Ο σύγχρονος πελάτης-ταξιδιώτης δεν ικανοποιείται µόνο µε γενικές πληροφορίες
σχετικά µε ένα προϊόν-υπηρεσία, αλλά, επιπλέον, επιθυµεί συγκεκριµένες και
προσωπικές συµβουλές
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6.5 Πλεονεκτήµατα του on-line τουρισµού: προώθηση
τουριστικών προϊόντων µέσω διαδικτύου

6.5.1 Πλεονεκτήµατα του on-line τουρισµού

[ 3]

Ο on-line τουρισµός έχει αρκετά πλεονεκτήµατα, σε σύγκριση µε το
παραδοσιακό τουριστικό σύστηµα. Είναι µια δραστηριότητα πραγµατικού χρόνου, όπου
η πληροφορία ανανεώνεται και παρέχεται µε ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς να εξαρτάται
από το πότε και το πού γίνεται αυτό. Επιπλέον, on-line συναλλαγές πραγµατοποιούνται
χωρίς την ανάγκη για ξεχωριστό φυσικό χώρο συνάντησης και το κόστος είναι σαφώς
χαµηλότερο από τις παραδοσιακές µεθόδους

«Ο αριθµός των τουριστών που

χρησιµοποιούν δικτυακά τουριστικά πληροφοριακά συστήµατα, για να οργανώσουν τα
ταξίδια τους, αυξήθηκαν . Επιπλέον, «αναµένεται, στα επόµενα 10 χρόνια, το 30% της
συνολικής τουριστικής βιοµηχανίας να γίνεται διαµέσου του διαδικτύου

6.5.2 Το διαδίκτυο ως µέσο προώθησης τουριστικών
προϊόντων

[ 3]

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα κανάλι γρήγορης, εύκολης και άµεσης επικοινωνίας,
παρέχοντας πληροφορίες ολόκληρο το 24ωρο. Συνεπώς, εξαλείφεται η ανάγκη για
µεσάζοντες,

όπως

ταξιδιωτικά

πρακτορεία,

πλανόδιοι

διαφηµιστές

κλπ.,

και

δηµιουργείται µια στενότερη επαφή εταιρείας και πελάτη, που αυξάνει το βαθµό
εξυπηρέτησης και ικανοποίησής του. Επίσης, το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα στην
επιχείρηση να γνωστοποιήσει τις υπηρεσίες της σε µεγαλύτερο εύρος πελατών, που
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προέρχονται και από χώρες του εξωτερικού, καθώς αποτελεί µια φτηνή, σε σχέση µε τις
υπηρεσίες που προσφέρει, λύση, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε χρόνο και κόπο, για να
εγκατασταθεί και να λειτουργήσει. Επιπλέον, ένας τουριστικός δικτυακός τόπος
προσφέρει τη δυνατότητα για δυναµική και συνεχή ενηµέρωση των καταναλωτών, π.χ. οι
επισκέπτες µπορούν να ενηµερώνονται για τις πιο πρόσφατες προσφορές και τις
ισχύουσες τιµές. Είναι πλέον ευρύτερα αποδεκτό ότι επιχειρήσεις που δεν έχουν ή
αποτυγχάνουν να δηµιουργήσουν έναν αποτελεσµατικό δικτυακό τόπο κινδυνεύουν να
προβάλουν την εικόνα µιας παρωχηµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε φυσικό
επακόλουθο τη δυσαρέσκεια των πελατών και, τελικά, τη µείωση των κερδών της
επιχείρησης. Τα παραπάνω καθιστούν φανερή την αναγκαιότητα της χρήσης του
διαδικτύου για την εξέλιξη όλων των σύγχρονων επιχειρήσεων, εποµένως και των
τουριστικών.

6.5.3 Προϋποθέσεις επιτυχίας ενός τουριστικού ιστότοπου [ 3]
Ένας ιστοτόπος (σύνολο σχετικών και διασυνδεδεµένων ιστοσελίδων του ίδιου
ιδιοκτήτη) στο διαδίκτυο θα πρέπει να επιτρέπει την καλύτερη δυνατή συνεργασία
παραγωγών και καταναλωτών, ώστε και οι δύο πλευρές να αποκοµίζουν τα µέγιστα από
τη χρήση on-line πληροφοριών. Οι διαχειριστές των ιστοτόπων θα πρέπει να
δεσµεύονται ότι θα παρέχουν πληροφορίες πραγµατικού χρόνου και ότι θα ικανοποιούν
τις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών
Με τον όρο «ποιότητα στην πρόσβαση» αναφερόµαστε στο πόσο εύκολα ή άνετα
µπορεί ο καταναλωτής να συγκεντρώσει πληροφορίες από διάφορες πηγές.
Αναφερόµαστε, δηλαδή, στο πόσο καλά σχεδιασµένος είναι ένας ιστοτόπος, στον τρόπο
πλοήγησης µέσα σε αυτόν, στη γενικότερη εµφάνιση των ιστοσελίδων, στις
χρησιµοποιούµενες γραµµατοσειρές, στην ποιότητα των εικόνων, στην απλότητα της
δοµής των ιστοσελίδων και σε άλλα στοιχεία, που έχουµε ήδη αναφέρει. Η ποιότητα στο
57

περιεχόµενο επικεντρώνεται στην ποιότητα της on-line πληροφορίας, η οποία θα πρέπει
να είναι ξεκάθαρη και ευανάγνωστη, ενηµερωµένη µε τα πιο σύγχρονα δεδοµένα και
αξιόπιστη. Η πληροφορία αυτή µπορεί να διατίθεται σε κάθε είδους µορφή, όπως
κείµενο, γραφικά και εικόνες, ήχοι και βίντεο.
Συνοπτικά, οι γενικότεροι παράγοντες επιτυχίας ενός τουριστικού ιστότοπου είναι οι
παρακάτω:
 Γνωστοποίηση και διαφήµιση του ιστότοπου: «ΝΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙ Ο,ΤΙ
∆ΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ»
 Αποδοτική δοµή ιστοσελίδων
 Κατάλληλο περιεχόµενο
 ∆ιαδικτυακές υπηρεσίες (Internet or web services)

6.5.4 ∆ιαφήµιση ενός τουριστικού ιστότοπου

[ 3]

Το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία ενός αποδοτικού, από πλευράς κέρδους, δικτυακού
τόπου αποτελεί η διαφήµισή του. Τι κέρδος θα είχε µια επιχείρηση µε µια ιστοσελίδα την
οποία δεν επισκέπτεται σχεδόν κανείς; Ορισµένοι τρόποι για να πραγµατοποιηθεί αυτή η
διαφήµιση είναι :
 η τοποθέτηση διαφηµιστικών σε έντυπα µέσα
 η τηλεοπτική ενηµέρωση των καταναλωτών για την ύπαρξή του
 η καταχώριση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του σε διαφηµιστικά-αναµνηστικά
που παρέχει η ίδια η επιχείρηση σε όσους ήδη χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες
που παρέχει
 η αποστολή ενηµερωτικών γραµµάτων ή ηλεκτρονικών µηνυµάτων /
γραµµάτων (e-mails) σε ιδιώτες, προσέχοντας πάντα να µην ενοχληθούν οι
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παραλήπτες, καθώς είναι γνωστό πως τα απρόσµενα e-mails θεωρούνται συχνά
ανεπιθύµητα από χρήστες του κυβερνοχώρου

Επιπλέον, αξίζει να προσεχθεί και η σειρά κατάταξης της ιστοσελίδας σε
γνωστές µηχανές αναζήτησης
Εδώ απλώς αξίζει να αναφέρουµε ότι όσο πιο υψηλή θέση έχει µια ιστοσελίδα,
τόσο πιο πιθανό είναι να βρεθεί στις πρώτες σελίδες των αποτελεσµάτων που
επιστρέφουν οι µηχανές αναζήτησης, για κάποιο ερώτηµα που τέθηκε από χρήστη.
Λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου
κοιτάζουν µόνο τις πρώτες σελίδες αποτελεσµάτων της αναζήτησης, καταλαβαίνουµε τη
σηµασία της επίτευξης καλύτερης θέσης για την ιστοσελίδα µιας επιχείρησης.
Παραδείγµατα κατηγοριών πληροφοριών που µπορούν να αποτελέσουν τη δοµή
µιας τουριστικής ιστοσελίδας είναι:
 Επικοινωνία (τηλέφωνα, fax, e-mail)
 Τιµοκατάλογος
 Σελίδα παρουσίασης της τοπικής κουλτούρας και της ιστορικής διαδροµής της
περιοχής, µε φωτογραφίες, ιστορικό υλικό κ.α
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6.5.5 Τρόποι προβολής στο διαδικτυο

[ 3]

Banners
Τα banners είναι µικρά γραφικά εικονίδια (συνήθως 2Χ6 εκ. ή 468Χ60 κουκίδες
οθόνης), τα οποία θα συνδέονται µε το δικτυακό τόπο της επιχείρησης. Τα banners έχουν
εξελιχθεί τόσο πολύ, ώστε προβάλλουν διαφηµίσεις, συγκεντρώνουν δηµογραφικά
στοιχεία και αλληλεπιδρούν µε τον επισκέπτη. Όµως, όπως και στις σελίδες, έτσι και στα
banners πρέπει να δοθεί προσοχή στον όγκο τους, ο οποίος καλό είναι να µην ξεπερνά τα
10Kb.
Τα πλεονεκτήµατα των banners, έναντι άλλων τρόπων διαφήµισης, είναι σηµαντικά:
 Μπορεί να ελεγχθεί ο αριθµός των ατόµων που τα βλέπουν και τα επιλέγουν.
 Μπορούν να προβληθούν διαφορετικά banners την ίδια χρονική περίοδο και
να αποσυρθούν άµεσα (γιατί υπάρχει άµεση πληροφόρηση) αυτά που δεν
επιλέγονται.
 Είναι ένας ευέλικτος και άµεσα µετρήσιµος τρόπος διαφήµισης.
Ο στόχος της επιχείρησης για ένα banner είναι να το διαλέξουν όσο περισσότεροι
χρήστες του δικτύου γίνεται. Για να γίνει αυτό, θα χρησιµοποιηθούν λέξεις όπως
«∆ΩΡΕΑΝ», «ΠΑΤΗΣΤΕ Ε∆Ω», «ΝΕΟ» ή «ΣΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ», να χρησιµοποιηθούν
ζωντανά χρώµατα και βέβαια να επιλεγεί το σωστό µέρος, το σωστό χρόνο για το πού θα
τοποθετηθεί το banner. Τα site των εµπλεκοµένων στο πρόγραµµα θα έχουν µόνιµα
banner εκτός από τα link που θα υπάρχουν. Θα γίνει έρευνα αγοράς για να επιλεγεί
µεγάλο ελληνικό portal το οποίο θα φιλοξενήσει banner για συγκεκριµένες χρονικές
περιόδους (εορτές Χριστουγέννων – Πάσχα κ.ο.κ.) προκειµένου να µεγιστοποιηθεί το
όφελος της προβολής της επιχείρησης.
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Για να χαρακτηρίσουµε ένα banner επιτυχηµένο θα πρέπει να λάβουµε υπ΄ όψιν µας
κάποιες παρατηρήσεις ειδικών της διαφήµισης.
 Συµπεριλαµβάνεται η λέξη ∆ΩΡΕΑΝ στο κείµενο του banner.
 Χρησιµοποιούµε έντονα χρώµατα & κίνηση.
 Τραβούµε την προσοχή µε ένα σαφές, ξεκάθαρο µήνυµα (π.χ. εκπτώσεις έως 50%
µέχρι την Παρασκευή).
 Ενηµερώνουµε τις µηχανές αναζήτησης.
 Ανανεώνουµε τα banners, ώστε οι πιθανοί πελάτες που τα βλέπουν να µην τα
συνηθίσουν.
Η επιχείρηση θα κινηθεί πάντα µε αναλογίες σχετικές µε την ελληνική
πραγµατικότητα του «γρήγορου internet» και θα επιλέξει είτε Rich media ads είτε
τεχνολογία streaming. Αυτή την περίοδο όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται
στις συνδέσεις ADSL προκειµένου να έχουν καλύτερες ταχύτητες πρόσβασης στο
internet, και αυτό είναι κάτι που η επιχείρηση θα το εκµεταλλευτεί. Αναλυτικά θα
παρουσιαστούν παρακάτω και οι δύο κατηγορίες των banners εκ των οποίων θα επιλεγεί
σε πρώτη φάση είτε η µία είτε η άλλη, είτε και συνδυασµός και των δύο (ανάλογα µε τις
δυνατότητες των server των portals ή των σελίδων που θα φιλοξενούν το (τα) banner.

Pop-up windows
Τα pop-up windows είναι «παράθυρα» που πετάγονται, όταν ο επισκέπτης καταναλωτής επιλέξει ένα banner. Τα παράθυρα αυτά είναι συνήθως µικρότερα από το
κυρίως παράθυρο του φυλλοµετρητή. Το πλεονέκτηµα για τον επισκέπτη είναι ότι δε
φεύγει εντελώς από το δικτυακό τόπο στον οποίο βρισκόταν, κάτι που καθιστά τα pop-up
windows φιλικά στο χρήστη.
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Ηλεκτρονικοί κατάλογοι & µηχανές αναζήτησης
Οι πιο γνωστοί χώροι µαζικής διαφήµισης είναι οι µηχανές αναζήτησης και οι
ηλεκτρονικοί κατάλογοι. Η διαφορά των δύο είναι ότι οι µεν ηλεκτρονικοί κατάλογοι
έχουν κατηγοριοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχουν, ενώ οι καθαρές µηχανές
αναζήτησης (όπως η www.google.com, η www.altavista.com, και ο www.lycos.com)
έχουν τις πληροφορίες τους «στοιβαγµένες» και ο χρήστης πρέπει να «ξεθάψει» αυτό
που αναζητά χρησιµοποιώντας λέξεις-κλειδιά στο µηχανισµό αναζήτησης.
Οι µηχανές αναζήτησης προσφέρονται και για µαζική προώθηση αλλά και για
στοχευόµενη, γιατί δίνουν τη δυνατότητα προβολής banners, βάσει των λέξεων κλειδιών
που χρησιµοποιούν οι χρήστες. Το κόστος καταχώρησης είναι αρκετά υψηλό και η
εκτίµηση είναι πως αυτή η µορφή προώθησης των προϊόντων – υπηρεσιών της
επιχείρησης θα περιοριστεί µόνο για κάποιες ηµέρες τη διάρκεια του έτους (Πάσχα –
Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά).

6.5.6 Αποτίµηση αποτελεσµατικότητας της διαφήµισης

στο διαδίκτυο

[ 3]

Το διαδίκτυο µπαίνει στην επιχειρηµατική µας ζωή µε ένα πλεονέκτηµα που
επηρεάζει τη διαφηµιστική «σκηνή». Το πλεονέκτηµα αυτό εκφράζεται µε µια λέξη:
µετρήσιµο. Η µέτρηση των ανθρώπων που «εκτέθηκαν» σε ηλεκτρονικό µήνυµα είναι
πρακτικά αδύνατο να γίνει µε ακρίβεια.
Ακόµη όµως και αν τα στοιχεία αναγνωσιµότητας, είναι ακριβή, τα νούµερα που
διαθέτουµε έχουν να κάνουν µε έκθεση στο διαφηµιστικό µήνυµα και όχι µε εµπλοκή σ’
αυτό.
Τι συµβαίνει όµως στο χώρο του διαδικτύου; Πόσο µετρήσιµο είναι το νέο αυτό
µέσο; Θα ξεκινήσουµε τη µέτρηση της δηµοτικότητας ενός site και κατόπιν θα
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προχωρήσουµε στη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας µιας διαφηµιστικής καµπάνιας.
Αυτή τη σειρά ακολουθούν και οι διαφηµιστές οι οποίοι επιλέγουν ένα site για να το
εντάξουν στην καµπάνια του πελάτη τους µε κριτήριο, όχι µόνο βάσει του κόστους και
του συγκεκριµένου κοινού που προσελκύουν, αλλά και βάσει των στατιστικών
δηµοτικότητας του site. Tα σηµαντικότερα από τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία µας
παρέχονται για τη δηµοτικότητα ενός web site είναι:

Χτυπήµατα (Hits)
Είναι το σύνολο των αρχείων τα οποία ζητήθηκαν από ένα web server. Κάθε
σελίδα στο web αποτελείται από ένα αρχείο HTML και από τα αρχεία όλων των
γραφικών (φωτογραφίες, εικονίδια, video) που περιέχει. Έτσι, η εµφάνιση µιας σελίδας
µε 2 φωτογραφίες και 3 γραφικά καταγράφεται ως 6 hits. Είναι αντιληπτό πως τα hits
είναι αναξιόπιστα σαν µέτρο υπολογισµού της δηµοτικότητας ενός site αλλά πολλοί
εξισώνουν τα hits µε σελίδες ή, ακόµη χειρότερα, µε αριθµό µοναδικών χρηστών µε
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται λάθος εντυπώσεις για τη δηµοτικότητα του site τους.

Αιτήσεις (Requests ή Page Views)
Τα requests αναφέρονται στον συνολικό αριθµό των αρχείων HTML τα οποία
προβλήθηκαν στους χρήστες. Και επειδή κάθε σελίδα αποτελείται από ένα και µόνο
αρχείο HTML, 10.000 requests σηµαίνει προβολή 10.000 web σελίδων οι οποίες
ζητήθηκαν από τους χρήστες. Υπάρχει και η δυνατότητα µέτρησης του πόσες φορές
ζητήθηκε η κάθε µια από αυτές τις σελίδες. Αυτό ενδιαφέρει και τους κατόχους των sites
γιατί βλέπουν τι έχει µεγάλη ζήτηση από το site τους.
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Εµφανίσεις (Impressions)
Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται κυρίως για προβολές διαφηµίσεων και δείχνει πόσες
φορές εµφανίστηκε ένα διαφηµιστικό banner.

Επισκέψεις (Visits ή sessions)
Είναι οι φορές που ο ίδιος χρήστης επισκέφθηκε ένα site µέσα στην ίδια µέρα
αλλά σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Μια κοινά αποδεκτή διαφορά χρόνου µεταξύ
δύο επισκέψεων θεωρείται η µισή ώρα. Το µέγεθος όµως αυτό είναι αυθαίρετο και
µπορεί να αλλάζει από site σε site. Αιτήσεις από ένα χρήστη για διαφορετικές σελίδες
ενός site σε λιγότερο από µισή ώρα δηλώνουν ότι ο χρήστης είναι ενεργός (περιηγείται
δηλαδή µέσα στο site χωρίς να έχει φύγει). Όπως φαίνεται, όσο µεγαλύτερος ο αριθµός
των επισκέψεων τόσο πιο πιστούς χρήστες θεωρείται ότι έχει ένα site.

Μέσος αριθµός αιτήσεων ανά επίσκεψη (Average requests per visit)
Το νούµερο αυτό δηλώνει πόσες σελίδες είδε ο µέσος επισκέπτης σε κάθε
επίσκεψή του. Θεωρητικά, όσο µεγαλύτερο είναι αυτό το νούµερο, τόσο πιο χρήσιµο
θεωρεί το site ο επισκέπτης και γι’ αυτό θέλει να δει περισσότερες σελίδες του.

∆ιάρκεια αίτησης (Request duration)
Είναι ο χρόνος που αφιέρωσε σε κάθε σελίδα ο επισκέπτης µέχρι να ζητήσει µια
άλλη του ίδιου site. Αν ο χρόνος είναι µικρός σηµαίνει ότι το περιεχόµενο της σελίδας, η
δοµή της ή η σχεδίαση του site δεν κρίθηκαν αξιόλογα από το χρήστη.
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∆ιάρκεια επίσκεψης (Visit duration)
Είναι το άθροισµα των Request durations κάθε χρήστη και δηλώνει το
συνολικό ενδιαφέρον του χρήστη για το site.

Entry pages
Είναι οι σελίδες τις οποίες φορτώνουν πρώτες οι επισκέπτες ενός site. Η πιο
συνηθισµένη είναι η αρχική σελίδα. Αυτό σηµαίνει πως αν υπάρχουν και άλλες τότε για
κάποιο λόγο οι χρήστες θεωρούν αυτές τις σελίδες τόσο σηµαντικές που «πηγαίνουν»
απευθείας. Μπορεί βέβαια αυτό να δηλώνει µια πετυχηµένη εκστρατεία µε banner.

Exit pages
Οι τελευταίες σελίδες που βλέπουν οι χρήστες πριν φύγουν από το site. Αυτή η
µέτρηση µας δίνει δύο - αντίθετα µεταξύ τους - στοιχεία: τις σελίδες που περιείχαν αυτό
που ήθελαν οι χρήστες (και έφυγαν αφού το βρήκαν) ή τις σελίδες στις οποίες
εγκαταλείπουν συνήθως την προσπάθεια να βρουν αυτό που θέλουν και φεύγουν.

6.5.7 Περιεχόµενο ενός τουριστικού ιστότοπου

[ 3]

Ιδιαίτερα σηµαντικό σκέλος της δηµιουργίας ενός αποδοτικού δικτυακού τόπου
είναι η τοποθέτηση ορθού και χρήσιµου περιεχοµένου, µε τον καταλληλότερο και
αποδοτικότερο τρόπο. Βασική απαίτηση της πλειοψηφίας των χρηστών του διαδικτύου
είναι να παρέχεται η πληροφορία µε όσο το δυνατόν πιο απλό και άµεσο τρόπο, µέσω
ιστοσελίδων που δεν περιέχουν περιττές πληροφορίες και δεδοµένα, τα οποία
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επιβαρύνουν τη διαδικασία «φόρτωσής» τους. Επιπλέον, οι χρήστες απαιτούν από τις
ιστοσελίδες να είναι χρήσιµες και περιεκτικές σε πληροφορία. Η χρησιµότητα βασίζεται
σε παράγοντες, όπως εγκυρότητα των δεδοµένων (π.χ. τιµών), χρήση χαρτών και παροχή
δυνατοτήτων επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, η πληροφορία που παρέχεται πρέπει να είναι
πλήρης, ώστε ο επισκέπτης να µαθαίνει ό,τι επιθυµεί, χωρίς να πρέπει να χρησιµοποιήσει
άλλες δυνατότητες επικοινωνίας, παρά µόνο για να κλείσει κάποια συµφωνία µε την
επιχείρηση.
Βασική απαίτηση της πλειοψηφίας των χρηστών του διαδικτύου είναι να
παρέχεται η πληροφορία µε όσο το δυνατόν πιο απλό και άµεσο τρόπο, µέσω
ιστοσελίδων που δεν περιέχουν περιττές πληροφορίες και δεδοµένα, τα οποία
επιβαρύνουν τη διαδικασία «φόρτωσής» τους.
Επιπλέον, οι χρήστες απαιτούν από τις ιστοσελίδες να είναι χρήσιµες και
περιεκτικές σε πληροφορία.
Η σύγκριση µεταξύ των ισοτόπων στοχεύει στην ανάδειξη των θετικών
χαρακτηριστικών τους , καθώς και αυτών που χρήζουν βελτίωσης . Η αξιολόγηση αυτή
θα πραγµατοποιηθεί βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
 χρηστικότητα
 ευκολία στην πλοήγηση
 πλήθος παρουσιαζόµενων αερογραµµών
 προσφερόµενες υπηρεσίες και τιµές
 σχεδιασµός των ιστοσελίδων
 διαδικασία κλεισίµατος συµφωνίας και ενηµέρωση του πελάτη για το
αποτέλεσµα
 πολιτική απορρήτου και ασφάλειας
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6.6 Έρευνες για τη χρήση του διαδικτύου από
τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
[10]

Το µέγεθος των επιχειρήσεων και η γεωγραφική τους θέση φαίνεται ότι επιδρούν
στο βαθµό πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, η απόσταση µεταξύ
ξενοδοχείων (διείσδυση της τάξης του 74%) και ενοικιαζόµενων δωµατίων (37%) είναι
εξαιρετικά µεγάλη, ενώ παρατηρείται ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι σηµαντικά
υψηλότερη σε µεγάλες τουριστικές µονάδες και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη νησιωτική Ελλάδα.
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Ειδικότερα, οι νέες τεχνολογίες θεωρούνται αρκετά/ πολύ χρήσιµες από το 93%
των ξενοδοχείων και το 81% των ενοικιαζόµενων δωµατίων.
Επιπρόσθετα, οι επαγγελµατίες που χρησιµοποιούν ΤΠΕ θεωρούν ότι ωφελείται
η επιχείρηση συνολικά και ότι οι νέες τεχνολογίες συµβάλλουν στην αύξηση της
πελατείας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την εξοικονόµηση χρόνου
(γρήγορες συναλλαγές).
Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί, ότι µεγάλο µέρος των επιχειρηµατιών του
κλάδου δε θέτουν τις νέες τεχνολογίες σε υψηλή προτεραιότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι µεταξύ των επιχειρήσεων που δεν έχουν υιοθετήσει ΤΠΕ (χρήση Η/Υ, πρόσβαση στο
διαδίκτυο, ιστοσελίδα, συστήµατα eBusiness) η πιθανότητα που εκφράζουν να
προχωρήσουν στην υλοποίηση σχετικών επενδύσεων είναι αρκετά µικρή.
Τη χαµηλή ιεράρχηση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις του κλάδου ενισχύει
και το γεγονός ότι στο ανθρώπινο δυναµικό τους συνήθως δεν εντάσσεται κάποιο
εξειδικευµένο στέλεχος στην πληροφορική. Ειδικότερα, 9 στα 10 ξενοδοχεία (89%)
δηλώνουν ότι δε διαθέτουν αρµόδιο τµήµα πληροφορικής, ενώ στο 96% των
ενοικιαζόµενων δωµατίων ο υπεύθυνος για θέµατα τεχνολογιών δεν είναι άτοµο
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εξειδικευµένο σε θέµατα πληροφορικής. Μόνο στο 4% των ενοικιαζόµενων δωµατίων ο
αρµόδιος είναι κάποιος ειδικός εξωτερικός συνεργάτης.
Σε ό,τι αφορά την προβολή στο διαδίκτυο, ιδιόκτητη ιστοσελίδα διαθέτει το 63%
των ξενοδοχείων και το 30% των ενοικιαζόµενων δωµατίων, ενώ τα ποσοστά προβολής
σε διαφηµιστική ιστοσελίδα ανέρχονται σε 46% και 33% αντίστοιχα. Συνολικά, οι
επιχειρηµατίες αξιολογούν θετικά τόσο την ανάπτυξη ιδιωτικών ιστοσελίδων, όσο και
την προβολή σε διαφηµιστικά web sites
Ωστόσο, στην πλειονότητά τους, οι δικτυακοί τόποι λειτουργούν περισσότερο για
διαφηµιστικούς σκοπούς, παρέχοντας πλούσιο φωτογραφικό υλικό και πληθώρα
πληροφοριών, οι οποίες είναι διαθέσιµες, τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική
γλώσσα, χωρίς όµως να υπάρχει ένδειξη της χρονολογίας ενηµέρωσης του περιεχοµένου
στις

περισσότερες

περιπτώσεις.

Συναλλακτικές

και

διαδραστικές

υπηρεσίες

προσφέρονται σε µικρό βαθµό, κυρίως από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
χώρο των µεταφορών και τα ξενοδοχεία. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνεται ότι οι
επιχειρηµατίες του κλάδου δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τις δυνατότητες και ευκαιρίες
που προσφέρει το µέσο.
Από την αξιολόγηση των ιστοσελίδων φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τουρισµό δεν αντιλαµβάνονται τη σηµασία των θεµάτων
ασφαλείας, αφού από τις ιστοσελίδες που παρέχουν συναλλακτικές υπηρεσίες η
πλειονότητα παρουσιάζει ελλείψεις ως προς:
 Την πληροφόρηση για θέµατα ιδιωτικότητας και ασφάλειας
 Τη σύνδεση µέσω ασφαλούς εξυπηρετητή

Αναφορικά µε τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα σε ΤΠΕ, η πλειονότητα των
επιχειρηµατιών του κλάδου δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει, ούτε έχουν επιδιώξει να
λάβουν κάποια ενίσχυση, κυρίως λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών που αυτές
συνεπάγονται και της έλλειψης πληροφόρησης και εξειδικευµένων προγραµµάτων ανά
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µέγεθος επιχείρησης. Με αυτό το δεδοµένο, διαπιστώνεται ανάγκη για υλοποίηση
σχετικών δράσεων ενηµέρωσης, κυρίως για µικρές επιχειρήσεις του κλάδου.
Από την πλευρά των πολιτών η χρήση του διαδικτύου για τουριστικούς σκοπούς
επικεντρώνεται κυρίως στην αναζήτηση πληροφοριών για ξενοδοχεία (88%),
ενοικιαζόµενα δωµάτια (68%), αλλά και γενικές τουριστικές πληροφορίες (70%).
Άνοδος σηµειώνεται το 2008 σε σχέση µε το 2007 στην αναζήτηση πληροφοριών για
διαµονή, εναέριες και χερσαίες µεταφορές και µουσεία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι στις ιστοσελίδες που επισκέπτονται περισσότερο οι χρήστες του διαδικτύου
για τουριστικούς σκοπούς περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, αυτές των Νοµών και
∆ήµων, του ΕΟΤ, Μεταφορικών Μέσων και τουριστικών γραφείων.
Παράλληλα, διαπιστώνεται αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την
πλευρά των χρηστών και ειδικότερα σηµαντική άνοδος στην αναζήτηση διαθεσιµότητας
σε καταλύµατα και στην κράτηση εισιτηρίων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι οι
χρήστες του διαδικτύου αντιλαµβάνονται τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση
των τεχνολογιών αυτών.
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6.6.1 Η άποψη των ξενοδόχων

[11]

Σηµαντικές έρευνες έχουν γίνει και αναφορικά µε την άποψη των ξενοδόχων
σχετικά µε τη σχέση τους µε το διαδίκτυο. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδόχων
βρίσκει το διαδίκτυο “πιο οικονοµικό-οικονοµικό” σε σχέση µε τα άλλα παραδοσιακά
µέσα προβολής και διαφήµισης. Υπάρχει επίσης ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό που
πιστεύει ότι είναι ακριβότερο σε σχέση µε τα άλλα παραδοσιακά µέσα προβολής και
διαφήµισης.
Το ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι πιο οικονοµικό είναι ένα στοιχείο
πολύ θετικό γιατί δείχνει ότι ο κόσµος στράφηκε στο διαδίκτυο βλέποντας ότι είναι πιο
εύκολο και πιο προσιτό σ’ αυτόν σε χρόνο σε χρήµα αλλά και σε χώρο. Γιατί το
διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να σου προσφέρει αυτές τις ευκολίες και τις λύσεις. Όσο
για το ποσοστό που λέει ότι είναι ακριβότερο είναι αυτοί που βασίζονται και στηρίζουν
πολύ την προβολή και τη διαφήµιση της επιχείρησης τους στα παραδοσιακά µέσα χωρίς
να παίρνουν το ρίσκο να δοκιµάσουν κάτι σύγχρονο. Και αν ρίσκαραν δεν το
υποστήριξαν σωστά. Μην ξεχνάµε ότι βρισκόµαστε στο 20ό αιώνα και πρέπει να
βαδίζουµε σύµφωνα µε της απαιτήσεις του αιώνα για να µην µένουµε στάσιµοι.
Από τις ίδιες έρευνες, είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι ένα µεγάλο ποσοστό έχει
ποσοστό κρατήσεων µέσω διαδικτύου κατά το 2006 είναι από 5-10%. Ένα ικανοποιητικό
νούµερο που δείχνει την ανταπόκριση του κόσµου στο διαδίκτυο. Ακόµα το ποσοστό
αυτό δείχνει ότι η διαφήµιση και η προβολή µέσω ιντερνέτ έχει αντίκρισµα και µάλιστα
πολύ θετικό στο κόσµο.
Σε άλλη έρευνα, προέκυψε ότι το 86% των Ελλήνων και Κυπρίων Ξενοδόχων
δηλώνουν ικανοποίηση από το ρόλο του διαδικτύου στην προβολή και στις κρατήσεις
µέσω διαδικτύου.
Σε ερωτηµατολόγιο του www.xenodohos.gr στο διαδίκτυο, κατά πόσο το
διαδίκτυο βοηθάει στην προβολή και στις πωλήσεις των Ξενοδοχείων η θετική
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ανταπόκριση των ξενοδόχων επιβεβαιώνει την σηµαντικότητα του διαδικτύου στον
Τουρισµό.
Η έρευνα αυτή διατηρήθηκε στη σχετική ιστοσελίδα για 2 µήνες και ο κάθε
χρήστης ξενοδόχος µπορούσε αυστηρά µόνο µια φορά να επιλέξει µε την µέθοδο των
πολλαπλών υποδείξεων. Ανταποκριθήκαν στην έρευνα αυτή 296 Ξενοδόχοι η
εκπρόσωποι των .
Στην ερώτηση εάν το διαδίκτυο βοηθάει στην προβολή και στις πωλήσεις των
ξενοδοχείων τα ποσοστά ήταν ως ακολούθως:
 Πάρα πολύ 46,62
 Πολύ 39,19
 Μέτρια 11,19
 Λίγο 2,03
 Καθόλου 0,68
Φυσικά αυτό το αποτέλεσµα ανταποκρίνεται στους Ξενοδόχους οι οποίοι έχουν
κανονική χρήση και σχέση προφανώς µε το διαδίκτυο στην δουλειά τους είτε ως
εργαλείο ενηµέρωσης είτε ως µέσω προβολής και προώθησης.
Το αποτέλεσµα καταδεικνύει τη µεγάλη σηµασία του διαδικτύου σήµερα στην ζωή
µας και στον Τουρισµό αφού το 86 % των ξενοδόχων δήλωσαν πολύ ευχαριστηµένοι για
την αποτελεσµατικότητα και την συµβολή του διαδικτύου στην προβολή και ανάπτυξη
των επιχειρήσεων τους. Όλο και περισσότερα ξενοδοχεία εντάσσουν την προβολή τους
στο διαδίκτυο ως εάν από τα σηµαντικά µέσα προώθησης και ανάπτυξης των πωλήσεων
τους. Αποµένει στους Ξενοδόχους το δύσκολο τµήµα της επιλογής ανάµεσα σε πολλές
προτάσεις που µπορεί κάποιο Ξενοδοχείο να βρει.
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7 Συνολικά οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας
και του διαδικτύου
7.1 Οφέλη για την επιχείρηση

[ 3]

Η λειτουργία του διαδικτύου ως επιχειρηµατικού εργαλείου, βάσει των όσων έχουν
αναφερθεί και ως τώρα, δίνει µια µεγάλη ποικιλία νέων δυνατοτήτων στο χώρο της
εµπορικής δραστηριότητας και στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η
παρουσία της εταιρείας στο διαδίκτυο µέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος
εξασφαλίζει την άµεση επαφή µε τους πιθανούς πελάτες και, ως τελικό αποτέλεσµα, την
αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων της.
Αναλυτικότερα, τα βασικά οφέλη που αποκοµίζονται από τη δραστηριοποίηση της
τουριστικής επιχείρησης στο διαδίκτυο είναι:

7.1.1 Συνεχής προβολή και λειτουργία της επιχείρησης
Οι πελάτες µπορούν να επισκεφτούν τις σελίδες του ηλεκτρονικού σας
καταστήµατος 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, να «ξεφυλλίσουν» τον
ηλεκτρονικό κατάλογο των προϊόντων και να κάνουν τις αγορές τους µε αντικαταβολή ή
και µε την πιστωτική τους κάρτα. Για την επιχείρησή αυτό δεν σηµαίνει υπερωρίες
προσωπικού ή διπλές βάρδιες, γιατί το ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν χρειάζεται
προσωπικό.
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7.1.2 Προβολή των προϊόντων µ' ένα µοναδικό µέσο
επικοινωνίας
Το νέο αυτό µέσο µαζικής επικοινωνίας µπορεί να συνδυάσει κείµενο, εικόνα,
ήχο και video, αλλά και ν' αλληλεπιδράσει µε τους πελάτες σας, επιτρέποντάς τους να
κάνουν ερωτήσεις και αγορές από το σπίτι. Επίσης, το διαδίκτυο, σε αντίθεση µε τον
τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, παρέχει τη δυνατότητα απεριόριστης χρήσης
κειµένου, εικόνας, ήχου και video, µε κόστος χαµηλότερο από αυτό µιας ολοσέλιδης
καταχώρισης σε κάποιο περιοδικό εθνικής εµβέλειας.

7.1.3 Μείωση των κρίκων της προµηθευτικής αλυσίδας
Η µείωση των κρίκων της προµηθευτικής αλυσίδας έχει ως αποτέλεσµα τη
γρηγορότερη και µε µειωµένο κόστος εξυπηρέτηση του πελάτη.

7.1.4 Άλλα οφέλη για την επιχείρηση: εξοικονόµηση πόρων
Εκτός από τα παραπάνω σηµαντικά οφέλη, το η-επιχειρείν µπορεί να αποφέρει
και δραστική µείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας σας κι, εποµένως, να
συµβάλει στην εξοικονόµηση χρηµάτων.
Ας δούµε ποια κόστη µειώνονται ή και εξαλείφονται από την υιοθέτηση του eεπιχειρείν:
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Μειωµένα κόστη
Μείωση τιµών για τον πελάτη µπορεί να προκύψει και από τη µείωση του
κόστους διαφήµισης, παραγωγής, αποθήκευσης, ακόµη και διανοµής του προϊόντος
(όταν αυτό διανέµεται απευθείας µέσω του διαδικτύου).
Ας δούµε αναλυτικότερα πώς µπορούν να µειωθούν αυτά τα κόστη.

Κόστος µεταφοράς πληροφοριών
Το κόστος της µεταφοράς πληροφοριών σχετικών µε τις τιµές, τα προϊόντα, το
stock, τις ειδικές προσφορές κ.ά., σε οποιαδήποτε µορφή (κείµενο, ήχος, εικόνα, video),
από την εταιρεία προς:
 τον πελάτη
 τους συνεργάτες
 άλλες εταιρείες (προµηθευτές, κέντρα διανοµής, άλλες εταιρείες στο εσωτερικό /
εξωτερικό)
 τους πωλητές της ή διάφορα στελέχη της επιχείρησης ανά τον κόσµο είναι πολύ
µικρότερο µέσω διαδικτύου

Κόστος έκδοσης καταλόγου προϊόντων
Το κόστος του τυπώµατος, αλλά και της διανοµής µειώνεται δραστικά, γιατί
γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο. Επίσης, µειώνεται στο ελάχιστο το κόστος
επανέκδοσης. Έτσι, ο κατάλογος προϊόντων είναι πάντα ενηµερωµένος και δεν
χρειάζεται ούτε να µαζεύονται πολλές αλλαγές, για να γίνει η επανέκδοσή του, ούτε να
καταφεύγει ο καταστηµατάρχης σε πρόχειρες και ακαλαίσθητες λύσεις
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7.2 Οφέλη για τους πελάτες

[ 3]

Παραπάνω εξετάσαµε τα οφέλη που αποκοµίζει η επιχείρηση από την υιοθέτηση
του e-επιχειρείν. Σηµαντικά, όµως, είναι και τα οφέλη που αποκοµίζουν οι πελάτες –
καταναλωτές.

Ας δούµε αναλυτικότερα τα οφέλη αυτά:

7.2.1 Μεγαλύτερη γκάµα προϊόντων για τον πελάτη
Στην περίπτωση που ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήµατος µένει στην
επαρχία, όπου οι επιλογές είναι λιγότερες απ' αυτές στις µεγάλες πόλεις, δεν
εξυπηρετείται απλώς καλύτερα, αλλά βρίσκει και αυτό που θέλει. Από την άλλη µεριά, η
επιχείρηση δεν περιορίζεται γεωγραφικά και αυξάνει την πελατεία της, χωρίς να
επιβαρύνεται µε το κόστος δηµιουργίας νέων καταστηµάτων.

7.2.2 ∆ιευρυµένες επιλογές για τους πελάτες σε
ανταγωνιστικότερες τιµές
Τα δίκτυα και το ηλεκτρονικό εµπόριο δίνουν τη δυνατότητα σε όλες τις
επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως µεγέθους - να δραστηριοποιηθούν στην παγκόσµια αγορά.
Από την άλλη πλευρά, οι αγοραστές των προϊόντων έχουν περισσότερες επιλογές,
ακριβώς γιατί οι «προµηθευτές» των προϊόντων είναι περισσότεροι ανά γεωγραφική
αγορά. Αυτό συµβαίνει, γιατί το κόστος έναρξης («ανοίγµατος») και συντήρησης ενός
ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι πολύ µικρό. Το αποτέλεσµα του αυξηµένου
ανταγωνισµού είναι είτε η βελτίωση της ποιότητας είτε η µείωση των τιµών.
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7.2.3 Άλλα οφέλη για τους πελάτες
Εκτός από τα παραπάνω, άλλα οφέλη για τους πελάτες από τη δραστηριοποίηση
στο διαδίκτυο είναι:

24ωρη υποστήριξη

Χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου, είναι δυνατόν να προβληθεί
µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος:

 ηλεκτρονικό κατάλογο προϊόντων
 πληροφορίες για τη διαθεσιµότητα (stock) των προϊόντων,
 λύσεις σε προβλήµατα
 απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις και απορίες των πελατών σας
 πληροφορίες για το στάδιο διεκπεραίωσης της παραγγελίας του πελάτη

Η παραπάνω πλήρης κάλυψη των αναγκών υποστήριξης των πελατών
προσφέρεται 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς την ύπαρξη προσωπικού.

7.3 Τα οφέλη από την εφαρµογή µαζικής
εξατοµίκευσης;
[ 3]

 Αυξάνεται η απόδοση των χρηµάτων: οι εξατοµικευµένες σελίδες θα
προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες από το κοινό στο οποίο στοχεύει η
επιχείρηση, γιατί τα οφέλη και οι υπηρεσίες που προσφέρονται θα είναι «κοµµένα
και ραµµένα» στα µέτρα τους.
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 ∆ηµιουργούνται πιστοί πελάτες: αν ο επισκέπτης µείνει ευχαριστηµένος από τις
υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήµατος, οι πιθανότητες να αναζητήσει
ανταγωνιστικά καταστήµατα µειώνονται. Επιπλέον, ο πιστός πελάτης κάνει
επαναλαµβανόµενες αγορές και συστήνει νέους πελάτες

 Αυξάνεται η γνώση για τους πελάτες: οι πιστοί πελάτες δίνουν πιο εύκολα
δηµογραφικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία για τις καταναλωτικές τους συνήθειες.
Έτσι, γνωρίζει ο επιχειρηµατίας καλύτερα τις ανάγκες τους και µπορεί να τους
προσεγγίσει µε το σωστό µήνυµα και προϊόν, τη σωστή χρονική στιγµή,
αυξάνοντας την πιθανότητα αγοράς από µέρους τους.

 ∆ηµιουργείται συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών: το χαµηλό
κόστος «ανοίγµατος» ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος και η πληθώρα των
επιλογών που παρέχει, σε συνδυασµό µε την ευκολία «αναζήτησης» από τους
αγοραστές. Η εξατοµίκευση των υπηρεσιών θα δώσει συγκριτικό πλεονέκτηµα
έναντι χιλιάδων εταιρειών που έχουν τη νοοτροπία: «ένα προϊόν για όλους».

7.4 Λοιπά οφέλη από τη χρήση διαδικτύου

[ 3]

7.4.1 ∆ιεκπεραίωση συναλλαγών µέσω διαδικτύου
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Η δυνατότητα άµεσης διεκπεραίωσης καθηµερινών συναλλαγών είναι ένα
σηµαντικό πλεονέκτηµα που προσφέρει το διαδίκτυο. Ένας συνεχόµενα αυξανόµενος
αριθµός υπηρεσιών διατίθεται πλέον µέσω του διαδικτύου. Τα παραπάνω
συνεπάγονται ότι όλο και λιγότεροι εργαζόµενοι θα χρειάζεται να απασχολούνται
στις λεγόµενες «εξωτερικές εργασίες» και ο χρόνος που θα απαιτείται για τις ίδιες
υποθέσεις θα µειωθεί στο ελάχιστο. Αυτό θα έχει άµεση επίπτωση στην οργάνωση
του δυναµικού, αλλά και του χρόνου µέσα στις επιχειρήσεις.

7.4.2 Παρακολούθηση του ανταγωνισµού
Απαραίτητο στοιχείο της ελεύθερης αγοράς είναι ο ανταγωνισµός µεταξύ των
επιχειρήσεων. Σε αυτές τις συνθήκες, ο καλύτερα πληροφορηµένος είναι αυτός που
έχει το πλεονέκτηµα έναντι των άλλων. Παρ’ ότι η παρατήρηση του ανταγωνισµού
εντάσσεται µέσα στο πλαίσιο της γενικότερης ενηµέρωσης, το εξετάζουµε
ανεξάρτητα, καθώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
Ο επιχειρηµατίας µέσα από το διαδίκτυο µπορεί να έχει µία γενική εικόνα για
το τι προσφέρουν οι ανταγωνιστές όσον αφορά τις τιµές, τα προϊόντα, το κοινό στο
οποίο απευθύνονται, τις υπηρεσίες, αλλά και τα µελλοντικά τους σχέδια. Αυτό δίνει
στο µικροµεσαίο επιχειρηµατία τη δυνατότητα να µπορεί να προβλέπει, να
προλαµβάνει, αλλά και να ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς.

Μερικές απλές κινήσεις για µια γρήγορη παρακολούθηση του ανταγωνισµού
είναι οι εξής:
 Έλεγχος των ιστοσελίδων των ανταγωνιστών για να εντοπιστεί το τι
προσφέρουν
 Έλεγχος των ιστοσελίδων των ανταγωνιστικών κλάδων για να εντοπιστούν
τάσεις και συµβουλές προς τα µέλη τους
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 Αναζήτηση για πιθανές συµµαχίες που έχουν γίνει στο χώρο και προοπτικές
για προσωπικές συµµαχίες
 Επικοινωνία, µέσω των ιστοσελίδων τους µε συµβούλους ειδικούς στο χώρο
των επιχειρήσεων
 Μελέτη των κινήσεων παρεµφερών αγορών που πιθανόν να σας απειλήσουν
στο µέλλον

7.4.3 Συλλογή στοιχείων για τους πελάτες: ∆ηµιουργία
λίστας αποστολής µηνυµάτων
Το διαδίκτυο µπορεί να φανεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο όσον αφορά τη
συλλογή στοιχείων για τους υπάρχοντες, αλλά και τους εν δυνάµει πελάτες. Μέσα
από την ιστοσελίδα µπορεί κανείς να συλλέξει στοιχεία που θα φανούν πολύ χρήσιµα
για την κατανόηση των χαρακτηριστικών της «οµάδας στόχου»
Η µετέπειτα επεξεργασία των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσει
για την κατανόηση των αναγκών των πελατών, τη βελτίωση του επιπέδου των
προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται, όπως επίσης και την ύπαρξη
προσωποποιηµένης επικοινωνίας µε τους πιθανούς πελάτες.

Πιο αναλυτικά, µπορεί ο επιχειρηµατίας να κάνει τα παρακάτω:
∆ηµιουργία λίστας αποστολής µηνυµάτων (mailing list)
Συγκεντρώνοντας τα e-mails των πελατών, µπορεί ο επιχειρηµατίας να
αναπτύξει µαζί τους µια µόνιµη επικοινωνία, η οποία θα είναι επωφελής για την
εικόνα, τις σχέσεις µε τους πελάτες και τις πωλήσεις της επιχείρησης. Ένας καλός
τρόπος για την συγκέντρωση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των εν δυνάµει
πελατών είναι να τους ζητάται, µέσω της ιστοσελίδας, να δηλώσουν ενδιαφέρον για
την παραλαβή ενός ενηµερωτικού newsletter.
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Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι προτιµότερο να δίνεται η δυνατότητα επιλογής
για το περιεχόµενο των e-mails ή των newsletters, ώστε να µην «βοµβαρδίζονται»
από αδιάφορα προς αυτούς µηνύµατα
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι περισσότεροι χρηστές επιθυµούν
κυρίως :
 Να µη στέλνονται συνεχώς e-mails. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια
περιοδικότητα, η οποία δεν θα εκνευρίσει τον αναγνώστη.
 Τα e-mails που στέλνονται δεν θα πρέπει να είναι εκτός θέµατος και πέρα
από αυτό που έχουν ζητήσει οι πελάτες ή οι ενδιαφερόµενοι.

7.4.4 Επικοινωνία µε τους πελάτες µέσω διαδικτύου
Η επικοινωνία µέσω διαδικτύου µε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο (πελάτες,
συνεργάτες, προµηθευτές κλπ.) προσφέρει στην επιχείρηση πολλά πλεονεκτήµατα.
Μερικά από αυτά αναφέρονται παρακάτω:
 Εξοικονόµηση χρηµάτων από τα τηλεφωνήµατα
 ∆υνατότητα αποστολής εγγράφων, φωτογραφιών και αρχείων video µε
σχεδόν µηδενικό κόστος
 Άµεση απάντηση και καταγραφή ερωτηµάτων, παραπόνων και
σχολίων των πελατών
 Ανάπτυξη καλύτερων και συχνότερων σχέσεων µε τους πελάτες
 ∆υνατότητα πιο προσωποποιηµένης επικοινωνίας, µε χαµηλότερο
κόστος

Η επικοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων µειώνει κατά πολύ τις επιλογές των
πελατών και δηµιουργεί πιστούς πελάτες. Επίσης, η ανάπτυξη σχέσεων βοηθάει στη
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δηµιουργία µιας σταθερής πελατειακής βάσης, η οποία συνήθως είναι το πιο ισχυρό
χαρτί για την επιβίωση, αλλά και την ανάπτυξη µιας επιχείρησης.
Σε

κάθε

περίπτωση,

σηµαντικός

παράγοντας

αποτελεσµατικής

δραστηριοποίησής µια επιχείρησης στο διαδίκτυο είναι η οικοδόµηση σχέσεων
εµπιστοσύνης µε τους πελάτες. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να επιτευχθεί, όταν η
επιχείρησή καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση της παρουσίας της
στο διαδίκτυο.

7.5 Συνοψίζοντας για τα οφέλη από το διαδίκτυο

[ 3]

Στις µέρες µας, ο µέσος καταναλωτής δέχεται καταιγισµό πιέσεων και
µηνυµάτων από πάρα πολλές µεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να
κάνουν συνδυασµένες διαφηµιστικές καµπάνιες χρησιµοποιώντας όλα τα δυνατά
µέσα
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι µικρότερες επιχειρήσεις πρέπει να βρουν έναν
οικονοµικό τρόπο να προβάλουν τον εαυτό τους, αλλά και τα πλεονεκτήµατά τους
έναντι των µεγαλύτερων ανταγωνιστών τους. Το διαδίκτυο προσφέρει µια καλή και
οικονοµική λύση προβολής της επιχείρησης και των προϊόντων της. Μέσω του
διαδικτύου, µπορεί να ανοίξει ένα «υποκατάστηµά σας σε κάθε σπίτι», αφού ο
ενδιαφερόµενος θα µπορεί να δει την επιχείρηση και τα προϊόντα της από το σπίτι
του. Θα µπορεί να µάθει περισσότερα στοιχεία, να δει φωτογραφίες, τιµές, αλλά και
να επικοινωνήσει µε την επιχείρηση, για οποιονδήποτε λόγο επιθυµεί.
Η σηµασία της προβολής και της προώθησης είναι µεγάλη. ∆εν είναι τυχαίο ότι
υπάρχουν επιχειρήσεις που δαπανούν ετησίως τεράστια ποσά για την προβολή τους.
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Τα κύρια θετικά αποτελέσµατά της είναι:


Εξοικείωση του καταναλωτή µε την εταιρεία, το προϊόν ή τη φίρµα
Έχει αποδειχτεί ότι πιο εύκολα εµπιστευόµαστε µία εταιρεία που την έχουµε
ξαναδεί, έστω και αν δεν έχουµε αγοράσει ποτέ από αυτή, παρά µια που ποτέ
δεν την έχουµε ξαναδεί.



Απόκτηση µεγαλύτερης αξιοπιστίας και κύρους
Η δηµιουργία µίας καλαίσθητης ιστοσελίδας µπορεί να προσδώσει πολλά
στην εικόνα της επιχείρησης και αυτό είναι κάτι που έχει µεγάλη σηµασία για
τον καταναλωτή.



Πληροφόρηση
Ο καταναλωτής µπορεί να µάθει για τις τιµές και τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων από την ιστοσελίδα.



Ικανοποίηση
Ο καταναλωτής πάντα εκτιµά την προσπάθεια να ενηµερώνεται και να
εξυπηρετείται.
Συχνά, µικρές επιχειρήσεις αποκτούν εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο, αλλά

µετά δεν γνωρίζουν πώς να προσελκύσουν χρήστες και, γενικά, να καταστήσουν
τον εταιρικό δικτυακό τόπο τους εργαλείο για αύξηση των πωλήσεων και
προώθηση προϊόντων.
Πρώτος στόχος πρέπει να είναι η αύξηση του αριθµού των επισκεπτών στο
site. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αν οι χρήστες µπορούν να βρουν το δικτυακό
τόπο εύκολα. Η λύση είναι η καταχώριση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του site
της εταιρείας (url) σε µηχανές αναζήτησης. Πρέπει να τονιστεί ότι όσο
περισσότερος χρόνος αφιερωθεί στο marketing του διαδικτύου (web marketing),
τόσο µεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη, καθώς θα ενισχυθεί η εταιρική παρουσία στο
διαδίκτυο και θα αυξηθεί η πελατειακή βάση της επιχείρησης.
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8 Συµπεράσµατα και Επίλογος
8.1 Συµπεράσµατα

Το διαδικτυο είναι πολύ χρήσιµο για την σύγχρονη µικρή τουριστική επιχείρηση
καθώς προσφέρει ένα ευρύ φάσµα πλεονεκτηµάτων που εν συντοµία παρατίθενται
παρακάτω :

 Το διαδικτυο συµβάλει στην αύξηση των συναλλαγών και των
πωλήσεων
 Αποτελεί µέσο για τη µείωση του κόστους των συναλλαγών µε την
εξάλειψη µεσαζόντων
 Εξασφαλίζει παγκόσµια προβολή στην τουριστική επιχείρηση
 ∆ίνει την δυνατότητα προσφοράς απεριόριστων πληροφοριών µε
ελάχιστο κόστος
 Αποτελεί µέσω ενίσχυσης του προφίλ της τουριστικής επιχείρησης
 Μέσω της χρήσης διαδικτυακού τόπου πραγµατοποιείται µείωση του
κόστους µεταφοράς πληροφοριών µεταξύ συνεργατών και πελατών και
δυνατότητα προβολής ποικιλίας τύπων πληροφοριών (κείµενο, ήχος,
εικόνα, βίντεο )
 Προσφέρει την δυνατότητα χρήσης

ηλεκτρονικών

καταλογών

µε

αποτέλεσµα να µειώνει τα έξοδα για την πληροφόρηση των
ενδιαφεροµένων ενώ ταυτόχρονα διατίθεται πάντα ενηµερωµένος µε τα
τρέχοντα πακέτα και προσφορές
 Η επιχείρηση µέσω της χρήσης διαδικτύακής τοποθεσίας εξασφαλίζει
24ωρη προβολή πράγµα το οποίο συµβάλει και στην αύξηση της
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δηµοτικότητας του ιστοτοπου αλλά και στα µειωµένα έξοδα επειδή δεν
χρειάζεται επιπλέον προσωπικό για την κάλυψη της διαδικασίας
προβολής της
 Το διαδικτυο εξασφαλίζει στην επιχείρηση την προβολή των προϊόντων
µε ένα µοναδικό µέσο επικοινωνίας το οποίο συνδυάζει εικόνα , ήχο ,
κείµενο και βίντεο και µάλιστα κι από µεγάλη απόσταση

8.2

Επίλογος

Στην παρούσα εργασία, πραγµατοποιήθηκε µια µελέτη αναφορικά µε τα
τοπικά δίκτυα, το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες, και µάλιστα σε σχέση µε το πώς
αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν από µια µικροµεσαία τουριστική επιχείρηση
ώστε να µπορέσει αυτή να αναπτυχθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Έτσι, έγινε καταρχήν µια ανασκόπηση του θεωρητικού πλαισίου, δίνοντας
βάση στην εξέλιξη των επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια, και πώς αυτές έχουν
εξελιχθεί ώστε να καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις των χρηστών. Εν
συνεχεία, πραγµατοποιήθηκε αναφορά στη σχέση των τοπικών δικτύων και των
εφαρµογών τους µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στον τρόπο µε τον οποίο µπορούν
να ωφεληθούν από αυτά αλλά και στα πιθανά προβλήµατα που µπορεί να προκαλέσει
η αδυναµία τους να συγχρονιστούν µε τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Ολοκληρώνοντας την γενική αυτή αναφορά, στη συνέχεια παρουσιάστηκαν
τα βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης του διαδικτύου από µια επιχείρηση, και το πώς
αυτή µπορεί αν ωφεληθεί προβάλλοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της µέσω µιας
ιστοσελίδας. Επίσης, αναλύθηκαν και όλα τα άλλα οφέλη που µπορεί να έχει µια
επιχείρηση από τη χρήση του διαδικτύου.
Στη συνέχεια, έγινε αναφορά ειδικά στις µικρές τουριστικές επιχειρήσεις, και
στο πώς αυτές µπορούν να ωφεληθούν τόσο από τη χρήση των νέων τεχνολογιών
γενικότερα, όσο και από τη χρήση του διαδικτύου ειδικότερα.
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Τέλος, έγινε µια σύνοψη των βασικότερων πλεονεκτηµάτων και ωφελειών
που µπορεί να έχει µια επιχείρηση στις µέρες µας από τη χρήση του διαδικτύου.
Γενικότερα, τα νέα για τον τουρισµό είναι σχετικά ευχάριστα, αν και δεν
πρέπει να ξεχνάµε ότι κάποιοι αστάθµητοι παράγοντες µπορούν να ανατρέχουν το
σκηνικό. Μερικές από τις τάσεις που προβλέπονται για τα επόµενα χρόνια είναι:

 Αύξηση του τουρισµού της 3ης ηλικίας
 Πιο συχνές διακοπές, αλλά µικρότερης διάρκειας
 Αύξηση του τουρισµού των πόλεων
 Αύξηση των διακοπών τύπου all inclusive
 Ένταση του ανταγωνισµού
 Ευρύτερη χρήση διαδικτύου
 Επικράτηση ολιγοπωλίου στους tour operator και τις αεροπορικές
εταιρίες
 Αυξηµένη ανάγκη για ασφαλείς προορισµούς

[12]

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε πως η γενικότερη τάση για χρήση των
νέων τεχνολογιών και των τοπικών δικτύων από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
επιβεβαιώνεται µέσω της µελέτης που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας
αυτής. Πιο συγκεκριµένα, φαίνεται ότι τα κέρδη από µια τέτοια χρήση είναι
πολλαπλά, και µπορούν να κερδίσουν τόσο οι επιχειρηµατίες όσο και οι πελάτες.
Είναι λοιπόν βασικό οι νέες, µικρές τουριστικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν µε
βάση αυτόν τον γνώµονα, ώστε να έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν µέσα στον
έντονο ανταγωνισµό που υπάρχει στις µέρες µας.
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