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ποτελεί μια από τις πιο 
σημαντικές εξελίξεις στο 
θέμα της διεθνούς προ-
ώθησης προορισμών. Η 
ταυτότητα μιας περιοχής 

είναι καθοριστικός παράγοντας για 
την ανάπτυξή της. Για τους ελληνι-
κούς προορισμούς, δε, θεωρείται ένα 
από τα απαραίτητα στοιχεία και της 
τουριστικής τους εξέλιξης. 

«Το place branding αποσκοπεί στη 
δημιουργία και υποστήριξη μιας θε-
τικής εικόνας ενός τόπου και στην 
εναρμόνιση αυτής της εικόνας με την 
πραγματικότητα. Μέσα από πρακτικά 
μέτρα σχεδιασμού, συμμετοχής και 
επικοινωνίας, βοηθά τους τόπους 
να δημιουργήσουν ένα συλλεκτικό 
και εφικτό στρατηγικό όραμα για το 
μέλλον, το οποίο θα εναρμονίζει τα 
τρία στοιχεία, της ταυτότητας, της 
εικόνας και της στρατηγικής ανά-
πτυξης» δηλώνει στο «Βήμα» ο επί-
κουρος καθηγητής Μάρκετινγκ στο 
Πανεπιστήμιο Λέστερ και μέλος του 
συμβουλίου του International Place 
Branding Association (IPBA) δρ Μιχά-
λης Καβαρατζής. Το IPBA ιδρύθηκε 
το 2015 με σκοπό να λειτουργήσει ως 
φορέας προώθησης του branding τό-
πων διεθνώς, τόσο σε επιστημονικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής 

εφαρμογής. Αυτός είναι και ο άξο-
νας του πρώτου συνεδρίου του που 
πραγματοποιήθηκε από τις 7 ως τις 9 
Δεκεμβρίου στο Λονδίνο με περίπου 
200 συμμετέχοντες. 

Το place branding είναι «το 
στρατηγικό σχέδιο για τη βελτί-
ωση της νοητικής εικόνας ενός 
τόπου» σημειώνει ο πολεοδό-
μος και διευθυντής του Institute 
of Place Management (http://
placemanagement.org) κ. Αρης Κα-
λαντίδης. Μέσω αυτού «προσπαθού-
με να επηρεάσουμε τις εικόνες που 
γεννούν στον νου μας τα ονόματα 
των τόπων». Δεν είναι «μόνο εργα-
λείο τουριστικής προώθησης αλλά 
αυτό μπορεί να είναι σίγουρα ένας 
από τους στόχους του».

Αυτό που προσφέρει στους τόπους 
«που το εφαρμόζουν σωστά είναι η 
εκμετάλλευση του επικοινωνιακού 
χαρακτήρα διαφόρων στοιχείων και 
δράσεων κάτω από τη στρατηγική 
καθοδήγηση της επιθυμητής αντα-
γωνιστικής εικόνας του τόπου. Υπάρ-
χουν επιτυχημένα παραδείγματα στο 
παρελθόν με πιο γνωστά ίσως τη Νέα 
Υόρκη και τη Γλασκώβη» υπογραμ-
μίζει ο κ. Καβαρατζής. «Τα πιο πε-
τυχημένα πρόσφατα παραδείγματα 
στον ευρωπαϊκό χώρο μάλλον είναι 
το Αμστερνταμ και η Βιέννη. Το κοινό 
χαρακτηριστικό που έχουν αυτές οι 
περιπτώσεις είναι το ότι το branding 

δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο για την 
προσέλκυση επισκεπτών αλλά για 
γενικότερους σκοπούς, περιλαμβα-
νομένης και της ενίσχυσης του αι-
σθήματος υπερηφάνειας των ίδιων 
των κατοίκων» αναφέρει ενώ «σχε-
τική επιτυχία είχε και μια πόλη από 
την οποία η Αθήνα θα μπορούσε να 
αντλήσει έμπνευση, η Βαρκελώνη». 

Οι ελληνικοί προορισμοί
Η Αθήνα «δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 
ελλείψεις σε κάτι συγκεκριμένο. Εχει 
μάλιστα τα σημαντικά πλεονεκτήματα 
της γεωγραφικής θέσης, του κλίματος 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς» 
υποστηρίζει ο ίδιος και επισημαίνει 
ότι «υπάρχει και βελτίωση των υπη-
ρεσιών φιλοξενίας που προσφέρει». 
Τα τελευταία χρόνια όμως «η διεθνής 
εικόνα της πόλης υποφέρει από τον 
συνδυασμό της οικονομικής κρίσης, 
της κοινωνικής αναταραχής που αυ-
τή επέφερε και του κομβικού ρόλου 
στις προσφυγικές ροές προς την Ευ-
ρώπη. Θεωρώ ότι το branding μπορεί 
να βοηθήσει και να συνεισφέρει σε 
μια βελτιωμένη διεθνή εικόνα της 
Αθήνας. Στον τομέα του τουρισμού, 
χρειάζεται να κοιτάξουμε προσεκτι-
κά το τουριστικό προϊόν της πόλης, 
να φροντίσουμε να γίνει ευκολότε-
ρη και οικονομικότερη η πρόσβαση 
με αεροπλάνο και να εστιάσουμε με 
περισσότερη συνέπεια στη σύγχρονη 
πολιτιστική παραγωγή. Σε άλλους το-
μείς, όπως η προσέλκυση επενδύσεων 
ή και η κοινωνική συνοχή, χρειάζεται 
να δούμε το branding με διαφορετική 
ματιά, ως εργαλείο ανάπτυξης ενός 
κοινού οράματος για το μέλλον της 
πόλης και όχι μόνο σε στενά πλαίσια 
τουρισμού» συμπληρώνει.

Αναφερόμενος γενικότερα στους 
ελληνικούς τουριστικούς προορι-
σμούς, τονίζει ότι «χρειάζεται προ-
σοχή και υπευθυνότητα ώστε να μη 
μετατρέπεται η προσπάθεια ανάδει-
ξης και ενίσχυσης της ταυτότητας σε 
άσκηση επιβολής μιας εικόνας που 
δεν βασίζεται στην πραγματικότητα. 
Και θα έλεγα ότι χρειάζεται ιδιαίτε-
ρη προσοχή στις γνώμες, προσδο-
κίες και απαιτήσεις των κατοίκων 
της περιοχής». Σε επίπεδο branding 
τουριστικών προορισμών, «τα τελευ-

ταία χρόνια νομίζω ότι το παράδειγμα 
που έχει αλλάξει τα δεδομένα στην 
προσέλκυση νέων τουριστικών αγο-
ρών είναι η Μεσσηνία και η πόλη της 
Καλαμάτας» καταλήγει.

«Δεν έχω την εντύπωση πως το 
πρόβλημα των ελληνικών προορι-
σμών είναι κατ’ αρχήν η εικόνα τους» 
εκτιμά ο κ. Καλαντίδης. «Υπάρχουν 
ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί 
στους οποίους το ίδιο το τουριστικό 
προϊόν πάσχει. Προφανώς, δεν έχει 
νόημα να προσπαθήσουμε να βελτι-
ώσουμε την εικόνα προτού βελτιω-
θεί το επίπεδο των υπηρεσιών ή πριν 
να έχουμε θέσει το βασικό ερώτημα 
“στον συγκεκριμένο τόπο έχουμε κάτι 
να προσφέρουμε και αν ναι, πώς μας 
διαφοροποιεί αυτό από άλλους”; Η 
δημιουργία της κατάλληλης νοητικής 
εικόνας θα έρθει μετά» εξηγεί. Επειτα 
«υπάρχουν προορισμοί που κινδυνεύ-
ουν να βρεθούν σε κρίση γιατί και η 
φήμη τους αλλά και η πραγματικότητά 
τους είναι ασύμβατες με μελλοντικούς 
αναπτυξιακούς στόχους. Εάν η Κρήτη 
θέλει να προσελκύσει άλλο τουρισμό 
από τον μαζικό all inclusive της Χερ-
σονήσου θα πρέπει να δουλέψει ταυ-
τόχρονα στο επίπεδο των υποδομών, 
της προσφοράς, των οικονομικών 
συμφωνιών με διεθνείς παίκτες του 
τουρισμού και στην προσαρμογή της 
εικόνας που έχουν οι τουρίστες για 
το νησί. Εδώ έχουμε και ένα πραγ-
ματικά καλό παράδειγμα – της Πε-
ριφέρειας Κρήτης – που έχει κάνει 
πολλά βήματα προς τη σωστή κατεύ-
θυνση» προσθέτει. Τέλος, υπάρχουν 
τόποι «που δεν είναι γενικά γνωστοί 
και μέσα στον τεράστιο ανταγωνισμό 
όσων προσπαθούν να μας τραβήξουν 
την προσοχή περνούν απαρατήρητοι. 
Εδώ είναι που το place branding μαζί 
με πολλά εργαλεία του μάρκετινγκ 
μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Η 
Λάρισα παρουσίασε τελευταίως ένα 
ενδιαφέρον σχέδιο place branding και 
οδεύει προς έναν τέτοιο δρόμο. Να 
μην ξεχνάμε όμως πως καμιά φορά 
η ικανότητα διαπραγμάτευσης για να 
κλείσουν οικονομικές ή εμπορικές 
συμφωνίες είναι ίσως ακόμη σημα-
ντικότερη από οποιαδήποτε τακτική 
προβολής, χωρίς το ένα να αποκλείει 
το άλλο» καταλήγει.

Η ταυτότητα 
«ανεβάζει»  
τον προορισμό
Το place branding προσελκύει τους 
επισκέπτες, τις επενδύσεις και ενισχύει το 
αίσθημα της υπερηφάνειας των κατοίκων

Στην Ελλάδα διαπιστώνεται κι-
νητικότητα σχετικά με το μάρ-
κετινγκ και branding τόπων. 
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνε-
ται το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Marketing & Branding Τόπου 
(http://www.placemarketing2.gr/) 
από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλί-
ου στη Λάρισα, από το Τμήμα 
Σχεδιασμού και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (ΤΜΧΠΠΑ). «Ζητού-
μενο είναι η προσέλκυση νέων 
κατοίκων, τουριστών και επεν-
δυτών, και η πρόκληση αισθή-
ματος τοπικής υπερηφάνειας 
στους κατοίκους» υπογραμμίζει 
ο καθηγητής Πολεοδομίας και 
Ελεύθερου Χρόνου στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας και επικεφα-
λής της διοργάνωσης κ. Αλέξιος 
Δέφνερ. «Είναι φανερό ότι σε 
περιπτώσεις τουριστικών προ-
ορισμών η εικόνα και η φήμη 
παίζουν ακόμη μεγαλύτερο ρό-
λο και ως εκ τούτου οι πρακτι-
κές του Marketing και Branding 
Τόπου πρέπει να θεωρούνται 
αναπόσπαστο τμήμα της συνο-
λικής στρατηγικής του τόπου 
για την ενίσχυση του τουρισμού. 
Η ποικιλομορφία της χώρας 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά των επιμέρους προορισμών 
απαιτούν και σχεδιασμό σε 
μικρότερη κλίμακα, σε επίπε-
δο περιφέρειας, πρώην νομού 
ή και πόλης» συμπληρώνει. Ο 
ίδιος αναφέρεται στα ελληνικά 
παραδείγματα, με τα Στρατηγι-
κά Σχέδια Μάρκετινγκ Λάρισας 
και Κοζάνης, που εκπονήθηκαν 
από το 2013 ως το 2015 από το 
Εργαστήριο Τουριστικού Σχε-
διασμού, Ερευνας και Πολιτικής 
(ΕΤOYΣΕΠ) του ΤΜΧΠΠΑ, του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για 
λογαριασμό των αντίστοιχων 
δήμων. Το Συνέδριο προσκαλεί 
πανεπιστημιακούς, ερευνητές, 
επιστήμονες, στελέχη της το-
πικής αυτοδιοίκησης και δη-
μόσιας διοίκησης, μελετητές, 
συμβούλους και επαγγελματίες, 
αλλά και φοιτητές και υποψή-
φιους διδάκτορες με καταληκτι-
κή ημερομηνία συμμετοχής και 
υποβολής περιλήψεων τη 19η 
Δεκεμβρίου. 

Το 2ο Συνέδριο 
Marketing & 
Branding Τόπου τον 
Μάρτιο στη Λάρισα 

ρεπορτάζ  
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΥΤΕΤΣΗ

κινητικότητα

Ο καθηγητής Πολεοδομίας 
και Ελεύθερου Χρόνου στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
κ. Αλέξιος Δέφνερ

Κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι της 
Καλαμάτας. Σε επίπεδο branding 

τουριστικών προορισμών τα τελευταία 
χρόνια το παράδειγμα που έχει αλλάξει 

τα δεδομένα στην προσέλκυση νέων 
τουριστικών αγορών είναι η Μεσσηνία

Ο επίκουρος καθηγητής 
Μάρκετινγκ στο 
Πανεπιστήμιο 
Λέστερ και μέλος 
του συμβουλίου του 
International Place 
Branding Association 
(IPBA) δρ Μιχάλης 
Καβαρατζής

Ο πολεοδόμος 
και διευθυντής 
του Institute of Place 
Management κ. Αρης 
Καλαντίδης


