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Ενδυνάμωση του Τουριστικού Μάρκετινγκ σε Αγροτικές Περιοχές

Περίληψη

Η τρέχουσα ερευνητική εργασία επικεντρώθηκε στον εντοπισμό

διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με τον Τομέα Του Τουρισμού, και

κυρίως με τις Αγροτικές Περιοχές, οι οποίες αποτελούν μία από τις

σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητές τους. Η έρευνα έχει

αξιολογήσει την έννοια του πολιτισμού ως μείζον ζήτημα και ότι μπορεί να

προσφέρει διάφορα οφέλη. Οδηγώντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας,

τη διατήρηση των ανθρώπων στις περιοχές τους και τη συμβολή στο ΑΕΠ.

Η ανάγκη για επαγγελματικές συμβουλές για τις αγροτικές περιοχές, στις

περιοχές του μάρκετινγκ, είναι ουσιαστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις

στις αγροτικές περιοχές, ιδίως για τις ΜΜΕ, καθώς αυτές διαθέτουν

περιορισμένους παραγωγικούς πόρους, γεγονός που οδηγεί σε άλλα

προβλήματα, όπως η ανάγκη για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.

Επιπλέον, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για τις αγροτικές περιοχές να

διασφαλίσουν ότι αναπτύσσουν επαρκές επίπεδο συνεργασίας με

διάφορους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να

καταστούν αποτελεσματικότερες στις δραστηριότητές τους και να

προσελκύσουν τους καλύτερους δυνατούς επισκέπτες. Επιπλέον, η

ανάγκη για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, είναι μεγαλύτερη

τώρα περισσότερο από ποτέ, καθώς οι επιχειρήσεις στις αγροτικές

περιοχές αντιμετωπίζουν σημαντικό επίπεδο προκλήσεων λόγω της

εισόδου στην αγορά ορισμένων αναδυόμενων τόπων. Ως εκ τούτου, το

τρέχον έργο έχει εντοπίσει μια σειρά εναλλακτικών μορφών τουρισμού

που μπορούν να συμβάλουν στη συνολική οικονομική ανάπτυξη. Η έννοια

του μάρκετινγκ διαδραματίζει βασικό ρόλο και καλεί τους επαγγελματίες

εμπόρους να προσδιορίσουν νέες μορφές λειτουργίας, και αυτό απαιτεί
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δημιουργικότητα. Το συναισθηματικό μάρκετινγκ έχει εντοπιστεί ότι έχει

μεγάλο αντίκτυπο και δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για τις αγροτικές

περιοχές, καθώς και για τη βιομηχανία HORECA. Τέλος, οι έμποροι

καλούνται να αναπτύξουν πολιτικές που θα τους επιτρέψουν να

προχωρήσουν στο «Beyond Marketing», το οποίο αποτελεί πραγματική

πρόκληση και μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στις αγροτικές

περιοχές.

Λέξεις-κλειδιά: Φιλοξενία, τουρισμός, αγροτικές περιοχές, HORECA,

μάρκετινγκ, στρατηγική, ενδυνάμωση, πολιτισμός, αγορές υπηρεσιών,

ανταγωνισμός, ΜΜΕ, επικοινωνία.
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1. Κεφάλαιο 1: Η σύγκλιση των οικονομικών και πνευματικών

συμφερόντων

1.1. Αγροτικές Περιοχές και Πολιτισμός

Η ανάπτυξη του τουρισμού έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια τον

τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες οικονομίες επικεντρώνονται στην

ανάπτυξη στρατηγικών που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις

επιχειρήσεις, ειδικά όταν αυτό αφορά ώριμες οικονομίες που διαθέτουν

τους κατάλληλους παραγωγικούς πόρους· οικονομικά, ανθρώπινα,

χερσαία και τεχνολογικά που μπορούν να τα οδηγήσουν προς τα εμπρός

και να εξασφαλίσουν την παράδοση των κατάλληλων αποτελεσμάτων. Ως

αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, αυτό δημιουργεί την ανάγκη για έναν

αποσαφηνισμένο προσδιορισμό όλων των στοιχείων που αποτελούν τις

Αγροτικές Περιοχές, τον Πολιτισμό και φυσικά τον Τουρισμό, που έχουν

μεγάλο αντίκτυπο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τέτοιων Στρατηγικών

που θα παρέχουν στις Αγροτικές Περιοχές την κατάλληλη

ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ηγεσίας που

είναι πράγματι απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία (Schein , 2010).

Ο αντίκτυπος της ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να υποτιμηθεί και

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συνολικών στρατηγικών,
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δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες ευκαιρίες προσέλκυσης επαρκών

πόρων. Ο ρόλος των αγροτικών περιοχών στη συνολική οικονομική

ανάπτυξη είναι ουσιαστικός και αυτό προσδιορίζεται τόσο σε παγκόσμιο

όσο και σε τοπικό επίπεδο και δημιουργεί την ανάγκη κατανόησης από

στρατηγική άποψη και διασφαλίζει ότι αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερα

δυνατά αποτελέσματα. Αυτό παρουσιάζει μεγαλύτερη σημασία σε

απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες οι οικονομικές δυνατότητες δεν

είναι ρεαλιστικά προσβάσιμες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και αξιολογεί

κριτικά την κατάσταση, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η πρόσβαση σε όλους

τους πιθανούς οικονομικούς πόρους μπορεί να παρέχει στους

οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, δημόσιες

και ιδιωτικές, την ικανότητα να διασφαλίσουν ότι θα αναπτύξουν την

απαραίτητη κατανόηση και θα δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον

για περαιτέρω επιτυχία.

Ο ορισμός των αγροτικών περιοχών είναι μάλλον δύσκολο να

προσδιοριστεί, καθώς αυτό ποικίλλει λόγω των διαφορών που υπάρχουν

όσον αφορά την κατανόηση του τι συνιστά η «αγροτική περιοχή», καθώς

και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν διαφορές στη σύνθεση του

πληθυσμού σε διάφορες χώρες. Αυτό είναι σαφώς αναγνωρίσιμο σε

ολόκληρο τον κόσμο, επομένως, η ανάγκη για έναν γενικό όρο σχετικά με

το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι μάλλον απαραίτητη προκειμένου να δοθεί η

ευκαιρία να επιτευχθεί μια αποσαφηνισθείσα κατανόηση σχετικά με τα

μείζονα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό. Στις ΗΠΑ οι αγροτικές περιοχές

κυμαίνονται από 2.500 έως 50.000 άτομα (USDA, 2019), δημιουργώντας

επομένως μεγαλύτερη σύγχυση σχετικά με την κατανόηση των αγροτικών

περιοχών. Ως εκ τούτου, η τρέχουσα έρευνα προτείνει να προσδιοριστεί ο
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κατάλληλος ορισμός σχετικά με την αγροτική περιοχή ως "Γεωγραφική

περιοχή που βρίσκεται εκτός πόλεων και κωμοπόλεων".

Επιπλέον, ο προσδιορισμός της έννοιας του πολιτισμού είναι

απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπερισχύει η εξέταση

τόσο των αγροτικών περιοχών όσο και του πολιτισμού. Παρά το γεγονός

ότι έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια διάφοροι επιστημονικοί ορισμοί,

η τρέχουσα έρευνα επικεντρώνεται στον προσδιορισμό που παρείχαν οι

Kroeber & Kluckhohn (1952, σ. 2). Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ""

Πολιτισμός αποτελείται από πρότυπα, σαφή και σιωπηρή, και για τη

συμπεριφορά που αποκτήθηκε και μεταδίδεται από σύμβολα, που

αποτελούν τα διακριτικά επιτεύγματα των ανθρώπινων ομάδων,

συμπεριλαμβανομένης της ενσάρκωσής τους σε αντικείμενα? ο βασικός

πυρήνας του πολιτισμού αποτελείται από παραδοσιακές (δηλαδή ιστορικά

παραγόμενες και επιλεγμένες) ιδέες και ιδίως τις συνημμένες αξίες τους·

τα συστήματα καλλιέργειας μπορούν, αφενός, να θεωρηθούν ως προϊόντα

δράσης και, αφετέρου, ως στοιχεία προετοιμασίας περαιτέρω δράσης."

Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ορισμός μπορεί να θεωρηθεί

ως μάλλον ευρύς, η έγκρισή του αξιολογείται κριτικά ως ουσιώδης και

μπορεί να παράσχει στις τρέχουσες εργασίες τις κατάλληλες γνώσεις

όσον αφορά την επιστημονική προσέγγιση και να εξασφαλίσει μια

ολοκληρωμένη κατανόηση όλων των σχετικών ζητημάτων.

Οι αγροτικές περιοχές μπορούν να επηρεαστούν θετικά, πρέπει να

προσδιορίσουν την ανάγκη να επικεντρωθούν στην έννοια της

πνευματικής ιδιοκτησίας (ΠΕ), δεδομένου ότι αυτό έχει λάβει αυξανόμενη

σημασία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ιδίως στις ανεπτυγμένες οικονομίες

που έχουν σαφώς καταφέρει να προσδιορίσουν το ρόλο της και να
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δημιουργήσουν τις κατάλληλες πολιτικές σχετικά με το συγκεκριμένο

ζήτημα. Αυτός ο πρωταρχικός προσδιορισμός παρέχει τον οδικό χάρτη

για το πώς και γιατί οι αγροτικές περιοχές θα πρέπει να επικεντρωθούν

στρατηγικά στην ανάπτυξη στρατηγικών που σχετίζονται με την

προστασία της ΠΕ τους και να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον

για τις κατάλληλες επενδύσεις που θα οδηγήσουν στις αναγκαίες θέσεις

εργασίας και στη χρηματοπιστωτική ανάπτυξη. Αυτό είναι πιο σημαντικό

στις αγροτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν πράγματι σοβαρά

προβλήματα ανάπτυξης και αντιμετωπίζουν έλλειψη προσέλκυσης και

απόκτησης των κατάλληλων οικονομικών πόρων.

Αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως η Αυστραλία, η Νέα

Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η

Σκωτία και η Ουαλία, έχουν καταφέρει να διασφαλίσουν ότι η IP τους από

την άποψη του «Τουρισμού και γαστρονομίας» έχει προστατευθεί. Αυτό

είναι σημαντικό, καθώς συνδέεται άμεσα με τον ορισμό «Πολιτισμός» που

παρέχεται από τους Kroeber και Kluckhohn (1952). Στο πλαίσιο της

τρέχουσας ταυτοποίησης, ο ρόλος των ξενοδοχείων, εστιατορίων και

άλλων συναφών τουριστικών επιχειρήσεων αξιολογείται ύψιστης

σημασίας και δημιουργεί τις ευκαιρίες για τις εθνικές κυβερνήσεις να

προσδιορίσουν και να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές που θα

οδηγήσουν στα σχετικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες.

Γενικά, η Γαστρονομία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών

τάσεων και χαρακτηριστικών που είναι σαφώς αναγνωρίσιμα σε κάθε

χώρα και εθνική καταγωγή, με έμφαση στις χώρες που έχουν ήδη

προσδιοριστεί. Ως εκ τούτου, αυτά πρέπει να αναπτυχθούν ανάλογα από

τους επαγγελματίες του τουρισμού, και φυσικά, σε συνεργασία με τις

101



Ενδυνάμωση του Τουριστικού Μάρκετινγκ σε Αγροτικές Περιοχές

εθνικές κυβερνήσεις τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και

η ανάπτυξή τους ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής.

Η σύνδεση μεταξύ των αγροτικών περιοχών και του πολιτισμού

γνώρισε μια μεγάλη εξέλιξη όσον αφορά ένα πραγματικά σημαντικό

ζήτημα που μπορεί να θεωρηθεί ως ένας εξαιρετικός πόρος για

οικονομικά οφέλη, θα πρέπει να αναπτυχθεί με τον κατάλληλο

επαγγελματικό και στρατηγικό τρόπο· έτσι, επιτρέποντας στις αγροτικές

περιοχές να απολαμβάνουν βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζοντας στο

συγκεκριμένο στοιχείο. Πρέπει να ληφθούν υπόψη, μπορούν πράγματι να

επιτρέψουν μια μάλλον βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι

αγροτικές περιοχές μπορούν να επικεντρωθούν στη διασφάλιση μιας

μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και να δημιουργήσουν το κατάλληλο

περιβάλλον για την καινοτομία, καθώς αυτό αποτελεί πραγματική

πρόκληση για τους σύγχρονους διευθυντές και οργανισμούς σε ένα

αυξανόμενο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον; στοιχεία που πρέπει

να χαρακτηρίζουν σαφώς τους ηγέτες.

Ο πολιτισμός μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί και να χαρακτηριστεί

ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που συμβάλλουν στην ευημερία

και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, ως εκ τούτου,

έχοντας μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή όλων των ανθρώπων που

εμπλέκονται στη διαδικασία. Το γεγονός ότι ο Πολιτισμός έχει βρεθεί να

συμβάλλει στην ανάπτυξη πολλών τμημάτων του πλανήτη, το καθιστά

ακόμη πιο σημαντικό και μια τέτοια αναγνώριση ενισχύει την προσέγγιση

ότι ο πολιτισμός πρέπει να δει μέσα σε μια ευρύτερη έννοια.

Ένας αποσαφηνισμένος Τεχνικός Όρος που σχετίζεται με όλα τα

θέματα της υποεξέτασης έχει εντοπιστεί και υποστηριχθεί σθεναρά από το
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (2016, σ.1), ο οποίος διευκρινίζει

ότι «οι τέχνες και ο πολιτισμός μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό

ρόλο στη βελτίωση των αγροτικών περιοχών και της ποιότητας ζωής των

ανθρώπων που ζουν εκεί. Μεταξύ άλλων, μπορούν να συμβάλουν στη

δημιουργία νέων συνδέσεων και να συγκεντρώσουν διαφορετικές

κοινότητες (π.χ. αστικές και αγροτικές, αγρότες και πελάτες, αγροτικές

κοινότητες και διοικήσεις), να βελτιώσουν την επικοινωνία σχετικά με τις

αγροτικές περιοχές, να συμβάλουν στη βελτίωση της κοινής πολιτιστικής

ταυτότητας και να συμμετάσχουν μειονεκτούσες ομάδες (όπως οι νέοι ή οι

μετανάστες)».

Εκτός από όλα τα παραπάνω, η εξέταση των αποτελεσμάτων του

Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, και πιο συγκεκριμένα κατά τη

διάρκεια του "5ου NRN Mee7ng & Amsterdam Rural Forum Άμστερνταμ,

Κάτω Χώρες, 11-12 Μαΐου 2016" έχει εντοπίσει σαφώς μια σειρά από

οφέλη που μπορούν να προκύψουν με την εστίαση στην ανάπτυξη του

Πολιτισμού και των Τεχνών. Οι περιπτώσεις πέντε χωρών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βέλγιο και

Αυστρία) οδήγησαν σαφώς στην ανάπτυξη συγκεκριμένων

συμπερασμάτων που μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις

τοπικές κοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα σχετίζονται με

σημαντικά στρατηγικά στοιχεία, όπως:

i. Μετασχηματισμός των εργασιών στις χώρες· έτσι,

επιτρέποντάς τους να γίνουν πιο εστιασμένοι και να

αναπτυχθούν οι στρατηγικές τους για τη διαχείριση των

ανθρώπινων πόρων (HRM) με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν

να έχουν μάλλον ολοκληρωμένο κοινωνικό και οικονομικό
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αντίκτυπο με μακροπρόθεσμα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Δεδομένου του ρόλου της HRM στη βελτίωση της ποιότητας

των υπηρεσιών στις σύγχρονες οικονομίες, αυτό έχει μεγάλη

σημασία για τις αγροτικές περιοχές·

ii. Σύνδεση μεταξύ του παγκόσμιου κόσμου και της τοπικής

περιοχής που μπορεί να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες και

τις επιχειρήσεις την ευκαιρία να επωφεληθούν από τις

τεράστιες ευκαιρίες που παρέχονται στο παγκοσμιοποιημένο

περιβάλλον. Η παγκοσμιοποίηση είναι απαραίτητη και καλεί

τόσο τους ιδιωτικούς όσο και τους δημόσιους οργανισμούς να

επικεντρωθούν στο θέμα·

iii. Κοινωνική δημιουργική καινοτομία που επιτρέπει στις

αγροτικές περιοχές να διασφαλίσουν ότι όλοι οι άνθρωποι στις

συγκεκριμένες περιοχές θα συμμετέχουν στη διαδικασία· ως

εκ τούτου, τη δημιουργία ενός ομαδικού περιβάλλοντος που

μπορεί να οδηγήσει στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα,

δεδομένου του αυξανόμενου ρόλου της ομαδικής εργασίας

στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον·

iv. Ο πολυμεσικός και καλλιτεχνικός μετασχηματισμός δίνει τη

δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες από την άποψη των αρχών

και των επιχειρήσεων, να επικεντρωθούν πλήρως στο ρόλο

και τον αντίκτυπο της ψηφιακής εποχής και να διασφαλίσουν

ότι θα επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που παρέχονται.

Πράγματι, η ψηφιακή εποχή έχει αναδιαμορφώσει τον τρόπο

λειτουργίας και ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους από τις

αγροτικές περιοχές· Ως εκ τούτου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε

μεγάλο θετικό αντίκτυπο θα πρέπει μια ολοκληρωμένη
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στρατηγική εστίαση στη νέα έννοια του εισερχόμενου

μάρκετινγκ. Οι προκλήσεις όσον αφορά το ψηφιακό

μάρκετινγκ και την αποτελεσματική προώθηση των αγροτικών

περιοχών παραμένουν μια πραγματική πρόκληση, και κατά

συνέπεια, όλες αυτές χρειάζονται μια εστιασμένη και σαφώς

καθορισμένη, αναπτυγμένη και εφαρμοσμένη στρατηγική, η

οποία θα παρέχει στους συγκεκριμένους τομείς το κατάλληλο

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα δημιουργήσει ένα

αποτελεσματικό περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα δυνατά

επίπεδα, πολιτικά, επιχειρηματικά και ατομικά.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ζητημάτων, είναι

περισσότερο από προφανές ότι ο Πολιτισμός στις αγροτικές περιοχές

επηρεάζεται από διάφορους λόγους που βιώνουν μια συνεχή και ταχεία

αλλαγή. Η αλλαγή αυτή καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να

επικεντρωθούν στρατηγικά στο συγκεκριμένο στοιχείο και να παράσχουν

τους κατάλληλους πόρους, οικονομικούς, ανθρώπινους, χερσαίους και

τεχνολογικούς, και, φυσικά, να τους διαθέσουν αποτελεσματικά,

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί επιτυχία. Η συνεργασία

όλων των ενδιαφερομένων είναι μεγάλης σημασίας, καθώς αυτό μπορεί

να αποτελέσει βασικό παράγοντα επιτυχίας (KSF), ιδίως δεδομένου ότι ο

ρόλος του Διαδικτύου έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία. Ως εκ τούτου,

είναι σημαντικό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επικεντρωθούν σαφώς στο

συγκεκριμένο ζήτημα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιτυχία θα

επικρατήσει μακροπρόθεσμα.

Προκειμένου να προωθηθούν, οι αγροτικές περιοχές πρέπει να

διασφαλίσουν ότι εντοπίζουν πιθανά εμπόδια που μπορούν να
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οδηγήσουν στην ανάπτυξη σοβαρών προβλημάτων και να τα

συγκρατήσουν ενώ προσπαθούν να εδραιωθούν ως ισχυροί και

ελκυστικοί προορισμοί διακοπών και φιλοξενίας. Πρόσφατες έρευνες

κατέδειξαν σαφώς ότι συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές έχουν

συναντήσει τέτοια εμπόδια που σχετίζονται με τη γεωγραφική

«απομόνωση» και την έλλειψη στρατηγικής για λογαριασμό τους,

προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα ιδιαίτερα προβλήματα. Ως

αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, οι ελκυστικές περιοχές στην Ιαπωνία

έχουν χάσει την εφαρμογή μακροπρόθεσμων στρατηγικών και υπήρξε

πραγματική έλλειψη εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας μεταξύ όλων

των σχετικών ενδιαφερομένων. Αυτό καλεί τις τοπικές αρχές να

επικεντρωθούν στην εξάλειψη αυτών των εμποδίων που θα τους

επιτρέψουν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που παρέχονται από την

άποψη του πολιτισμού και να καθιερώσουν μια λογική ροή διαδικασιών

μέσω μιας συνολικής προσέγγισης βασισμένης σε αποσαφηνιστά

επιστημονικά δεδομένα.

Η προηγούμενη έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα και τις

γεωγραφικές περιοχές οδήγησε σε παρόμοια αποτελέσματα, τα οποία

αυξάνουν την ανάγκη για πιο εστιασμένες στρατηγικές και δραστηριότητες

που θα περιλαμβάνουν όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους. Τέτοιες

ενέργειες έχουν εντοπιστεί από τους Soini και Birkeland (2014, σ. 213) οι

οποίοι δήλωσαν ότι «Κάνοντας την προφανή σημασιολογική σύνδεση

μεταξύ 'κουλτούρας' και 'βιωσιμότητας', έχει τεθεί ένας δρόμος για να γίνει

νόημα της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από το φακό του πολιτισμού. Το

αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και τη βιωσιμότητα βασίζεται σε

πολλές εννοιολογικές έννοιες του πολιτισμού, τόσο ευρύ όσο και στενό.

Μια ευρεία κατανόηση του πολιτισμού κάνει τον πολιτισμό μια
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προϋπόθεση και προ-mise για δράση, νόημα, και την επικοινωνία. Η

αναφορά από τους συγγραφείς οδηγεί στο αποσαφηνισμένο συμπέρασμα

ότι τα εμπόδια είναι μακροχρόνια, και να δημιουργήσει την ευκαιρία για την

επίλυση των προβλημάτων. Ωστόσο, τα προβλήματα επικοινωνίας που

σχετίζονται με τον πολιτισμό εξακολουθούν να υπάρχουν και, ως εκ

τούτου, ο αντίκτυπος της έλλειψης συνεργασίας είναι κάτι παραπάνω από

εμφανής σε πολλούς τομείς.

Η Πολιτιστική Κληρονομιά ενισχύει την ικανότητα των Αγροτικών

Περιοχών να προάγουν τον εαυτό τους ως μέρος του συνολικού

Πολιτισμού και να ενισχύσουν τη θέση τους στον τουριστικό κλάδο ως

έναν πραγματικά ελκυστικό προορισμό που έχει πολλά να προσφέρει όχι

μόνο στους τουρίστες αλλά και προς τη συνολική οικονομική ανάπτυξη, τη

δημιουργία θέσεων εργασίας και τη συμβολή τους στο εθνικό Ακαθάριστο

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Ο οικονομικός αντίκτυπος της Πολιτιστικής

Κληρονομιάς δεν μπορεί να υποβιβαστεί, καθώς συμβάλλει σε ένα

σημαντικό επίπεδο και σχετίζεται άμεσα με την αποκατάσταση και την

ανάπτυξη αρκετών περιοχών που έχουν πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες

ως αποτέλεσμα των συνεχών φτωχών εθνικών στρατηγικών που δεν

έχουν δώσει προσοχή στον συγκεκριμένο τομέα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων

Εθνών (UNWTO, 2016 – On-line) «Η πολιτιστική κληρονομιά είναι η

κληρονομιά φυσικών αντικειμένων και άυλων χαρακτηριστικών μιας

ομάδας ή μιας κοινωνίας που κληρονομούνται από προηγούμενες γενιές,

διατηρούνται στο παρόν και χορηγούνται προς όφελος των μελλοντικών

γενεών. Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει τον απτό πολιτισμό, τον

άυλο πολιτισμό και τη φυσική κληρονομιά.» Ο προσδιορισμός αυτός
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αποτελεί ορόσημο για την κατανόηση του ρόλου και του αντίκτυπου της

πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί

να έχει στρατηγικό αντίκτυπο στις αγροτικές περιοχές μέσω της βοήθειας

των εθνικών κυβερνήσεων που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη συνολική

προσέγγιση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα.

Η Πολιτιστική Κληρονομιά παρέχει στις Αγροτικές Περιοχές τη

δυνατότητα να ενισχύσουν το συνολικό τους Προϊόντα και Υπηρεσίες και

να συμπεριλάβουν το σύνολο των κοινοτήτων στις στρατηγικές δράσεις

που αναπτύσσονται, ως εκ τούτου, οδηγούν σε ένα βιώσιμο

επιχειρηματικό περιβάλλον. Η πολιτιστική κληρονομιά επέτρεψε την

ανάπτυξη της τέχνης και των άυλων χαρακτηριστικών της κοινωνίας που

κληρονόμησε από τις προηγούμενες γενιές. ως εκ τούτου, επιτρέποντας

στις τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αναπτύξουν ένα

βιώσιμο σύνολο δράσεων. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να εξετάσουν

ορισμένες δραστηριότητες που πρέπει να προέρχονται, φυσικά, από το

παρελθόν· Ωστόσο, δεν πρέπει να παραμελούν τις σύγχρονες τάσεις.

Είναι σημαντικό ότι η ανάπτυξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω θετικά αποτελέσματα, όπως η

δημιουργία των βασικών αρχών για τον Βιώσιμο Τουρισμό, ο οποίος

παραμένει στην παγκόσμια ατζέντα και μπορεί να αναπτυχθεί στις

περισσότερες χώρες, καθώς φέρουν τη δική τους μοναδική Πολιτιστική

Κληρονομιά. Κατά συνέπεια, η θετική δυναμική που απορρέει από τη

συνεχή ανάπτυξη του τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα μπορεί πράγματι

να έχει θετικό αντίκτυπο στον Πολιτισμό και, ειδικότερα, στην Πολιτιστική

Κληρονομιά, η οποία είναι ορατή σε μια σειρά δραστηριοτήτων που

αναπτύσσονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρέχει μια
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διευκρινιστείσα κατεύθυνση για τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πολιτικές

πρέπει να εφαρμοστούν στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής

προσέγγισης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2017).

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα, έχουν καταφέρει

να εστιάσουν στρατηγικά στην έννοια του Πολιτισμού της Πολιτιστικής

Κληρονομιάς και να αναπτύξουν τις εθνικές οικονομίες τους, με προσοχή

στο ρόλο του Τουρισμού. Όλα τα παραπάνω αποσαφηνίζονται από τον

Αλεξανδράκη, Μανασάκης, και Καμπάνης (2019, σ.80) που έχουν

επικεντρωθεί στην εξέταση αρκετών σχετικών στοιχείων, προσδιόρισαν

τον αντίκτυπο του Πολιτισμού κληρονομιάς στις Αγροτικές Περιοχές και τις

συνολικές εθνικές οικονομίες και πρότειναν με έμφαση ότι «η ένταξη των

χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για

την ανάπτυξη βασίζεται στην εκτίμηση ότι η κοινωνική τους αξία θεωρείται

ως η «υπερτιμημένη καλή» που χαρακτηρίζεται από χαρακτηριστικά και

συνδέει την κοινωνία που δεν περιλαμβάνονται στις συμβατικές μετρήσεις

της αγοράς που χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση του

οικονομικού αποτελέσματος μιας επένδυσης». Τα στοιχεία αναγνώρισης

των συγγραφέων είναι θεμελιώδη για την κατανόηση του τρόπου με τον

οποίο ο πολιτισμός πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να έχει σημαντικό

αντίκτυπο και να επιτρέψει στον πολιτισμό κληρονομιάς να καταστεί

βασικός μοχλός για την επιτυχία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Υπό

την προϋπόθεση ότι ο πολιτισμός πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί

προτεραιότητα για όλες τις χώρες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει

εξαιρετική προσοχή προς αυτή την κατεύθυνση, οι δράσεις που

επικεντρώνονται στην προστασία και την προώθησή του θα πρέπει να

είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτες.
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Ως αποτέλεσμα της εξέτασης όλων των προαναφερθέντων

θεμάτων, ο συνδυασμός των αγροτικών περιοχών και του πολιτισμού,

μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο θετικής επιρροής. Σε κάθε

περίπτωση, οι δράσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω

μιας συνολικής προσέγγισης και με την υποστήριξη της εθνικής

κυβέρνησης που διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και πόρους για τη

στήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων.

Το γεγονός ότι η αστικοποίηση δημιουργεί εμπόδια στη

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών οδηγεί σε

αποσαφηνισμένο αρνητικό αντίκτυπο στον πολιτισμό των αγροτικών

περιοχών. Δυστυχώς, αυτό αποτελεί μια παγκόσμια τάση που βιώνει μια

τεράστια ανάπτυξη λόγω του γεγονότος ότι οι αστικές περιοχές παρέχουν

περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας· Ως εκ τούτου, η

προσέλκυση των πλέον ειδικευμένων υπαλλήλων που αποφοιτούν από

τα πανεπιστήμια και διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις που μπορούν

ουσιαστικά να οδηγήσουν τις αγροτικές περιοχές και τον πολιτισμό τους

προς τα εμπρός.

Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι ο

ανταγωνισμός στις τουριστικές περιοχές, ιδίως στις αγροτικές περιοχές,

βιώνει τεράστια ανάπτυξη και αυτό λαμβάνει χώρα τόσο σε τοπικό όσο και

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η ανάπτυξη της Πληροφορικής και ο ρόλος

των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να

αποκτήσουν τις σχετικές πληροφορίες και να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Ο Πολιτισμός στις Αγροτικές Περιοχές επηρεάζεται ιδιαίτερα από το

γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν με βραδύτερο ρυθμό και δημιουργούν έναν

δεσμό που πωλείται με τις οικογένειές τους και τις τοπικές κοινότητες. Οι
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δεσμοί αυτοί συνδέονται επίσης με τα ζητήματα της θρησκείας που έχει

αντίκτυπο στη ζωή τους. Με βάση τον προσδιορισμό αυτό, επηρεάζονται

οι δραστηριότητες των τοπικών επιχειρήσεων και τους επιτρέπουν να

προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις ανάγκες και τις

απαιτήσεις των τοπικών κοινοτήτων. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις των εν

λόγω εταιρειών πρέπει να εξετάσουν όλα τα ανωτέρω, προκειμένου να

διασφαλιστεί ότι η επιτυχία θα επικρατήσει με τη χρήση όλων των

κατάλληλων παραγωγικών πόρων.

1.2. Διαχείριση Φιλοξενίας σε Αγροτικές Περιοχές

" πρόσφατη χρηματοπιστωτική και τραπεζική κρίση έχει

αναδιαμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας της συνολικής οικονομίας, καθώς

ένας μεγάλος αριθμός χρηματοπιστωτικών τομέων έχουν επηρεαστεί με

μάλλον αρνητικό τρόπο· δημιουργώντας έτσι την ανάγκη οι εθνικές

πολιτικές να εκτρέψουν σε νέους τρόπους οικονομικής ανάπτυξης. Η

προσέγγιση αυτή απαιτεί από την εθνική κυβέρνηση να αναπτύξει

μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό που θα παρέχει την κατάλληλη

κατεύθυνση, καθώς και να διαθέσει τους κατάλληλους παραγωγικούς

πόρους· οικονομικές, τεχνολογικές και ανθρώπινες. Όλες αυτές είναι

θεμελιώδεις πτυχές για τις σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες και

ενισχύουν την προσέγγιση ότι οι στρατηγικές του παρελθόντος δεν

μπορούν να δώσουν τις κατάλληλες λύσεις (Προδρόμου, 2019).

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αρκετές

χώρες και συγκεκριμένες γεωγραφικές αγροτικές περιοχές αντιμετώπισαν

τεράστια προβλήματα όσον αφορά ή την οικονομική ανάπτυξη, την

ικανότητα προσέλκυσης και παροχής αμοιβής στους εργαζομένους τους,

ιδίως εκείνων που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τις συνολικές
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λειτουργίες και αποτελούν την πρώτη γραμμή, καθώς και για την καταβολή

των γενικών εξόδων λειτουργίας τους. Όλα αυτά δημιούργησαν αρκετά

προβλήματα που είχαν αντίκτυπο στην ικανότητά τους να λειτουργούν

μέσα σε ένα ομαλό επιχειρηματικό περιβάλλον. ως εκ τούτου,

δημιουργώντας περαιτέρω προκλήσεις για τους Διευθυντές Φιλοξενίας

Αγροτικών Περιοχών. Οι μαζικές χώρες και οικονομίες, όπως αυτές της

Κίνας και της ευρύτερης ασιατικής περιοχής, έχουν αντιμετωπίσει σχετικές

προκλήσεις κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου και έχουν

καταφέρει να αναπτύξουν βιώσιμες πολιτικές σε πλήρη συνεργασία με τις

περιφερειακές αρχές που τους επέτρεψαν να γίνουν πιο αποτελεσματικές,

να ενισχύσουν την απασχόληση, και επίσης να επικεντρωθούν στην

προστασία και την ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού τους. Ο πολιτισμός

έχει προσδιοριστεί ως σημαντικό στοιχείο για τους διευθυντές φιλοξενίας

στις αγροτικές περιοχές· Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός αυτός μπορεί

μόνο να επιτρέψει στους σχετικούς επαγγελματίες επαγγελματίες και

αρχές να γίνουν πιο εστιασμένοι και αποτελεσματικοί.

Ο ρόλος της εθνικής κυβέρνησης σε συνεργασία με τις τοπικές

αρχές καθώς και με τους επαγγελματικούς φορείς, όπως τα εμπορικά και

βιομηχανικά επιμελητήρια, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα

παραγωγικότητας για τις ΜΜΕ σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς

και να αναπτύξει το κατάλληλο περιβάλλον για τις συμπράξεις δημόσιου

και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Το PPT αξιολογείται κριτικά για στρατηγική

σημασία για τους σύγχρονους οργανισμούς και πρέπει να αποτελέσει

μέρος μιας συνολικής προσέγγισης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Το

Kenton (2019 – Online) εστιάζει στην έννοια και τη σημασία του PPT στις

σύγχρονες κοινωνίες και διευκρινίζει ότι:
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"Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιτρέπουν την ολοκλήρωση

μεγάλων κυβερνητικών έργων, όπως δρόμων, γεφυρών ή νοσοκομείων,

με ιδιωτική χρηματοδότηση. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις λειτουργούν καλά

όταν η τεχνολογία και η καινοτομία του ιδιωτικού τομέα συνδυάζονται με

κίνητρα του δημόσιου τομέα για την ολοκλήρωση των εργασιών εγκαίρως

και εντός του προϋπολογισμού. Οι κίνδυνοι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

περιλαμβάνουν υπερβάσεις κόστους, τεχνικά ελαττώματα και αδυναμία

εκπλήρωσης των προτύπων ποιότητας, ενώ για τους δημόσιους εταίρους,

τα συμφωνημένα τέλη χρήσης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από τη

ζήτηση— για παράδειγμα, για έναν δρόμο διοδίων ή μια γέφυρα."

Ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερης ταυτοποίησης, η ανάγκη για τη

διαχείριση της φιλοξενίας στις αγροτικές περιοχές να σχεδιάσει τις

σχετικές πολιτικές σε πλήρη συνεργασία με τις τοπικές και εθνικές αρχές

είναι αυξανόμενη και μπορεί δυνητικά να προσφέρει τη δυνατότητα για

ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται

από άλλους μεγάλους παγκόσμιους οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια

Τράπεζα, οι οποίοι προωθούν τέτοιες δραστηριότητες, παρέχουν τη

σχετική τεχνογνωσία και οικονομική στήριξη, καθώς και το σχετικό νομικό

πλαίσιο που ρυθμίζει τέτοιες πράξεις. Είναι σημαντικό ότι η Παγκόσμια

Τράπεζα (2018) επικεντρώνεται στο σχετικό στρατηγικό ζήτημα και

διευκρινίζει ότι «Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών ενστερνίζεται έναν

ορισμό των ΣΔΙΤ στη νομοθεσία τους, προσαρμόζοντας ο καθένας τον

ορισμό στις θεσμικές και νομικές ιδιαιτερότητες τους.

Η ανάπτυξη του Τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα έχει καταφέρει να

διατηρήσει και να δημιουργήσει το σχετικό περιβάλλον που έχει καταφέρει

να βοηθήσει την παγκόσμια οικονομία σε ένα καλό επίπεδο, με μεγάλο
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αριθμό χωρών να βιώνουν μαζική ανάπτυξη λόγω των επιπτώσεων του

Τουρισμού. Ως εκ τούτου, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως βασικός μοχλός

για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που οδηγεί σε σημαντικά οφέλη, όχι

μόνο για τις εθνικές οικονομίες, αλλά και για συγκεκριμένες περιφέρειες

που έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη να αναπτύξουν τον τομέα της

φιλοξενίας τους ως τον εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης και δημιουργίας

θέσεων εργασίας επιχειρηματικότητα και αφήνοντας κανέναν πίσω,

καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ασταθές οικονομικό

περιβάλλον και επίσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυνητικό κοινωνικό

αποκλεισμό , ένα ζήτημα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις

τοπικές αρχές στο πλαίσιο των συνολικών στρατηγικών τους. Η δομή ενός

νέου οικονομικού μοντέλου που βασίζεται στα παραπάνω ζητήματα

απαιτεί μια διευκρινιστική εστίαση από όλους τους ενδιαφερόμενους

φορείς, καθώς πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα συνεργαστούν σε ένα

περιβάλλον επικοινωνίας και συνεργασίας, που είναι πολύ αναγκαία για

τέτοιες δραστηριότητες (Kim & Scarles, 2009). Ως εκ τούτου, όλα τα

παραπάνω δημιουργούν την ανάγκη για μια συνολική προσέγγιση από τις

εθνικές κυβερνήσεις με τις περιφερειακές αρχές.

Το Vecchio (2011, σ.5) προσδιορίζει το ρόλο του τουρισμού

φιλοξενίας σε διάφορους τομείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το

γεγονός ότι αυτό αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της

πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης με πτυχές όπως η «γήρανση, η

μείωση του πληθυσμού, η μετανάστευση των ηλικιωμένων νέων και η

μείωση της γεωργικής απασχόλησης» είναι μερικές μόνο από τις πολλές

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές και δημιουργούν τη

στρατηγική ανάγκη για τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές να

εργαστούν στενά για να αντιμετωπίσουν κάθε μία από τις εθνικές
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κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάθε

μία από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές προκειμένου να

αντιμετωπίσουν κάθε μία από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές

αρχές για να εργαστούν στενά για να αντιμετωπίσουν κάθε μία από τις

εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές για να εργαστούν στενά για να

αντιμετωπίσουν κάθε μία από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές

αρχές προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάθε μία από τις εθνικές αρχές τα

προβλήματα που ορισμένα από αυτά υπερβαίνουν την κλειστή έννοια της

Διαχείρισης Φιλοξενίας και μπορούν να θεωρηθούν ευρύτερο εθνικό

συμφέρον που εκτείνεται σε στοιχεία όπως η εθνική ασφάλεια και η

εξωτερική πολιτική των χωρών.

Ο φθίνων αντίκτυπος του τομέα της φιλοξενίας στις αγροτικές

περιοχές έχει προσδιοριστεί από τα πολύ αρχικά του στάδια και έχει

επισημανθεί ότι αυτό έχει επιρροή σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών,

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο

προσδιορισμός των ριζών των προβλημάτων είναι απαραίτητος, καθώς

επιτρέπει στις εθνικές κυβερνήσεις και στις τοπικές αρχές να εντοπίζουν

τα συγκεκριμένα προβλήματα και να παρέχουν λύσεις που θα

αντιμετωπίσουν πράγματι τα προβλήματα πριν γίνουν υπερβολικά

μεγάλα, και συνεπώς δεν είναι προβλέψιμα και δύσκολο να ξεπεραστούν.

Όλα τα παραπάνω τονίζουν τη σημασία που έχει για τη Διοίκηση

Φιλοξενίας στις Αγροτικές Περιοχές να λαμβάνει πραγματικά υπόψη τις

σχετικές απόψεις τόσο των τοπικών αρχών όσο και των τοπικών

πληθυσμών, καθώς αυτές είναι αυτές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή

των προβλημάτων και των προκλήσεων, και έχουν άμεση γνώση των

ριζών των προβλημάτων και του τρόπου με τον οποίο πρέπει να
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αντιμετωπιστούν. Η απόκτηση ανατροφοδότησης από επαγγελματίες και

ιδιώτες με γνώμονα την Κοινότητα μπορεί να αποτελέσει πραγματική

πρόκληση και, ως εκ τούτου, η ανάγκη αυτών να αποτελέσουν μέρος μιας

συνολικής στρατηγικής προσέγγισης και να οδηγήσουν στα σχετικά

οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η διαχείριση της φιλοξενίας στις αγροτικές περιοχές πρέπει να λάβει

υπόψη τον αυξανόμενο ρόλο του γεωργικού τομέα, καθώς αυτό θεωρείται

ότι έχει μεγάλη σημασία και να οδηγήσει τους συγκεκριμένους τομείς στη

δημιουργία της πολυμορφίας και την ανάπτυξη της καινοτομίας σε

συγκεκριμένους τομείς. Ο γεωργικός τομέας μπορεί να οδηγήσει στη

δημιουργία θέσεων εργασίας και στην επιχειρηματικότητα λόγω της

αυξανόμενης σημασίας της τεχνολογίας των πληροφοριών, η οποία είναι

απαραίτητη για την εισαγωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητας στην

αγορά· έτσι, η προσέλκυση νέων πελατών και καταναλωτών, καθώς και η

διείσδυση σε νέες αγορές που δεν έχουν ακόμη καταστεί προσβάσιμες για

τα συγκεκριμένα προϊόντα που αξιολογούνται κριτικά στρατηγικής

σημασίας για τον τομέα και τις εθνικές οικονομίες εντός της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Οι σχετικές λειτουργίες διαχείρισης φιλοξενίας πρέπει επίσης να

επικεντρωθούν στην έννοια της εκπαίδευσης των ανθρώπων στις

αγροτικές περιοχές, καθώς η έλλειψη εκπαίδευσης, όχι μόνο από την

άποψη της ακαδημαϊκής ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά

κυρίως, όσον αφορά την κοινωνική εκπαίδευση, μπορεί να οδηγήσει σε

αρνητικά ζητήματα που είναι πραγματικά επιβλαβή για την ανάπτυξη μιας

αποσαφηνισμένου στρατηγικής. Επιπλέον, η Εκπαίδευση μπορεί να έχει

θετικό αντίκτυπο στην Επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσει το
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κατάλληλο περιβάλλον για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που θα

επιτρέψει στις αγροτικές περιοχές να αναπτύξουν τη βιομηχανία

φιλοξενίας τους. Αυτό απαιτεί από τις αγροτικές περιοχές να αναπτύξουν

στενές σχέσεις με τα τοπικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, τόσο δημόσια όσο και

ιδιωτικά· ως εκ τούτου, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν

τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη

διαδικασία εκπαίδευσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Η εκπαίδευση παραμένει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των

Διαχειριστών Φιλοξενίας, καθώς πρέπει να εντοπίσουν το συγκεκριμένο

στοιχείο προκειμένου να επωφεληθούν από τις σχετικές ευκαιρίες που

υπάρχουν στην αγορά και να δημιουργήσουν ένα θετικό περιβάλλον για

τις Αγροτικές Περιοχές τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να

διασφαλιστεί ότι αυτό θα γίνει της συνολικής στρατηγικής.

Η Διαχείριση Φιλοξενίας συνδέεται με όλες τις επιστημονικές

λειτουργίες διαχείρισης. Σχεδιασμός, Οργάνωση, Καθοδήγηση και

Έλεγχος. Και οι τέσσερις λειτουργίες παρέχουν στους σύγχρονους

Διευθυντές τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες, καθώς και την

κατανόηση της αγοράς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα εφαρμόσουν

τις σχετικές πολιτικές που τελικά θα οδηγήσουν στα επιθυμητά επιτυχή

αποτελέσματα. Οι λειτουργίες αυτές συνδέονται επίσης με τη συνολική

απόδοση, την παραγωγικότητα, την κερδοφορία, καθώς και την ανάπτυξη

της κατάλληλης οργανωτικής κουλτούρας που είναι απαραίτητη για τη

μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, οι τέσσερις λειτουργίες

διαχείρισης μπορούν να επιτρέψουν στους σύγχρονους Διευθυντές να

γίνουν Ηγέτες και να δημιουργήσουν τις σχετικές σχέσεις με όλους τους

Ενδιαφερόμενους.
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Η ανάγκη για τους Διευθυντές Φιλοξενίας να εφαρμόσουν τις

τέσσερις λειτουργίες της Διοίκησης είναι απαραίτητη για διάφορους

λόγους που μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις

τους. Η έλλειψη των κατάλληλων δεξιοτήτων με βάση τις λειτουργίες της

Διοίκησης σχετίζεται με την ανεπαρκή παροχή πληροφοριών,

επικοινωνιών, προαγωγών και την ενίσχυση των συναλλαγών με τους

εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Ως εκ τούτου, όλα αυτά μπορούν

να θεωρηθούν κριτικά και να προσεγγιστούν ως μειονεκτήματα για τις

δραστηριότητες των επιχειρήσεων και, ενδεχομένως, με το σύνολο των

βιομηχανιών, θα πρέπει αυτό να προσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό σε

πολλές επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Οι Μικρομεσαίοι Οργανισμοί

Φιλοξενίας (SMHO) επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τέτοιες πολιτικές

και η έρευνα αποκάλυψε αυτό το εμπόδιο που απαιτεί από τις SMHO να

επικεντρωθούν στρατηγικά στην εξάλειψη του προβλήματος, καθώς

μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά μειονεκτήματα της βιομηχανίας.

Δεδομένου ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τους κατάλληλους

παραγωγικούς πόρους (Ανθρώπινο, Οικονομικό, Τεχνολογικό, Γη και

Κεφάλαιο), η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων στον

κλάδο της φιλοξενίας δεν αποτελεί επιλογή, είναι μάλλον μια αναγκαιότητα

που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά πριν κλιμακωθούν τα

προβλήματα και να γίνει ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Τα παραπάνω στοιχεία ταυτότητας που σχετίζονται με τη Διαχείριση

Φιλοξενίας και τη σύνδεση με τις Τέσσερις Λειτουργίες Διαχείρισης,

οδηγούν σε μια άλλη κρίσιμη επιχειρηματική και διαχειριστική διάσταση,

αυτή της εφαρμογής του κατάλληλου Marketing Mix που είναι ζωτικής

σημασίας για την ανάπτυξη των SMHO. Ως πρωταρχικός προσδιορισμός,

ο ρόλος του μάρκετινγκ πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των

271



Ενδυνάμωση του Τουριστικού Μάρκετινγκ σε Αγροτικές Περιοχές

πράξεων διαχείρισης· και, κατά συνέπεια, αυτό πρέπει να συνδεθεί με τις

λειτουργίες των SMHO και την ικανότητά τους να αποκτήσουν

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια μάλλον απαιτητική και

παγκοσμιοποιημένη αγορά, η οποία απαιτεί την εφαρμογή όλων των

σχετικών δεξιοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν τους οργανισμούς

προς τα εμπρός και να τους παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο παροχών

μακροπρόθεσμα.

Δεδομένου ότι η έννοια του μάρκετινγκ αναπτύσσεται σε ένα

ξεχωριστό κεφάλαιο στο πλαίσιο των τρεχουσών εργασιών, αυτό δεν

αναπτύσσεται στο πλαίσιο του τρέχοντος κεφαλαίου. Ωστόσο, αυτό

πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια, προκειμένου να αυξηθεί η σημασία

του Μάρκετινγκ και πώς αυτό μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις

σύγχρονες οργανώσεις και να τους δώσει τη δυνατότητα να γίνουν πιο

ανταγωνιστικοί σε ένα μάλλον περίπλοκο περιβάλλον που απαιτεί από

τους Διευθυντές Φιλοξενίας να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη γνώση και

να εφαρμόσουν όλες τις κατάλληλες στρατηγικές που θα τους επιτρέψουν

να επιτύχουν με επιτυχία τους στόχους τους. Κατά συνέπεια, το

Μάρκετινγκ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας, είναι

ένα τεράστιο ζήτημα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να

εξεταστεί ως ξεχωριστό ζήτημα στρατηγικής διαχείρισης.

Οι Διευθυντές Φιλοξενίας στις Αγροτικές Περιοχές αντιμετωπίζουν

πράγματι κάποιες σοβαρές προκλήσεις που μπορεί να δει κανείς σε

διάφορες δραστηριότητες και μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια, παρά το

γεγονός ότι οι Διευθυντές Φιλοξενίας μπορεί να διαθέτουν όλες τις

σχετικές δεξιότητες, εμπειρίες, και άλλα χαρακτηριστικά ηγεσίας που
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μπορεί να θεωρηθεί ως πυρήνας για τη συνολική ανάπτυξη. Τέτοια από

αυτά τα εμπόδια αναφέρονται:

i. Οι υπανάπτυκτοι άνθρωποι – Εάν ο τοπικός πληθυσμός στις

αγροτικές περιοχές δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση,

μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα, όπως η

ικανότητα να τους εξηγήσει την ανάγκη να συνεργαστούν

μεταξύ τους και να κατανοήσουν ότι το να είναι ανταγωνιστές

εάν έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις, δεν τους κάνει εχθρούς.

Ως εκ τούτου, αυτή η αναγνώριση είναι σημαντική και οι

Διευθυντές Φιλοξενίας πρέπει να διασφαλίσουν ότι πριν από

την ανάπτυξη των πολιτικών τους πρέπει να διασφαλίσουν ότι

ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τους ντόπιους. Η διαδικασία

επικοινωνίας στο παρόν στάδιο είναι ουσιαστικής σημασίας,

και αυτό απαιτεί από τους υπεύθυνους να διασφαλίσουν ότι η

ανακοίνωση θα υπερισχύει και θα παρέχει όλα τα σχετικά

οφέλη σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς·

ii. Υπανάπτυκτες αγορές – Είναι πράγματι ζωτικής σημασίας για

τις σύγχρονες επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε εκτεταμένη

έρευνα σε όλα τα επίπεδα και τις πιθανές διαστάσεις,

προκειμένου να εντοπιστούν με σαφήνεια πιθανά

προβλήματα που ενδεχομένως θα υπάρξουν και να

δημιουργηθούν αναπτυξιακά εμπόδια μακροπρόθεσμα. Αυτό

έχει εξαιρετική αξία και δημιουργεί το περιβάλλον για μια πιο

ολοκληρωμένη προσέγγιση μιας σειράς στοιχείων που

σχετίζονται με το συνολικό τομέα της φιλοξενίας. Οι αγροτικές

περιοχές μπορεί να λειτουργούν σε δύσκολες, ή ακόμα

χειρότερα, σε υποανάπτυκτες αγορές που δημιουργούν
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διάφορα προβλήματα, όπως η χρηματοδότηση, η συνεργασία

με τις εθνικές και τοπικές αρχές, η προσέλκυση, η πρόσληψη

και η ανάπτυξη του κατάλληλου Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να θεωρείται

κρίσιμος για όλες τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις εταιρείες που

δραστηριοποιούνται σε υπανάπτυκτες αγορές, καθώς

αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο κάθε

συγκεκριμένου οργανισμού και μπορεί να οδηγήσει σε ένα

σημαντικό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι μη

ανεπτυγμένες περιοχές όσον αφορά τις υποδομές, μπορούν

να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην προσέλκυση επισκεπτών,

ως εκ τούτου, η συνεργασία με τις εθνικές αρχές για τη

βελτίωση των φτωχών υποδομών είναι απαραίτητη και οι

διαχειριστές φιλοξενίας πρέπει να δώσουν τη σχετική

προσοχή προς τον συγκεκριμένο τρόπο. Οι φτωχές και

υπανάπτυκτες περιοχές είναι δύσκολο να βελτιωθούν και

πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές. Ο αντίκτυπος των

υπανάπτυκτων αγορών αποτελεί πραγματική πρόκληση για

το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, και όχι μόνο για τους

συγκεκριμένους τομείς, καθώς η παγκοσμιοποίηση έχει

δημιουργήσει νέες προκλήσεις και απειλές που πρέπει να

εντοπιστούν αποτελεσματικά προκειμένου να αποφευχθούν

τα προβλήματα που υπάρχουν. Το ζήτημα συνδέεται επίσης

με το επίπεδο εκπαίδευσης που έχει μειωθεί καθώς και με την

πιθανή φτώχεια· ως εκ τούτου, δημιουργώντας μια σειρά

άλλων προβλημάτων όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη.
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iii. Εποχιακή ζήτηση – Η εποχικότητα στην τουριστική περιοχή

αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς το όριο αυτό περιορίζει

τον διαθέσιμο χρόνο λειτουργίας και οι τοπικές επιχειρήσεις

πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα αποκτήσουν τα κατάλληλα

έσοδα που θα τους βοηθήσουν στην οικονομική βιωσιμότητα.

Επιπλέον, η εποχικότητα μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην

προσέλκυση και διατήρηση του καλύτερου δυνατού

ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ, καθώς αυτό το ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΌ μπορεί να επικεντρωθεί σε άλλες αγορές ότι η

απασχολησιμότητα είτε θα είναι μεγαλύτερη είτε ακόμη και

μόνιμη. Ως αποτέλεσμα αυτής της αναγνώρισης, οι Διευθυντές

Φιλοξενίας πρέπει να επικεντρωθούν στην παράταση των

εποχών τους. έτσι, την επέκταση των οφελών και των

πλεονεκτημάτων για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που

εμπλέκονται στη διαδικασία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο

εξωτερικό. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων πρέπει

να εξετάσει την ανάπτυξη του Marketing Mix, καθώς αυτό

συνδέεται άμεσα με όλες τις δραστηριότητες και να παρέχει

στους Διευθυντές Φιλοξενίας μια διευκρινιστείσα κατεύθυνση

που είναι απαραίτητη για όλες τις δραστηριότητες. Ωστόσο, η

πιο πρόσφατη έρευνα στη Βόρεια Πολωνία (Περιοχή της

Νότιας Βαλτικής Θάλασσας) έδειξε ότι η εποχικότητα μπορεί

να δει από θετική άποψη από τους φοιτητές που θέλουν να

εργαστούν μόνο για λίγους μήνες, προφανώς κατά τη διάρκεια

της θερινής περιόδου? ως εκ τούτου, επιτρέποντάς τους να

κερδίσουν κάποια επιπλέον χρήματα, καθώς και έχοντας μια

ευχάριστη στιγμή διακοπών. Αυτό επιτρέπει στους διευθυντές
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φιλοξενίας για να προσελκύσει το φτηνότερο HR που δεν

απαιτεί πολλή κατάρτιση η οποία, ωστόσο, μπορεί να έχει

κάποια σοβαρά μειονεκτήματα όσον αφορά τη συνολική

ποιότητα που προσφέρεται. Koenig-Lewis & Bischoff (2010,

σ.395) παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση της ανάγκης

κατανόησης των επιπτώσεων της εποχικότητας από τους

διευθυντές φιλοξενίας στις αγροτικές περιοχές, δηλώνοντας

ότι «η εποχικότητα είναι μια βασική πτυχή για την απόδοση

της πλειοψηφίας των τουριστικών επιχειρήσεων και ένα

κεντρικό θέμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής"

iv. Ηθικές εκτιμήσεις και φτώχεια – Τα τελευταία χρόνια, οι έννοιες

της Ηθικής και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) έχουν

συνδεθεί σαφώς με τον τομέα της Φιλοξενίας, ο οποίος φυσικά

περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές, καθώς αποτελεί ένα μη

διαχωρισμένο μέρος του συνολικού κλάδου· ως εκ τούτου,

συνδέεται με όλες τις διαχειριστικές λειτουργίες και τις

στρατηγικές δραστηριότητες. Η ηθική και η ΕΚΕ συνδέονται με

διάφορες πτυχές, όπως η μεταχείριση των τοπικών

κοινοτήτων, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες οι εταιρείες

έχουν το «πάνω χέρι», και η ΥΕ στην οποία η έλλειψη

κατάρτισης και αποδοχών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά

μειονεκτήματα στη συνολική διαδικασία ανάπτυξης και να

οδηγήσει στη δημιουργία ενός εξαιρετικά αρνητικού

εργασιακού περιβάλλοντος. Αξιολογώντας κριτικά τη

συγκεκριμένη πτυχή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα εχθρικό

περιβάλλον και να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα για

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επιπλέον, οι δράσεις αυτές
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μπορούν επίσης να συνδεθούν με την έννοια της φτώχειας.

Σύμφωνα με τον Τσεν (2019 – Online) «Η φτώχεια είναι μια

κατάσταση ή προϋπόθεση στην οποία ένα άτομο ή μια

κοινότητα στερείται των οικονομικών πόρων και των ειδών

πρώτης ανάγκης για ένα ελάχιστο βιοτικό επίπεδο. Φτώχεια

σημαίνει ότι το επίπεδο εισοδήματος από την απασχόληση

είναι τόσο χαμηλό που οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες δεν

μπορούν να καλυφθούν.» Η προστασία των τοπικών

κοινωνιών από την κατάσταση της φτώχειας και η

εκμετάλλευσή τους σε κάθε φυσικό και οικονομικό κίνδυνο

αποτελεί πραγματική πρόκληση για τον τομέα της Φιλοξενίας

και δημιουργεί την ευκαιρία για μια συνολική ανάπτυξη

πολιτικών που θα προσπαθήσουν να εξαλείψουν τέτοιους

πιθανούς κινδύνους. Το ανθρώπινο δυναμικό και η

συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς μπορούν

πράγματι να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την

αντιμετώπιση του προβλήματος· και, ως εκ τούτου, να αυξήσει

τις ευκαιρίες για τις μειονεκτούσες κοινωνίες που εμπλέκονται

στη διαδικασία να ξεπεράσουν τέτοιες ατυχείς καταστάσεις.

1.3. Το τουριστικό προϊόν πρέπει να συνδυάζει τα συστατικά και τις

περιβαλλοντικές συνθήκες

Η ποιότητα των συνολικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών

έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια ανάπτυξη που έχει οδηγήσει

σε σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές επιδόσεις του συνολικού κλάδου.

Αυτό έχει εντοπιστεί σε παγκόσμια κλίμακα με όλες τις γεωγραφικές

περιοχές να έχουν ωφεληθεί. Επιπλέον, άλλες παράπλευρες βιομηχανίες,
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όπως η ναυτιλία και η αλιεία, γνώρισαν επίσης μαζική ανάπτυξη ως

αποτέλεσμα της τουριστικής ανάπτυξης, η οποία απαιτεί από τη

βιομηχανία να εντοπίσει νέους τρόπους για να αυξήσει τη συνολική

δημιουργία θέσεων εργασίας και να διασφαλίσει ότι θα προσελκύσει

περισσότερες επενδύσεις που θα αποδώσουν περαιτέρω το σύνολο της

βιομηχανίας και θα της επιτρέψουν να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική.

Αυτό μπορεί επίσης να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, η

οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών, οι

οποίες είναι πολύ αναγκαίες για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Οι Περιβαλλοντικοί Πόροι και η προστασία του διαδραματίζουν

βασικό ρόλο στην τουριστική βιομηχανία καθώς οι ανησυχίες των

ανθρώπων οδηγούν τις δράσεις της βιομηχανίας, καθώς αυτό συνδέεται

άμεσα με τις αντιληπτές ηθικές αξίες που πρέπει να διέπουν τους

σύγχρονους οργανισμούς στον κλάδο της Φιλοξενίας και να τους

επιτρέψουν να αναπτύξουν τις κατάλληλες πολιτικές ΕΚΕ. Όλα αυτά είναι

αλληλένδετα και δημιουργούν την ευκαιρία για το σύνολο της βιομηχανίας

και των επιμέρους εταιρειών να επικεντρωθούν στρατηγικά στην

προστασία των Περιβαλλοντικών Πόρων. Οι μαζικές οργανώσεις όπως η

Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB) έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια

να αναπτύξουν μια σειρά στρατηγικών σχεδίων που θα επιτρέψουν σε

ολόκληρη την ήπειρο να εξασφαλίσει ότι η προστασία του νερού θα

συμβεί προς όφελος των τοπικών πληθυσμών και επιχειρήσεων, και να

ενισχύσουν τις ικανότητές τους για την προσέλκυση τουριστών που θα

ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής

σημασίας να προσδιοριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα προκειμένου να

επιτευχθεί μια αποσαφηνισθείσα επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο

αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τουρισμό (ADB, 2017).
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Προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη των παραγόντων, των

παραγόντων και των στοιχείων των περιβαλλοντικών συνθηκών ή άλλων

σχετικών καταστάσεων, οι διευθυντές φιλοξενίας πρέπει να διασφαλίσουν

ότι η καινοτομία θα πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια· Ως εκ τούτου,

επιτρέποντάς τους να γίνουν πιο συγκεντρωμένοι και να

διαφοροποιήσουν το προϊόν τους σε τέτοιο επίπεδο ώστε θα είναι

δύσκολο για τους πελάτες να θεωρήσουν την τιμή ως το κύριο στοιχείο

όσον αφορά το σημείο λήψης αποφάσεων. Η καινοτομία διαδραματίζει

βασικό ρόλο στη συνολική διαδικασία, παρέχει τη δυνατότητα στους

Διευθυντές, ιδίως εκείνους που θεωρούνται «προορισμοί εμπορικών

σημάτων», να εφαρμόσουν τις σχετικές καινοτόμες στρατηγικές και να

γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικοί.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ,

2005 – Online) έχει ορίσει τους όρους Φυσικοί Πόροι ως «Τα φυσικά

περιουσιακά στοιχεία που παρέχουν οφέλη χρήσης μέσω της παροχής

πρώτων υλών και ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην οικονομική

δραστηριότητα (ή που μπορεί να παρέχουν τέτοια οφέλη μια μέρα) και

που υπόκεινται κυρίως σε ποσοτική εξάντληση μέσω της ανθρώπινης

χρήσης. Υποδιαιρούνται σε τέσσερις κατηγορίες: ορυκτοί και ενεργειακοί

πόροι, εδαφικοί πόροι, υδάτινοι πόροι και βιολογικοί πόροι.» Ο ορισμός

αυτός είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική κατανόηση των

σημαντικότερων στοιχείων που συνδέονται με τους φυσικούς πόρους και

πώς αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στη λειτουργία της βιομηχανίας

φιλοξενίας· ειδικά όταν αυτό απειλείται από την έλλειψη.

Επιπλέον, οι φυσικοί πόροι μπορούν να υποδιαιμεθούν σε δύο

ακόμη κύριες κατηγορίες· ανεξάντλητες (που αναφέρονται επίσης ως
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Ανανεώσιμες Πηγές), και εξαντλητές. Υπό την προϋπόθεση ότι η γη

τρέφεται (ή θα πρέπει να το πράξει), πάνω από 7,4 δισεκατομμύρια

άνθρωποι την ημέρα, ο αντίκτυπος και των δύο κατηγοριών είναι

θεμελιώδης για τις λειτουργίες και την ανάπτυξη της παγκόσμιας

οικονομίας? ως εκ τούτου, αυτό του Τουρισμού (BYJU' S, 2020 – Online).

Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να αποτελέσει ζήτημα

σοβαρής κριτικής σκέψης ότι θα επιτρέψει τη συνολική και βαθύτερη

κατανόηση.

Οι φυσικοί πόροι έχουν χαρακτηριστεί από καιρό ως μία από τις

σημαντικότερες περιβαλλοντικές συνθήκες, δεδομένου ότι θεωρούνται

θεμελιώδεις για τη συνολική βιομηχανία, δεδομένου ότι συνδέονται άμεσα

με το θεμελιώδες δίκαιο της οικονομίας, αυτό της προσφοράς και της

ζήτησης. Αυτός ο έγκαιρος προσδιορισμός θεωρείται ζωτικής σημασίας

για τη συνολική κατανόηση του ζητήματος της υποεξέτασης και παρέχει

μια διευκρινιστείσα κατεύθυνση που μπορεί να γίνει κινητήρια δύναμη για

το σύνολο του κλάδου. Υπό την προϋπόθεση ότι κάθε βιομηχανία και

μεμονωμένη επιχείρηση πρέπει να έχει αποσαφηνίσει στρατηγικούς

στόχους και οράματα, εστιάζοντας στα συγκεκριμένα στοιχεία, ως μέρος

της συνολικής οργανωτικής κουλτούρας, μπορεί πράγματι να θεωρηθεί

ως μια καρποφόρα προσέγγιση από τη βιομηχανία, και μπορεί δυνητικά

να παρέχει τα κατάλληλα οφέλη που θα τους οδηγήσουν προς τα εμπρός.

Η ανάγκη για δραστηριότητες που θα λαμβάνουν πράγματι υπόψη

τους φυσικούς πόρους και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και συνθήκες

είναι αυτονόητη για το σύνολο της οικονομίας, και φυσικά για την

τουριστική βιομηχανία, ζητώντας από τις επιχειρήσεις και τους

επαγγελματίες, ιδίως εκείνους στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα, να
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επικεντρωθούν στρατηγικά στην ανάπτυξη τέτοιων στρατηγικών

δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα

αποτελέσει πρόβλημα. Αντ' αυτού, αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί στο

γεγονός ότι η στρατηγική μπορεί να γίνει ένα αποσαφηνισμένο όραμα, το

οποίο είναι πολύ αναγκαίο για κάθε συγκεκριμένη επιχείρηση, ιδίως όταν

υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις.

Αρκετές χώρες της ΕΕ, όπως η Κροατία, έχουν καταφέρει τα

τελευταία χρόνια να επικεντρωθούν περισσότερο στην ανάγκη

σχεδιασμού και εφαρμογής τέτοιων προσεγγίσεων που τελικά θα γίνουν

πιο επωφελείς για το σύνολο της βιομηχανίας. Αυτό μπορεί να αξιολογηθεί

μόνο ως ένα βήμα προς τα εμπρός, επιτρέποντας σε αυτές τις χώρες να

αξιοποιήσουν πλήρως τους φυσικούς πόρους τους σε βάθος μια θετική

προοπτική και να ενισχύσουν τη συνολική βιομηχανία τους, ειδικά όταν

αυτό ήταν στα κύρια στάδια της και έρχονται σε διάφορα προβλήματα που

θα μπορούσαν να γίνουν ένα πραγματικό πρόβλημα.

Όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα οδηγούν άμεσα την τρέχουσα

έρευνα σε ένα σοβαρό ζήτημα και ανησυχία που πρέπει πράγματι να

προσεγγιστεί, να αξιολογηθεί και, φυσικά, να απαντηθεί, προκειμένου να

διασφαλιστεί η αποσαφήνιση της κατανόησης των σχετικών ζητημάτων.

Το πραγματικό ερώτημα που προκύπτει ως αποτέλεσμα του

πρωτογενούς προσδιορισμού των προαναφερθέντων στοιχείων σε σχέση

με την έννοια του Τουρισμού, είναι σε ποιο βαθμό ο Τουρισμός,

συμπεριλαμβανομένων τόσο των Επιχειρήσεων όσο και των

Επισκεπτών, έχει σημαντικό αντίκτυπο στους Φυσικούς Πόρους στις

καθημερινές τους λειτουργίες, και φυσικά, πώς αυτά μπορούν να

συνδεθούν με τις συνολικές περιβαλλοντικές συνθήκες στο σημερινό
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παγκοσμιοποιημένο και εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον. Το ερώτημα αυτό

δεν μπορεί να απομονωθεί από τον αυξανόμενο αντίκτυπο των

περιβαλλοντικών αλλαγών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν

την παγκόσμια τουριστική ανάπτυξη. Το Παγκόσμιο Κέντρο Ανάπτυξης

Έρευνας (GRDC, 2020 - Online) επικεντρώνεται σε αυτή την εμφάνιση και

παρέχει μια σημαντική κατανόηση όλων αυτών των θεμάτων και εξηγεί ότι:

«Οι αρνητικές επιπτώσεις από τον τουρισμό συμβαίνουν όταν το

επίπεδο χρήσης των επισκεπτών είναι μεγαλύτερο από την ικανότητα του

περιβάλλοντος να αντιμετωπίσει αυτή τη χρήση εντός των αποδεκτών

ορίων της αλλαγής. Ο ανεξέλεγκτος συμβατικός τουρισμός αποτελεί

δυνητική απειλή για πολλές φυσικές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Μπορεί

να ασκήσει τεράστια πίεση σε μια περιοχή και να οδηγήσει σε επιπτώσεις

όπως η διάβρωση του εδάφους, η αυξημένη ρύπανση, οι απορρίψεις στη

θάλασσα, η απώλεια φυσικών οικοτόπων, η αυξημένη πίεση στα

απειλούμενα είδη και η αυξημένη ευπάθεια στις δασικές πυρκαγιές.»

Η παραπάνω δήλωση αξιολογείται ως κρίσιμη για την τουριστική

ανάπτυξη και δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του κλάδου καθώς

και στις πολιτικές ηγεσίες, να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη

κατανόηση των αλλαγών που συμβαίνουν στην παγκόσμια αγορά. Αυτό

μπορεί να γίνει κινητήρια δύναμη για μελλοντικές δραστηριότητες που θα

παρέχουν αποσαφηνισθείσα κατεύθυνση και δεν αφήνουν περιθώρια για

λάθη σε τόσο σημαντικές πτυχές.

Επιπλέον, το Παγκόσμιο Κέντρο Ανάπτυξης Έρευνας (GRDC) ο

ρόλος της Τουριστικής Βιομηχανίας και η σχέση της με τις περιβαλλοντικές

συνθήκες συνδέεται με άλλους Στρατηγικούς Τομείς, όπως:
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i. "Περιβάλλον - Περιβαλλοντικές αποφάσεις συμβαίνουν εντός

γειτονιές, μικρές επιχειρήσεις, εταιρικά διοικητικά συμβούλια,

και στα γραφεία των τοπικών, κρατικών και εθνικών

κυβερνήσεων?

ii. Αστικός - διερευνά τα θέματα της αστικής διακυβέρνησης και

της αστικής κληρονομιάς και διατήρησης·

iii. Κοινότητα - το επίπεδο του ανθρώπου-on-the-street ότι όλα

περιστρέφονται γύρω - τα αίτια των περιβαλλοντικών και

αναπτυξιακών προβλημάτων, τις επιπτώσεις της, καθώς και

την εξεύρεση λύσεων?

iv. Οικονομία - ο ευρύτερος στόχος της ανάγκης για ενσωμάτωση

της δυναμικής της αγοράς και των οικονομικών πόρων σε

αναπτυξιακές δραστηριότητες... της διαχείρισης της

τεχνολογίας (ως ανάγκη κατανόησης της διαχείρισης της

τεχνολογικής γνώσης και της αντιστοίχισης αναγκών και

προσφορών), και βιώσιμων επιχειρήσεων (ως ανάγκη να

χρησιμοποιηθεί η βιωσιμότητα ως παράγοντας που βασίζεται

στο κέρδος για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ)·

v. Πληροφορίες - Οι τεχνολογίες του Διαδικτύου και των

πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν γίνει bywords

στην εποχή της πληροφορίας, τονίζοντας την κρίσιμη ανάγκη

για καλύτερη και ολιστική διαχείριση της γνώσης, μαζί με την

έννοια του «σχεδιασμού» των πληροφοριών που ασχολείται

με τη συλλογή, τη συσκευασία και τη διάδοση των

πληροφοριών.

Πηγή: GRDC (2020).
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναγνώρισης αξιολογούνται ως

σημαντικά και παρέχουν μια διευκρινιστική επισκόπηση του τρόπου με τον

οποίο οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι αλληλένδετες.

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες συνδέονται με την έννοια της

Διαχείρισης Προορισμών και τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων διαχείρισης στον

τομέα του τουρισμού. Η Διεύθυνση Προορισμού αναφέρεται στο «Η

διαχείριση προορισμού είναι μια συντονισμένη διαδικασία, όπου γίνεται

διαχείριση σχεδόν όλων των πτυχών ενός προορισμού,

συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών μάρκετινγκ, των τοπικών

πόρων, των καταλυμάτων, των δραστηριοτήτων, των εκδηλώσεων, των

περιβαλλοντικών ανησυχιών, των τουριστικών αξιοθέατων και των

μεταφορών. Είναι συνήθως ευθύνη μιας εταιρείας διαχείρισης

προορισμού (DMC)" (REVFIVE, 2020).

Ο ρόλος της Διαχείρισης Προορισμών έχει προσδιοριστεί ότι έχει

σημαντικό αντίκτυπο στις λειτουργίες μεγάλου αριθμού χωρών και

μεμονωμένων επιχειρήσεων, και αυτό επέτρεψε σε συγκεκριμένες

εταιρείες διαχείρισης προορισμών (DMC) να επικεντρωθούν στρατηγικά

στο σχεδιασμό εμπειριών υπηρεσιών που καλύπτουν τις περιβαλλοντικές

συνθήκες και τα συστατικά στοιχεία που συνοδεύονται από την ιδιαίτερη

εστίαση. Για να γίνει αυτό και να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο πλεονέκτημα

εστιάζοντας στις περιβαλλοντικές συνθήκες, οι εταιρείες πρέπει να

εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές που θα περιλαμβάνουν στοιχεία

όπως το Marketing Mix (4Ps) και το Extended Marketing Mix (7Ps). Αυτό

μπορεί να επιτρέψει στους Προορισμούς και το DMC να εκμεταλλευτούν

όλους τους σχετικούς πόρους τους και να αποκτήσουν μια βαθιά και
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χρήσιμη γνώση που μπορεί να οδηγήσει τους επισκέπτες προς τους

συγκεκριμένους προορισμούς. Οι αναδυόμενες τουριστικές χώρες της

ευρωπαϊκής ηπείρου (όπως η Σερβία) κατάφεραν τα τελευταία χρόνια να

αναπτύξουν τέτοιες δραστηριότητες αξιοποιώντας τις υφιστάμενες θετικές

περιβαλλοντικές συνθήκες, επιτρέποντας στο DMC να επικεντρωθεί

περισσότερο και να διασφαλίσει ότι η ανταγωνιστικότητα της χώρας θα

παραμείνει πράγματι σε υψηλά επίπεδα. Ως εκ τούτου, αυτό μπορεί να

οδηγήσει τις επιχειρήσεις και τις χώρες προς τη μακροπρόθεσμη

οικονομική ανάπτυξη, προσελκύοντας νέες επενδύσεις, ενισχύοντας την

περιφερειακή και παγκόσμια ανταγωνιστικότητά τους και να διασφαλίσει

ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας θα παραμείνει προτεραιότητα.

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν πράγματι να καταστούν

ουσιαστικό μέρος της συνολικής διαχείρισης των προορισμών, δεδομένου

ότι αυτό συνεπάγεται διάφορα οφέλη, όπως αυτή της προστιθέμενης

αξίας που είναι απαραίτητη σε οποιοδήποτε σύγχρονο επιχειρηματικό

περιβάλλον, ιδίως δεδομένου ότι αυτό επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από

την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και την ικανότητα

του DMC να ενημερώνει τους δυνητικούς επισκέπτες μέσω μιας σειράς

διαφημιστικών καναλιών. Ως εκ τούτου, η εστίαση στο συγκεκριμένο

στοιχείο έχει μεγάλη σημασία και ο ρόλος του DMC σε συνεργασία με τις

περιφερειακές και εθνικές αρχές δεν μπορεί παρά να προσφέρει στον

κλάδο της φιλοξενίας τα σχετικά οφέλη.

Επιπλέον, η περιβαλλοντική περίσταση, η οποία θεωρείται θετική

για τον κλάδο της φιλοξενίας, μπορεί να προσελκύσει τους κατάλληλους

επενδυτές, ιδίως όταν οι Προορισμοί χαρακτηρίζονται ως

απομακρυσμένοι και αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στη σχετική
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οικονομική στήριξη τόσο από τα ιδιωτικά χρηματοδοτικά ιδρύματα όσο και

από τις περιφερειακές και εθνικές αρχές. Ωστόσο, αυτές οι

περιβαλλοντικές συνθήκες, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσέλκυση

της σχετικής οικονομικής στήριξης, πρέπει να συνοδεύονται από τον

κατάλληλο στρατηγικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό, καθώς αυτό είναι

απαραίτητο για την υποστήριξη κάθε σχετικής ανάπτυξης, ιδίως όταν

υπάρχει υψηλός κίνδυνος και περιορισμένη επιχειρηματική

εμπειρογνωμοσύνη. Ως εκ τούτου, όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν

προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση που προσπαθεί να επικεντρωθεί στη

συγκεκριμένη διάσταση, προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφόρος

ανάπτυξη.

Τα παραπάνω στοιχεία απαιτούν την ομαλή και στενή σχέση μεταξύ

όλων των εμπλεκόμενων μερών, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά

λάθη. Η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις

περιβαλλοντικές συνθήκες είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των

κατάλληλων δράσεων. Εάν εμφανιστούν τέτοιες ανάγκες, οι τοπικές

επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα αποκτήσουν τη σχετική

εξωτερική στήριξη προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα απέχουν από

λανθασμένες ενέργειες.

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη

αρκετές «εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες» που μπορεί να μην

συνδέονται με την ίδια τη βιομηχανία, ή αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν

ως «περιβάλλον» και μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν ορισμένα άλλα

στοιχεία που θεωρούνται επίσης σημαντικά, και μπορούν να προσφέρουν

διάφορα οφέλη που σχετίζονται με τη συνολική ανάπτυξη προορισμού

όσον αφορά τον τουρισμό. Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία τερηδόνα
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εξαιρετική σημασία και δημιουργεί τις κατάλληλες ευκαιρίες για τους

επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας να γίνουν πιο εστιασμένη και να

διασφαλίσουν ότι αυτές οι περιβαλλοντικές συνθήκες θα πρέπει να

αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως εκ τούτου, οι ιδιαίτερες

περιβαλλοντικές συνθήκες αναφέρονται στα ακόλουθα:

● Έρευνα – Έρευνα αποτελεί πραγματική πρόκληση για

ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο και φυσικά για τον κλάδο

της Φιλοξενίας και αναφέρεται στην «Η διαδικασία συλλογής,

ανάλυσης και ερμηνείας πληροφοριών για μια αγορά, για ένα

προϊόν ή μια υπηρεσία που θα προσφέρεται προς πώληση

στην αγορά αυτή, καθώς και για το παρελθόν, το παρόν και

τους δυνητικούς πελάτες για το προϊόν ή την υπηρεσία»

(Entrepreneur Europe, 2020). Ο ρόλος της Έρευνας είναι

πράγματι ένας κρίσιμος περιβαλλοντικός παράγοντας και

μπορεί να δημιουργήσει την ευκαιρία για τη βιομηχανία

φιλοξενίας να αποκτήσει μια σημαντική εικόνα που θα της

επιτρέψει να αναπτύξει τις σχετικές στρατηγικές. Πρέπει η

βιομηχανία να φέρει τέτοιες ικανότητες, αυτές πρέπει να

αναπτυχθούν με τον καλύτερο κατάλληλο τρόπο και με

επαγγελματικό τρόπο.

● Πληροφορική – Η κατάλληλη τεχνολογική ανάπτυξη μπορεί

δυνητικά να στηρίξει τις επιχειρήσεις φιλοξενίας· ως εκ τούτου,

η διασφάλιση της υποδομής της χώρας μπορεί να βοηθήσει

την επιχείρηση στη συνολική ανάπτυξή τους, να προσελκύσει

επισκέπτες, και το σημαντικότερο, εξασφαλίζοντας τις

κατάλληλες ευκαιρίες χρηματοδότησης g. Ο ρόλος των

πανεπιστημίων θεωρείται επίσης στρατηγικής σημασίας·
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● Οικονομία- Ο ρόλος της οικονομίας είναι πρωταρχικής

σημασίας και μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους

διαχειριστές φιλοξενίας να αξιολογήσουν τη συνολική

σταθερότητα και πώς αυτό μπορεί να αποτελέσει βασικό

μοχλό για την πλήρη προσδιορισμό των προβλημάτων και να

διασφαλίσει την εφαρμογή της σωστής στήριξης. Τα τελευταία

χρόνια, οι κακές οικονομικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε

αρνητικές οικονομικές επιδόσεις και επηρέασαν τις σχετικές

δραστηριότητες και δημιούργησαν ένα περιβάλλον που οδηγεί

τις επιχειρήσεις σε πιθανές απώλειες, ειδικά όταν οι

επιχειρήσεις αυτές δεν διαθέτουν τους κατάλληλους

παραγωγικούς πόρους που θα τους επιτρέψουν να

ξεπεράσουν το πρόβλημα και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν

καταφέρει να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης

χρηματοπιστωτικής και τραπεζικής κρίσης λόγω των θετικών

επιπτώσεων του κλάδου της Φιλοξενίας, παρά το γεγονός ότι

οι υπόλοιποι σημαντικοί οικονομικοί πυλώνες, όπως οι

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι κατασκευές, έχουν

πληγεί από μαζική μείωση και απώλειες θέσεων εργασίας. Ως

εκ τούτου, όλα αυτά θεωρούνται κρίσιμης σημασίας και

μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, που

συνδέεται άμεσα με τις συνολικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

● Ιστορική ή Πολιτιστική Σημασία του Προορισμού – Η ιδιαίτερη

περιβαλλοντική περίσταση χαρακτηρίζεται ως κρίσιμης

σημασίας ως μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές

συνθήκες, καθώς επηρεάζει το σύνολο των πληθυσμών και
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δημιουργεί την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη και

ολοκληρωμένη κατανόηση της στάσης ολόκληρου του

πληθυσμού στις συγκεκριμένες περιοχές. Διευκρινίζεται,

συνεπώς, ότι ο προσδιορισμός αυτών των περιοχών πρέπει

να εξετάσει το ενδεχόμενο ρετζίνα, πολιτιστικής και

θρησκευτικής έρευνας, προκειμένου να επικεντρωθεί

περισσότερο και να αποφευχθούν πιθανές παρανοήσεις που

θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανά προβλήματα.

1.4. Τουρισμός και Κίνητρα

Κίνητρα για τον τουρισμό

Ο όρος "τουρισμός" περιλαμβάνει και περιλαμβάνει διαφορετικές

καταστάσεις στις οποίες μπορεί να ταξινομηθούν ανάλογα με ορισμένες

παραμέτρους. Αυτά μπορούν να αναφέρονται στον τόπο όπου ένα άτομο

μπορεί να περάσει τις διακοπές του, τη διάρκεια των διακοπών του, το

ταξιδιωτικό γραφείο που επιλέγει ή όχι το άτομο, το χρονικό διάστημα κατά

το οποίο πραγματοποιούνται οι διακοπές, τα μέσα μεταφοράς κ.λπ.

Ωστόσο, από όλες τις πιθανές ταξινομήσεις, η πιο εκτεταμένη είναι

αυτή που αναφέρεται στο κίνητρο πίσω από τα ταξίδια. Φυσικά, η

προσπάθεια να εξηγηθεί το κίνητρο των ανθρώπων είναι εξαιρετικά

περίπλοκη για εκείνους που μελετούν τα κίνητρα γενικά, καθώς και για

εκείνους που μελετούν τα κίνητρα σε σχέση με τον τουρισμό. Γενικά, τα

κίνητρα θεωρούνται ως μια υποκειμενική κατάσταση όπου το άτομο

αντιλαμβάνεταιτις ανάγκες ir ως έλλειμμα, το οποίο ωθεί το θέμα να
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αναζητήσει ένα αντικείμενο ή δράση που μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει

αυτή την κατάσταση ανάγκης.

Όσον αφορά την τουριστική εμπειρία, συνδυάζονται διάφορες

πτυχές σχετικά με τα κίνητρα, οι οποίες μπορούν επίσης να έρχονται σε

αντίθεση μεταξύ τους: υπάρχουν θέματα που αναζητούν ξεκούραση και

χαλάρωση, άλλα που βρίσκονται σε αναζήτηση της παράβασης, και άλλοι

που θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινή αγχωτική φασαρία.

Στη συνέχεια, υπάρχουν άνθρωποι που, ενώ στις διακοπές, θέλουν

να σχηματίσουν νέους δεσμούς ή να ενισχύσουν τους υπάρχοντες, άλλοι

άνθρωποι αναζητούν απομόνωση ή την εκπλήρωση συγκεκριμένων

επιθυμιών (για παράδειγμα, αναζητούν σεξουαλικές φαντασιώσεις). Ως εκ

τούτου, ο τουρισμός και τα ταξίδια γενικότερα μπορούν να

κατηγοριοποιηθούν, από ψυχολογική άποψη, με βάση τα κίνητρα για

κίνηση.

Η πρώτη καθοριστική μεταβλητή του ταξιδιού, της μετακίνησης από

το ένα μέρος στο άλλο, είναι ακριβώς αυτή της εθελοντικής

συμπεριφοράς, στην προκειμένη περίπτωση του τουρισμού. Ως εκ

τούτου, η εθελοντική μετακίνηση προέρχεται κυρίως από σημαντικές

διαδικασίες κινήτρων για το άτομο.

Τα κίνητρα είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια, η οποία περιλαμβάνει

σίγουρα την πρόθεση, αλλά και άλλους παράγοντες? Στην

πραγματικότητα, αποτελείται από τις δυνάμεις, τις ανάγκες, τις στάσεις του

ατόμου και, κατά συνέπεια, είναι εσωτερική, δυναμική και συνεχώς

εξελισσόμενη.

Μεταξύ των κύριων κινήτρων "δυνάμεις" που ωθούν τους

ανθρώπους να ταξιδέψουν είναι οι φυσιολογικές, οι οποίες αφορούν το

σώμα, την υγεία και τον αθλητισμό? τα αυτά απόδραση, τα οποία
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καθορίζουν το άτομο για να ξεφύγουν από την αγχωτική καθημερινή

ρουτίνα? οι διαπροσωπικές, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη, για παράδειγμα,

τις δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης· τα ψυχολογικά, τα οποία

ανταποκρίνονται στις διαφορετικές εσωτερικές ανάγκες ενός ατόμου

(χαλάρωση, ηρεμία, ελεύθερος χρόνος κ.λπ.)· πολιτιστικά, που

προκύπτουν από την επιθυμία να επισκεφθούν χώρους ιστορικού ή

καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές άλλες «δυνάμεις» που επηρεάζουν τα

κίνητρα. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν κρατικές μεταβλητές, όταν τα

ταξίδια προσφέρουν κύρος ή οδηγούν σε συχνούς ανθρώπους από

παρόμοια ή ανώτερη κατηγορία. διερευνητικές μεταβλητές, οι οποίες

απορρέουν από την ανάγκη για περιπετειώδη ταξίδια ή πεζοπορίες·

περιβαλλοντικές μεταβλητές, οι οποίες οδηγούν στην επίσκεψη ενός

τόπου για την ομορφιά ή τα μοναδικά χαρακτηριστικά του.

Αυτές είναι οι κύριες πτυχές που προέκυψαν από τις πολλαπλές

μελέτες που διεξήχθησαν όλα αυτά τα χρόνια και που προσπάθησαν να

προσδιορίσουν τους λόγους που καθορίζουν ένα άτομο να ταξιδέψει.

Οι μελέτες για τα κίνητρα του τουρισμού προέρχονται, γενικά, από

την εφαρμογή των σημαντικότερων και επιδραστικών ψυχολογικών

θεωριών στον τομέα των τουριστικών σπουδών. Η κύρια θεωρία σχετικά

με τα κίνητρα, αυτή του Maslow (1943), με βάση την ιεραρχική ταξινόμηση

των αναγκών (από τις φυσικές ανάγκες, στις ανάγκες της ασφάλειας, στη

συνέχεια, στις ψυχολογικές ανάγκες της συμμετοχής και της αγάπης, και

τις ανάγκες της εκτίμησης, και τέλος τις ανάγκες της αυτο-εκπλήρωσης),

ήταν μία από τις πρώτες ψυχολογικές θεωρίες που ελήφθησαν υπόψη

στον τομέα του τουρισμού.

Έχουν γίνει προσπάθειες για την εφαρμογή της στα κίνητρα
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ο τουρίστας που βρίσκεται σε διακοπές (Sessa, 1985· Pearce et collab.,

1993). Αυτό το μοντέλο καθιστά δυνατό το συνδυασμό των βιολογικών

κινήτρων με το καταλληλότερο κοινωνικό και δέχεται ότι υπάρχουν

διάφοροι λόγοι που επηρεάζουν τους ανθρώπους.

Παρά το γεγονός αυτό, η εφαρμογή αυτής της θεωρίας στον

τουρισμό δεν αποδείχθηκε χωρίς προβλήματα, κυρίως επειδή οι ανάγκες

δεν εμφανίζονται με άκαμπτο ιεραρχικό τρόπο, αλλά μάλλον

αλληλεπικαλύπτονται και αλληλοσυνδέονται.

Η προοπτική της συμβολικής αλληλεπίδρασης (Goffman, 1969)

χρησιμοποιήθηκε επίσης προκειμένου να προσπαθήσει να εξηγήσει τη

συμπεριφορά διακοπών και τα κίνητρα τουρισμού. Σύμφωνα με αυτή τη

θεωρία, μια θεμελιώδης πτυχή της συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου

του τουρισμού, είναι αυτή όπου το άτομο και οι ενέργειές του στέκονται σε

ένα κοινωνικό πλαίσιο και επηρεάζονται από τις σχέσεις με τους άλλους.

Κάθε δράση μαθαίνεται μέσα από σύμβολα και έννοιες που

δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται από το είδος της κοινωνίας στην

οποία ζει το άτομο, τα οποία μεταδίδονται μέσω αλληλεπιδράσεων. Κάθε

συμπεριφορά, ανάλογα με τη σχέση με τους άλλους, μπορεί να εξηγηθεί

με διαφορετικό τρόπο. Με βάση το σύστημα των συμβόλων που κατέχει το

θέμα, η συμπεριφορά τους μπορεί να ερμηνευθεί και να οριστεί ως

τουριστική συμπεριφορά ή όχι. Σύμφωνα με τις εφαρμογές αυτής της

θεωρίας, οι εικόνες και τα σύμβολα που κατέχει το άτομο είναι επομένως

θεμελιώδη για την ερμηνεία του πλαισίου και στο κίνητρο ενός ατόμου να

συμμετάσχει σε ταξίδια ή όχι.

Με βάση τον τρόπο με τον οποίο ταξινομείται το περιβάλλον, αλλάζει

επίσης η συμπεριφορά και τα κίνητρα του θέματος. Από αυτή την άποψη,

η διαδικασία της κοινωνικοποίησης και της δημιουργίας νοήματος γίνεται
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απαραίτητη και επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις αλληλεπιδράσεις που

συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας μέσα στις πρωτογενείς

ομάδες, ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια.

Φυσικά, τα σύμβολα και οι έννοιες, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά

ριζωμένα είναι μέσα στο άτομο, δεν υπόκεινται σε αλλαγές, αλλά μπορούν

να τροποποιηθούν με βάση προσωπικές εμπειρίες. Έτσι, τελικά,

σύμφωνα με τους συμβολικούς αλληλεπιδρασμούς, η τουριστική

συμπεριφορά και τα κίνητρα για τον τουρισμό επηρεάζουν έντονα τις

διαδικασίες κοινωνικοποίησης και αλληλεπίδρασης με άλλους

ανθρώπους ή συγκεκριμένα αντικείμενα πλούσια σε νόημα για το άτομο.

Αλλά για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ψυχολογικά κίνητρα που

σχετίζονται με τον τουρισμό, είναι απαραίτητο να εντοπιστούν επίσης τα

πιθανά εμπόδια τα οποία, από ψυχολογική άποψη, αντιτίθενται στην

απόφαση να πάει σε ένα ταξίδι. McIntosh (1972) έχει εντοπίσει πέντε από

αυτά τα εμπόδια: κόστος, έλλειψη ελεύθερου χρόνου, φυσικούς

περιορισμούς, συγκεκριμένα στάδια στα οποία βρίσκεται η οικογενειακή

ζωή, έλλειψη ενδιαφέροντος. Η Περούσια (1985) έχει βρει παρόμοιους

λόγους, ωστόσο, ο συγγραφέας πρόσθεσε και άλλες πτυχές, όπως το

γεγονός ότι, γενικά, προτιμά κανείς να μείνει στο σπίτι (ακόμη και ελλείψει

συγκεκριμένων εμποδίων) ή να ταξιδέψει μόνος του.

Πολλές μελέτες έχουν προσπαθήσει να αποσαφηνίσουν δύο

έννοιες που εμφανίστηκαν σε σχέση με τα κίνητρα για τον τουρισμό,

εκείνες που αναφέρονται στους λεγόμενους παράγοντες πίεσης και τους

παράγοντες της έλξης. Γενικά, οι παράγοντες πίεσης αφορούν

κοινωνικο-ψυχολογικά κίνητρα και μπορεί να εξηγήσει την επιθυμία για

διακοπές, ενώ οι παράγοντες της έλξης που σχετίζονται με τα πολιτιστικά

κίνητρα και είναι χρήσιμες για την εξήγηση της επιλογής του τόπου για να
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πάει διακοπές. Αυτοί οι δύο παράγοντες δρουν επηρεάζοντας συνεχώς ο

ένας τον άλλο. Όσον αφορά τους παράγοντες πίεσης, το κύριο κίνητρο

του ταξιδιού φαίνεται να είναι η "επιθυμία να ξεφύγουν". Dann (1977),

εξετάζοντας τους παράγοντες πίεσης, έχει συνδέσει τα κίνητρα για να

ταξιδεψει με τις κοινωνικο-ψυχολογικές έννοιες «anomie» και

«εγώ-ενίσχυση».

Οι πιθανές τουριστικές ζωές βυθισμένες σε μια κοινωνία μέσα στην

οποία οι κανόνες δεν ρυθμίζουν πλέον τις αλληλεπιδράσεις με ειρηνικό και

μη συγκρουσιακό τρόπο, αλλά συνεχώς παραβαίνουν, μια πραγματική

κοινωνία. Αυτή η ανώμαλη κατάσταση μπορεί να παρακινήσει το άτομο να

συμμετάσχει σε ταξίδια, κίνητρο που οδηγείται από την επιθυμία να

απομακρυνθεί από την εν λόγω κοινωνία και την καθημερινή ζωή. Στο

επίκεντρο αυτής της απόφασης βρίσκεται η ανάγκη για αγάπη και στοργή,

η οποία, αφού δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα στην κοινωνία στην οποία

ζει το άτομο, αναζητείται στο ταξίδι του, το οποίο προσφέρει ακριβώς την

ευκαιρία να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες.

Η έννοια της ανομίας σχετίζεται με την "εγω-ενίσχυση", η οποία

μπορεί να οριστεί ως η "αναζήτηση της αναγνώρισης", μια βελτίωση όσον

αφορά το καθεστώς που αποκτήθηκε μέσω των ταξιδιών. Τα κύρια

πολιτιστικά κίνητρα, που προέρχονται από τους παράγοντες των

αξιοθέατων, σχετίζονται με τον τόπο που επιλέγει κανείς να περάσει τις

διακοπές του. Crompton (1979) τους χωρίζει σε κίνητρο για καινοτομία και

κίνητρα για την εκπαίδευση. Κίνητρο για καινοτομία αφορά την αναζήτηση

νέων εμπειριών, για περιπέτεια. Από την άλλη, τα κίνητρα για την

εκπαίδευση αφορά τα ταξίδια που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη

της γνώσης του ατόμου, του λεγόμενου πολιτιστικού τουρισμού.

501



Ενδυνάμωση του Τουριστικού Μάρκετινγκ σε Αγροτικές Περιοχές

Στην πράξη, ακολουθώντας το μοντέλο του Crompton, η τουριστική

επιλογή προέρχεται από μια κατάσταση υποκειμενικής ανισορροπίας την

οποία το άτομο προσπαθεί να διορθώσει πηγαίνοντας σε ένα θέρετρο

διακοπών. Οι παράγοντες πίεσης και οι παράγοντες έλξης δεν πρέπει,

ωστόσο, να θεωρούνται ως αυστηρά διαχωρισμένοι, αλλά μάλλον ως

πτυχές που μπορούν ταυτόχρονα να είναι παρόντες και να

αλληλεπιδρούν προκειμένου να παρακινήσουν το άτομο.

Crompton έχει επίσης περιγράψει έως και επτά είδη

κοινωνικο-ψυχολογικά κίνητρα που οδηγούν σε ταξίδια που είναι:

- δραπετεύοντας από το καθημερινό συνηθισμένο περιβάλλον

διαβίωσης·

- αυτοεξερευνήστε και αξιολογώντας·

- σωματική και ψυχική χαλάρωση.

- κύρος·

- οπισθοδρόμηση σε μορφές συμπεριφοράς από την παιδική

ηλικία ή την εφηβεία.

- βελτίωση και ενίσχυση των σχέσεων οικογένειας και φιλίας·

- διευκόλυνση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

Επιπλέον, υπάρχουν αναλύσεις τουριστικών κινήτρων που

αναπτύσσουν και σχεδιάζουν μοντέλα που αναφέρονται σε πειθαρχικά

πρότυπα, όπως η ψυχανάλυση (Grinstein, 1995) ή η ανθρωπολογία (Nash,

1981). Σύμφωνα με αυτές τις απόψεις, ο τουρισμός θεωρείται ουσιαστικά

μια συλλογική, επαναλαμβανόμενη και οργανωμένη τελετή, στην οποία τα

περισσότερα θέματα συμμετέχουν χωρίς να έχουν πλήρη επίγνωση της

συγγραφής και της βαθιάς σημασίας του.

Ψυχαναλυτικές θεωρίες και επιστήμονες έχουν εντοπίσει στην

επιλογή να ταξιδέψουν ένα μέσο ικανοποίησης μιας ολόκληρης σειράς
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υποσυνείδητων αναγκών και στρες. Τα ταξίδια θεωρούνται μια μορφή

παλινδρόμησης που οδηγεί στην εκπλήρωση διαφόρων προκλήσεων και

επιθυμιών που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας,

αλλά έχουν καταπιεστεί. Μεταξύ των πιο πρόσφατων εξελίξεων και

θεωριών, μια σημαντική και συνοπτική άποψη προτάθηκε από manell και

Iso-Ahola (1987), οι οποίοι ασχολούνται με τη συμπεριφορά αναψυχής,

συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, και οι οποίοι δηλώνουν ότι

σχετίζεται με δύο τύπους δυνάμεων που ενεργούν ταυτόχρονα:

● δραπετεύουν από το καθημερινό περιβάλλον και τη ρουτίνα, η

οποία ωθεί το άτομο να ξεφύγουν και να απομακρυνθεί από τα

καθημερινά προβλήματα και το άγχος?

● αναζητούν ψυχολογικές ανταμοιβές, γεγονός που οδηγεί στην

αναζήτηση μπόνους τόσο ατομικά όσο και κοινωνικά.

Αυτή η δισδιάστατη θεωρία αναγνωρίζει τη δυνατότητα ανταλλαγής

μεταξύ των διαστάσεων, έτσι ώστε να είναι δυνατό για το θέμα να κινηθεί

από την αναζήτηση ψυχολογικών ανταμοιβών στην ανάγκη να ξεφύγουν

από την καθημερινή ζωή. Αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο σε διαφορετικές

διακοπές, αλλά και κατά τη διάρκεια της ίδιας. Πρέπει επίσης να σημειωθεί

ότι αρκετές μελέτες για το θέμα αυτό τείνουν να θεωρούν ότι ο τουρισμός

έχει μόνο θετικές πτυχές. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι αλήθεια. Η

τουριστική κατάσταση, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είναι ενεργά

περιζήτητο από το άτομο, μπορεί συχνά να προκαλέσει άγχος, άγχος,

ακόμη και απογοήτευση.

Για παράδειγμα, ο Rubenstein (1980) ανακάλυψε ότι τα ταξίδια

μπορούν να προκαλέσουν ψυχοφυσικά και ψυχοσωματικά προβλήματα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα είδος αμφιθυμία που είναι εγγενές στα

ταξίδια: αφενός, υπάρχει η ευχαρίστηση που σχετίζεται με τα ταξίδια και
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την επίσκεψη σε νέα και άγνωστα μέρη. Από την άλλη, ακριβώς η

καινοτομία του περιβάλλοντος μπορεί να δημιουργήσει αισθήματα

αγωνίας, καθώς η τουριστική δραστηριότητα έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο

μια υποχρεωτική επιλογή, ένας περιορισμός, χάνοντας τα ευχάριστα

χαρακτηριστικά της και λαμβάνοντας τη μορφή του καθήκοντος

εκπλήρωσης.

Όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως, το θέμα των τουριστικών

κινήτρων είναι, επομένως, εξαιρετικά ευρύ, ποικίλο και περίπλοκο.

Ωστόσο, η μελέτη της τουριστικής δραστηριότητας μπορεί να γίνει

κατανοητή και να ολοκληρωθεί μόνο εάν αναλυθεί το σύνολο αυτών των

ψυχολογικών συμπεριφορών, οι οποίες είναι πάντα παρούσες στο

κίνητρο του 1 να ταξιδέψει. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, η σημασία της

ψυχολογίας στη μελέτη του τουρισμού, καθώς και οι διάφοροι ψυχολογικοί

παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη μελέτη τονίζονται και τονίζονται

Ταξίδια και το νόημά του

Ταξιδεύοντας έχει κρατήσει αμέτρητες σημασίες σε όλη την ιστορία

και ακόμη και σήμερα είναι έμπειρος και ερμηνεύεται από τους

ανθρώπους με εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Υπό το φως των

διαφόρων σύγχρονων φαινομένων, όπως τα ταξίδια σε επικίνδυνες

χώρες, ο μαζικός τουρισμός ή η παράνομη μετανάστευση από μόνη της, η

έννοια του ταξιδιού μπορεί να οδηγήσει σε ψυχοπαθολογικές πτυχές. Η

ιστορία των τολμηρών ταξιδιωτών του Νίγηρα, καθώς και το φαινόμενο

του μαζικού τουρισμού ή της μαζικής μετανάστευσης παράνομων

μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική πρέπει να οδηγήσουν σε

531



Ενδυνάμωση του Τουριστικού Μάρκετινγκ σε Αγροτικές Περιοχές

προβληματισμό και στην ψυχοπαθολογική πτυχή του ταξιδιού και τις

σημασίες του.

Μπορεί ένα ταξίδι να είναι μια ψυχολογική εμπειρία που μπορεί να

οδηγήσει στην ανάπτυξη του ατόμου; Μπορεί η ιατρική και η γνώση της

ψυχολογίας, της ψυχιατρικής και της τουριστικής θεραπείας να

βοηθήσουν τον ταξιδιώτη να αναπτυχθεί σε γνωστικό και συναισθηματικό

επίπεδο μέσα από την εμπειρία του ταξιδιού;

Για να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά, είναι αναγκαίο να ληφθούν

υπόψη οι κύριες έννοιες του ταξιδιού. Οι άνθρωποι είναι αποδημητικό

είδος. Μέσω των μεταναστεύσεων από την Αφρική στην Ευρώπη και την

Ασία, τα ανθρωποειδή έχουν εξελιχθείσε homo sapiens. Homo erectus (ή, ο

πρόγονός του, Ergaster, μεγάλα αλλά πιο εξελιγμένα) θεωρείται ο πρώτος

μεγάλος μετανάστης της ανθρωπότητας: από την αφρικανική σαβάνα, η

οποία είδε περιπλάνηση του πάνω από ένα εκατομμύριο χρόνια πριν,

έφτασε στην Ανατολική Ασία.

Ο σημερινός μαζικός τουρισμός (Παγκόσμιος Οργανισμός

Τουρισμού - ΠΟΕ, αναφέρει πάνω από 600 εκατομμύρια διεθνή ταξίδια

κάθε χρόνο) πρέπει οπωσδήποτε να έχει μια ανθρωπολογική εξήγηση,

ακόμη και αν δεν έχει ακόμη μελετηθεί επαρκώς.

Τον Μάρτιο του 1988, το Κέντρο Ταξιδιωτικής Ιατρικής του ΠΟΥ

(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) διοργάνωσε σχετικά το πρώτο

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ταξιδιωτικής Ιατρικής, με τίτλο Κινητικότητα και

υγεία: από τη μετανάστευση χονιδίων έως τον μαζικό τουρισμό και άνοιξε ο

μεγάλος παλαιοντολόγος Donald Johanson, αυτός που ανακάλυψε τη Lucy

(μια ενήλικη γυναίκα που χρονολογείται πριν από 3,2 εκατομμύρια χρόνια,

ανακαλύφθηκε από τον Johansons το 1974, μαζί με τον Tom Gray).
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Με τη σειρά του, ο John Bobbly, ένας διάσημος Βρετανός ψυχίατρος,

ψυχαναλυτής και ψυχο-παιδαγωγός του 20ου αιώνα, πιστεύει ότι τα

παιδιά σταματούν να κλαίνε όταν λικνίζονται εξαιτίας μιας προγονικής

μνήμης που τους φέρνει πίσω σε μια εποχή που μεταφέρονταν στους

ώμους άλλων ανθρώπων κατά μήκος προϊστορικών μονοπατιών. Ως εκ

τούτου, λικνίζοντας μιμείται τις κινήσεις των μακρινών χρόνων.

Το ταξίδι ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ένας τρόπος

αλλαγής, μια μέθοδος για να αλλάξει κανείς την κοινωνική του θέση, να

αποφύγει τις νομικές συνέπειες σε μια χώρα για τα διαπραχθείσες

εγκλήματα, ή, από μια πιο ευγενή άποψη, να κερδίσει φήμη για

αρχαιολογικές ήγεωλογικές μελέτες, ή, με ένα απλούστερο φως, να βρει

δουλειά.

Ο μετασχηματισμός του κοινωνικού ατόμου μέσω του ταξιδιού, το να

γίνει κάποιος άλλος μέσω του ταξιδιού μιας φυσικής απόστασης είναι

λογοτεχνικά στερεότυπα και κοινά γεγονότα στην εμπειρία όπου, για

παράδειγμα, ένα μέλος της μεσαίας τάξης με περιορισμένο εισόδημα

μπορεί να αποφασίσει να ζήσει για ένα Σαββατοκύριακο ως μέρος της

αριστοκρατίας ή ως πλούσιο άτομο, επιλέγοντας ξενοδοχεία υψηλής

κατηγορίας και οποιοδήποτε άλλο είδος άνεσης.

Ταξιδεύοντας ως μετάνοια

Μπορεί κανείς να ταξιδέψει μέσω της πίστης, όπως συμβαίνει με

προσκυνήματα ή επισκέψεις σε ιερά και χρησμούς που μπορούν να

προβλέψουν τον μαζικό τουρισμό. Η λεγόμενη "γεωγραφία της

αφοσίωσης" - Λούρδη, Φατιμά, Μέκκα, Το Ιωβηλαίο - είναι ορόσημα των

θρησκευτικών ταξιδιών που συνδυάζουν μυστικισμό, ελεύθερο χρόνο και
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μετάνοια. Η έννοια του ταξιδιού ως μετάνοια είναι τόσο παλιά όσο τα

ταξίδια του Αρχικού Ζευγαριού, που εξορίστηκε από τον Κήπο της Εδέμ

λόγω των αμαρτιών τους, ο οποίος αναγκάζεται να ταξιδέψει και να

εργαστεί εντατικά για να εξιλεωθεί για την ενοχή τους. Η αποχώρηση

σπάει τους δεσμούς μεταξύ του αμαρτωλού και του τόπου, με τους

πειρασμούς του να αμαρτάνουν.

Η ισλαμική θρησκεία υποθέτει ότι ένας καλός μουσουλμάνος κάνει

ένα προσκύνημα στη Μέκκα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ο

Μεσαίωνας χαρακτηρίστηκε από χριστιανικά προσκυνήματα στο Σαντιάγο

ντε Κομποστέλα της Ρώμης κ.λπ. Παλαιστίνη άρχισε να είναι ένας ζωτικής

σημασίας προορισμός για προσκυνήματα τον 4ο αιώνα, και κατά την ίδια

περίοδο ένας κανόνας των χριστιανικών κειμένων ιδρύθηκε.

Η οριοθέτηση και η χαρτογράφηση των ιερών χώρων, καθώς και η

μετατροπή του τόπου που επισκέφθηκε ο Ιησούς Χριστός ιερός ξεκίνησε

το 326 όταν η Έλενα, η μητέρα του Κωνσταντίνου, επισκέφθηκε την

Παλαιστίνη. Για να υποστηρίξει αυτό το κίνημα, ο Επίσκοπος Μακάριο της

Αέλιας Καπιτώλιο - όνομα που προέρχεται από την Ιερουσαλήμ μετά την

καταστροφή του και την επακόλουθη ανοικοδόμηση το 130, κατά τη

διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Αδριανού - ο οποίος, κατά τη

διάρκεια της Συνόδου της Νικαίας το 325, της είπε ότι είναι απαραίτητο να

διατηρηθεί και να τιμήσει το πάθος για τον Χριστό καθιστώντας τους

τόπους ιερούς. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Ιερουσαλήμ, η

Έλενα έχει εντοπίσει τις κύριες τοποθεσίες που σχετίζονται με τη γέννηση,

τη ζωή και το θάνατο του Χριστού, συμπεριλαμβανομένου του ενός από

τους Αγίους Τάφους, η απελευθέρωση του οποίου ήταν η πρόθεση

διαφόρων σταυροφοριών.
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Ταξιδεύοντας ως τρόπος ζωής νόημα

Η ιδέα που δείχνει μια αύξηση της νοημοσύνης ως αποτέλεσμα των

ταξιδιών είναι τόσο παλιά όσο Gilgamesh, ο οποίος λόγω των ταξιδιών του

γνώρισε τις χώρες του κόσμου, έγινε σοφός, και έλυσε μυστήρια που ήταν

ανεξήγητα σε εκείνη την εποχή. Ο Στράμπο μίλησε για εκείνους που

αναζητούν το νόημα της ζωής ως άνθρωποι που συνηθίζουν να

«περιπλανώνται στο δάσος» και επαναλαμβάνει μια ιδέα που ήταν

παροιμιώδης τον πρώτο αιώνα π.Χ., όταν έγραψε: «Οι πιο σοφοί ήρωες

ήταν εκείνοι που επισκέφθηκαν πολλά μέρη και περιπλανήθηκαν σε όλο

τον κόσμο. γιατί οι ποιητές θεωρούν μεγάλο επίτευγμα να έχουν δει τις

πόλεις και να γνωρίζουν το μυαλό πολλών ανθρώπων». Ο Οδυσσέας

ταξίδεψε για να επιδιώξει «αρετή και γνώση».

Ως εκ τούτου, μπορεί κανείς να ταξιδέψει για να μελετήσει ή να κάνει

έρευνα, ακολουθώντας το παράδειγμα των προηγούμενων αρχαιολόγων

και εξερευνητών, αλλά και να αμφισβητήσει τον εαυτό τους και να

εμπλουτίσει τον πολιτισμό τους, σύμφωνα με το μεγάλο ταξιδιώτη von

Humboldt, τονίζοντας τη σημασία της άμεσης επαφής με την

ποικιλομορφία και τη φύση.

Η σύγχρονη επιστήμη προέκυψε σε μια εποχή όπου οι ευρωπαίοι

άνθρωποι συνειδητοποίησαν τα ταξίδια τους μέσα και έξω από τα σύνορα

ενός πολιτισμού, σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι λαοί, οι πολιτισμοί, τα φυτά,

τα ζώα και τα τοπία γίνονται αντικείμενα μελέτης.

Σε αυτή τη νέα αναπαράσταση ενός επιστήμονα- ταξιδιώτη, ήταν

υπονοούμενο ότι τα σχόλια και οι σημειώσεις του ήταν αρκετά για να

κατανοήσουν και να προσδιορίσουν τα πράγματα. Τον 20ο αιώνα, η

εικόνα του ταξιδιώτη έχει αποκτήσει επίσης την κοινωνιολογική χροιά του
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«ξένου», έναν ορισμό που εξακολουθεί να περιλαμβάνει εκείνα τα

χαρακτηριστικά που οι αρχαίοι πολιτισμοί θεωρούσαν κατά τον ορισμό του

ταξιδιώτη ως «φιλοσόφου», καθώς και εκείνες τις ιδέες που στην αρχή της

Σύγχρονης Εποχής οδηγούν σε μια ιδιαίτερη αξιοπρέπεια που δόθηκε

στον ταξιδιώτη που συμπεριφέρθηκε ως αντικειμενικός παρατηρητής και

«περιγραφή του κόσμου». Με τη δύναμη της κινητικότητας και της

απόστασης με την οποία μπορεί κανείς να αξιολογήσει και να κρίνει, "ο

ξένος" μπορεί να κατανοήσει τη γενικότητα των σχέσεων.

Σύμφωνα με τον Rimmel, τα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη είναι:

ελευθερία, αντικειμενικότητα, γενίκευση και αφαίρεση. Ο ταξιδιώτης

παρατηρεί και καταγράφει. Μπορεί να περιγράψει την πραγματικότητα

που παρατηρεί και γνωρίζει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανάλογα με

το επίπεδο του πολιτισμού του. Αυτό το είδος της επαφής και η σχέση με

την τοπική κοινότητα πρέπει να αναλυθούν και να αξιολογηθούν

προκειμένου να ερμηνευθεί η ψυχική κατάσταση του ταξιδιώτη, οι

αναστολές του και το δυναμικό ανάπτυξης.

Σε μια προσπάθεια να συνοψίσουμε, αν οι αρχαϊκοί μύθοι

βασίζονταν στον ήρωα των Νομάδων (Gilgamesh, Ηρακλής, Οδυσσέας)

και στους μεγάλους περιπλανώμενους λέκτορες της ανθρωπότητας,

όπως ο Ηρόδοτος ή ο Ibn Battuta, κατά τη διάρκεια των αιώνων

εμφανίστηκε μια έννοια του ταξιδιού για να πει, να γράψει ή να

κινηματογραφικές ιστορίες, ή, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της εποχής

των μεγάλων εξερευνητών , για να μαγεύσουν τους αναγνώστες με

εκπληκτικές ιστορίες από τα εδάφη που βρέθηκαν πρόσφατα.

Η περιγραφή των ταξιδιωτικών εμπειριών δεν συνεπάγεται μόνο την

αναφορά μεγάλων πολεμικών γεγονότων, πολιτικών καταστάσεων,

κοινωνικών φαινομένων ή την περιγραφή όμορφων έργων τέχνης ή
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τοπίων, αλλά και τη δυνατότητα για όλους να λένε προσωπικές εμπειρίες,

να μοιράζονται συναισθήματα, να αποκαλύπτονται μέσα από ταξίδια.

Καταναλωτικά ταξίδια

Κάποιος μπορεί να ταξιδέψει με απομίμηση, επειδή άλλοι το κάνουν

και οι άνθρωποι πρέπει να ακολουθήσουν τα μοντέλα που επιβάλλονται

από τον καταναλωτισμό. Τα ταξίδια ως μαζική κατανάλωση συχνά

συνεπάγονται ένα all-inclusive ταξίδι.

Πολλές χώρες στην Ασία, την Αφρική και τη Νότια Αμερική δέχονται

σοβαρές πιέσεις από την τουριστική βιομηχανία και έπρεπε να αλλάξουν

τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους σύμφωνα με τις τάσεις του μαζικού

καταναλωτισμού.

Ήταν προβλέψιμο ότι σε έναν κόσμο όπου μεγάλες αποστάσεις

μπορούν να διασταυρωθούν σε λίγες ώρες από γρήγορα αεροπλάνα, η

αναζήτηση για πιο «εξωτικούς» προορισμούς ή για το «αδύνατο» έγινε

όλο και πιο διεγερτική.

Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Giancarlo Ligabue, σε πραγματικό

χρόνο πληροφορίες, το διαδίκτυο, παραδόξως εξαλείφει τα μυστήρια,

διαγράφει παραμύθια και μύθους, και κάνει τη ζωή μονότονη,

απασχολημένος και επαναλαμβανόμενες. Το κάνει τόσο κενά που δεν

υπάρχουν. Υπάρχουν βουνά με φανάρια για ορειβάτες, και τουρίστες που

περιμένουν στην ουρά για να επισκεφθούν την έρημο Σαχάρα. Η

πολιτιστική συμβολή των ταξιδιών μπορεί να μεταφραστεί μέσα από την

αυξανόμενη τάση της λατρείας αναμνηστικά, φωτογραφίες και βίντεο που

λαμβάνονται κατά τις διακοπές που εμφανίζονται ως απόδειξη μιας

εμπειρίας που έζησε.
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Έτσι, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μια ψευδαίσθηση γεωγραφία

όπου τα δρομολόγια που προετοιμάζονται από τους ταξιδιωτικούς

πράκτορες σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς έγινε η έκφραση των

υποτακτικών και επιφανειακές συμπεριφορές.

Αποκλίσεις ταξιδιού

Υπάρχουν ταξίδια όπως αυτά που βρίσκονται κάτω από τον ορισμό

του λεγόμενου "σεξουαλικού τουρισμού" που δείχνει αποκλίσεις. Σε αυτές

τις περιπτώσεις, το ταξίδι κρύβει μια αποκόλληση από τις κοινωνικές

τελετουργίες και τα αγαθά του τόπου καταγωγής κάποιου, προκειμένου να

προβάλει το άτομο σε εξαιρετικά διαφορετικές καταστάσεις, όπου η

συνείδηση είναι σιωπηλή, πιστεύοντας ότι, με έναν μυστικιστικό τρόπο,

υπάρχουν νόμοι και ήθη διαφορετικοί από εκείνους της πατρίδας κάποιου.

Ένας κλάδος της κοινωνικής ψυχολογίας μελετά γιατί πολλοί

άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να ταξιδέψουν γύρω. Υπάρχουν

πράγματι πολλές πτυχές της προσωπικότητάς του που μπαίνουν στο

παιχνίδι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, επειδή η αναχώρηση για να

ανακαλύψει τον κόσμο είναι επίσης ένας τρόπος για τους ανθρώπους να

ανακαλύψουν ή να βρεθούν.

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πτυχές της ψυχολογίας των ταξιδιωτών

Το κύριο στοιχείο της ψυχολογίας των ταξιδιωτών είναι η

αυτο-ανακάλυψη. Αυτό ωθεί τους ανθρώπους να ταξιδεύουν με

ευχαρίστηση, να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και την ασφάλεια που

παρέχει, ακόμη και αν είναι για ένα σύντομο χρονικό διάστημα,

προκειμένου να δουν νέα μέρη και να γνωρίσουν νέους ανθρώπους.
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Ωστόσο, η οικοδόμηση της ταυτότητας κάποιου με αυτόν τον τρόπο είναι

μόνο ένας από τους μηχανισμούς κινήτρων που σχετίζονται με τον

τουρισμό, επομένως ισχύει μόνο για όσους συνδέουν το ταξίδι με την ιδέα

της ανακάλυψης και της ένταξης.

Άλλοι μηχανισμοί σχετίζονται με την αυξημένη αυτοεκτίμηση μέσω

του θαυμασμού από εκείνους που έχουν μείνει στο σπίτι. Η αυτοεκτίμηση

αυξάνεται ως αποτέλεσμα της εκτίμησης των εικόνων, ταξιδιωτικές

σημειώσεις, εμπειρίες που έζησε σε εξωτικά μέρη ή προορισμούς που

παρέχουν ευχάριστες αναδρομές για τους περισσότερους ανθρώπους.

Η συζήτηση είναι επομένως χωρισμένη μεταξύ της ψυχολογίας του

τουρίστα και του ενός του ταξιδιώτη, επειδή υπάρχουν κάποιες διαφορές

μεταξύ των δύο. Πρώτα απ 'όλα, όσον αφορά τις ικανοποιητικές ανάγκες,

η πρώτη είναι ικανοποιημένος με την ικανοποίηση των πρωτογενών

αναγκών - τρόφιμα, νερό, σεξ, καθαριότητα - ενώ ο ταξιδιώτης πρέπει να

θρέψει τη νοημοσύνη του. Η ανταμοιβή για την προσπάθειά τους είναι

εντελώς ψυχική ή συνίσταται στην υπέρβαση των ορίων τους. Η

ψυχολογία των ταξιδιωτών χαρακτηρίζεται από μερικά συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά προσωπικότητας: είναι ανήσυχοι, αναζητούν ελευθερία

και βιώνουν ταξίδια με την υψηλότερη ένταση, δεν περιφρονούν τη

μοναξιά, τους αρέσει να είναι λιτοί και να έχουν ελαφριές αποσκευές.

Για τον τουρίστα, από την άλλη πλευρά, τα ταξίδια έχουν αξία μόνο

αν είναι κοινωνικά αναγνωρισμένα, εάν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες

που δημιουργήθηκαν κατά τη στιγμή της αγοράς. Καθώς τα

προγραμματισμένα ταξίδια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, ο τουρίστας

αρχίζει να χάνει τα γενικά χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη και να γίνεται

μέρος της μάζας που ακολουθεί ασυνείδητα τις τάσεις.
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Οι μεγαλύτεροι ταξιδιώτες είναι οι λεγόμενοι λάτρεις της συγκίνησης.

Η ψυχολογία αυτών των ταξιδιωτών είναι αυτή των εξαιρετικά περίεργων

ανθρώπων, που αναζητούν συνεχώς νέα και ενδιαφέροντα ερεθίσματα,

που σημαίνει εκείνους που αναζητούν τους πιο εξωτικούς προορισμούς,

που χρειάζονται έντονα χρώματα και μυρωδιές για να αισθάνονται

πραγματικά «αλλού».

Αυτοί είναι οι άνθρωποι που, παραδόξως, προτιμούν να μην είναι

πολύ άνετα. Στην πραγματικότητα, η έλλειψη άνεσης είναι αυτό που τους

παρέχει περιπέτεια και ρομαντισμό, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που

επιδιώκουν. Ουσιαστικά, το τέλειο ταξίδι είναι το αποτέλεσμα μιας

δύσκολης για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ρομαντισμού, περιπέτειας

και συγκίνησης, αφενός, και ταλαιπωρίας και αδρεναλίνης, από την άλλη.

Οκτώ λόγοι για να ταξιδέψετε

Η ψυχολογία των ταξιδιωτών χαρακτηρίζεται από οκτώ κύριους

λόγους οι οποίοι, σε συνδυασμό διαφορετικά, καθορίζουν τη θέληση για

ταξίδια και την επιλογή του προορισμού.

Υποκειμενικοί ψυχολογικοί λόγοι: χαλάρωση, εστίαση στον εαυτό του και

ανάπαυση αντιπροσωπεύουν κίνητρα που σχετίζονται με την εμπειρία και

τις ανάγκες του ατόμου.

Διαπροσωπικοί λόγοι: συνάντηση νέων ανθρώπων, εύρεση συνεργάτη,

ενίσχυση προϋπάρχοντες φιλίες.

"Απόδραση" Λόγοι: εγκατάλειψη πολύπλοκων καταστάσεων που πρέπει

να χειριστεί κανείς, αφήνοντας μια δύσκολη σχέση ή μια κρίση,

δραπετεύοντας από την καθημερινή ζωή?
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Φυσιολογικοί λόγοι: επιδίωξη σωματικής ευεξίας, ιατρικών ή αισθητικών

διαδικασιών;

Περιβαλλοντικοί λόγοι: επίσκεψη σε μη απολυμανθεί μέρη, αναπνοή

φρέσκου αέρα·

Λόγοι εξερεύνησης: ικανοποίηση των αναγκών μιας νέας εμπειρίας?

Λόγοι καταστατικού: προβολή των οικονομικών δυνατοτήτων κάποιου,

έχοντας τις ίδιες εμπειρίες με τη δική τους ομάδα κοινωνικής αναφοράς·

Πολιτιστικοί λόγοι: μάθηση νέων πραγμάτων, πολιτιστικός εμπλουτισμός.

Γιατί ταξιδεύουν οι άνθρωποι;

Ο ταξιδιώτης χαρακτηρίζεται συνήθως από ορισμένα

χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αναζητά την ελευθερία και η ζωή

ταξιδεύει ως μια απόλυτη εμπειρία. Ο ταξιδιώτης είναι ένα εξαιρετικά

περίεργο άτομο, που αναζητά συνεχώς νέες αισθήσεις, συναισθήματα και

ερεθίσματα. Το τέλειο ταξίδι είναι το αποτέλεσμα μιας δύσκολης

ισορροπίας μεταξύ ρομαντισμού, περιπέτειας και συγκίνησης, αλλά και

λίγος φόβος και ταλαιπωρία. Επειδή αυτοί που δεν ταξιδεύουν μόνο όταν

πηγαίνουν διακοπές, ταξιδεύουν με την καρδιά τους, εμπλέκονται,

βιώνουν συναισθήματα και αισθήσεις που τους κάνουν να αισθάνονται

πραγματικά ζωντανοί.

Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης ταξιδεύει για να χαλαρώσει και να

ξεκουραστεί, αλλά και για να αναζητήσει σωματική ευεξία και να δει νέα

μέρη, ικανοποιώντας έτσι την ανάγκη για νέες εμπειρίες. Και τελευταίο

αλλά εξίσου σημαντικό, ταξιδεύει για να αναπτυχθεί από πολιτιστική και

προσωπική άποψη.

Όταν ένα άτομο ταξιδεύει, αισθάνονται συνδεδεμένοι με ένα είδος

αρμονίας που του επιτρέπει να ζει έξω από τη ρουτίνα και τους
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κανονισμούς, ψάχνοντας για ένα ηλιοβασίλεμα ή περιμένοντας μια

ανατολή του ηλίου, τροφοδοτώντας το μυαλό και την ψυχή τους, δίνοντας

ζωή σε νέα ερεθίσματα.

Προσωπικότητα ταξιδιωτών

Θα μπορούσαν ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας να

επηρεάσουν την επιλογή να ταξιδέψουν; Οι περισσότερες προσεγγίσεις

της ψυχολογίας του τουρισμού επικεντρώνονται στην ανάλυση κυρίως

των κινήτρων, των προσδοκιών και της ικανοποίησης των ταξιδιωτών.

Αλλά θα μπορούσαν αυτά τα στοιχεία να επηρεαστούν από τα κυρίαρχα

χαρακτηριστικά προσωπικότητας του κάθε ταξιδιώτη; Ως εκ τούτου, τα

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που επηρεάζουν τις πιο ταξιδιωτικές

προσδοκίες είναι η φαντασία και η ενσυναίσθηση των ταξιδιωτών, τα

οποία είναι πολύ σημαντικά στη διαδικασία οικοδόμησης προσδοκιών.

εκείνοι που έχουν μια ζωηρή φαντασία και ενσυναίσθηση αναμένουν να

κάνουν νέους φίλους και να γνωρίσουν μια νέα κουλτούρα και να έχουν

χαρακτηριστικά προσωπικότητας που είναι πολύ διαφορετικά από

εκείνους που προτιμούν μια χαλαρωτική διακοπές.

Όσον αφορά τη διαμονή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, οι γυναίκες

είναι πιο απαιτητικές όσον αφορά τις συνθήκες επιτόπου από τους

άνδρες· ενώ η επιλογή κάμπινγκ επιλέγεται από το 14% των ανδρών, μόνο

το 8% των γυναικών θα το επιλέξουν. Επίσης, η γεωγραφική προέλευση

είναι ένας σχετικός παράγοντας, καθώς οι Ευρωπαίοι προτιμούν να

μείνουν σε ένα bed & breakfast (37%), ενώ οι Αμερικανοί προτιμούν να

μείνουν σε ξενοδοχεία.
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Το πιο διακριτικό χαρακτηριστικό προσωπικότητας ήταν ο αμυντικός

μηχανισμός, στην πραγματικότητα, οι πιο αμυντικοί άνθρωποι προτιμούν

να μείνουν σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο ή ένα bed and breakfast, ενώ οι

λιγότερο αμυντικοί προτιμούν να κατασκηνώσουν. Το 34% των ανδρών

προτιμούν να ταξιδεύουν μόνοι τους σε σύγκριση με το 23% των γυναικών

που θα επέλεγαν το ίδιο· ενώ το 31% των γυναικών εξέφρασαν την

προτίμησή τους να ταξιδεύουν με τον σύντροφό τους ή με την οικογένειά

τους, επιλογή που επέλεξε μόνο το 24% των ανδρών. Οι Ευρωπαίοι

προτιμούν να ταξιδεύουν με τον σύντροφό τους ή την οικογένειά τους

(35%) ενώ οι Αμερικανοί προτιμούν να ταξιδεύουν μόνοι ή με έναν φίλο

(37%). Οι άνθρωποι που είναι πολύ αμυντικοί προτιμούν να ταξιδεύουν με

το σύντροφό τους / οικογένεια και σε μια ομάδα.

Πολύ εσωστρεφείς άνθρωποι προτιμούν να ταξιδεύουν μόνοι τους,

αυτό είναι μια πολύ σημαντική πτυχή που πρέπει να τηρούνται μέσα σε

όλα τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός μόνο

ταξιδιώτη? εκείνοι που ταξιδεύουν μόνοι τους έχουν μια κοινωνική

περιέργεια, αλλά και μια φυσική τάση να είναι μόνοι με τις σκέψεις τους.

Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι οι άνθρωποι που προτιμούν να

ταξιδεύουν μόνοι τους είναι πολύ δυναμικοί και δείχνουν χαμηλό επίπεδο

ευπάθειας.

Πώς οργανώνει κανείς το ταξίδι;

Μόλις αποφασίσουν να πάνε σε ένα ταξίδι, οι άνθρωποι κάνουν μια

σύγκριση μεταξύ ενός ιδανικού εαυτού και ενός πραγματικού εαυτού, ή

όπως kaplan δηλώνει: "η εικόνα του ταξιδιού θέμα αποδίδεται στην

αναπαράσταση της πραγματικότητάς του και την εικόνα του εαυτού του,
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μια έννοια που φέρνει μια σειρά από προσδοκίες, ταυτότητες, σύμβολα

κατάστασης και κοινωνικές συμβάσεις της σκοπιμότητας.

Η τουριστική εμπειρία μπορεί να αλλάξει ή να επιβεβαιώσει την ιδέα

ότι οι άνθρωποι έχουν για τον εαυτό τους, μπορεί να επιτρέψει την

έκφραση του εαυτού ή ακόμη και την έκφραση ενός alter ego και, όπως

συμβαίνει πάντα στη ζωή, αυτό μπορεί να μην οδηγήσει στην καλύτερη

εμπειρία. Η επιλογή του να πάει σε ένα ταξίδι δεν περιλαμβάνει μόνο το

τουριστικό πακέτο ένα άτομο θα αγοράσει, αλλά και την εικόνα του εαυτού

το άτομο επιλέγει να βιώσει. Αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα

θέματα βλέπουν τον εαυτό τους στις διακοπές, μπορεί εύκολα να

προσδιορίσει το είδος των προσδοκιών που χτίστηκαν πριν αποφασίσει

το είδος της εμπειρίας με την οποία θα πειραματιστεί το θέμα. Για

παράδειγμα, αν ένα άτομο ταυτίζεται με την εικόνα του εαυτού του "μια

νυχτερινή αγορά στην Ταϊλάνδη", μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η

απάντηση θα ακολουθήσει την προσδοκία του "να γνωρίσουν μια νέα

κουλτούρα", ενώ ένα "ταξίδι στις Άνδεις" συμβάλλει στην "εξέταση της

φύσης".

Το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που κάνει διάκριση στην

εικόνα του εαυτού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού περισσότερο είναι η

αμυντική πλευρά. Σε κάθε επιλογή μπορεί να υπάρχουν φυσιολογικοί

λόγοι, όπως η ανάγκη να χαλαρώσετε και να επαναφορτίσετε, οι οποίοι

επίσης συχνά σχετίζονται με την ανάγκη να ξεφύγουν από την καθημερινή

ζωή και τις διαπροσωπικές ανάγκες, οι οποίες μπορούν να απεικονιστούν

ως κάνοντας χρόνο για να είναι με την οικογένεια και τους αγαπητούς, σε

σύγκριση με αυτό που κάνει συνήθως, και λαμβάνοντας το χρόνο να

κάνουν νέους φίλους. Κάθε άτομο μπορεί να έχει ψυχολογικούς λόγους,

όπως η ανάγκη να βρεθεί, αυτο-παρατήρηση και αυτο-ακρόαση? και
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κοινωνικούς λόγους, όπως το κύρος, η ιδέα της διεκδίκησης αυτού του

ιδανικού εαυτού. Η δυνατότητα εφαρμογής συμπεριφορών που συνήθως

δεν αναλαμβάνονται, επειδή μπορεί να μην γίνονται πολύ κατανοητές από

την κοινωνία ή δεν είναι σύμφωνες με την καθημερινή εικόνα κάποιου,

μπορεί να γίνει κατανοητή λίγο ως ένας τρόπος διαφυγής των κοινωνικών

περιορισμών, παρά εκείνων της ρουτίνας της καθημερινής ζωής.

Το κοινωνικό φαινόμενο της εποχής μας, σε αντίθεση με αυτό της

δεκαετίας του '70-80, προσδιορίζει τα ταξίδια ως μια στιγμή κατά την οποία

ένα άτομο μπορεί πραγματικά να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του,

αναζητώντας τον πραγματικό εαυτό του ενώ ταξιδεύει θεωρείται ως μια

στιγμή κατά την οποία ο ταξιδιώτης έχει το χρόνο και τα μέσα να ακούσει

τις δικές του ανάγκες και τις αδυναμίες, μια δραστηριότητα που είναι πολύ

δύσκολη στο χαοτικό πλαίσιο στο οποίο ζουν οι άνθρωποι στις μέρες μας.

Η ταξιδιωτική εμπειρία περιέχει ορισμένα στοιχεία που σχετίζονται

με την εμπειρία από μόνη της, και όχι με τα κίνητρα. Δεν μπορεί να γίνει

γνωστό σε ποιο βαθμό τα ταξίδια θα αλλάξουν αυτούς τους τομείς, αλλά

αυτή η πτυχή μπορεί να προβληθεί ανάλογα με το σενάριο και το πλαίσιο

που πρόκειται να βιώσει ένα άτομο, αλλά σε αυτή την περίπτωση,

μπορούν να θεωρηθούν ως προσδοκίες που είχαν φανταστεί ή

κατασκευαστεί. Ο ισχυρός αντίκτυπος συμβαίνει όταν το άτομο

επιστρέφει; ο αντίκτυπος συνήθως προκαλεί την αλλαγή αυτών των

τομέων.

Ταξιδεύοντας μπορεί κανείς να βιώσει τα όριά τους, όπως τα φυσικά

όρια, όπως κόπωση, αντίσταση, το κρύο ή τη θερμότητα? κοινωνικά όρια,

που μπορεί να είναι οι σχέσεις με αυτούς με τους οποίους οι άνθρωποι

ταξιδεύουν ή να γνωρίσουν μια νέα κουλτούρα με διαφορετικούς ρυθμούς,

διαφορετικές συμβάσεις. Ο εαυτός στο εσωτερικό δεν μπορεί να
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προβλεφθεί, δεν μπορεί ποτέ να προβλεφθεί τι θα προκαλέσει ένα ταξίδι

μέσα σε όλους. Υπάρχουν εμπειρίες που αλλάζουν τους ανθρώπους με

κάποια ταχύτητα και με συγκεκριμένο αντίκτυπο που μόνο ένα τραύμα

μπορεί να έχει, ωστόσο, ευτυχώς, σχεδόν πάντα τα ταξίδια σχετίζονται με

θετική αλλαγή. Κατά τη γνώμη μου, ως ψυχολόγος και ταξιδιώτης,

πιστεύω ότι ένα ταξίδι μπορεί να έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή

του Εαυτού, μπορεί να έχει ισχυρό και βαθύ αντίκτυπο, ωστόσο, στο τέλος

του ταξιδιού, οι άνθρωποι θα πρέπει να καθοδηγούνται πίσω στην

πραγματικότητα, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι αυτή η εμπειρία οδηγεί

σε πραγματική αλλαγή ή τουλάχιστον σε μια διαφορετική αυτογνωσία.

Η συνήθεια της αναζήτησης τόπων που μπορούν να επιτρέψουν

την ανακάλυψη μιας νέας πραγματικότητας, μακριά από την εγκόσμια

καθημερινή ζωή, είναι ένα μέσο «ξεχνώντας» ποιος είναι, πού ζουν, ποιοι

ζουν γύρω τους, και, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, είναι σε θέση να

αναπνεύσουν έναν διαφορετικό αέρα, να βιώσουν διαφορετικούς τόπους,

πολιτισμούς, έθιμα και παραδόσεις.

Ταξιδεύοντας στη Σύγχρονη Εποχή, η οποία έχει γίνει πλέον

ρουτίνα, έχει αλλάξει ριζικά την ιστορική και κοινωνική μορφή του

ταξιδιώτη, όπως μπορεί να παρατηρηθεί σε διάφορες ετυμολογίες, οι

οποίες έχουν τονίσει την αναδιάρθρωση αυτού του όρου με την πάροδο

του χρόνου.

Τέλος, πρέπει να φανταστεί κανείς ότι αυτό που οι άνθρωποι

βιώνουν σήμερα ως ελευθερία και έχει γίνει τεχνικά ένα μαζικό φαινόμενο,

στο παρελθόν έχει προκαλέσει δυσκολίες στη μετεγκατάσταση, σημαντική

δυσφορία, περιπέτειες σε αναζήτηση άγνωστων εδαφών, η οποία μάλιστα

συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους για την επιβίωση.
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Αλλά γιατί οι άνθρωποι ταξιδεύουν και, το πιο σημαντικό,

πρέπει πάντα να έχει έναν τελικό στόχο;

Από αυτά τα ερωτήματα πρέπει να αποκλειστεί ο σκοπός του

καταναλωτή που θα δώσει ένα βαθύτερο νόημα στο μέλλον. Στην

πραγματικότητα, είναι ένας ψεύτικος τρόπος για να ταξιδέψουν αν

κάποιος πηγαίνει κάπου μόνο και μόνο για να είναι σε θέση να μιλήσει γι

'αυτό όταν επιστρέφουν, αναφέροντας μια σειρά από ονόματα και μέρη

που προορίζονται να ξεχαστούν μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα,

αλλά η οποία, κατά τη στιγμή της ομιλίας, μπορεί να εντυπωσιάσει τον

ακροατή.

Υπονοείται ότι αυτός ο τρόπος μετακίνησης ικανοποιεί την ανάγκη

για διακοπές, αλλά είναι επίσης μακριά από εκείνα τα στοιχεία που

αντιπροσωπεύουν το θεμέλιο ενός ταξιδιού, που σημαίνει τις προσδοκίες

του άγνωστου.

Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει μέτρηση ενός ταξιδιού από την άποψη

των χιλιομέτρων: κάθε τόπος μπορεί να γίνει ο εκλεκτός τόσο για να

επαναπροσδιορίσει την κοσμοθεωρία του ουάρσιου όσο και για να βρει το

δικό του κέντρο του εαυτού του. Το ρεπερτόριο είναι τεράστιο: από τις

περιοχές των πέντε ηπείρων σε εκείνες του νου, της παράδοσης, της

κοινότητας και της ταυτότητας.

Επιπλέον, ο τύπος του ταξιδιώτη δεν καθορίζει απαραίτητα την

επιλογή του προορισμού. Η προσωπικότητα κάποιου, οι κατευθύνσεις της

κίνησης, πέρα από το σκοπό τους, χαρακτηρίζονται πάντα από τρεις

βασικές στιγμές: την αναχώρηση, το ταξίδι και την επιστροφή στην

πατρίδα. Αν από ιστορική και ανθρωπολογική άποψη, αυτές οι τρεις

φράσεις βασίζονται σε πολλαπλές και ποικίλες σημασίες (ανακάλυψη,
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κατάκτηση, εκμετάλλευση, περιπέτεια, περιπλάνηση, εξορία,

μετανάστευση), το θέμα της κυκλικότητας περιλαμβάνει συνεχώς

νοσταλγία, την επιθυμία να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Στη λογοτεχνία, ένας από τους πιο διάσημους ήρωες που

μετατρέπει το ταξίδι του σε ένα μέρος από όπου μπορεί να επιστρέψει

είναι ο Οδυσσέας, ο οποίος γιορτάζει το θέμα της νοσταλγίας σε όλες τις

δυσκολίες του, γνωστός για την εγκατάλειψη του δώρου της αθανασίας,

της ευτυχίας και του πλούτου για να επιστρέψει στο λιμάνι. Στην ιδέα της

επανένωσης με τον τόπο αναχώρησης, το μερικό και προσωρινό ταξίδι

αποκτά μια εκπαιδευτική και διαμορφωτική αξία. Η εγκατάλειψη και η

έξοδος από το σπίτι κάποιου αποτελούν ουσιαστικές στιγμές εκκίνησης

για πνευματική και ηθική ανάπτυξη. Αυτοί οι τρόποι μεταβάλλονται από το

ch ange κάποιουτης διάθεσης και των συναισθημάτων, και μαρτυρούν

τους ακούραστους συσχετισμούς μεταξύ της υποκειμενικότητας (εγώ) και

του κόσμου στον οποίο κάποιος ζει.

Σε αυτό το σημείο, το ταξίδι αναδεικνύει μια βαθύτερη διάσταση,

διότι απαιτεί την κατεύθυνση της εσωτερικής διαδρομής και τη σχέση

μεταξύ του εαυτού και του κόσμου. James Hillman αποκαλεί αυτή την

ψυχολογική επένδυση"αν είναι αλήθεια ότι η ψυχή συνδέεται με την

εμβάθυνση των γεγονότων, αυτά τα γεγονότα δεν είναι μόνο σε εμάς, αλλά

μπορεί να είναι μέσα στον κόσμο." Ως εκ τούτου, σε συναισθηματικό

επίπεδο, κάθε μέρος μπορεί να μεταδώσει μια συγκεκριμένη δύναμη και

να προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα: έτσι, το ταξίδι γίνεται ο

καλύτερος τρόπος για να πάρει από τον εαυτό του για να συναντήσει τον

κόσμο, να διερευνήσει περιβάλλοντα που μπορεί να ενεργοποιήσει

διαφορετικές νοοτροπίες και αυτο-προβληματισμού. Φυσικά, οι ατομικές

προτιμήσεις θα κατευθύνουν τον τελικό στόχο, η άσκηση της ψυχής στην
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παρατήρηση άγνωστων πραγμάτων μπορεί να κατευθυνθεί σε φυσικά

στοιχεία, έτσι πληθυντικός και διαφορετικός σε γεωγραφικά πλάτη και

ανθρώπινους μετασχηματισμούς του τοπίου, ή να ζήσουν πιο απλά στους

δικούς τους κοινωνικούς χώρους (χωριά, πόλεις).

Robert Walser δηλώνει ότι:"Κάθε περίπατος είναι γεμάτη με

φαινόμενα πολύτιμα για να δείτε και να αισθανθείτε. Ένας ευχάριστος

περίπατος τις περισσότερες φορές βρίθει από εικόνες και ζωντανά

ποιήματα, με μαγείες και φυσικές ομορφιές, ας είναι πάντα τόσο μικρές. ...

Χωρίς το περπάτημα και την περισυλλογή της φύσης που συνδέεται με

αυτό, χωρίς αυτή την εξίσου νόστιμη και επιπλήξει αναζήτηση, θεωρώ τον

εαυτό μου χαμένο, και είμαι χαμένος».

Ως εκ τούτου, η απάντηση στο ερώτημα Γιατί οι άνθρωποι

ταξιδεύουν; μπορεί να εκφραστεί μέσω μιας συνοπτικής δήλωσης: να

ανακαλύψουν τον κόσμο, τα ανθρώπινα όντα και τους εαυτούς τους.

Έτσι, οι άνθρωποι ταξιδεύουν ως ένας τρόπος για να ξεφύγουν από

την καθημερινή ζωή και ως μια ευκαιρία να βιώσουν εξαιρέσεις, σε

αντίθεση με τους κανόνες της καθημερινής ζωής? ως εκπαίδευση προς

την αυτοσυγκράτηση (συσκευασία μιας βαλίτσας)· ως γνωστικό ερέθισμα

για τη μάθηση και τη γνώση, και ως εμπλουτισμό της φαντασίας και του

ανοικτού πνεύματος.

Αλλά επίσης, ένα ταξίδι που υποστηρίζει την κατασκευή μιας

διαδικασίας μετασχηματισμού, μιας περιορισμένης απόσπασης, που

βοηθά το άτομο να πιστέψει ότι μπορεί να προχωρήσει λίγο μπροστά και

που τον βοηθά να μετρήσει καλύτερα τη ζωή του.
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1.5. Μια εννοιολογική προσέγγιση

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ορίζει τον αγροτικό τουρισμό ως

«μια μορφή τουρισμού που περιλαμβάνει κάθε τουριστική δραστηριότητα

που οργανώνεται και διεξάγεται στην αγροτική περιοχή από τον τοπικό

πληθυσμό και αξιοποιεί τους τοπικούς τουριστικούς πόρους (φυσικούς,

πολιτιστικούς-ιστορικούς, ανθρώπινους) καθώς και τις τουριστικές δωρεές

και δομές, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και των αγροτουρικών

αγρουρισμού».

Σύμφωνα με τον J.W. Kloeze, ο αγροτικός τουρισμός είναι μια έννοια

που περιλαμβάνει όλες τις τουριστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν

χώρα σε αγροτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας, ο αγροτικός τουρισμός

ορίζεται ως η κεφαλαιοποίηση των αγροτικών περιοχών, των φυσικών

πόρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των τοπικών λαϊκών παραδόσεων,

των αγροτικών κατοικιών και προϊόντων, τα εμπορικά σήματα των οποίων

αντικατοπτρίζουν την περιφερειακή ταυτότητα και καλύπτουν την ανάγκη

του καταναλωτή για στέγαση, τροφή, ψυχαγωγία και άλλες υπηρεσίες, με

στόχο τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την κατάλληλη ανταπόκριση στην

ανάγκη για νέους τρόπους διασκέδασης της σύγχρονης κοινωνίας.

Υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των αγροτικών περιοχών

από τη μια χώρα στην άλλη, από τη μια περιοχή στην άλλη ανάλογα με το

φυσικό περιβάλλον, την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που αντιμετωπίζει

η χώρα ή η περιοχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά οδήγησαν σε διάφορες

μορφές δραστηριοτήτων και προϊόντων αγροτικού τουρισμού που

προσφέρονται στην τουριστική αγορά.
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Το φαινόμενο του αγροτικού τουρισμού δεν είναι νέο. Για τους

λάτρεις της φύσης, η επιθυμία να εξερευνήσουν και να περάσουν τον

ελεύθερο χρόνο και τις διακοπές τους "στην ύπαιθρο" ήταν μια

παλαιότερη ανησυχία. Αυτό που είναι στην πραγματικότητα νέο είναι ο

τρόπος με τον οποίο αυτή η μορφή τουρισμού έχει εξελιχθεί τόσο

ποσοτικά όσο και ποιοτικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Η επέκταση που γνώρισε ο αγροτικός τουρισμός στα τέλη του 19ου

αιώνα καθορίστηκε από δύο λόγους: την αναζωογόνηση και την ανάπτυξη

των αγροτικών περιοχών, αφενός, και αφετέρου τη μορφή εναλλακτικού

τουρισμού σε σύγκριση με τον παραδοσιακό, κλασικό ή μαζικό τουρισμό.

1.5.1 Η έννοια του αγροτικού τουρισμού

Η έννοια του αγροτικού τουρισμού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο

Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΕ), χρησιμοποιείται όταν ο αγροτικός

πολιτισμός αποτελεί βασικό συστατικό του προσφερόμενου προϊόντος.

Χαρακτηριστικό του τουριστικού προϊόντος στον αγροτικό τουρισμό είναι η

επιθυμία να προσφέρουμε στους επισκέπτες μια εξατομικευμένη επαφή,

μια εικόνα του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος στην αγροτική

περιοχή, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα - όσο το δυνατόν περισσότερο

- να συμμετέχουν σε καθημερινές δραστηριότητες και έθιμα της τοπικής

κοινότητας.
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Σύμφωνα με ψυχολόγους, ο αγροτικός τουρισμός είναι μια ιδιαίτερη

μορφή τουρισμού στην οποία η έμφαση δίνεται στην ανθρώπινη πλευρά.

Ο τουρίστας θεωρείται πραγματικός επισκέπτης, φίλος, και η ανθρώπινη

επαφή είναι ζωτικής σημασίας. Ο τουρίστας πρέπει να ανταποκριθεί σε

αυτή τη φιλοξενία με σεβασμό και σεβασμό για την αγροτική κοινότητα.

Οι κοινωνιολόγοι πιστεύουν ότι ο αγροτικός τουρισμός μπορεί να

ασκηθεί υπό τις συνθήκες της κανονικής ανάπτυξης της αγροτικής ζωής.

Ο τουρίστας θα γνωρίσει το άτομο, την καθημερινή του ζωή, τον αγροτικό

πολιτισμό. Για το λόγο αυτό, οι τουριστικές ρυθμίσεις στο αγροτικό

περιβάλλον πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στην αγροτική κοινότητα, η

μόνη που μπορεί να διατηρήσει αμετάβλητο τον αγροτικό χώρο. (Mac I.,

Πετρέα Ρόντιτσα, Πετρέα Δ., 1999).

Ένας γενικός ορισμός θα ήταν ότι ο αγροτικός τουρισμός είναι η

τουριστική δραστηριότητα που ασκείται στις αγροτικές περιοχές που

αντιμετωπίζεται σε όλη την πολυπλοκότητά της. Η δραστηριότητα αυτή

πρέπει να διασφαλίζει τη διαιώνιση των ειδικών αξιών αυτής της

περιοχής, καθώς και την ικανοποίηση των συμφερόντων εκείνων που

προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες, αλλά και εκείνων που είναι

δικαιούχοι. (Mac I., Πετρέα Ρόντιτσα, Πετρέα Δ., 1999)

Κατά τη γνώμη ορισμένων συγγραφέων από την Ευρωπαϊκή

Ένωση (http://www.ruraleurope.org) υπάρχουν δύο τάσεις:

- Εάν τα οφέλη που προκύπτουν από την τουριστική

δραστηριότητα ανήκουν στην τοπική κοινότητα,

χρησιμοποιείται η έννοια του αγροτικού τουρισμού ή του
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τουρισμού στην ύπαιθρο, αλλά εάν ανήκουν αποκλειστικά

στους αγρότες, χρησιμοποιείται ο όρος αγροτουρισμός·

- Η δεύτερη τάση βασίζεται στην ποικιλία των στοιχείων που

αποτελούν την τουριστική προσφορά. Ο όρος αγροτικός

τουρισμός χρησιμοποιείται όταν ο αγροτικός πολιτισμός

αντιπροσωπεύει το βασικό συστατικό του τουριστικού

προϊόντος που προσφέρεται. Ανάλογα με το στοιχείο (που

ανήκει στον αγροτικό πολιτισμό) που κατέχει το μεγαλύτερο

μερίδιο, χρησιμοποιείται επίσης η έννοια του αγροτουρισμού,

του πράσινου ή οικολογικού τουρισμού, του γαστρονομικού,

ιππικού, ναυτικού, πολιτιστικού τουρισμού κ.λπ.

Μια σαφής αιτία του λόγου για τον οποίο δεν μπορεί κανείς να έχει

σαφή οριοθέτηση του αγροτικού τουρισμού σε ευρωπαϊκή κλίμακα είναι η

χρήση διαφορετικών νοημάτων ανάλογα με τη χώρα στην οποία

εφαρμόζεται.

Μελέτες που διεξήχθησαν σχετικά με τον αγροτικό τουρισμό στις

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των

εννοιών που σχετίζονται με την έννοια του αγροτικού τουρισμού, ειδικά για

κάθε χώρα.

Για παράδειγμα:

- Στην Ιταλία, ο αγροτικός τουρισμός είναι γνωστός ως μια μορφή

εκδήλωσης των «πράσινων διακοπών» και έχει ως κύριο στοιχείο

του αγροτουρισμό. Η στέγαση γίνεται σε γεωργικές δομές

τουυρισμού, εκ των οποίων πάνω από το 45% είναι εκμεταλλεύσεις

όπου ασκείται βιολογική γεωργία. Οι άλλες δομές είναι τα νοικοκυριά
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και τα πανδοχεία που συνδυάζουν τις γεωργικές δραστηριότητες με

την ιταλική μαγειρική τέχνη, κάστρα ή οινοποιεία?

- Στην Κύπρο, αγροτικός τουρισμός σημαίνει διαμονή σε δωμάτια

διακοσμημένα με παραδοσιακά έπιπλα, στα γραφικά χωριά του που

περιβάλλονται από αμπελώνες, με παραδοσιακό πρωινό με ελιές,

αμύγδαλα, σύκα, ημερομηνίες.

- Στη Ρουμανία, ο αγροτικός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού

που αναπτύχθηκε από το μηδέν, κατά τα πρώτα χρόνια μετά το '90,

ακολουθώντας το γαλλικό μοντέλο, και είναι γνωστή ως μια μορφή

εκδήλωσης των "διακοπών της υπαίθρου", "διακοπές με γοητεία".

Κύριο συστατικό του είναι ο αγροτουρισμός·

- Στις Κάτω Χώρες, ο αγροτικός τουρισμός σημαίνει ιδίως γεωργικά

καταλύματα όπου οι περισσότερες από τις προσφερόμενες

υπηρεσίες σχετίζονται με ποδηλατικές διαδρομές ή ιππασία·

- Στην Ελλάδα, αγροτικός τουρισμός σημαίνει διαμονή σε

παραδοσιακά επιπλωμένα δωμάτια, με παραδοσιακό πρωινό, που

συνήθως παρασκευάζεται από σπιτικά προϊόντα.

- Στην Αγγλία, ο αγροτικός τουρισμός περιλαμβάνει τις αγροτικές

διακοπές, αλλά και το ενδιαφέρον για τις διακοπές στη φύση, την

τέχνη και την κληρονομιά εκπαιδευτικά ταξίδια, το κυνήγι και την

αλιεία?

- Στην Ουγγαρία χρησιμοποιείται ο όρος "τουρισμός χωριών". Οι

μόνες δραστηριότητες και υπηρεσίες που προσφέρονται στα χωριά

περιλαμβάνονται σε αυτό το είδος τουρισμού, αντίστοιχα

καταλύματα σε χαμηλές τιμές, συμμετοχή σε γεωργικές

δραστηριότητες ή άλλους τύπους τοπικών δραστηριοτήτων·
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- Στη Σλοβενία, η σημαντικότερη μορφή αγροτικού τουρισμού είναι ο

αγροτικός τουρισμός, όπου οι επισκέπτες ζουν είτε με την οικογένεια

των αγροτών είτε σε ξενώνες, αλλά επισκέπτονται το αγρόκτημα για

να δειπνήσουν ή να εξερευνήσουν το αγρόκτημα·

- Στη Φινλανδία σημαίνει ενοικίαση εξοχικών σπιτιών ή παροχή

υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές, όπως τρόφιμα ή μεταφορές.

Ο αγροτικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως αυτός ο τύπος

τουρισμού που ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- λαμβάνει χώρα σε αγροτικές περιοχές·

- είναι αγροτική από λειτουργική άποψη, που σημαίνει ότι αποτελείται

από τα χαρακτηριστικά του αγροτικού κόσμου·

- περιλαμβάνει την επαφή με τη φύση και τον φυσικό κόσμο, την

πολιτιστική κληρονομιά, την κοινωνία και τις παραδοσιακές

πρακτικές·

- είναι αγροτική ως κλίμακα, που σημαίνει ότι έχει μικρές διαστάσεις,

κτίρια, οικισμούς και ροές·

- έχει παραδοσιακό χαρακτήρα, που αναπτύσσεται αργά και

οργανικά, σε στενή σχέση με τις τοπικές οικογένειες·

- συνήθως ελέγχεται και αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο για τη

μακροπρόθεσμη βελτίωση των τοπικών κοινοτήτων·

- ποικίλλει, που αντιστοιχεί στην πολυπλοκότητα του αγροτικού

περιβάλλοντος.

Ο αγροτικός τουρισμός στο σύνολό του περιλαμβάνει ένα ευρύ

φάσμα επιλογών διαμονής, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, εορτασμών,

αθλητισμού και ψυχαγωγίας, όλα σε ένα τυπικό αγροτικό περιβάλλον.
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Έχει γίνει μια σαφώς καθορισμένη οικονομική δραστηριότητα στην

Ευρώπη που έχει δει συνεχή ανάπτυξη και μέσω της εξέλιξής της έχει

συμβάλει στην ευημερία των αγροτικών κοινοτήτων.

Διάγραμμα 1 - Θέση του αγροτικού τουρισμού

Αυτή η μορφή τουρισμού αναπτύχθηκε λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών

χαρακτηριστικών των τριών κύριων στοιχείων που ανταγωνίζονται κατά

την εκτέλεση της τουριστικής πράξης:

- τον αγροτικό χώρο ως υποστήριξη της διαδικασίας διαβίωσης και

διεξαγωγής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων·

- ο αγροτικός πληθυσμός ως στοιχείο της μονιμότητας των λαϊκών

εθίμων και παραδόσεων των χωριών·
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- τα φυσικά προϊόντα που ικανοποιούν τις προσωπικές απαιτήσεις

και εκείνες της τουριστικής προσφοράς, που προορίζονται για τους

ανθρώπους που έρχονται ως επισκέπτες.

Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα των

αγροτικών περιοχών πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις

ιδιαιτερότητες του τοπίου. Το περιβάλλον αντιπροσωπεύει την «πρώτη

ύλη», το αντικείμενο και το πεδίο της τουριστικής δραστηριότητας.

Ο αγροτικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός είναι δύο διαφορετικές

έννοιες, αν και ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν ότι είναι πανομοιότυπες.

Αυτές οι έννοιες είναι παρόμοιες μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο μετά το

οποίο γίνονται διαφορετικές. Ο αγροτικός τουρισμός καλύπτει μια πολύ

μεγαλύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του αγροτουρισμό.

Διάγραμμα 2 - Συνιστώσες του αγροτικού τουρισμού

Ο αγροτουρισμός είναι μια μικρότερη έννοια, ενσωματωμένη στον

αγροτικό τουρισμό και αναφέρεται σε όλες τις τουριστικές υπηρεσίες που

παρέχονται και σχετίζονται άμεσα με το αγροτικό νοικοκυριό,

επωφελούμενος από ένα φυσικό και γραφικό περιβάλλον και
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πολιτιστικές-ιστορικές αξίες, παραδόσεις και έθιμα που υπάρχουν στο

περιβάλλον του χωριού. Ο αγροτουρισμός επιτυγχάνεται με την

αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, των υπηρεσιών στέγασης, των

υπηρεσιών που παρέχονται από νοικοκυριά ή αγροτουρισμού μέσω

τουριστικών προγραμμάτων. Στους τουρίστες θα σερβίρονται

παραδοσιακά μενού παρασκευασμένα από προϊόντα που παράγονται σε

φυσικές συνθήκες, με υψηλή βιολογική αξία, καθώς και την ευκαιρία να

παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν σε μια σειρά από οικιακές

δραστηριότητες και μια σειρά από παραδοσιακά έθιμα στην περιοχή.

Οπολιτιστικός τουρισμός , συνιστώσα του αγροτικού τουρισμού,

είναι μια μορφή τουρισμού που ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, τα

πολιτιστικά περιβάλλοντα και τα τοπία, τις αξίες και τον τρόπο ζωής, την

κληρονομιά, τις εικαστικές τέχνες, τα καλλιτεχνικά προϊόντα και

παραστάσεις, τις παραδόσεις των τοπικών προορισμών ή την κοινότητα

υποδοχής. Αναγνωρίζεται για την ανάπτυξη και προώθηση των τοπικών

πολιτιστικών ταυτοτήτων, προσφέροντας την ευκαιρία να διατηρηθεί η

πολιτιστική κληρονομιά, ιδιαίτερα ο τρόπος ζωής των ανθρώπων σε αυτές

τις περιοχές, η ιστορία αυτών των ανθρώπων, η τέχνη, η αρχιτεκτονική, η

θρησκεία και άλλα στοιχεία που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του

τρόπου ζωής τους. Ο πολιτιστικός τουρισμός βασίζεται σε μια μεγάλη

ποικιλία υλικών και άυλων πόρων, δράσεων και σχέσεων μεταξύ των

τεχνών που ασκούνται προς όφελος των τουριστών.

Οικοτουρισμού - Ο πράσινος τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού

που αναπτύσσεται σε φυσικές περιοχές, σκοπός του οποίου είναι να

γνωρίζει και να εκτιμά την τοπική φύση και τον πολιτισμό, η οποία

περιλαμβάνει μέτρα διατήρησης και εξασφαλίζει ενεργό συμμετοχή,
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δημιουργώντας οφέλη για τον τοπικό πληθυσμό. Αποτελεί σημαντικό

στοιχείο του αγροτικού τουρισμού και συνίσταται στην επίσκεψη σε

φυσικούς χώρους για χαλάρωση στη φύση, για την ψυχική

αποκατάσταση, τη γνώση, την εκτίμηση της φύσης και των επιπτώσεών

της.

Ο οικοτουρισμός εισάγει πάντα διάφορες δραστηριότητες στη μέση

της φύσης (πεζοπορία, ορειβασία, παρατήρηση έμβιων όντων στο φυσικό

τους περιβάλλον κ.λπ.), αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πολιτιστικές

δραστηριότητες. Έχει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό στοιχείο και είναι μια

ευκαιρία να μάθουν το σεβασμό για τη φύση, τον τοπικό πολιτισμό, μια

ευκαιρία για αυτο-αντανάκλαση εμπνευσμένη από την ομορφιά του

περιβάλλοντος.

Ο οικοτουρισμός πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- διατήρηση και προστασία της φύσης·

- εκπαιδευτικός χαρακτήρας·

- σεβασμός της φύσης με την ευαισθητοποίηση των τουριστών

και της τοπικής κοινότητας·

- χρήση των τοπικών ανθρώπινων πόρων·

- επιπτώσεις στο φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η έννοια του αγροτικού τουρισμού έχει εξελιχθεί με την πάροδο του

χρόνου, καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε

αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε, καθώς εξελίσσεται η διαφοροποίηση των

τουριστικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές, έχουν αναδυθεί και

διασυνδεθούν και αλληλένδεσαν άλλοι τύποι τουρισμού, οι οποίοι

θεωρούνται εξειδικευμένες: τουρισμός γαστρονομίας, οινοτουριού,
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θρησκευτικός τουρισμός, ιαματικός και ψυχαγωγικός τουρισμός,

ποδηλατικός τουρισμός, κυνηγετικός τουρισμός, αλιευτικός τουρισμός,

φωτογραφικός τουρισμός , παρατήρηση πουλιών κ.λπ.

Ο τουρισμός γαστρονομίας αναφέρεται σε ταξίδια σε περιοχές που

είναι πλούσιες σε γαστρονομικούς πόρους, οι οποίες παράγουν

ψυχαγωγικές εμπειρίες ή έχουν ψυχαγωγικούς σκοπούς, όπως:

επισκέψεις σε παραγωγούς γαστρονομικών προϊόντων, γαστρονομικά

φεστιβάλ, εκθέσεις, εκδηλώσεις, επιδείξεις μαγειρικής, γευσιγνωσίες

τροφίμων ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διατροφή

(Lee et al. 2015)

Η εμπειρία αυτή συνδέεται στενά με έναν τρόπο ζωής που

περιλαμβάνει τον πειραματισμό, τη μάθηση από διαφορετικούς

πολιτισμούς, την απόκτηση γνώσεων και τη μάθηση δοκιμάζοντας

παραδοσιακά τρόφιμα και γαστρονομικές σπεσιαλιτέ που παράγονται στις

περιοχές που επισκέπτονται.

Ο οινοτουρ ονικός τουρισμός είναι μια ψυχαγωγική δραστηριότητα

που ασκείται στις περιοχές κρασιού. Μια ενσωμάτωση του υπέροχου

τοπίου των αμπελώνων με την τέχνη της ζωής με ικανοποίηση και

ευχαρίστηση, που εκφράζεται μέσα από την ιστορία του αμπέλου και των

προϊόντων του.

Ο θρησκευτικός τουρισμός συνδέεται στενά με άλλους τύπους

τουρισμού, με βάση την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά του

κάθε τόπου. Περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο είδος εκπαίδευσης και

πολιτισμού από τους τουρίστες, προκειμένου να εκτιμήσουν τους στόχους
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από την άποψη της αρχιτεκτονικής, της αξίας των πνευματικών

νοημάτων, και την επιθυμία για μια θεϊκή εμπειρία.

Ο ολιστικός τουρισμός αναφέρεται σε μια σειρά δραστηριοτήτων και

θεραπειών που έχουν σχεδιαστεί για την ανάπτυξη του σώματος, του νου,

του πνεύματος και τη βελτίωση της ζωής των τουριστών ταυτόχρονα.

Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού μέσα από τις συνιστώσες του

έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή των χωριών, ιδιαίτερα εκείνων

που έχουν μια σημαντική τουριστική προσφορά, φέρνοντας νέα στοιχεία

σχετικά με:

- αύξηση του φαινομένου της σταθερότητας και αποφυγή της

διαδικασίας της μείωσης του πληθυσμού της υπαίθρου·

- την εμφάνιση συγκεκριμένων κατασκευών (τουριστικές συντάξεις,

γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τοπικά γαστρονομικά σημεία,

εγκαταστάσεις για αθλήματα και ιππασία, κέντρα πληροφόρησης

κ.λπ.)·

- την ανάπτυξη μικρών αγροτικών βιομηχανιών για την πρωτογενή

κεφαλαιοποίηση των γεωργικών προϊόντων και την αναζωογόνηση

της βιοτεχνίας ειδικά για την αγροτική περιοχή·

- κεφαλαιοποίηση ειδικών ιδίων πόρων (φυσικών, βαλνεατικών,

αμπελουργικών, κυνηγετικών, γαστρονομικών, βιοτεχνικών,

εθνογραφικών, λαογραφικών)·

- αξιοποίηση των τοπικών υδάτινων πόρων για ενεργειακούς

σκοπούς και ιδίως για την ιχθυοκαλλιέργεια·

- καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης με την εξάλειψη των

πηγών και τη διατήρηση με τον τρόπο αυτό βέλτιστων συνθηκών

διαβίωσης·
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- δημιουργία νέων πηγών εισοδήματος, μεταξύ άλλων με την

απόκτηση οικονομικών κινήτρων για νέες επενδύσεις στον τουρισμό

ή την επέκταση των υφιστάμενων.

Πηγαίνοντας από γενική σε συγκεκριμένη, εμφανίζεται η έννοια του

«τουριστικού χωριού». Ο καθορισμός των τύπων τουριστικών χωριών

συνίσταται στον εντοπισμό και την αποκάλυψη των λεπτομερειών των

περιοχών και την ομαδοποίηση τους σύμφωνα με τα κύρια

χαρακτηριστικά, καθώς και τα κύρια κίνητρα και απόψεις των τουριστών

που συχνάζουν στην αντίστοιχη περιοχή.

Κλιματικά και τοπία τουριστικά χωριά

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτών των χωριών είναι το φυσικό

περιβάλλον και η γεωγραφική θέση που απομονώνεται από τα

πολυσύχναστα κέντρα και τους κεντρικούς δρόμους. Ορεινά χωριά, με

σπίτια κατανεμημένα σε κοιλάδες και λόφους, σε κάποια απόσταση το ένα

από το άλλο, με λιβάδια, χωράφια ή οπωρώνες. Ικανοποιούν το

θεμελιώδες κίνητρο πολλών τουριστών να «επιστρέψουν στη φύση».

Τουριστικά χωριά για την άσκηση του αθλητισμού

Πολλές αγροτικές περιοχές έχουν άριστες συνθήκες για την άσκηση

χειμερινών σπορ και θαλάσσια σπορ. Αυτά τα είδη των χωριών μπορούν

να προσελκύσουν τουρίστες, ιδίως μεταξύ των νέων, ερασιτέχνες

αθλητές, αμύητοι ή λιγότερο μυημένοι τουρίστες, αλλά οι οποίοι είναι

πρόθυμοι να ασκήσουν αυτά τα αθλήματα.

Ψάρεμα και κυνήγι τουριστικών χωριών
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Εκτός από τις δυνατότητες διαμονής και αναψυχής, σε αυτά τα

χωριά μπορούν να προσφερθούν υπηρεσίες αλιείας και κυνηγιού

γαστρονομικής μαγειρικής.

Ποιμαντικά τουριστικά χωριά

Αυτή η ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ορεινά χωριά, όπου το κύριο

μέλημα των ντόπιων είναι η εκτροφή προβάτων και βοοειδών. Αυτά τα

χωριά μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες μέσα από μενού που

βασίζονται σε γαλακτοκομικά προϊόντα και, ως ψυχαγωγία, μπορούν να

οργανωθούν γιορτές βοσκού και παραδοσιακά πάρτι.

Εθνο-λαϊκά τουριστικά χωριά

Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν τα χωριά στα

οποία κυριαρχούν τα παραδοσιακά φορέματα, η αρχιτεκτονική, τα έπιπλα

και η εσωτερική διακόσμηση σε ρουστίκ στυλ, μουσική, λαϊκή χορογραφία

και επιβάλλονται ως βασικά χαρακτηριστικά του χωριού. Σε αυτά τα

χωριά, οι τουρίστες μπορούν να προσφερθούν καταλύματα και γεύματα

σε αυθεντικές συνθήκες. Το αυθεντικό περιβάλλον παρέχεται από έπιπλα,

διακόσμηση, εξοπλισμό λαϊκής κρεβατιού σε στιλ, παραδοσιακά μενού

που σερβίρονται σε πιατικά και συγκεκριμένα μαχαιροπίρουνα. Μπορούν

να οργανωθούν μόνιμες εκθέσεις χειροτεχνίας ή μπορούν να οργανωθούν

διάφορα νοικοκυριά ως υπαίθριο εθνογραφικό μουσείο.

Τουριστικά χωριά βιοτεχνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας

Τα χωριά αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα εξάσκησης του είδους

του τουρισμού κατά τη διάρκεια του οποίου, σε ειδικά διαμορφωμένα

εργαστήρια, υπό την καθοδήγηση ορισμένων δημοφιλών καλλιτεχνών και

τεχνιτών, οι τουρίστες θα μπορούσαν να εισαχθούν στη λαϊκή τέχνη και τις
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τεχνικές. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των χωριών είναι η

καλλιτεχνική και βιοτεχνική παραγωγή.

Αμπελοοινό-φρούτα τουριστικά χωριά

Στα χωριά όπου κυριαρχεί αυτό το χαρακτηριστικό, οι τουριστικές

δραστηριότητες είναι δυνατές τόσο κατά τη συγκομιδή όσο και μετά από

αυτήν, έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό την προσφορά φρούτων,

σταφυλιών και πιάτων με βάση το τι συγκομίστηκε. Μπορείτε να σκεφτείτε

γευσιγνωσίες κρασιού και πιάτα με φρούτα.

Για να καταστεί ο αγροτικός τουρισμός πραγματικός παράγοντας

τοπικής ανάπτυξης, πρέπει να θεωρηθεί η διατήρηση της βέλτιστης

ισορροπίας μεταξύ του οικολογικού, κοινωνικοοικονομικού και

πολιτιστικού συστήματος της περιοχής.

Διάγραμμα 3 - Βιώσιμος τουρισμός
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Ο αγροτικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί μια μορφή βιώσιμου

τουρισμού που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών

επιπτώσεων στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στη βελτιστοποίηση

της ικανοποίησης των τουριστικών προσδοκιών και της μακροπρόθεσμης

οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής.

Οι έννοιες της αειφόρου ανάπτυξης απορρέουν από την περίφημη

έκθεση Brundtland του 1987 της Παγκόσμιας Επιτροπής Περιβάλλοντος

και Ανάπτυξης (WCED 1987).

Η έκθεση υπογράμμισε τέσσερις βασικές αρχές για την έννοια της

βιωσιμότητας:

- την ιδέα του ολιστικού σχεδιασμού, του διατομεακού σχεδιασμού και

της ανάπτυξης στρατηγικής·

- τη σημασία της διατήρησης των κύριων οικολογικών διεργασιών·

- την ανάγκη διατήρησης τόσο της πολύτιμης ανθρώπινης

κληρονομιάς όσο και της βιοποικιλότητας·

- την αναγνώριση ότι η ζωική ανάπτυξη θα πρέπει να

πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να μην επιτυγχάνεται η

μακροπρόθεσμη εξάντληση των πόρων.

Επιπλέον, η έκθεση Brundtland εισάγει επίσης στη συζήτηση το

ζήτημα της ισότητας - της ισότητας μεταξύ των γενεών και της διεθνούς

ισότητας - μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των εθνών για να διατηρηθεί το

σύστημα σταθερό και να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι.
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Διάγραμμα 4 - Βιώσιμες κατευθύνσεις της τουριστικής ανάπτυξης

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΕ), η

ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού ανταποκρίνεται στις ανάγκες των

σημερινών τουριστών και των περιοχών υποδοχής, προστατεύοντας και

αυξάνοντας τις ευκαιρίες και τις ευκαιρίες για το μέλλον. Η έννοια του

βιώσιμου τουρισμού έχει κατά νου 3 σημαντικές πτυχές:

- ποιότητα - ο βιώσιμος τουρισμός επιβάλλει μια πολύτιμη εμπειρία

στους επισκέπτες, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα της

κοινότητας υποδοχής, την πολιτιστική της ταυτότητα και την

προστασία του περιβάλλοντος·

- συνέχεια - ο βιώσιμος τουρισμός εξασφαλίζει τη βέλτιστη

εκμετάλλευση και τη συνέχεια των φυσικών πόρων στους οποίους

βασίζεται επίσης η διατήρηση του πολιτισμού της κοινότητας

υποδοχής·
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- ισορροπία - ο βιώσιμος τουρισμός εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ

των αναγκών της τουριστικής βιομηχανίας, των περιβαλλοντολόγων

και των τοπικών κοινοτήτων, με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη,

που κατανέμονται σωστά σε όλους τους εμπλεκόμενους

παράγοντες.

Η ανάπτυξη του ανεξέλεγκτου τουρισμού εκθέτει σημαντικές

δυσκολίες για τουριστικούς προορισμούς και στην πραγματικότητα

αποτελεί πρόβλημα για τους φυσικούς πόρους.

Διάγραμμα 5 - Μοντέλο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Το σύστημα της οικονομίας της αγοράς και ο τρόπος ζωής τείνουν

να δημιουργούν ένα ομοιογενές περιβάλλον, και οι πολιτιστικές

παραδόσεις συνδέονται αυστηρά με τους τοπικούς πόρους και τις

ανάγκες που επιβάλλονται από φυσικούς παράγοντες. Αυτός είναι ο

λόγος για τον οποίο η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί:
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- την καταγραφή όλων των φυσικών και πολιτιστικών

χαρακτηριστικών που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση του

τουριστικού δυναμικού και την ανάλυση όλων των πληροφοριών

που λαμβάνονται·

- προσδιορισμός όλων των αξιών και εξεύρεση δυνατοτήτων που

μπορούν να αποτελέσουν τη βάση του βιώσιμου τουρισμού στις

φυσικές τουριστικές περιοχές·

- εκτίμηση των δυνατοτήτων στήριξης των περιοχών που αποτελούν

συνιστώσα των τουριστικών φυσικών περιοχών για τη διασφάλιση

της ποιότητας των προτύπων·

- παρακολούθηση και ανάλυση της εγχώριας και διεθνούς αγοράς,

καθώς και των τουριστικών απαιτήσεων για τη διαφοροποίηση και

την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων·

- την έναρξη, στις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ενός νέου

τουριστικού προϊόντος που θα βασίζεται στην ενίσχυση του

εκπαιδευτικού, διδακτικού και επιστημονικού του ρόλου·

- την ύπαρξη κατάλληλης διαχείρισης για την ανάπτυξη βιώσιμων

συστημάτων μεταφορών και την πολύπλοκη έκθεση της

στρατηγικής προώθησης της επικοινωνίας για την προώθηση της

ιδέας της προστατευόμενης φυσικής περιοχής. (Şuşu Şt., 2006):

Κοινωνικοοικονομική αποτελεσματικότητα του αγροτικού τουρισμού,

αντίκτυπος της ανάπτυξης και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών

πόρων

Βιώσιμη Ανάπτυξη Συμβατότητα τουρισμού
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Θεμελιώδεις

αρχές:

Ολιστική προσέγγιση:

αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά

ζητήματα που εντάσσονται σε ένα

παγκόσμιο κοινωνικό, οικονομικό

και οικολογικό πλαίσιο.

Futurity: εστίαση στη

μακροπρόθεσμη ικανότητα για τη

συνέχιση του παγκόσμιου

οικοσυστήματος,

συμπεριλαμβανομένου του

ανθρώπινου υποσυστημάτων.

Ισότητα: ανάπτυξη δίκαιη και δίκαιη

και η οποία παρέχει ευκαιρίες

πρόσβασης και χρήσης πόρων για

όλα τα μέλη όλων των κοινωνιών,

τόσο στο παρόν όσο και στο

μέλλον.

Ο τουρισμός είναι ένας ποικίλος,

πολυτομεακός και

κατακερματισμένος τομέας, ο οποίος

περιλαμβάνει αμέτρητες μικρές

επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ως εκ

τούτου, περιορισμένες δυνατότητες

για μια ολιστική προσέγγιση.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις

συνήθως επικεντρώνονται σε

βραχυπρόθεσμους στόχους

κέρδους.

Η πρόσβαση στον τουρισμό ως

κοινωνική δραστηριότητα και ως

οικονομικός τομέας παραμένει

άνιση.

Αναπτυξιακοί

στόχοι

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας

Βελτίωση της ποιότητας ζωής για

όλους τους ανθρώπους:

εκπαίδευση, προσδόκιμο ζωής,

ευκαιρίες αξιοποίησης του

δυναμικού.

Ικανοποίηση των βασικών

αναγκών· στη φύση του

παρεχόμενου και όχι του

εισοδήματος.

Αυτάρκεια: πολιτική ελευθερία και

τοπική λήψη αποφάσεων για τις

τοπικές ανάγκες.

Ενδογενής ανάπτυξη

Ο τουρισμός αποφέρει πιθανά

οικονομικά οφέλη· τα ευρύτερα

αναπτυξιακά οφέλη δεν αποτελούν

αναπόφευκτο αποτέλεσμα του

τουρισμού και εξαρτώνται από τις

τοπικές κοινωνικοπολιτιστικές και

πολιτικοικονομικές συνθήκες.

Τα έργα οικοτουρισμού μπορούν να

συμβάλουν στις βασικές ανάγκες και

την πολιτιστική βιωσιμότητα.

Χαμηλή συμβατότητα μεταξύ

τουριστικών και αναπτυξιακών

στόχων
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Στόχοι

βιωσιμότητας

Μείωση της φτώχειας

Βιώσιμα επίπεδα πληθυσμού.

Ελάχιστη εξάντληση των μη

ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

Βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων

πόρων.

Εκπομπές ρύπανσης στο πλαίσιο

της ικανότητας αφομοίωσης του

περιβάλλοντος

Ειδικά προγράμματα (τουρισμός

υπέρ των φτωχών) μπορεί να

απευθύνονται σε συγκεκριμένες

ομάδες

Τα τοπικά έργα ενδέχεται να

ελαχιστοποιήσουν την εξάντληση

των πόρων και να ενισχύσουν την

προστασία του περιβάλλοντος

Ο τουρισμός (δηλαδή τα ταξίδια) θα

είναι αναπόφευκτα ένας σημαντικός

παράγοντας των αερίων του

θερμοκηπίου.

Απαιτήσεις για

την αειφόρο

ανάπτυξη

Βιώσιμη κατανάλωση: Υιοθέτηση

νέου κοινωνικού προτύπου

σχετικά με τη βιώσιμη διαβίωση

Βιώσιμη παραγωγή: Διατήρηση

της βιοποικιλότητας, τεχνολογικά

συστήματα που μπορούν να

αναζητούν συνεχώς νέες λύσεις σε

περιβαλλοντικά προβλήματα.

Βιώσιμη διανομή: Διεθνή και εθνικά

πολιτικά και οικονομικά συστήματα

αφιερωμένα στη δίκαιη ανάπτυξη

και τη χρήση των πόρων.

Παγκόσμια συμμαχία που

διευκολύνει ολοκληρωμένες

αναπτυξιακές πολιτικές σε τοπικό,

εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Περιορισμένα αποδεικτικά στοιχεία

για την «υπεύθυνη» κατανάλωση

του τουρισμού στην πράξη. "Οι

τουρίστες είναι καταναλωτές, όχι

ανθρωπολόγοι".

Ορισμένα στοιχεία για την «εταιρική

κοινωνική ευθύνη» και τα

περιβαλλοντικά προγράμματα σε

ορισμένους οργανισμούς: επίσης

συστήματα συγκριτικής

αξιολόγησης.

Περιορισμένες ευκαιρίες για

παγκόσμιες συμμαχίες ή παγκόσμια

συστήματα ισότιμη πρόσβαση και

διανομή τουριστικών πόρων.
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Sursa: Sharpley, R. 2010.Ο μύθος του βιώσιμου τουρισμού. Έγγραφο εργασίας ΤΟΥ ΚΑΤ

Serie.nr.4. Pg.10.

1.5.2 Γιατί οι άνθρωποι έλκονται από αυτό το είδος τουρισμού

Έχει ο αγροτικός τουρισμός συγκεκριμένες εγγενείς ιδιότητες ή είναι

απλώς μια απλή τουριστική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε έναν

αγροτικό οικισμό;

Σύμφωνα με τις μορφές εκδήλωσης και την παγκόσμια πρακτική, τα

χαρακτηριστικά που έχει ο αγροτικός τουρισμός, γεγονός που τον καθιστά

πραγματικά αξίζει τα προσόντα της "αγροτικής", είναι:

- εγγύτητα στη φύση·

- ηρεμία?

- περιβάλλον που δεν έχει μηχανοποιηθεί·

- προσωπική επαφή σε αντίθεση με τον παραλογισμό και την

ανωνυμία του αστικού·

- το αίσθημα της συνέχειας και της σταθερότητας, της εμπειρίας μιας

ζωντανής και διαρκούς ιστορίας·

- τη δυνατότητα να γνωρίσουμε από κοντά τους τόπους και τους

ανθρώπους αυτών των τόπων·

- στενή γνώση των τοπικών επιχειρήσεων·

- τη δυνατότητα ύπαρξης σαφούς εικόνας που σχετίζεται με την

ταυτότητα των κοινοτικών ατόμων·

- την πιθανότητα ενσωμάτωσης στην κοινότητα κατά τη διάρκεια της

διαμονής.
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Σε αυτό το πλαίσιο, ο αγροτικός τουρισμός ταιριάζει με την τάση των

ταξιδιωτών που αναζητούν μοναδικές εμπειρίες και αυθεντικούς τοπικούς

τρόπους ζωής. Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες θέλουν να βιώσουν φυσικά,

αναλλοίωτα τοπία, να μείνουν σε αυθεντικά καταλύματα, να συμμετάσχουν

σε δραστηριότητες, τρόπους ζωής και παραδόσεις της αγροτικής

κοινότητας. Με αυτό τον τρόπο παίρνουν μια εξατομικευμένη εμπειρία του

περιβάλλοντος.

Διάγραμμα 6 - Κοινότητα Αγροτικού Τουρισμού

Τα πλεονεκτήματα του αγροτικού τουρισμού μπορεί να είναι

αξιοθέατα για αυτή τη μορφή τουρισμού:

- τουριστικό δυναμικό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους·

- διαφοροποιημένες δομές στέγασης·

- τη φιλοξενία των κατοίκων·
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- σχετικά χαμηλό επίπεδο ρύπανσης, σε σύγκριση με την αστική

περιοχή·

- υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής διατήρησης·

- τους πόρους σπα·

- ποικίλη και πλούσια χλωρίδα και πανίδα·

- πολυάριθμα τουριστικά αξιοθέατα (μουσεία, εκκλησίες, μοναστήρια,

μνημειακά σπίτια, φυσικά καταφύγια)·

- πλούσια πολιτιστική κληρονομιά·

- την ποικιλομορφία των παραδόσεων και της λαογραφίας·

- πολυπολιτισμικότητα·

- συγκεκριμένη γαστρονομία·

- σχετικά χαμηλότερες τιμές·

- το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για το αγροτικό

περιβάλλον.

Οι αγροτικές κοινότητες διαθέτουν εξαιρετικούς πόρους για την

παροχή τέτοιων εμπειριών. Οι πολιτιστικές εμπειρίες και η αλληλεπίδραση

με τους ντόπιους γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, όπως και οι διακοπές

που δαπανώνται σε αγροκτήματα.

Η θετική ενέργεια που βρίσκουν οι τουρίστες στον αγροτικό

τουρισμό είναι το κύριο πλεονέκτημα σε έναν κόσμο μέγιστης

ανταγωνιστικότητας.
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Σχήμα 7 - Πυραμίδα του A. Maslow - προσαρμοσμένη στον ταξιδιωτικό τουρισμό

Οι άνθρωποι που εμπίπτουν στην κατηγορία των καταναλωτών

αγροτικού τουρισμού εξαρτώνται από το γενικό σκοπό του ταξιδιού:

- άτομα προσανατολισμένα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το

φυσικό περιβάλλον·

- άτομα που έλκονται από τον τρόπο ζωής και τις πολιτιστικές

δραστηριότητες·

- ανθρώπους που θέλουν να ενσωματώσουν όλα αυτά τα στοιχεία

στην τουριστική εμπειρία.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι προσανατολισμένοι προς την αγροτική

στέγαση για διάφορους λόγους:
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- αντικειμενικοίλόγοι: γειτνίαση με φυσικά ή ανθρωπωτά τουριστικά

αξιοθέατα που αποτελούν σημεία ακινητοποίησης της τουριστικής

διαδρομής, τιμές χαμηλότερες από εκείνες των ξενοδοχείων·

- υποκειμενικοί λόγοι: επιθυμία να χαλαρώσετε σε ένα οικείο και πιο

προσωπικό περιβάλλον από την ατμόσφαιρα σε ένα ξενοδοχείο,

επιθυμία να μείνετε σε τοποθεσίες με άμεση πρόσβαση σε

ανοιχτούς χώρους για χαλάρωση (αυλές, κήπους, βεράντες, κ.λπ.),

επιθυμία για απλότητα, καθαρό αέρα?

- φυσικοίλόγοι : σχετίζονται με την ανάγκη σωματικής και ψυχικής

αποκατάστασης, χαλάρωσης, άσκησης.

- πολιτιστικοί λόγοι: οι άνθρωποι στοχεύουν στη γνώση των

διαφορετικών πολιτισμών, ανακαλύπτοντας τους μοναδικούς

τόπους και τις ιδιαιτερότητές τους σχετικά με τον τρόπο ζωής, τη

μουσική, την τέχνη, τη λαογραφία, το χορό, κ.λπ.·

- διαπροσωπικοί λόγοι: επικεντρώνονται στην επιθυμία να

γνωρίσουν νέους ανθρώπους, να αναζητήσουν νέες εμπειρίες ζωής,

να επισκεφθούν φίλους ή συγγενείς.

- λόγοι που σχετίζονται με την κοινωνική θέση και το

προσωπικόκύρος: περιλαμβάνουν τις επιθυμίες να εξασκήσουν τα

χόμπι ανάπτυξης προσωπικότητας, να πάρουν την αναγνώριση και

την προσοχή από τους άλλους.
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Σχήμα 7 - Κίνητρα για την επιλογή τουριστικού προορισμού

Αυθεντικά καταλύματα

Οι ταξιδιώτες στις αγροτικές περιοχές αναζητούν μια μεγάλη

ποικιλία τύπων καταλυμάτων σε ένα ευρύ φάσμα τιμών, που κυμαίνονται

από κάμπινγκ σε μικρά αγροτικά ξενοδοχεία. Τους αρέσουν τα αυθεντικά,

μικρής κλίμακας καταλύματα, που λειτουργούν από ντόπιους, κατά

προτίμηση αντικατοπτρίζοντας την αυθεντική αγροτική κληρονομιά της

περιοχής.

Συνήθως, νοικιάζουν αγροτικά καταλύματα, τα οποία μπορούν να

συνδυάσουν με (αγροτικές) δραστηριότητες και αξιοθέατα, κατά

προτίμηση χρησιμοποιώντας τοπικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και

φυσικούς πόρους.
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Αυθεντικότητα

Είναι μια όλο και πιο ζητούμενη ποιότητα. Οι περισσότεροι

ταξιδιώτες προέρχονται από ένα αστικό περιβάλλον, το οποίο είναι

κορεσμένο με οπτικοακουστικά, κυριαρχείται από εξαιρετικά βιομηχανικά

προϊόντα και απρόσωπες συλλογικές σχέσεις. Ο τουρίστας εκτιμά όλο και

περισσότερο την αυθεντικότητα, την απλότητα της ζωής της χώρας, τη

ζεστασιά ειδικά για τις μικρές αγροτικές κοινότητες.

Αγροτικές εμπειρίες

Οι ταξιδιώτες από αγροτικές περιοχές ενδιαφέρονται για αυθεντικές

αγροτικές εμπειρίες. Τους αρέσουν τα μέρη και οι δραστηριότητες που

είναι διασκεδαστικά καθώς και εκπαιδευτικά. Θα πρέπει να

αντικατοπτρίζουν τον μοναδικό χαρακτήρα της περιοχής, τις αγροτικές της

ιδιότητες και την κληρονομιά της.

Η αλληλεπίδραση με τη φύση διαμορφώνει την τουριστική εμπειρία

με συγκεκριμένους τρόπους. Τα μοντέλα βιοτεχνικής παραγωγής

τροφίμων και η ποιότητά τους, η σημασία των βιοτεχνικών δεξιοτήτων και

επαγγελμάτων, η κυριαρχία των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, η

φροντίδα για την ποιότητα και η διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων

συνδέονται στενά με τη βιωσιμότητα των νέων τουριστών και την

αναζήτησή τους για «αυθεντικές εμπειρίες».

Οι κοινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

- παρατήρηση και συμμετοχή των ζώων σε δραστηριότητες του

νοικοκυριού·

- ταξίδια μέσα από το χωριό?

- εργαστήρια μαγειρικής ή χειροτεχνίας.
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Δημοφιλή αξιοθέατα περιλαμβάνουν:

- αρχαιολογικοί χώροι ή χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς·

- πολιτιστικά κέντρα, μουσεία, εκκλησίες·

- πολιτιστικές, πολιτιστικές ή γαστρονομικές διαδρομές·

- τοπικές ή γεωργικές οργανώσεις, εκθέσεις.

Φυσικά τοπία και βιωσιμότητα

Ο κύριος λόγος για διακοπές στην ύπαιθρο είναι να απολαύσετε την

ποιότητα των φυσικών αναλλοίωτα τοπία. Αυτό είναι συχνά πιο σημαντικό

για τους τουρίστες της υπαίθρου από το επίπεδο των εγκαταστάσεων.

Υπό αυτή την έννοια, ο αγροτικός τουρισμός πρέπει να νοείται ως μια

μορφή δραστηριότητας που παρέχει στον αστικό πληθυσμό επαρκείς

συνθήκες θεραπείας ενάντια στο άγχος που προκαλείται από την

αναταραχή της καθημερινής ζωής.

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δραστηριότητες περιπέτειας

Οι ταξιδιώτες της υπαίθρου απολαμβάνουν τη συμμετοχή τους σε

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα και η ποδηλασία.

Άλλες δραστηριότητες περιπέτειας γίνονται επίσης δημοφιλείς, όπως

ιππασία, κωπηλασία ή ράφτινγκ. Η εξάσκηση τους μπορεί να

αντισταθμίσει την έλλειψη κίνησης στην επαγγελματική δραστηριότητα και

την οικογενειακή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.

Πεζοπορία - μπορεί να γίνει ο κύριος τρόπος για την άσκηση του

αγροτικού τουρισμού που έχει ένα φυσικό και γραφικό περιβάλλον.

Ποδηλασία - σχεδόν όλα τα τουριστικά αξιοθέατα είναι προσβάσιμα

με ποδήλατο, οι δρόμοι μέσα από κοινότητες, χωριά, χωριουδάκια και

δασικούς δρόμους είναι μιας ιδιαίτερης γραφικής.
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Ιππασία / Βόλτες με άλογα / Βόλτες με έλκηθρο - σωματική άσκηση

σε συνδυασμό με τη διαφυγή στη φύση, μαζί με τη θετική ενέργεια αυτών

των θαυμάσιων ζώων και την αγάπη για αυτά βοηθούν τον τουρίστα να

αποσυνδεθεί, αποκαθιστώντας την ψυχική ισορροπία τους.

Ράφτινγκ - μια εμπειρία που σας δίνει λίγο περισσότερη αδρεναλίνη

που είναι σε θέση να "σας κρατήσει σε δάχτυλα των ποδιών σας" για λίγο.

Γαστρονομία και παραδόσεις

Η γαστρονομία, οι παραδόσεις των αγροτικών κοινοτήτων και οι

αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες είναι σημαντικοί λόγοι που οι ταξιδιώτες

λαμβάνουν υπόψη κατά την επιλογή ενός προορισμού διακοπών.

Γνωρίζοντας την τοπική κουζίνα, οι τουρίστες θα έχουν γνώση για

την υλική κουλτούρα της χώρας και για τα στοιχεία της λαογραφίας. Κατά

τη διάρκεια της γευσιγνωσίας, οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν

τοπική μουσική και χορό, να δοκιμάσουν τοπικές λαϊκές στολές και να

επισκεφθούν παραδοσιακά σπίτια.

Οι επιλογές των ξένων επισκεπτών είναι σύμφωνες με τις

ευρωπαϊκές τάσεις που δείχνουν ότι οι τουρίστες ενδιαφέρονται όλο και

περισσότερο για τον αγροτικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό και οινοτουριό.

Η τελευταία δεκαετία σηματοδότησε ένα σημείο καμπής που

χαρακτηρίζεται από τις καταναλωτικές τάσεις για τα βιολογικά και

παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις

απαιτήσεις αυθεντικότητας και ασφάλειας των τουριστών, τα οποία

περιέχουν λίγα πρόσθετα και δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένα

συστατικά.

Πολιτιστικές εμπειρίες και αλληλεπίδραση με τους ντόπιους
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Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες περιλαμβάνουν όλο και περισσότερα

στοιχεία της τοπικής κουλτούρας στις διακοπές τους. Ψάχνουν για

εμπειρίες, αντί να πηγαίνουν σε αξιοθέατα. Κατά τη διάρκεια αυτών των

εμπειριών, τους αρέσει να αλληλοεπιδρούν με τους ντόπιους.

Πολλές χώρες έχουν ενδιαφέρουσες αγροτικές περιοχές, με τους

δικούς τους πολιτισμούς και παραδόσεις που προσφέρουν ευκαιρίες για

τους παρόχους αγροτικού τουρισμού. Ο αγροτικός τουρισμός μπορεί να

συμβάλει στην αλλαγή της εικόνας μιας χώρας στον κόσμο μέσω της

εθνοπολιτιστικής επαφής και του φυσικού περιβάλλοντος του χωριού.

Ποιότητας

Οι ταξιδιώτες είναι συνειδητή τιμή, ωστόσο, είναι πρόθυμοι να

πληρώσουν περισσότερα αν πάρουν μια ποιοτική εμπειρία. Η ποιότητα

είναι γενικά σημαντικότερη σε τους από την τιμή. Σε αυτό το πλαίσιο, η

ποιότητα περιλαμβάνει πράγματα όπως αυθεντικές εμπειρίες, καλή

οργάνωση, φιλόξενο προσωπικό, έμπειρους και ασφαλείς οδηγούς.

Υγεία και ασφάλεια

Η υγεία και η ασφάλεια είναι σημαντικές για τα ταξίδια στις αγροτικές

περιοχές. Συχνά ενδιαφέρονται για την ασφάλεια του προορισμού τους.

Τα οχήματα και η στέγαση πρέπει επίσης να είναι ασφαλή, ιδίως

δεδομένου ότι ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες είναι μερικές φορές

πολιτικά ασταθείς.

Προσβασιμότητα
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Στις αγροτικές περιοχές, η προσβασιμότητα μπορεί να αποτελέσει

πρόκληση. Συχνά λείπουν οι καλοί δρόμοι και οι δημόσιες συγκοινωνίες.

Ασαφή και ακατάλληλα σημάδια είναι μια κοινή καταγγελία των ταξιδιωτών

στις αγροτικές περιοχές. Στην αρχή μιας διαδρομής ή διαδρομών

απαιτείται σαφής σήμανση, καθώς και οδικές πινακίδες.

Δημιουργία άμεσων πωλήσεων

Online είναι μια τάση που έχει αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια.

Οι ταξιδιώτες κάνουν όλο και περισσότερες κρατήσεις για τις διακοπές

τους απευθείας με τους παρόχους υπηρεσιών προορισμού - online

κρατήσεις. " ελευθερία και η ευελιξία είναι επίσης σημαντικές.

Ο τουρίστας που διαμένει σε αγροτικές περιοχές μπορεί γενικά να

ταξινομηθεί στους ακόλουθους τύπους:

Το προφίλ του τουρίστα - καταναλωτή του Σαββατοκύριακου από

ένα αστικό περιβάλλον, με αγχωτική και κουραστική ζωή, που προτιμά να

συνταξιοδοτηθεί στο τέλος της εβδομάδας με σύνταξη για χαλάρωση και

αναψυχή· ταξιδεύει με την οικογένεια ή τους φίλους· γενικές προτιμήσεις:

αποδεκτή απόσταση από το σπίτι, καλές συνθήκες διαμονής,

παραδοσιακό γεύμα, τιμή κάτω από το ξενοδοχείο· κινείται από μόνα τους·

μπορούν να είναι πιστοί σε μια σύνταξη εάν πληρούν τις ποιοτικές τους

συνθήκες· γενικά προτιμούν τουριστικές περιοχές με φυσικούς πόρους.

Το προφίλ του παραδοσιακού τουρίστα - καταναλωτή από αστικό

περιβάλλον, ο οποίος προτιμά να περάσει τις διακοπές του σε ένα

παραδοσιακό αγροτικό περιβάλλον· ταξιδεύει με την οικογένεια ή τους

φίλους του· γενικές προτιμήσεις: πλούσια τουριστική περιοχή από

πολιτιστική και εθνογραφική άποψη, καλές συνθήκες διαμονής,
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παραδοσιακά τρόφιμα, πρόσβαση στα παραδοσιακά έθιμα της περιοχής

και στην τοπική γαστρονομία· κινείται από μόνα τους·

Το προφίλ του υψηλού εισοδήματος τουρίστα - καταναλωτή από το

αστικό περιβάλλον που περνά το Σαββατοκύριακο ή τις διακοπές του στο

αγροτικό περιβάλλον για να ανακαλύψει το "τοπικό - παραδοσιακό

συγκεκριμένο"? ταξίδια με την οικογένεια ή τους φίλους; γενικές

προτιμήσεις: ανώτερες συνθήκες διαμονής (στο επίπεδο και την ποιότητα

των ξενοδοχείων), ποικίλη τοπική γαστρονομία, παραδοσιακή και

σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για να

έχουν πρόσβαση στο «όραμά τους για τη στέγαση και τις συνθήκες

εστίασης»· κινήσεις από μόνα τους· γενικά προτιμούν τουριστικές

περιοχές με υψηλούς φυσικούς και ανθρωπικούς πόρους, αλλά

προσφέρουν κάτι ενδιαφέρον ή σημαντικό να επισκεφθούν στον ελεύθερο

χρόνο τους (φεστιβάλ, μνημεία, θρησκευτικοί στόχοι κ.λπ.).

Το προφίλ του μέσου εισοδήματος τουριστών - καταναλωτών από το

αστικό περιβάλλον που θέλει να περάσει τις διακοπές του σε ένα

περιβάλλον προσβάσιμο από δημοσιονομική άποψη, έτσι ώστε να

διασφαλιστεί η βέλτιστη μεταξύ ικανοποίησης και κόστους· ταξιδεύει με

την οικογένεια ή τους φίλους; γενικές προτιμήσεις: η επιθυμία να δουν όσο

το δυνατόν περισσότερο στην περιοχή όπου κινούνται, αποδεκτές

συνθήκες διαμονής, τη δυνατότητα να προετοιμάσουν το γεύμα τους και

να μην συνδέονται με τις ώρες προετοιμασίας / σερβιρίσματος του

γεύματος, την επιθυμία «να αισθάνονται σαν στο σπίτι»· κινήσεις από

μόνα τους· γενικά προτιμούν τουριστικές περιοχές με υψηλούς φυσικούς

και ανθρωποπικούς πόρους ("με κάτι σημαντικό να επισκεφθείτε")·
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επιλέγει τις τοποθεσίες με βάση τις συστάσεις ή προτιμά να επιλέξει επί

τόπου.

Το προφίλ του χαμηλού εισοδήματος τουρίστα - καταναλωτή από το

αστικό ή αγροτικό περιβάλλον που θέλει να περάσει τον ελεύθερο χρόνο

του σε ένα περιβάλλον προσβάσιμο από την άποψη του

προϋπολογισμού· επιλέγουν γενικά προσφορές εκτός εποχής που έχουν

χαμηλές τιμές και επιτρέπουν παρατεταμένη διαμονή· ταξίδια μόνοι, με

οικογενειακές ή οργανωμένες ομάδες· γενικές προτιμήσεις: αποδεκτές

συνθήκες διαμονής· παραδοσιακό γεύμα γενικά με τη μορφή πλήρους

διατροφής, δυνατότητες υπαίθριας αναψυχής, σύντομες πεζοπορίες,

γενικά ταξίδια με δημόσιες συγκοινωνίες: επιλέξτε την τοποθεσία ανάλογα

με την απόσταση και την τιμή· Δεν μπορεί να είναι πιστός, επιλέγοντας

πάντα προσφορές με βάση την τιμή.

Ο «δυτικός» ξένος τουρίστας - οικογενειάρχης: πρόθυμος για νέες

πολιτιστικές εμπειρίες· περιπετειώδες πνεύμα· οπαδός των διακοπών,

ειδικά στις αγροτικές περιοχές, παραδοσιακός, γνωρίζει βασικά στοιχεία

για τη χώρα στην οποία ταξιδεύουν, ταξιδεύει με βάση μια πολύ σαφώς

καθιερωμένη διαδρομή και επιλέγει γνωστές τοποθεσίες ή όπου υπήρχαν

άλλοι συμπατριώτες τους· προτιμά την αυτομεταφορά· θέλει να γνωρίσει

την αγροτική εμπειρία, τα πολιτιστικά και θρησκευτικά έθιμα, τη

γαστρονομία, τη βιοτεχνία και τα τοπικά χειροτεχνήματα, κλπ. Σε γενικές

γραμμές, ό, τι είναι ειδικά για τη χώρα, την περιοχή, τον τόπο?

προτιμώντας πρώτα τις γνωστές περιοχές (παράδειγμα - Τρανσυλβανία,

Sibiu). Εάν είναι ευχαριστημένοι με την εμπειρία, είναι πρόθυμοι να

επιστρέψουν και να το προτείνουν σε άλλους πιθανούς τουρίστες. οι

οργανωμένες ομάδες είναι γενικά προσανατολισμένες προς θέρετρα.
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Ο «νεοδυπικός» ξένος τουρίστας (από τη Νοτιοανατολική και

Ανατολική Ευρώπη), σε αντίθεση με τον δυτικό, γνωρίζουν τις γενικές

τουριστικές προσφορές της χώρας που επισκέπτονται, ιδίως των

σημαντικών περιοχών ενδιαφέροντος· οι τοποθεσίες επιλέγονται γενικά

στην περιοχή κοντά στα σύνορα, όπου μπορούν επίσης να έχουν

πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες· προτιμούν επίσης ομαδικά

ταξίδια· θέλουν διαμονή σε συντάξεις υψηλότερης χωρητικότητας που

βρίσκονται σε θέρετρα τουριστικού ενδιαφέροντος· η επιλογή γίνεται

ανάλογα με την τιμή και την προσφορά· μπορούν να είναι πιστοί ειδικά

κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Ο αγροτικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί μέσο επανασύνδεσης

με τις αξίες και την αίσθηση της φυσικότητας.

1.5.3 Τι είναι οι ψυχολογικές ωθήσεις (σπιτικό φαγητό, οικογενειακό τοπίο,

διαφυγή από την αστική ζωή, απλότητα, επικύρωση, κ.λπ.,

Οι ψυχολογικοί παράγοντες είναι υποκειμενικής φύσης και

τονώνουν την τουριστική ζήτηση μέσα από την επιμονή τους στην ψυχή

του κάθε ατόμου, ως αντίδραση στις επιθέσεις και τις νευρικές απαιτήσεις,

στις σωματικές και πνευματικές προσπάθειες που επιβάλλονται από την

εργασία και την καθημερινή ζωή.

Η ψυχολογική ευεξία περιλαμβάνει σημαντικές αρχές που

επηρεάζουν τα συναισθήματα, μπορούν να επηρεάσουν όλες τις

διαστάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς, την ανάπτυξή της,

συμπεριλαμβανομένης της σωματικής και ψυχικής υγείας, της ικανότητας

και της εκπαιδευτικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ικανότητας και της

δημιουργίας θετικών σχέσεων.

1061



Ενδυνάμωση του Τουριστικού Μάρκετινγκ σε Αγροτικές Περιοχές

Σχήμα 8 - Αγροτικές τουριστικές ψυχογραφικές

Ο τουρισμός, γενικά, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της

επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών, διαφορετικών

εθνικοτήτων και θρησκειών.

Ο αγροτικός τουρισμός μπορεί να είναι μια θεραπεία για την ψυχή,

μια απλή θεραπεία, καθώς και ένα όργανο επανασύνδεσης με τη φύση, με

τις αξίες, με την αίσθηση της φυσικότητας.

Απλότητα

Ο απλός τρόπος ζωής και η δυνατότητα προσωρινής επιστροφής

στη φύση αποτελεί κίνητρο για όλες τις κοινωνικοεπαγγελματικές

κατηγορίες, την ηλικία, το φύλο, διότι είναι το αποτέλεσμα της τάσης
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διατήρησης, υγείας, σωματικής άνεσης και πολλά άλλα. Οι σημερινοί

άνθρωποι δεν μπορούν να ξεφύγουν από το αρχικό πλαίσιο της ζωής, και

η επαφή τους με ένα αγροτικό περιβάλλον έχει τις ευρείες ηχώ στη

λειτουργική ισορροπία.

Απόδραση από την αστική ζωή

Η ειρήνη και η ψυχική άνεση είναι επίσης όλο και περισσότερο

περιζήτητα από πολλούς τουρίστες, δεδομένου του επιπέδου άγχους της

καθημερινής ζωής. Η εθελοντική φιλοδοξία να εγκαταλείψουν το αστικό

περιβάλλον διαβίωσης, η ιδέα της διαφυγής στη φύση βρίσκεται σχεδόν

ομόφωνα μεταξύ των επιθυμιών των σημερινών πολιτών. Οι αγροτικές

περιοχές συμβάλλουν στη διασφάλιση του περιβάλλοντος, υπέρ της

υλοποίησης της ιδέας και της δυνατότητας να βρεθεί η ευχαρίστηση σε

ένα ήσυχο, αμόλυντο, παρήγορο περιβάλλον, μακριά από τους

περιορισμούς των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Οικογενειακό τοπίο

Η επαφή με τη φύση, η επιθυμία να ξαναζήσουν τις τελευταίες

ημέρες διεγείρει τους νοσταλγικούς αναζητητές να ταξιδέψουν σε

αγροτικές περιοχές, οι οποίες έχουν ένα είδος vintage γοητείας, η οποία

μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουν, να εκτιμήσουν

καλύτερα το σώμα και την αυτοεκτίμηση. Οι άμεσες εμπειρίες μπορούν να

προωθήσουν τη συναισθηματική συγγένεια για τη φύση και οι πράξεις

καλοσύνης μπορούν να βελτιώσουν τη συναισθηματική σύνδεση με τις

κοινότητες υποδοχής.

Σπιτικό φαγητό
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Η μυρωδιά είναι ένα συναίσθημα με μια φανταστική δύναμη πάνω

στην ψυχή. Μερικές μυρωδιές μπορούν να προκαλέσουν σαφείς

αναμνήσεις και να μας κάνουν να ξαναζήσουμε μια συγκεκριμένη στιγμή

στη ζωή μας. Μια γαστρονομική εμπειρία μπορεί να αφήσει ένα εξαιρετικό

σημάδι στον τουρίστα. Η κατανάλωση είναι στην πραγματικότητα

αναπόσπαστο μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας, η οποία είναι εξίσου μια

κατανάλωση τόπων, εθίμων και παραδόσεων, καθώς και μια τοπική

κατανάλωση γεύσεων μέσω συγκεκριμένων πιάτων.

Χειροποίητο αυθεντικό

Η παραδοσιακή και η εθνική έμπνευση είναι μια χειρονομία

ευγνωμοσύνης για τους εαυτούς μας, διότι μιλάμε για μια προσωπική

έκθεση ενός ατόμου που σχετίζεται με την ψυχή του, τις φιλοδοξίες, την

καταγωγή και την ταυτότητά του.

Nostalgy

Το αίσθημα της μελαγχολίας που προκαλείται από την επιθυμία να

δούμε και πάλι ένα αγαπητό μέρος, ειδικά τη γενέτειρα, ένα στενό

πρόσωπο ή να ξαναζήσει ένα επεισόδιο από το παρελθόν. Οικογενειακές

διακοπές, ταξίδια με φίλους, πάρτι γενεθλίων και οικογενειακές

συγκεντρώσεις στις διακοπές είναι αγαπημένες εμπειρίες και

ευτυχισμένες αναμνήσεις. Νοσταλγία διεγείρει μια καλή γνώμη του εαυτού

του και προωθεί την αίσθηση ότι η ζωή είναι γεμάτη νόημα και σκοπό.

Εθνικισμός

Ο εθνικισμός είναι η συνείδηση του ανήκειν σε ένα έθνος, είναι μια

μορφή σύνδεσης με το λαό σας, με την κοινότητα στην οποία ανήκετε και

στην πατρίδα. Ο ρομαντικός εθνικισμός έχει αναπτυχθεί κυρίως
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πολιτιστικά - καλλιτεχνικά προστατεύοντας τις λαϊκές παραδόσεις, τα

έθιμα και τις συνήθειες, και που ενεργοποιεί την εθνική υπερηφάνεια

μεταξύ των επισκεπτών.

Πνευματικότητα

Από πνευματική άποψη, οι εμπειρίες που ένα άτομο μπορεί να

καταναλώσει σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μπορούν να λειτουργήσουν ως

ψυχολογική άνεση. Προκαλούν μια κατάσταση χαράς, γαλήνης, ευλογίας

που χρειάζεται η ψυχή τους.

Η «αναζήτηση πνευματικών εμπειριών» έξω από το εκκλησιαστικό

πλαίσιο έχει ως στόχο να αναβιώσει τις εγκαταλειμμένες πεποιθήσεις και

λατρείες, σε ένα σημαντικό μερίδιο των σύγχρονων ανθρώπων που

αναζητούν μια σύνδεση μεταξύ σκέψης και πνεύματος.

Θρησκεία

Οι άνθρωποι ακολουθούν θρησκευτικές πεποιθήσεις, προσεγγίζουν

εμπνευσμένα κτίρια, δραπετεύουν από την καθημερινή ζωή, εξερευνούν

τις ιστορικές ρίζες της θρησκείας, ερμηνεύουν εννοιολογικά πνευματικές

αξίες σε αναζήτηση του αισθήματος που συνδέεται με τον δημιουργό. Η

πηγή των νοημάτων και της πνευματικής ανανέωσης και ένα τελετουργικό

πέρασμα που λειτουργεί ως αντίστιχο στην καθημερινή ζωή και εργασία.

Μέσα από το ιερό ταξίδι, οι επισκέπτες ελπίζουν να μάθουν περισσότερα

για τον εαυτό τους και να σκεφτούν πιο βαθιά για την ουσία της ζωής.

Κοινωνικοποίηση
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Αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για πολλούς καταναλωτές αγροτικού

τουρισμού. Οι συναισθηματικές σχέσεις των ανθρώπων με τον τόπο

βασίζονται όχι μόνο σε φυσικά και αντικειμενικά περιβάλλοντα, αλλά και

στις εμπειρίες τους και την κοινωνικά κατασκευασμένη τοποθεσία τους.

1.6. Κεφάλαιο 1 Συμπεράσματα

Η εξέταση του κεφαλαίου 1 έχει εντοπίσει ορισμένα σημαντικά

γεγονότα που αξιολογούνται ως μεγάλης σημασίας για την οικονομική

ανάπτυξη και τα πνευματικά συμφέροντα που σχετίζονται με τη συνολική

οικονομία, με έμφαση στη βιομηχανία φιλοξενίας, καθώς αυτό αποτελεί

μία από τις σημαντικότερες πτυχές της παγκόσμιας αγοράς, ιδίως εντός

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου 1 «Αγροτικές περιοχές και

πολιτισμός» προσδιόρισε τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζονται με

τις αγροτικές περιοχές και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να

αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της φιλοξενίας

διασφαλίζοντας ότι θα κατανοήσουν αποτελεσματικά το ρόλο των

αγροτικών περιοχών. Ο πολιτισμός έχει προσδιοριστεί σε δύο επίπεδα·

Υλικά και άυλα· Ωστόσο, και οι δύο έχουν την ίδια σημασία που πρέπει να

αξιολογηθεί κριτικά. Οι αγροτικές περιοχές έχουν τεράστιο δυναμικό και

μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό στοιχείο για μια ολοκληρωμένη

ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και να συμβάλουν

στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης αστικοποίησης, η οποία θεωρείται

πραγματική απειλή για τις αγροτικές περιοχές.
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Το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου 2 «Διαχείριση φιλοξενίας στις

αγροτικές περιοχές» επικεντρώθηκε στην εξέταση των μεγάλων

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές φιλοξενίας στις

συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις. Η

έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης, η οικονομική στήριξη, οι σχέσεις των

ενδιαφερόμενων μερών, η στρατηγική και η συνεργασία με τις τοπικές

αρχές είναι μεταξύ των εμποδίων.

Το τρίτο μέρος «Το τουριστικό προϊόν πρέπει να συνδυάζει τα

συστατικά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες» έχει εντοπίσει ορισμένα

εξωτερικά στοιχεία που επηρεάζουν τις δραστηριότητες στον κλάδο της

φιλοξενίας και μπορεί δυνητικά να οδηγήσει στη σωστή λήψη

αποφάσεων. Οι θρησκευτικές, πολιτιστικές και οικονομικές είναι μόνο

μερικές από αυτές τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τη

βιομηχανία φιλοξενίας.
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2. Κεφάλαιο 2: Μάρκετινγκ – Επισκόπηση και Ορισμοί

2.1. Ορισμός μάρκετινγκ

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ (2017 - Online) "Το

μάρκετινγκ είναι η δραστηριότητα, το σύνολο των ιδρυμάτων, και τις

διαδικασίες για τη δημιουργία, την επικοινωνία, την παράδοση, και την

ανταλλαγή προσφορών που έχουν αξία για τους πελάτες, τους πελάτες,

τους εταίρους, και την κοινωνία γενικότερα." Ο συγκεκριμένος ορισμός

αποσαφηνίζει τον αντίκτυπο του Marketing για τις επιχειρήσεις, καθώς οι

σύγχρονες δραστηριότητες μάρκετινγκ υπερβαίνουν κατά πολύ τη

συμβατική προσέγγιση και ασχολούνται με την ανάγκη υλοποίησης

βαθιάς έρευνας αγοράς που είναι απαραίτητη για τη σωστή ταυτοποίηση

της αγοράς και τη σχετική ανάπτυξη της γνώσης για το πώς να

ξεπεραστούν τα πιθανά εμπόδια που θα αναπτυχθούν.

Το μάρκετινγκ έχει διαδραματίσει τις τελευταίες δεκαετίες βασικό

ρόλο στην ανάπτυξη σύγχρονων διαχειριστικών λειτουργιών και έχει

επιτρέψει στις εταιρείες, τόσο πολυεθνικές (MNC) όσο και μικρές και

μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και

ικανότητες, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και, το σημαντικότερο, να

επικεντρωθούν στην ανάγκη για καινοτομία και διαφοροποίηση ως μέρος

της συνολικής στρατηγικής τους προσέγγισης. Yohn (2019, σ. 1)

διευκρινίζει ότι «... το μάρκετινγκ είναι και δεν πρέπει να εκτελείται μόνο

μέσω τακτικών λειτουργιών απόκτησης και διατήρησης πελατών, καθώς

πολλές εταιρείες το ασκούν σήμερα."

1131



Ενδυνάμωση του Τουριστικού Μάρκετινγκ σε Αγροτικές Περιοχές

Πρόκειται για ένα σημαντικό προσδιορισμό που παρέχει την

ευκαιρία να κατανοήσουμε με σαφήνεια το ρόλο του μάρκετινγκ και πώς

αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τις εταιρείες στο σκληρό?

Ωστόσο, το εξαιρετικά ελπιδοφόρο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο

η παγκοσμιοποίηση διαδραματίζει βασικό ρόλο και η ανάγκη για

ανταγωνιστικότητα μέσω καλά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ

είναι πιο σημαντικό από ποτέ στην ιστορία των επιχειρήσεων. Όλα αυτά

είναι ζωτικής σημασίας στοιχεία ταυτότητας για κάθε δεδομένη

επιχείρηση.

2.2. Γιατί είναι χρήσιμο το μάρκετινγκ;

Ο προσδιορισμός της έννοιας της εμπορίας οδηγεί στην ανάγκη να

προσδιορισμό σαφώς του πραγματικού αντικτύπου του marketing και να

δοθεί απάντηση σε ένα κοινό ερώτημα που αναφέρεται στο «Γιατί είναι

χρήσιμο το μάρκετινγκ;» Αρκετοί σύγχρονοι συγγραφείς έχουν

επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο στοιχείο και έχουν εντοπίσει σαφώς

ορισμένα σημαντικά οφέλη μάρκετινγκ? ως εκ τούτου, καθιστώντας το

μάρκετινγκ χρήσιμο για τους σύγχρονους οργανισμούς. Ως αποτέλεσμα,

αυτά τα οφέλη μάρκετινγκ έχουν μια πρακτική εφαρμογή στη βιομηχανία

φιλοξενίας.

Ως εκ τούτου, ορισμένα από αυτά τα οφέλη μάρκετινγκ αναφέρονται

στις ακόλουθες πτυχές:

i. Το Marketing Informs οργανώσεις και άτομα για το τι συμβαίνει

στην αγορά, ειδικά, λόγω του γεγονότος ότι η αγορά αλλάζει
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πάρα πολύ. Επιπλέον, επιτρέπει στους επαγγελματίες

εμπόρους να ενημερώνουν την αγορά και να εξασφαλίζουν ότι

αυτό θα δημιουργήσει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ του

οργανισμού και των υπόλοιπων ενδιαφερομένων. Αυτό

αναφέρεται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς

ενδιαφερόμενους, καθώς μπορούν να βοηθήσουν τον

οργανισμό να ενημερώσει και να ενημερωθεί για σημαντικά

θέματα μάρκετινγκ και άλλα επιχειρηματικά ζητήματα. Η

ανατροφοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για το μάρκετινγκ και

πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια αμφίδρομη στρατηγική

πληροφόρησης·

ii. Μάρκετινγκ Συμμετέχει στους ανθρώπους στις

δραστηριότητες του οργανισμού, ειδικά όταν οι

δραστηριότητες αυτές ασχολούνται με την έννοια της Ηθικής

και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Αυτό είναι

εξαιρετικά σημαντικό σε καταστάσεις κρίσης στις οποίες η

ανάπτυξη ηθικών δραστηριοτήτων θεωρείται εξίσου

σημαντική, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε οφέλη για τον

οργανισμό και τις κοινωνίες γενικότερα, και μπορεί να έχει

πολλά οφέλη για τη βιομηχανία φιλοξενίας·

iii. Μάρκετινγκ Χτίζει Φήμη, δεδομένου ότι παρέχει τη δυνατότητα

να αναπτύξει μια σταθερή εικόνα, να ενισχύσει τα δεσμά της

εμπιστοσύνης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, και να

δημιουργήσει ένα συνολικό θετικό περιβάλλον που θα

οδηγήσει σε μια μακροπρόθεσμη, και βιώσιμη σχέση. Η φήμη

χρειάζεται χρόνο για να χτίσεις, και μόνο λίγα λεπτά για να την

καταστρέψεις. Ως εκ τούτου, το μάρκετινγκ πρέπει να
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χρησιμοποιηθεί προκειμένου, όχι μόνο για την οικοδόμηση

αυτής της φήμης, αλλά το πιο σημαντικό, να επεκτείνει αυτό το

όφελος, προκειμένου να διατηρηθεί η συνολική εύθραυστη

οργανωτική φήμη?

iv. Μάρκετινγκ Πωλεί καθώς μπορεί να δημιουργήσει μια θετική

εικόνα και να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη μεταξύ της

εταιρείας και των πελατών. Παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα

εργασία προσδιορίζει ότι «Μάρκετινγκ δεν είναι πωλήσεις»,

Μάρκετινγκ μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει το κατάλληλο

περιβάλλον που θα επιτρέψει στην εταιρεία να διεισδύσει στην

αγορά, να δημιουργήσει μια σταθερή σχέση, να κατανοήσουν

την αγορά, και να αναπτύξουν τα σωστά προϊόντα για τη

σωστή τιμή? έτσι, ενισχύοντας τις πωλήσεις·

v. Το Marketing Grows Businesses καθώς τις κρατά σεληνάξε με

όλους τους ενδιαφερόμενους, δημιουργεί ένα ευρύτερο δίκτυο

και διασφαλίζει ότι θα εκπαιδεύσει τους ανθρώπους. Όλα αυτά

είναι μερικά από τα στοιχεία που προκύπτουν ως αποτέλεσμα

μιας σαφούς αναγνώρισης της αγοράς, η οποία βασίζεται σε

εκτεταμένη έρευνα και επιτρέπει στην επιχείρηση να

αναπτυχθεί με την υγεία και σταθερό ρυθμό.

Όλα τα παραπάνω είναι μόνο μερικά από τα προσδιορισμένα

Οφέλη που έχουν περάσει από δεκαετίες που έχουν βρεθεί να κάνουν

«Μάρκετινγκ Χρήσιμο» για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι ο

κατάλογος αυτός είναι τεράστιος, ο ρόλος του Μάρκετινγκ δεν μπορεί να

παραμεληθεί, από οποιαδήποτε εταιρεία, ειδικά, από τη Βιομηχανία

Φιλοξενίας. Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν μέρος της βαθιάς κριτικής

σκέψης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ρόλος του μάρκετινγκ θα
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αποτελεί μέρος όλων των επιχειρήσεων, ιδίως από τις μικρές και μεσαίες

επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

2.3. Μάρκετινγκ δεν είναι πωλήσεις

Το μάρκετινγκ δεν ασχολείται απλώς με τις πωλήσεις, οι οποίες είναι

φυσικά ένα σημαντικό μέρος του, αλλά το σημαντικότερο, ασχολείται με

την ικανότητα των επιχειρήσεων να συνεργάζονται με όλους τους

ενδιαφερόμενους φορείς και να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες θα

καταστούν πράγματι επωφελείς για το σύνολο των κοινωνιών. Οι τοπικές

κοινότητες δεν θέλουν απλώς να δουν τις επιχειρήσεις τους να

ευδοκιμούν, αλλά επίσης, πρέπει να τις δουν να επιστρέφουν ένα μέρος

των εσόδων τους πίσω στις κοινότητες, ειδικά όταν οι κοινωνικές ανάγκες

βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και οι μειονεκτούσες ομάδες ανθρώπων

αναζητούν βοήθεια που θα βελτιώσει τη συνολική ποιότητα ζωής τους.

Ως εκ τούτου, είναι δίκαιο και αληθές να προσδιοριστεί ότι «το

μάρκετινγκ δεν είναι πωλήσεις», υπερβαίνει κατά πολύ τις πωλήσεις, και

το μεταγενέστερο αποτελεί μόνο ένας από τους κύριους στόχους που θα

επιτευχθεί μόνο με τη στρατηγική εστίαση σε ευρύτερες ταυτότητες, όπως

η ανάγκη να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας όσον αφορά τη

σχέση με όλους τους ενδιαφερόμενους, εσωτερικές και εξωτερικές ,

αύξηση της κοινωνικής ευθύνης και διασφάλιση της ευημερίας όλων των

εμπλεκόμενων ανθρώπων, οργανώσεων και κοινωνιών. Αυτή η

αναγνώριση έχει ιστορικά εντοπιστεί και αναπτυχθεί και παρέχει ένα

στερεό υπόβαθρο για το τι μάρκετινγκ πραγματικά «δεν είναι»,
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επιτρέποντας στους εμπόρους να, πράγματι, να γίνει πιο

προσανατολισμένη στον πελάτη και εστιασμένη.

Το πραγματικό ερώτημα και η πρόκληση για τους σύγχρονους

εμπόρους είναι σε ποιο βαθμό κατανοούν πραγματικά το συγκεκριμένο

ζήτημα και πώς αυτή η κατανόηση μπορεί να τους επιτρέψει να εστιάσουν

τις πολιτικές τους σε άλλα σημαντικά ζητήματα μάρκετινγκ και

προκλήσεις? όπως αυτή της ανάγκης για έρευνα και καινοτομία στον

τομέα του μάρκετινγκ. Η σημασία όλων αυτών συνδέεται επίσης άμεσα με

την ικανότητα των σύγχρονων Εμπόρων να διασφαλίσουν ότι τα

κατάλληλα Σχέδια Μάρκετινγκ θα αναπτυχθούν με τον καταλληλότερο

τρόπο που θα προσφέρει τα αναμενόμενα οφέλη.

2.4. Έρευνα Μάρκετινγκ

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ (AMA, 2017 -

Online) "Η Έρευνα Μάρκετινγκ συνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το

κοινό με τον έμπορο μέσω πληροφοριών-πληροφοριών που

χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και τον ορισμό ευκαιριών και

προβλημάτων μάρκετινγκ. δημιουργία, βελτίωση και αξιολόγηση

ενεργειών μάρκετινγκ, παρακολουθεί τις επιδόσεις του μάρκετινγκ· και να

βελτιώσει την κατανόηση του μάρκετινγκ ως διαδικασία." Ο

συγκεκριμένος επιστημονικός ορισμός παρέχει μια αποσαφηνισμένο

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το μάρκετινγκ πρέπει να τοποθετηθεί

στους επαγγελματίες του κλάδου φιλοξενίας.
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Η Marketing Research έχει πολλά πλεονεκτήματα και αυτό είναι

ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία φιλοξενίας, προκειμένου να

εντοπιστούν όλες οι σχετικές μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν τις

δραστηριότητές της και να παρέχουν ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα. Ειδικά τμήματα της βιομηχανίας φιλοξενίας, όπως οι

αγροτικές περιοχές δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να

παραμελήσουν τον στρατηγικό ρόλο της Έρευνας Μάρκετινγκ και την

ικανότητά της να παρέχει μια διευκρινιστείσα επισκόπηση όλων των

κύριων μεταβλητών που σχετίζονται με αυτές? ως εκ τούτου, πρέπει να

δοθεί η κατάλληλη προσοχή σε αυτό και να διασφαλιστεί ότι αυτό θα

αποτελέσει μέρος της οργανωτικής τους κουλτούρας.

Η ανάγκη για έρευνα μάρκετινγκ έχει λάβει τις τελευταίες δεκαετίες

μια μαζική και θετική προσοχή από τους διευθυντές, και αυτό είναι κάτι

που συνδέεται άμεσα με μια σειρά θεμάτων που μπορούν να επιτρέψουν

στους σύγχρονους οργανισμούς να αναπτύξουν όλες τις δυνατότητές

τους και να δημιουργήσουν ένα θετικό εσωτερικό περιβάλλον? ως εκ

τούτου, να καταστεί πολύτιμος οδηγός για όλους τους ανθρώπους εντός

της οργάνωσης. Οι στρατηγικές για τις επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις και το

μάρκετινγκ έχουν σαφώς επηρεαστεί θετικά από την ανάπτυξή της,

καθιστώντας την πραγματική πρόκληση για τους σύγχρονους

οργανισμούς, ειδικά στις ώριμες αγορές. Επιπλέον, η έρευνα μάρκετινγκ

είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την MNC όσο και για τις ΜΜΕ· ως εκ

τούτου, αυξάνοντας την ανάγκη για στρατηγική εστίαση στο συγκεκριμένο

εργαλείο διαχείρισης της τρέχουσας αγοράς.

2.5. Αγορά(ing) Κατάτμηση
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Η κατάτμηση της αγοράς αναφέρεται σε ".. συγκέντρωση

υποψήφιων αγοραστών σε ομάδες ή τμήματα με κοινές ανάγκες και οι

οποίοι ανταποκρίνονται παρόμοια σε μια δράση μάρκετινγκ» (Tarver,

2019). Ο κατακερματισμός μάρκετινγκ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να

διαχωριστεί από τις συνολικές δραστηριότητες μάρκετινγκ, καθώς η

κατάτμηση παρέχει έναν αποσαφηνισμένο οδικό χάρτη για το σύνολο του

οργανισμού και μπορεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους κλάδους που

εφαρμόζουν στρατηγικά τις σχετικές πολιτικές. Κατά συνέπεια, ο

αντίκτυπός της μπορεί να θεωρηθεί ορόσημο για όλους τους

οργανισμούς, ιδίως για τον κλάδο της φιλοξενίας, θεωρώντας ότι περνά

από διάφορες προκλήσεις, όπως οι προτιμήσεις των πελατών και ο

αντίκτυπος της Πληροφορικής.

Η βιομηχανία φιλοξενίας και πιο συγκεκριμένα οι αγροτικές περιοχές

μπορούν να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τον κατακερματισμό της

αγοράς, καθώς μπορούν να προσδιορίσουν σαφώς την αγορά-στόχο

τους· Ως εκ τούτου, σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή των κατάλληλων

στρατηγικών που θα τους επιτρέψουν να φτάσουν στους σωστούς

πελάτες/πελάτες, τη σωστή στιγμή, για τη σωστή τιμή. Η ομοιογένεια, η

διάκριση και η αντίδραση είναι μόνο μερικά από τα κριτήρια που πρέπει να

αναπτυχθούν από τους Διευθυντές Φιλοξενίας προκειμένου να επιτύχουν

τους στόχους τους στην Έρευνα Αγοράς και να διασφαλίσουν ότι η

Κατάτμηση θα παρέχει όλα τα σχετικά οφέλη. Τέτοιες ενέργειες μπορούν

μόνο να εξασφαλίσουν την ευημερία τόσο των Προϊόντων/Υπηρεσιών

όσο και των πελατών.
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Η κριτική προσέγγιση της έννοιας του Μάρκετινγκ Κατάτμηση

επιτρέπει κάποια πράγματι πολύτιμη διορατικότητα που σχετίζονται με την

όλη έννοια του μάρκετινγκ και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει ένα

όφελος στη συνολική βιομηχανία φιλοξενίας. Οι προκλήσεις για τους

Εμπόρους είναι προφανείς και η κατάτμηση μάρκετινγκ μπορεί να λύσει

διάφορα προβλήματα και να γίνει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τους

επαγγελματίες φιλοξενίας.

2.6. Στρατηγική τοποθέτηση μάρκετινγκ

Στρατηγική Marketing Positioning επικεντρώνεται στην κατοχή μια

ξεχωριστή θέση στο μυαλό των ανθρώπων, όταν περνούν από τη

διαδικασία λήψης αποφάσεων αγοράς? ως εκ τούτου, διευκολύνοντας

τους πελάτες να εστιάσουν και να προσδιορίσουν το συγκεκριμένο προϊόν

ή υπηρεσία μεταξύ ενός ωκεανού ανταγωνιστών. Ως εκ τούτου, η

ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων από τους Διευθυντές Αγροτικής

Φιλοξενίας είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς η ανάπτυξη και η

μακροπρόθεσμη δημιουργία μιας Στρατηγικής Θέσης Μάρκετινγκ μπορεί

πράγματι να προσφέρει πολλά οφέλη που μπορούν να δημιουργήσουν

ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, ειδικά από τη

στιγμή που η Πληροφορική έχει αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της

αγοράς.

Η στρατηγική θέση μάρκετινγκ μπορεί να γίνει ένα σημαντικό

εργαλείο διαχείρισης για τη βιομηχανία φιλοξενίας, τόσο για τις αγροτικές

όσο και για τις αστικές περιοχές, καθώς επιτρέπει στους διευθυντές να
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γίνουν πιο εστιασμένοι και, κατά συνέπεια, να αναπτύξουν τις

συγκεκριμένες στρατηγικές που θα τους οδηγήσουν προς την επιτυχία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τοποθέτηση θα αναπτυχθεί και θα

εφαρμοστεί αποτελεσματικά, οι διευθυντές φιλοξενίας πρέπει να

διασφαλίσουν ότι η εμπειρία των επισκεπτών πρέπει να ευθυγραμμιστεί

με τις προσδοκίες, να συγκεντρώσει on-line σχόλια, χρησιμοποιώντας τις

δυνατότητες που παρέχονται από την ταχεία ανάπτυξη του διαδικτύου και

τις δυνατότητες της εσωτερικής εταιρείας, να συγκεντρώσει τα σχόλια των

επισκεπτών, καθώς αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ανάλυση των

τρεχουσών και μελλοντικών τάσεων και επίσης να διορθώσει πιθανά

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο κλάδος της φιλοξενίας αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια και

προκλήσεις όσον αφορά τη Στρατηγική Θέση Μάρκετινγκ, καθώς οι

στοχευμένες αγορές είναι όλο και πιο απαιτητικές και πολύπλοκες,

δημιουργώντας τις σχετικές ανησυχίες για τους επαγγελματίες του

κλάδου, προκειμένου να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους για τη θέση με

τις προσδοκίες των πελατών.

2.7. Μάρκετινγκ και Μακροπεριβάλλον (Ανάλυση PETEL)

Η ανάπτυξη του Marketing επηρεάζεται από την προσεκτική εξέταση

του εξωτερικού Μακροπεριβάλλον. Το macroenvironment προσδιορίζεται

ως όλα τα εξωτερικά στοιχεία της εταιρείας που μπορούν να έχουν

αντίκτυπο στις δραστηριότητες της εταιρείας ή του κλάδου. Όλα αυτά

δημιουργούν ένα ιδιαίτερο επίπεδο βεβαιότητας ή αβεβαιότητας, έχουν
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αντίκτυπο στις στρατηγικές αποφάσεις του κλάδου ή της εταιρείας, και

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους επαγγελματίες της

φιλοξενίας, καθώς η έλλειψη να το πράξει, όχι μόνο μπορεί να έχει

αρνητικό ρόλο στη λειτουργία του κλάδου, αλλά επίσης, μπορεί να γίνει

καταστροφική εάν οι εταιρείες δεν έχουν μια διευκρινιστεί επισκόπηση του

ρόλου του Μακροπεριβάλλοντος , καθώς αυτό μπορεί να τους εκθέσει σε

διάφορους κινδύνους που μπορούν πράγματι να δημιουργήσουν

πολυπλοκότητα και συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κλάδο.

Ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον εντοπισμό του εξωτερικού

Μακροπεριβάλλονυσης αναφέρεται στην Ανάλυση PETEL (Πολιτική,

Οικονομική, Κοινωνικοπολιτισμική, Τεχνολογική, Περιβαλλοντική, Νομική).

Η ανάλυση PETEL παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός

ολοκληρωμένου συνόλου δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης που θα

εξαλείψει τους κινδύνους και τις απειλές και θα επιτρέψει στον κλάδο της

φιλοξενίας να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που παρέχονται στην

παγκοσμιοποιημένη αγορά· ως εκ τούτου, αύξηση της συνολικής

ανταγωνιστικότητας τόσο των βιομηχανιών όσο και των μεμονωμένων

εταιρειών. Ως εκ τούτου, αυτό μπορεί τελικά να μεταφερθεί στη συνολική

εθνική οικονομία και να παράσχει τα σχετικά οφέλη, όπως η αύξηση του

ΑΕγχΠ, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αύξηση των επενδύσεων και η

επιχειρηματικότητα.

Όλα αυτά αποτελούν οφέλη που πρέπει να αξιολογηθούν κριτικά,

έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη βιομηχανία φιλοξενίας και πρέπει να γίνουν

εργαλείο για ολόκληρη τη βιομηχανία. Η ανάλυση PESTEL εξηγείται ως

εξής:
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Πολιτική: Αναφέρεται στη συνολική πολιτική κατάσταση σε μια

συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή, στο επίπεδο σταθερότητας ή αστάθειας.

Αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από μια εταιρεία ή από το

σύνολο της βιομηχανίας φιλοξενίας. Οι πολιτικές αποφάσεις θεωρούνται

ορόσημο της Ανάλυσης PESTEL.

Οικονομικές: Αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση στη χώρα

δραστηριοτήτων ή στις στοχοθετημένες αγορές, καθώς και στον τρόπο με

τον οποίο αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική λειτουργία του

κλάδου. Δεδομένου ότι η οικονομία επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις, η

σημασία του οικονομικού περιβάλλοντος είναι προφανής.

Κοινωνικός-πολιτιστικός: Αναφέρεται στη δομή της κοινωνίας των

επιχειρήσεων, καθώς και στην δομή των στοχοθετημένων αγορών. Αυτό

επιτρέπει στις εταιρείες να διασφαλίσουν ότι θα αποκτήσουν μια σταθερή

κατανόηση και να αναπτύξουν τις σχετικές πολιτικές που είναι ζωτικής

σημασίας για τη βιομηχανία φιλοξενίας.

Τεχνολογικά: Το συγκεκριμένο στοιχείο αναφέρεται στην ικανότητα

της χώρας να παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη πληροφορικής όσον

αφορά την υποδομή, τις γνώσεις, την τεχνογνωσία και τον ΥΕ. Ο ρόλος

των Πανεπιστημίων είναι επίσης σημαντικός, καθώς μπορούν να

παράσχουν την κατάλληλη στήριξη στη βιομηχανία.

Περιβάλλον: Ο ρόλος του Περιβάλλοντος είναι κρίσιμος καθώς

αυτές οι συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν, τις λειτουργίες της

βιομηχανίας φιλοξενίας, αλλά και την προσέλκυση των σχετικών

επενδύσεων. Η ρύπανση και η αλλαγή των θερμοκρασιών επηρεάζουν σε

μεγάλο βαθμό τη βιομηχανία φιλοξενίας.
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Νομικό: Το νομικό περιβάλλον διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη

βιομηχανία φιλοξενίας, καθώς καθορίζει τους κανόνες και τους

κανονισμούς που εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη οικονομία, επηρεάζει

τις πολιτικές αποφάσεις, και δημιουργεί τις σχετικές συνθήκες για την

ανάπτυξη της βιομηχανίας φιλοξενίας, και φυσικά, να επενδύσει τις

σχετικές πρωτεύουσες στον κλάδο, ειδικά για τις νεοσύστατες

επιχειρήσεις.

2.8. Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Η ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας πληροφορικής και οι ευκαιρίες

που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα του Διαδικτύου, έχουν μετατοπιστεί

ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζονται, σχεδιάζονται και εκτελούνται

συμβατικές δραστηριότητες διαχείρισης και μάρκετινγκ. Κατά συνέπεια,

αυτό έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις συνολικές επιχειρηματικές

δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι σε διάφορα

τμήματα, ιδίως εκείνα που πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στο

Διαδίκτυο, εκτελούν τις εργασίες τους. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε ένα

νέο είδος μάρκετινγκ, αυτό του «Ψηφιακού Μάρκετινγκ», και η κατανόηση

του αντικτύπου του είναι σημαντική για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, και

φυσικά, για το σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας που βιώνει τεράστιες

ευκαιρίες.

Σύμφωνα με την Barone (2019 – Online) «Το ψηφιακό μάρκετινγκ

είναι η χρήση του διαδικτύου, των κινητών συσκευών, των μέσων

κοινωνικής δικτύωσης, των μηχανών αναζήτησης και άλλων καναλιών για

την προσέγγιση των καταναλωτών... στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα

της πελατειακής βάσης και είναι διαδραστικό... περιλαμβάνει διαφημίσεις

αποτελεσμάτων αναζήτησης, διαφημίσεις μέσω ηλεκτρονικού
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ταχυδρομείου και προβιβαζόμενα tweets – οτιδήποτε ενσωματώνει

μάρκετινγκ με σχόλια πελατών ή αμφίδρομη αλληλεπίδραση μεταξύ της

εταιρείας και του πελάτη." Ο προσδιορισμός της έννοιας του Digital

Marketing είναι απαραίτητος για την ανάπτυξή της, καθώς παρέχει

αποσαφηνισμένους κατευθύνσεις για την αποτελεσματική και στρατηγική

χρήση του από τους επαγγελματίες Marketers.

Το Digital Marketing μπορεί να προσφέρει διάφορα οφέλη για το

σύνολο της βιομηχανίας φιλοξενίας, όπως αυτοματοποίηση μάρκετινγκ,

δομημένα δεδομένα και σημασιολογία, ζωντανή ροή, chatbots, τεχνητή

νοημοσύνη, εξατομικευμένες υπηρεσίες, στρατηγική πρώτης χρήσης για

κινητά, μεγαλύτερη χρήση αναλυτικών στοιχείων, Big Data και το Διαδίκτυο

των Πραγμάτων. Όλα αυτά είναι μόνο μερικά από τα οφέλη που μπορούν

να χρησιμοποιηθούν από τη βιομηχανία φιλοξενίας από την άποψη του

ψηφιακού μάρκετινγκ? Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτό πρέπει

να αναπτυχθεί από ειδικευμένους επαγγελματίες και να αποφευχθούν

παρεξηγήσεις.

2.9. Μίγμα μάρκετινγκ

Ο προσδιορισμός της έννοιας του Marketing Mix θεωρείται ύψιστης

σημασίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνολική ανάπτυξή της που

θα παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του ρόλου και του αντικτύπου

της στην ανάπτυξη των στρατηγικών μάρκετινγκ, και πώς αυτές οι

στρατηγικές θα έχουν πράγματι σημαντικό αντίκτυπο στις σύγχρονες

επιχειρήσεις. Σύμφωνα με Kenton (2010, Σε απευθείας σύνδεση)

"Marketing μίγμα περιλαμβάνει πολλαπλούς τομείς εστίασης ως μέρος

ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μάρκετινγκ. Ο όρος αναφέρεται συχνά σε

μια κοινή ταξινόμηση που ξεκίνησε ως τα τέσσερα Ps: προϊόν, τιμή,
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τοποθέτηση και προώθηση." Αυτή είναι πράγματι μια σημαντική

προσέγγιση, και ο όρος «Ταξινόμηση» δημιουργεί την ευκαιρία για

μεγαλύτερη εξερεύνηση για τη συνολική κατανόησή του.

Η ανάπτυξη του Marketing Mix που αναφέρεται στα παραδοσιακά

4Ps (Προϊόν, Τόπος, Τιμή, Προώθηση), καθώς και τα μεταγενέστερα 3Ps

(Άνθρωποι, Διαδικασίες, Φυσικό Περιβάλλον) δημιουργεί την ευκαιρία για

τους Διευθυντές Φιλοξενίας Αγροτικών Περιοχών να διασφαλίσουν ότι τα

Προϊόντα και οι Υπηρεσίες τους θα μεταφερθούν στην αγορά με άκρως

επαγγελματικό τρόπο.

Όλα τα 7Ps έχουν τη δική τους μοναδική αξία και δεν μπορούν να

διαχωριστούν μεταξύ τους, καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει

έναν «αδύναμο κρίκο» μεταξύ τους και να δημιουργήσει ένα δύσκολο να

καλυφθεί κενό. Ο ρόλος του μάρκετινγκ για τις αγροτικές περιοχές είναι

ζωτικής σημασίας, καθώς η εφαρμογή του μπορεί να επιτρέψει σε αυτές

τις περιοχές να μετατοπιστούν από μια γραφειοκρατική ρητορική

προσέγγιση σε μια πιο ρεαλιστική πολιτική που θα τους επιτρέψει να

αναπτύξουν όλους τους σχετικούς και διαθέσιμους πόρους. Επιπλέον, το

μείγμα μάρκετινγκ πρέπει να αναπτυχθεί σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους

υπόλοιπους στρατηγικούς στόχους, δεδομένου ότι αυτοί πρέπει να

αποσαφηνιστούν στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής. Τα Μηνύματα

Μάρκετινγκ πρέπει να συνάδουν με τις πραγματικές δυνατότητες των

Αγροτικών Περιοχών προκειμένου να παραμείνουν ρεαλιστικά και ηθικά.

Η ανάπτυξη του Marketing επηρεάζεται από την προσεκτική εξέταση

του εξωτερικού Μακροπεριβάλλονυνου, το οποίο έχει προηγουμένως

εντοπιστεί και αναπτυχθεί, προκειμένου να παρέχει μια καλύτερη και

βαθύτερη κατανόηση του συνολικού αντικτύπου του. Ωστόσο, πρέπει
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πράγματι να είναι σαφές για τους επαγγελματίες της φιλοξενίας, ιδίως για

εκείνους που δεν διαθέτουν τις σχετικές δεξιότητες διαχείρισης, ότι η

αναγνώριση και η κατανόηση αυτή είναι υψίστης σημασίας, και ως εκ

τούτου, πρέπει να προσελκύσει τη σχετική προσοχή.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα ιδιαίτερο επίπεδο βεβαιότητας ή

αβεβαιότητας, έχουν αντίκτυπο στις στρατηγικές αποφάσεις του κλάδου ή

της εταιρείας, και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους

επαγγελματίες της φιλοξενίας, καθώς η έλλειψη να το πράξουν, όχι μόνο

μπορεί να έχει αρνητικό ρόλο στη λειτουργία του κλάδου, αλλά επίσης,

μπορεί να γίνει καταστροφική εάν οι εταιρείες δεν έχουν μια διευκρινιστεί

επισκόπηση του ρόλου του Μακροπεριβάλλοντος.

Στη συνέχεια, το Marketing Mix θα αναπτυχθεί με σκοπό να υπάρξει

κατανόηση του ρόλου του Marketing Mix στη Βιομηχανία Αναψυχής,

Εκδηλώσεων, Τουρισμού και Αθλητισμού (LETS), καθώς αυτό αποτελεί

σημαντικό μέρος της Βιομηχανίας Φιλοξενίας, τόσο σε τοπικές όσο και σε

παγκόσμιες εταιρείες. Ο εντοπισμός τέτοιων κρίσιμων ζητημάτων όχι μόνο

μπορεί να ενισχύσει το ίδιο το μάρκετινγκ, αλλά το σημαντικότερο, μπορεί

να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις λειτουργίες άλλων επιχειρησιακών

τμημάτων, όπως το HR και η λογιστική.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα σημαντικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να

προσεγγιστεί και να αξιολογηθεί κριτικά, ώστε να μπορέσει το Marketing

Mix όλα τα οφέλη που φέρουν οι δραστηριότητές του για τους σύγχρονους

οργανισμούς Φιλοξενίας. Κάθε ένα από τα στοιχεία του Marketing Mix έχει

τη δική του μοναδική σημασία και όλα πρέπει να αξιολογηθούν σε σχέση

με τα υπόλοιπα στοιχεία.
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Προϊόν/Υπηρεσία: Αναφέρεται στα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που

κάθε κλάδος αποφασίζει να παρέχει στους δυνητικούς πελάτες, τους

καταναλωτές ή ακόμα και τους πελάτες του. Η συγκεκριμένη απόφαση

πρέπει να βασίζεται στον προηγουμένως αναπτυγμένο κατακερματισμό

της αγοράς, ο οποίος θα επιτρέψει στην εταιρεία να αναπτύξει τα

προϊόντα της. Το Προϊόν πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετεί ιδιαίτερες

ανάγκες και επιθυμίες και να παρέχει τη σχετική ικανοποίηση στους

πελάτες. Η παροχή του κατάλληλου Προϊόντος είναι απαραίτητη, καθώς

αποτελεί τον κύριο παράγοντα για τις υπόλοιπες ενέργειες που πρέπει να

αναληφθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία και ο κλάδος θα

τεθούν σε ισχύ μακροπρόθεσμα. Δεδομένης της πρόσβασης που έχουν οι

σύγχρονοι πελάτες σε μεγάλο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, ο

αντίκτυπος του Προϊόντος, ως το κύριο στοιχείο Marketing Mix, πρέπει να

προσδιοριστεί και να αναπτυχθεί σοβαρά, προκειμένου να παρέχει τα

σχετικά οφέλη στην εταιρεία. Επιπλέον, το Προϊόν πρέπει να παρέχει

στους πελάτες τη σχετική προστιθέμενη αξία προκειμένου να

διασφαλιστεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τιμή: Μετά την ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, οι εταιρείες

φιλοξενίας πρέπει να διασφαλίσουν ότι σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την

κατάλληλη Στρατηγική Τιμολόγησης που θα επιτρέψει στην εταιρεία να

παραμείνει ανταγωνιστική, να προσελκύσει τη στοχευμένη αγορά και να

δημιουργήσει την ευκαιρία να διατηρήσει τα αναμενόμενα περιθώρια

κέρδους που είναι ζωτικής σημασίας για τις επιτυχημένες δραστηριότητες

για τον κλάδο της Φιλοξενίας. Πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σαφώς ότι

η τιμή πρέπει να αντικατοπτρίζει τις συνολικές στρατηγικές πολιτικές, να

είναι σε ευθυγράμμιση με την εικόνα μάρκας, ως εκ τούτου, να

αποφευχθούν πιθανά προβλήματα, παραπλανητικές και παρανοήσεις με
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τους πελάτες. Επιπλέον, η Τιμή αποτελεί το μοναδικό στοιχείο Marketing

Mix που παράγει έσοδα για την εταιρεία. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία

παράγουν κόστος. Ως εκ τούτου, η στρατηγική τιμολόγησης πρέπει να

καλύπτει όλα τα υπόλοιπα του Marketing Mix. Η τιμολόγηση είναι ζωτικής

σημασίας και απαιτείται βαθιά κριτική σκέψη από τους διευθυντές

φιλοξενίας, καθώς μόνο μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να εξασφαλίσει ότι

ο οργανισμός και ο κλάδος παραμένουν ανταγωνιστικοί.

Τόπος: Το 3ο στοιχείο Marketing Mix αναφέρεται στην τοποθεσία

στην οποία τοποθετείται η εταιρεία, καθώς και στην τοποθεσία στην οποία

διανέμονται στην αγορά τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες. Η επιλογή των

κατάλληλων καναλιών διανομής είναι ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία

φιλοξενίας, καθώς οι ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές μπορεί να

περιλαμβάνουν εκθέσεις, συνέδρια και άλλες σχετικές δράσεις που

επιτρέπουν την Προώθηση (που αναπτύσσεται στην επόμενη ενότητα).

Είναι σημαντικό ότι το Διαδίκτυο και οι δυνατότητες που παρέχονται από

την ταχεία ανάπτυξη της πληροφορικής μπορούν να βοηθήσουν προς την

κατεύθυνση νέων καναλιών διανομής και να επιτρέψουν στη βιομηχανία

φιλοξενίας να γίνει πιο αποτελεσματική προς τους στοχευμένους πελάτες

της. Η μετάβαση από τη συμβατική προσέγγιση Place που αναφέρεται

στην «Τοποθεσία – Τοποθεσία – Τοποθεσία», προς τη σύγχρονη άποψη

που λαμβάνει υπόψη την πληροφορική και αναφέρεται στην

«Πληροφόρηση - Πληροφορίες – Πληροφορίες», είναι πράγματι σημαντική

και έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ικανότητα αποτελεσματικής επέκτασης του

φάσματος των καναλιών διανομής. Επομένως, όλα αυτά πρέπει να γίνουν

μέρος του στοιχείου Place και να εκμεταλλευτούν όλες τις πιθανές

δυνατότητές του.
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Προώθηση: Το τελικό στοιχείο του αρχικού Marketing Mix

αναφέρεται στους τρόπους που χρησιμοποιεί η εταιρεία, ή ο κλάδος,

προκειμένου να εξασφαλίσει την κατάλληλη επικοινωνία με τη στοχευμένη

αγορά. Η θέσπιση των κατάλληλων στρατηγικών πρέπει να περιλαμβάνει

δράσεις όπως η διαφήμιση, η πώληση, το άμεσο μάρκετινγκ, η προώθηση

πωλήσεων και οι δημόσιες σχέσεις. Όλα αυτά αναγνωρίζονται καλύτερα

ως το Διαφημιστικό Mix, δημιουργώντας την ευκαιρία για τις εταιρείες και

τη βιομηχανία που δεν εξετάζουν, να γίνουν πιο εστιασμένες και

αποτελεσματικές στις ενέργειές τους. Η ανάγκη για μια συνολική

στρατηγική είναι σημαντική, καθώς οι εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι πρέπει

να θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την προώθηση, και οι διευθυντές

μάρκετινγκ πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό χρησιμοποιείται

μετεκνόμους ως μέρος των δραστηριοτήτων προώθησης, προκειμένου να

εξασφαλίζονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Άνθρωποι: Το πρώτο στοιχείο του εκτεταμένου Marketing Mix, και

πέμπτο συνολικά, αναφέρεται στους Ανθρώπους που εργάζονται σε έναν

οργανισμό, και αποτελεί το πιο σημαντικό πλεονέκτημα από κάθε

δεδομένο σύγχρονο. Ο ρόλος των ανθρώπων στο Marketing Mix για τη

βιομηχανία φιλοξενίας και τουρισμού είναι ζωτικής σημασίας, καθώς είναι

αυτοί που έχουν άμεση επικοινωνία με τους επισκέπτες, καθώς και τους

υπόλοιπους εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Έτσι,

μπορούν να θεωρηθούν ως το είδωλο του οργανισμού? κατά συνέπεια,

για το σύνολο της βιομηχανίας. Η τουριστική βιομηχανία θεωρείται ότι

επηρεάζεται ιδιαίτερα από τους ανθρώπους, καθώς το επίπεδο

φιλοξενίας, ειδικά στις αγροτικές περιοχές στις οποίες η προσέλκυση

επισκεπτών είναι πιο δύσκολο. Το επίπεδο κατάρτισης, τεχνογνωσίας και

συσσωρευμένης γνώσης που διαθέτουν οι Άνθρωποι, έχουν σοβαρό
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αντίκτυπο στις συνολικές οργανωτικές λειτουργίες και δημιουργούν την

ανάγκη οι εθνικές κυβερνήσεις να επικεντρωθούν στην ανάπτυξή της

προκειμένου να παρέχουν το κατάλληλο βιώσιμο ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα. Η αγορά Η παγκοσμιοποίηση αυξάνει την ανάγκη για

περαιτέρω στρατηγικές δράσεις όσον αφορά τους ανθρώπους και την

κατάλληλη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM).

Διαδικασίες: Το συγκεκριμένο στοιχείο επικεντρώνεται στη συνολική

βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών, τόσο για εσωτερικούς όσο και

για εξωτερικούς λόγους. Όσον αφορά τις Εσωτερικές Λειτουργίες, ο ρόλος

των Διαδικασιών έχει μεγάλη σημασία, καθώς μπορεί να ενισχύσει την

έννοια της επικοινωνίας μεταξύ ιδιωτών καθώς και τμημάτων. Αυτό μπορεί

να εξασφαλίσει την αποφυγή συγκρούσεων· συνεπώς, εξασφαλίζεται

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά τις Εξωτερικές

Λειτουργίες, οι Διαδικασίες μπορούν να επιτρέψουν στον κλάδο της

Φιλοξενίας να ενισχύσει την επικοινωνία του με τους ενδιαφερόμενους

φορείς, όπως οι προμηθευτές, τα τραπεζικά ιδρύματα, οι κρατικές

υπηρεσίες, οι επαγγελματικοί φορείς κ.λπ. Αυτό είναι απαραίτητο για να

διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και να αποφευχθούν περιττές

παρανοήσεις. Ο ρόλος της πληροφορικής είναι πρωταρχικής σημασίας,

ζητώντας από τις εταιρείες να αναλάβουν τα σχετικά μέτρα.

Φυσικό Περιβάλλον: Το Φυσικό Περιβάλλον αποτελεί το τελικό

στοιχείο του εκτεταμένου Marketing Mix και αναφέρεται στο περιβάλλον

που δημιουργείται στο χώρο εργασίας και βελτιώνει τις συνολικές

συνθήκες για το εργατικό δυναμικό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε

υψηλότερα επίπεδα απόδοσης και παραγωγικότητας που είναι

απαραίτητα για όλους τους οργανισμούς, και φυσικά, για τους
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οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη

βιομηχανία, όπως αυτή της Φιλοξενίας και του Τουρισμού. Επιπλέον, το

φυσικό περιβάλλον είναι σημαντικό για τους υπόλοιπους

ενδιαφερόμενους, καθώς παρέχει μια αίσθηση επαγγελματισμού, η οποία

μπορεί να έχει σημαντική θετική επίδραση στις συνολικές σχέσεις με

αυτούς τους ενδιαφερόμενους φορείς. Τέλος, το φυσικό περιβάλλον είναι

σημαντικό για τους επισκέπτες, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη

συνολική γνώμη τους σχετικά με την οργάνωση, να βοηθήσει την εταιρεία

να διατηρήσει αυτούς τους επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν δυνητικά να

γίνουν οι καλύτεροι υποστηρικτές μέσω του Από στόμα σε στόμα. Η

ανάγκη βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για

τη βιομηχανία φιλοξενίας, και αυτό δεν αφορά μόνο τις μεμονωμένες

επιχειρήσεις, αλλά το σημαντικότερο, πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας

συνολικής εθνικής πολιτικής που θα επιτρέψει τέτοιες δράσεις και θα

παράσχει τα σχετικά κίνητρα.

Η εξέταση όλων των παραπάνω στοιχείων του Marketing Mix οδηγεί

στο ασφαλές συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο εργαλείο είναι απαραίτητο

για την καθιέρωση μιας συνολικής ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής

Στρατηγικής όσον αφορά το Μάρκετινγκ. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το

Marketing Mix πρέπει να είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους

υπόλοιπους στρατηγικούς στόχους της οργάνωσης και της βιομηχανίας,

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτό θα εξυπηρετήσει τους στόχους του.

Επιπλέον, πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι η εφαρμογή του μείγματος

μάρκετινγκ πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και κανένα από αυτά

δεν μπορεί να αποκλειστεί, δεδομένου ότι αυτό μπορεί δυνητικά να

δημιουργήσει διάφορα εμπόδια. Ο ρόλος της πληροφορικής είναι ζωτικής

σημασίας για τη συνολική εφαρμογή· ως εκ τούτου, πρέπει να διατεθούν
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οι κατάλληλοι πόροι· ως εκ τούτου, επιτρέποντας τη στρατηγική Marketing

Mix να γίνει πιο αποτελεσματική.

2.10. Συνδυασμός μάρκετινγκ και εξατομίκευση

Παρά το γεγονός ότι το Marketing Mix είναι γνωστό ως το 7Ps, όπως

έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν, η σύγχρονη προσέγγιση είναι να

συμπεριλάβει την έννοια της εξατομίκευσης ως το νέο μέρος της.

Σύμφωνα με τον Fraser (2017 – Online) "Το Personalized Marketing

χρησιμοποιεί πληροφορίες πελατών, δημογραφικά στοιχεία και

συμπεριφορά για να καθορίσει το καλύτερο μέρος, τη σωστή στιγμή, στο

σωστό άτομο". Ο συγκεκριμένος ορισμός επιτρέπει την κατανόηση της

εστίασης στην παροχή εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών που

θα εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες ανάγκες και επιθυμίες των Πελατών,

των Καταναλωτών και των Πελατών. Ως εκ τούτου, αυτό είναι απαραίτητο

για την απαιτητική βιομηχανία φιλοξενίας και παρέχει επίσης την ευκαιρία

για τη Βιομηχανία να γίνει πιο καινοτόμος και δημιουργική, οδηγώντας

αυτούς τους οργανισμούς στο σχετικό βιώσιμο ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα.

Το εξατομικευμένο μάρκετινγκ λειτουργεί με βάση δύο συγκεκριμένα

στοιχεία που είναι εξίσου σημαντικά:

i. Υπερφόρτωση πληροφοριών: Οι καταναλωτές βομβαρδίζονται

συνεχώς με μια τεράστια ποσότητα πληροφοριών μέσω

διάφορων καναλιών. Αυτό οδηγεί σε σύγχυση, καθώς οι

καταναλωτές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εντοπίσουν τις

πραγματικές διαφορές μεταξύ των διαθέσιμων Προϊόντων και

Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, το μόνο στοιχείο που τους
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διαφοροποιεί είναι η τιμή, και όχι η συνολική ποιότητα της

υπηρεσίας?

ii. Η επιθυμία του ελέγχου: Ένας μεγάλος αριθμός καταναλωτών,

ειδικά εκείνων που έχουν την οικονομική ικανότητα να

διαφοροποιηθούν από την άποψη της τιμολόγησης,

επικεντρώνονται στην καταβολή περισσότερων, προκειμένου να

αποκτήσουν ιδιωτική προσοχή με βάση τις δικές τους μοναδικές

ανάγκες και επιθυμίες, ικανοποιώντας τους και διαφοροποιώντας

τους από τους υπόλοιπους πελάτες.

Η εξατομίκευση μάρκετινγκ στη βιομηχανία φιλοξενίας και

τουρισμού απαιτεί από τη βιομηχανία για να σχεδιάσει και να

εφαρμόσει μια μακροπρόθεσμη και επιτυχή έρευνα αγοράς,

κατάτμηση, και τοποθέτηση. Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει στη

βιομηχανία να αποκτήσει βαθιά κατανόηση των στοιχείων που

επηρεάζουν την εξατομίκευση και ως εκ τούτου να παρέχει ένα σύνολο

οφελών και να αναπτύξει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τα οφέλη αυτά πρέπει να είναι σαφή για το σύνολο της βιομηχανίας

φιλοξενίας και αφορούν κυρίως:

i. Αύξηση των πωλήσεων σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της

αγοράς· έτσι, να ενισχύσει τόσο τα έσοδα όσο και την

κερδοφορία που είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις που

επικεντρώνονται σε τέτοιες στρατηγικές στελεχών·

ii. Δημιουργήστε καλύτερες σχέσεις μεταξύ των εταιρειών και

των πελατών, είτε πρόκειται για business-to-business (B2B) ή

Business-2-Consumer (B2C), οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα

εμπιστοσύνης.
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iii. Βελτιώνοντας την Εμπειρία του Πελάτη ως επίκεντρο της

εταιρείας όλη την προσοχή τους και να διαθέσει

συγκεκριμένους πόρους για την ικανοποίηση των σχετικών

εξατομικευμένων αναγκών, επιθυμίες, και τις απαιτήσεις?

iv. Η προσέλκυση της προσοχής των πελατών ως πιθανών

πελατών που θα απαιτήσουν τις ιδιαίτερες υπηρεσίες, θα

ψάξει τους οργανισμούς που θα είναι σε θέση να κάνουν αυτό.

Όλα τα παραπάνω είναι θεμελιώδη για την εφαρμογή

εξατομικευμένων Στρατηγικών Μάρκετινγκ και μπορούν πράγματι να

προσφέρουν όλα τα σχετικά οφέλη για τη Βιομηχανία Φιλοξενίας. Ωστόσο,

όλα αυτά πρέπει να αναπτυχθούν σε πλήρη ευθυγράμμιση με το

υπόλοιπο των εταιρικών στρατηγικών και πρέπει να είναι μέρος του

Marketing Mix και να περιλαμβάνονται στο Marketing Mix.

2.11. Μυωπία μάρκετινγκ

Η Marketing Myopia αναφέρεται στο επίπεδο που μια εταιρεία

εστιάζει τις δραστηριότητες μάρκετινγκ της στη διασφάλιση των δικών της

κερδών και εξυπηρετεί αποκλειστικά τα δικά της συμφέροντα, αντί να

επικεντρώνεται στο Προϊόν/Υπηρεσία και στα οφέλη που αυτό θα έχει

τελικά για τους πελάτες. ως εκ τούτου, δημιουργώντας μια κοντόφθαλμη.

Ως εκ τούτου, αυτό είναι η αναγνώριση επιτρέπει στους επαγγελματίες

μάρκετινγκ σε όλους τους κλάδους, και το πιο σημαντικό, στον κλάδο της

φιλοξενίας, να ρίξει φως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών

τους, και να αποφύγει να επικεντρωθεί στις δικές τους ανάγκες, ως

μοναδική προσέγγιση τους, η οποία είναι προφανές ότι αυτό μπορεί να

δημιουργήσει πολλά αρνητικά ζητήματα τόσο για τις εταιρείες και τους

πελάτες.
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Πρόσφατη έρευνα έχει εντοπίσει ότι ο κλάδος της Φιλοξενίας

αντιμετωπίζει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με την Μυωπία

Μάρκετινγκ και να αυξήσει τη σημασία για τη μετατόπιση από αυτό το

πρόβλημα, προκειμένου να βελτιωθεί η προσοχή τους προς τους πελάτες

τους και να αποφευχθούν τα λάθη. Επιπλέον, οι συγγραφείς ζητούν από

τη βιομηχανία να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, να εντοπίσει

τον αντίκτυπο του προβλήματος της Μυωπίας μάρκετινγκ, και να

εξασφαλίσει ότι μια συνολική κατανόηση θα έχει ένα ολοκληρωμένο

όφελος για το σύνολο της βιομηχανίας.

Μάρκετινγκ Μυωπία μπορεί να έχει άλλα προβλήματα για τους

επαγγελματίες του μάρκετινγκ, όπως παραμένουν μακριά από την ανάγκη

για την ανάπτυξη «Πράσινα Προϊόντα»? ως εκ τούτου, εξυπηρετώντας μια

ιδιαίτερη ανάγκη για ορισμένους σύγχρονους πελάτες που μετατοπίζουν

τις προτιμήσεις τους προς νέες τάσεις, όπως αυτή των «πράσινων

προϊόντων», οι οποίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της συνολικής

οικονομίας. Επιπλέον, αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει τις εταιρείες να

παραμείνουν μακριά από την καινοτομία, και αυτό αποτελεί πραγματική

απειλή για τους εμπόρους. Ο ρόλος της Μυωπίας Μάρκετινγκ είναι

ζωτικής σημασίας και οι επαγγελματίες Έμποροι πρέπει να διασφαλίσουν

ότι αυτό δεν θα γίνει απειλή.

2.12. Η ταχεία ανάπτυξη των αγορών υπηρεσιών

Η οικονομία των υπηρεσιών έχει τα τελευταία χρόνια διαδραματίσει

βασικό ρόλο στη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας και συνέβαλε στη

δημιουργία θέσεων εργασίας και την παραγωγή πολλών οφελών που

έχουν επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης

της βιομηχανίας φιλοξενίας και τουρισμού, η οποία έχει γίνει πράγματι η
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καρδιά της ανάπτυξης της οικονομίας των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους

Chappelow και Scott (2020 – Online) «Ο τομέας των υπηρεσιών παράγει

άυλα αγαθά, με μεγαλύτερη ακρίβεια υπηρεσίες αντί για αγαθά, και

περιλαμβάνει διάφορους κλάδους παροχής υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και των υπηρεσιών μεταφοράς·

υπηρεσίες πληροφοριών· κινητές αξίες και άλλες επενδυτικές υπηρεσίες·

επαγγελματικές υπηρεσίες· διαχείριση των αποβλήτων· υγειονομική

περίθαλψη και κοινωνική πρόνοια· και τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή."

Η αγορά υπηρεσιών παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά που πρέπει να προσδιοριστούν σαφώς προκειμένου να

υπάρξει η σχετική κατανόηση. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται

κυρίως στα ακόλουθα:

i. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία,

μετά την παραγωγή πρώτων υλών, και εκείνη της

μεταποίησης. Αυτό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη μιας

μακροπρόθεσμης και επιτυχημένης στρατηγικής και, φυσικά,

μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ που έχει

τεράστιο αντίκτυπο στη βιομηχανία φιλοξενίας και τουρισμού·

ii. Ο τομέας των υπηρεσιών περιλαμβάνει τόσο τα ενσώματα

όσο και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας τις

δραστηριότητές του μάλλον περίπλοκες για να χειριστεί,

καθώς αυτό απαιτεί από τη βιομηχανία φιλοξενίας και

τουρισμού να επικεντρωθεί πραγματικά στη συνολική

ανάπτυξη·
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iii. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι η ταχύτερη οικονομία σε

παγκόσμια κλίμακα και παρέχει προστιθέμενη αξία, ιδίως στην

προηγμένη οικονομία.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο τομέας του Τουρισμού και της Φιλοξενίας

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι που τις τελευταίες δεκαετίες κατάφερε να

αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς στο πλαίσιο της Βιομηχανίας Υπηρεσιών.

Ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερης εξέλιξης, ο κλάδος της Φιλοξενίας έχει

καταφέρει να βιώσει την ανάπτυξη σε διάφορες πτυχές, όπως η

οικονομική ανάπτυξη, η αύξηση της απασχόλησης, η καινοτομία, η

δημιουργικότητα, η αύξηση της συσσωρευμένης γνώσης, η προσέλκυση

ξένων επενδύσεων, και το σημαντικότερο, η επιτάχυνση της συνεχούς

ανάπτυξης σε άλλους παράλληλους τομείς που έχουν άμεση

αλληλεξάρτηση με τον τομέα του Τουρισμού. Δεδομένης της

πολυπλοκότητας του Τουρισμού, η ιδιαίτερη ανάπτυξη αξιολογείται ως

μεγάλης σημασίας που παρέχει την ευκαιρία για μελλοντική επιτυχία και

ενίσχυση των δραστηριοτήτων σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και, σε

τοπική εφαρμογή, ιδίως σε μειονεκτούσες περιοχές (OAS, 2018).

Τα προαναφερθέντα στοιχεία σε όρους «Ταχείας Ανάπτυξης των

Αγορών Υπηρεσιών», ο τομέας του Τουρισμού επηρεάζεται από

συγκεκριμένα στοιχεία όπως τα Όρια του Τουρισμού, το Κόστος των

Επενδύσεων, η συνολική Προσφορά και Ζήτηση, η Προστιθέμενη Αξία, το

Αποτέλεσμα Διανομής Εισοδήματος (IDE) και η Απασχόληση, η

μετατόπιση των Τάσεων στην Παγκόσμια Αγορά, η διαθεσιμότητα

καταλυμάτων, τα Κρουαζιερόπλοια και οι Επισκέπτες, οι Δαπάνες. Όλα

αυτά είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία, ο κατάλογος απέχει πολύ από το

να εξαντληθεί, και παρέχει ένα στερεό υπόβαθρο, προκειμένου να

αποκτήσουν μια βαθιά και καλύτερη κατανόηση, όχι μόνο της ανάπτυξης
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των υπηρεσιών, αλλά το πιο σημαντικό, πώς ο τομέας του τουρισμού

επηρεάζεται ως μέρος της συγκεκριμένης ανάπτυξης. Οι εταιρείες και οι

χώρες που έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν τις τάσεις και να

προσαρμόζονται γρήγορα στο νέο περιβάλλον, είναι πιθανότερο να

επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχονται στην αγορά και

να δημιουργήσουν περαιτέρω θετικό περιβάλλον προκειμένου να

διασφαλίσουν ότι αυτό θα είναι επωφελές για ολόκληρη την κοινωνία και

να προωθήσουν τον Τουρισμό ως σημαντικό αναπτυξιακό στοιχείο (WEF,

2015). Ως αποτέλεσμα, ο ρόλος της βιομηχανίας υπηρεσιών αποτελεί μια

ευκαιρία καθώς και μια πρόκληση που πρέπει να αξιοποιηθεί.

2.13. Μάρκετινγκ: LETS Βιομηχανία, Συναισθηματική Αφήγηση, και

Happy Ιστορίες

Το μάρκετινγκ αποτελεί ένα πράγματι ισχυρό εργαλείο για τη

βιομηχανία LETS (Αναψυχή, Εκδηλώσεις, Ταξίδια και Αθλητισμός) που της

δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνεί όλες τις δραστηριότητές της και να

προωθεί αποτελεσματικά όλους τους τομείς που εστιάζουν στη

στρατηγική ανάπτυξη της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Ως αποτέλεσμα, οι

εταιρείες και οι χώρες πρέπει να διασφαλίσουν όλα αυτά προκειμένου να

επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που παρέχονται στην τρέχουσα αγορά.

«Συναισθηματική Αφήγηση» έχει τα τελευταία χρόνια προέκυψε στη

βιομηχανία LETS και αρκετές εκστρατείες μάρκετινγκ έχουν προκύψει,

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ιστορίες τους θα πρέπει να

κοινοποιούνται.

Μερικές από αυτές τις ιστορίες αναφέρονται σε παγκόσμιους

οργανισμούς που έχουν επενδύσει τεράστιο χρηματικό ποσό

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτό θα αναπτυχθεί. Τα ακόλουθα
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παραδείγματα είναι μόνο μερικά από τα «Συναισθηματική Αφήγηση» που

έχουν τα τελευταία χρόνια κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου

και υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες και οι χώρες που τους έχουν

εφαρμόσει με διάφορα οφέλη:

i. Ταξίδια Όρεγκον - «Μόνο ελαφρώς (Περισσότερα)

Υπερβολικές»:Ο στόχος είναι να προωθήσει φυσικές

ομορφιές του Όρεγκον, καθώς και μυθικά πλάσματα, μέσα

από ένα βίντεο δύο λεπτών, που παρέχει κάποια απίστευτη

«Συναισθηματική Αφήγηση» για ολόκληρη την περιοχή και

προωθεί ως ένα ισχυρό τουριστικό προορισμό?

ii. China Airlines – 'What Travel You': Η εξαιρετική στρατηγική

μάρκετινγκ έχει χρησιμοποιηθεί για να επικεντρωθεί στη νέα

γενιά και να τους προσελκύσει στην κινεζική αγορά. Ο υψηλός

αντίκτυπος στο YouTube έχει καταφέρει να ενισχύσει την

εικόνα της χώρας ως αναδυόμενου τουριστικού προορισμού,

να προωθήσει μια νέα εικόνα και να ενισχύσει τη συνολική

θέση της στην παγκόσμια αγορά.

iii. Mount Pearl - «Το Όρος Pearl Anthem»: Η συγκεκριμένη

εκστρατεία μάρκετινγκ αποκαλύπτει πώς «Συναισθηματική

Αφήγηση» μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό αντίκτυπο στη

βιομηχανία φιλοξενίας μιας μικρής πόλης στις ακτές του

Καναδά, στο Βόρειο Ατλαντικό. Με ένα τραγούδι ραπ, και

είκοσι σημεία, Mount Pearl έχει καταφέρει αποτελεσματικά να

προωθήσει τη φυσική ομορφιά του και να γίνει ένα καυτό

σημείο για τις νεότερες γενιές, ενισχύοντας τη συνολική

οικονομία της περιοχής, και να δημιουργήσει ένα θετικό

περιβάλλον για το σύνολο των περιφερειών?
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iv. Thomas Cook – «The Man Who Wakes Up in a Different Bed»:

Παρά το πρόσφατο και ατυχές κλείσιμό της, η Thomas Cook

κατάφερε στις αρχές του 2019 να αναπτύξει μια επιτυχημένη

εκστρατεία Marketing «Emotional Storytelling», η οποία της

επέτρεψε να προωθήσει τα ξενοδοχεία της και τους

προορισμούς που ήταν «εκείνη την εποχή», που

συναλλάσσονταν με την εταιρεία. Ταυτόχρονα, αυτό

αποκαλύπτει ότι ακόμη και οι επιτυχημένες εταιρείες και

προορισμοί, πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εκστρατείες

μάρκετινγκ τους πρέπει να σχεδιαστούν και να κοινοποιηθούν

εγκαίρως, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτές θα είναι επιτυχείς

και να αποφευχθούν προβλήματα όπως αυτό της Thomas

Cook, τα οποία μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ως «πολύ

λίγα, πολύ αργά». Ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να γίνει ένα

σκληρό μάθημα για τους σύγχρονους εμπόρους στην

απαιτητική βιομηχανία LETS?

v. Νησιά Φερόε - «Κλειστό για Συντήρηση»: Ο Εθελοντικός

Τουρισμός γνώρισε τεράστια ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της

τελευταίας δεκαετίας, παρέχοντας την ευκαιρία στις χώρες να

εκμεταλλευτούν όλες τις φυσικές ομορφιές. Μικρές χώρες

όπως οι Νήσοι Φερόε έχουν καταφέρει με επιτυχία να

αναπτύξουν αυτό το είδος του μάρκετινγκ «Συναισθηματική

Αφήγηση».

2.14. Μάρκετινγκ και λήψη αποφάσεων για τις Άυλες Υπηρεσίες

Η απόφαση αγοράς ενός ταξιδιωτικού προϊόντος ή υπηρεσίας

επηρεάζεται από το γεγονός ότι δεν μπορεί να εξεταστεί, να εξεταστεί και
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να συγκριθεί πριν αποκτηθεί. Δεδομένου ότι πρόκειται για άυλο, καθιστά

ακόμη πιο δύσκολη και δημιουργεί μια τεράστια ανάγκη από τους

επαγγελματίες του Tourism and Hospitality Marketing να διασφαλίσουν ότι οι

παρεχόμενες Υπηρεσίες θα χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά που θα τις καταστήσουν εξαιρετικές για τους πελάτες και

τους πελάτες, προκειμένου να έχουν προστιθέμενη αξία. Δεδομένου ότι οι

Υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από τέσσερα πέντε σημαντικά

χαρακτηριστικά, όπως η intangibility, η έλλειψη ιδιοκτησίας, η

αδιαπνεύσιμη, η ετερογένεια και η καταγήσιμη, η ανάγκη για τους

εμπόρους της παροχής εξαιρετικών υπηρεσιών είναι μεγαλύτερη από

ποτέ στην απαιτητική τουριστική βιομηχανία.

Επαγγελματίες του τουρισμού Έμποροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι

προσφέρουν τις σωστές Υπηρεσίες που θα χωριστούν σε δύο μεγάλες

κατηγορίες? και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Η παροχή ενός ισχυρού

συνόλου και των δύο υπηρεσιών όχι μόνο ενισχύει την ικανότητα της

επιχείρησης να αυξήσει τα έσοδα και την κερδοφορία της, αλλά το πιο

σημαντικό, να επηρεάσει αποτελεσματικά τη «διαδικασία λήψης

αποφάσεων αγοράς», η οποία διέρχεται από ορισμένα σημαντικά στάδια,

όπως το (i) την ανάγκη για ευαισθητοποίηση, (ii) Αναζήτηση

πληροφοριών, (iii) Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, (iv) απόφαση

αγοράς, και (v) Post Purchase. Όλα αυτά έχουν την ίδια σημασία και πρέπει

να αξιολογηθούν κριτικά από τους επαγγελματίες του Marketing

προκειμένου να αναπτύξουν Υπηρεσίες που θα οδηγήσουν σε μοναδικές

εμπειρίες και όχι μόνο θα αντικατοπτρίζουν, αλλά και θα υπερβαίνουν τις

προσδοκίες των πελατών.
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Επηρεάζοντας την απόφαση αγοράς είναι μεγάλης σημασίας για

τους επαγγελματίες marketer στον τομέα του τουρισμού. Ο αντίκτυπος

τόσο στη βιομηχανία όσο και στις επιμέρους επιχειρήσεις είναι προφανής

και η καμπίνα οδηγεί σε διάφορα οφέλη, τόσο οικονομικά όσο και μη

χρηματοοικονομικά· Ως εκ τούτου, οι έμποροι καλούνται να εφαρμόσουν

τις σωστές δράσεις.

2.15. Μάρκετινγκ και ευαισθησία της ζήτησης στην τουριστική

βιομηχανία

Η τουριστική βιομηχανία επηρεάζεται ιδιαίτερα από τον βασικό

κανόνα της οικονομίας, αυτόν της ζήτησης και της προσφοράς που μπορεί

να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες

του μάρκετινγκ μπορούν να αναπτύξουν τις συνολικές στρατηγικές

πολιτικές τους· ως εκ τούτου, καταφέρνουν να προσεγγίσουν

αποτελεσματικά τους δυνητικούς πελάτες τους. Ως αποτέλεσμα της

ιδιαίτερης ταυτοποίησης, η ανάγκη συλλογής στατιστικών στοιχείων από

τις αρμόδιες Υπηρεσίες, έχει μεγάλη σημασία, ζητώντας από τους

σύγχρονους Εμπόρους να επικεντρωθούν στη συνεργασία με τις

υπηρεσίες αυτές.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που επηρεάζουν τις πρακτικές

μάρκετινγκ όσον αφορά τη ζήτηση, θεωρείται ότι σχετίζεται με τη διάρκεια

διαμονής, καθώς αυτό αφορά άλλα διάφορα στοιχεία του επιχειρηματικού

τουρισμού, όπως το είδος του Καταλύματος που προσφέρεται στους

επισκέπτες. Η συγκεκριμένη αναγνώριση εγείρει ορισμένα σημαντικά

ζητήματα όπως "... οι μικροοικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες της

διάρκειας της διαμονής... η εκτίμηση ενός μοντέλου λειτουργίας υπό

όρους ζήτησης αναδεικνύει την επεξηγηματική ισχύ του
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κοινωνικοδημογραφικού προφίλ του τουρίστα και των χαρακτηριστικών

των διακοπών, καθώς και την ευαισθησία της διάρκειας παραμονής στις

μεταβολές των τιμών.» (Αλέγκρε & Που, σ. 1343).

Επιπλέον, οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ πρέπει επίσης να

λάβουν σοβαρά υπόψη τη ζήτηση που προκύπτει ως αποτέλεσμα του

υφιστάμενου ανταγωνισμού σε διάφορα επίπεδα. Αυτό μπορεί να

αναφέρεται σε τοπικά, περιφερειακά, ακόμη και σε παγκόσμια επίπεδα,

καθώς όλα μπορούν να έχουν αντίκτυπο στη συνολική ζήτηση. Ο ρόλος

της πληροφορικής είναι πράγματι σημαντικός σε αυτή τη διαδικασία,

καθώς επιτρέπει στους δυνητικούς πελάτες να προσεγγίσουν και να

αξιολογήσουν διάφορες επιλογές με διαφορετικά χαρακτηριστικά,

εξυπηρετώντας διαφορετικούς πελάτες. Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία

δημιουργούν περαιτέρω προκλήσεις και εμπόδια· ωστόσο, ταυτόχρονα,

δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για συγκεκριμένο τουρισμό, ιδίως όταν

πρόκειται για αναδυόμενες οικονομίες.

2.16. Μάρκετινγκ και Καινοτομία στον Τομέα Του Τουρισμού

Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ μπορούν να χρησιμεύσουν σε

διάφορα πεδία και να παράσχουν μια σειρά από οφέλη που μπορούν να

έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τουριστικό κλάδο, δεδομένου του

γεγονότος ότι ο κλάδος διέρχεται διάφορες προκλήσεις. Ένα από αυτά τα

οφέλη αναφέρεται στην Καινοτομία στην οποία οι επαγγελματίες του

Marketing έχουν μεγάλο ρόλο καθώς παρέχουν στα υπόλοιπα οργανωτικά

τμήματα τις σχετικές πληροφορίες της αγοράς, οδηγώντας τα στο

σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που θα

εξυπηρετήσουν τόσο τους υπάρχοντες όσο και τους δυνητικούς πελάτες,

οδηγώντας στα σχετικά βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία
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αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για όλες τις επιχειρήσεις. , και φυσικά

για τη Βιομηχανία Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Η έννοια της καινοτομίας έχει προσελκύσει την προσοχή αρκετών

αξιοσέβαστων συγγραφέων που έχουν παράσχει έναν αποσαφηνισμένο

προσδιορισμό της γενικής έννοιας καινοτομίας. Η εξέταση αυτών των

συγγραφέων διευκρινίζει ότι η καινοτομία συνδέεται άμεσα με την έννοια

του μάρκετινγκ και καλεί τους επαγγελματίες μάρκετινγκ να διασφαλίσουν

ότι αυτό θα γίνει ένα ουσιαστικό μέρος των συνολικών μακροπρόθεσμων

δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου, η καινοτομία μπορεί να οριστεί ως μια

διαδικασία που παρέχει προστιθέμενη αξία και ένα βαθμό καινοτομίας για

τον οργανισμό, τους προμηθευτές και τους πελάτες, την ανάπτυξη νέων

διαδικασιών, λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών και νέων τρόπων

μάρκετινγκ.

Ο προσδιορισμός της έννοιας της Καινοτομίας και η προφανής

σχέση της με το Marketing δημιουργεί περαιτέρω ανάγκες για μια

βαθύτερη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν

και τα δύο, προκειμένου να παρασχεθούν τα σχετικά οφέλη σε όλους τους

οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τόπο λειτουργίας τους. Η καινοτομία

απέχει πολύ από το να είναι μια επιλογή για τους οργανισμούς, είναι μια

αναγκαιότητα.

Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι

διαθέτουν περιορισμένους παραγωγικούς πόρους (ανθρώπινο,

τεχνολογικό, χρηματοοικονομικό και ομόσπονδο κράτος). Επιπλέον, η

έλλειψη συσσωρευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου θεωρείται επίσης ως

υφιστάμενο εμπόδιο που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανά προβλήματα για

τις ΜΜΕ και την ικανότητά τους να επικεντρώνονται στρατηγικά στην
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ανάπτυξη της καινοτομίας. Προκειμένου να ξεπεραστούν τα

προαναφερθέντα προβλήματα, οι ΜΜΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα

δημιουργήσουν σταθερές σχέσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς

και θα τους παράσχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα θετικό

περιβάλλον και συνεργασία μακροπρόθεσμα, το οποίο είναι πολύ

αναγκαίο για τέτοιες καινοτόμες δράσεις.

Οι ΜΜΕ της τουριστικής βιομηχανίας δεν μπορούν να

παραμελήσουν το ρόλο της καινοτομίας, καθώς η αυξανόμενη

παγκοσμιοποίηση και ο ανταγωνισμός απαιτούν από αυτές να

αναπτύξουν τις σχετικές σχέσεις με εξωτερικούς συνεργάτες που θα τους

παράσχουν την κατάλληλη υποστήριξη που είναι απαραίτητη για να

διασφαλιστεί ότι αυτό θα αναπτυχθεί με τον καλύτερο και πιο

αποτελεσματικό τρόπο. Παρά τη σύγχυση που υπάρχει στην αγορά, η

ανάγκη για καινοτομία δεν μπορεί να υπονομευθεί, καθώς αυτό μπορεί να

δημιουργήσει πολλά εμπόδια και να απομακρύνει τις ΜΜΕ από τις

στρατηγικές τους προθέσεις.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ανάπτυξη της

Καινοτομίας, οι επαγγελματίες του Μάρκετινγκ στον τομέα του Τουρισμού

και της Φιλοξενίας πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη μιας

συγκεκριμένης διαδικασίας που θα τους οδηγήσει στην επίτευξη των

στόχων τους. Η εξέταση της εκτεταμένης βιβλιογραφίας μάρκετινγκ και

καινοτομίας έχει προσδιορίσει ότι αρκετοί συγγραφείς έχουν προτείνει ένα

ευρύ φάσμα προσεγγίσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η

καινοτομία. Ωστόσο, όλα έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που

επικεντρώνονται στην ανάγκη για τα τμήματα μάρκετινγκ να κατανοήσουν

σαφώς ότι η καινοτομία πρέπει να γίνει μέρος των συνολικών
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δραστηριοτήτων τους? ωστόσο, αυτό αφορά όλες τις υπηρεσίες· Ως εκ

τούτου, η συνεργασία ολόκληρου του οργανισμού είναι απαραίτητη

προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του.

Η Drury και η Farhoomand (1999) προσδιόρισαν τα "στάδια της

διαδικασίας υιοθέτησης της καινοτομίας" η οποία αποτελείται από πέντε

συγκεκριμένα στάδια. Με βάση τη συγκεκριμένη πρόταση, η Καινοτομία

πρέπει να εξετάσει τα ακόλουθα στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί κριτικά

και αξιολογηθεί ως σημαντικά, και παρέχοντας τη σχετική βάση για τους

επαγγελματίες εμπόρους να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της

καινοτομίας:

i. Στάδιο συλλογής γνώσεων: Οι εταιρείες πρέπει να

διασφαλίσουν ότι θα αποκτήσουν την κατάλληλη κατανόηση

της αγοράς που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τα σωστά

Προϊόντα και Υπηρεσίες. Αυτό θα οδηγήσει στην καλύτερη

κατανόηση της αγοράς, καθώς και se Κατάτμηση που θα

εξασφαλίσει την επιτυχία της καινοτομίας μακροπρόθεσμα?

ii. Στάδιο πειθούς: Οι έμποροι πρέπει να αναπτύξουν μια καλά

αποσαφηνισμένο στρατηγική που όχι μόνο ενημερώνει τους

πελάτες και τους βοηθά να κατανοήσουν την ανάγκη για το

προϊόν / υπηρεσία, αλλά θα πειστούν επίσης για την ανάγκη

να έχουν το συγκεκριμένο Προϊόν. Αυτό είναι πιο σημαντικό

για τον κλάδο των υπηρεσιών, στον οποίο ο ρόλος της

εμπειρίας διαδραματίζει βασικό ρόλο·

iii. Στάδιο λήψης αποφάσεων: Η καινοτομία πρέπει να είναι σε

θέση να κατανοήσει την κατάλληλη στιγμή κατά την οποία οι

δυνητικοί πελάτες θα λάβουν τις αποφάσεις τους. Ο
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συγχρονισμός είναι κρίσιμος και μπορεί πράγματι να

επηρεάσει τόσο τις εταιρείες όσο και τους πελάτες για τον

προσδιορισμό της πραγματικής αξίας της καινοτομίας·

iv. Υιοθέτηση: Οι έμποροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι

πεποιθήσεις και οι πολιτισμοί επηρεάζονται αποτελεσματικά.

Το να είσαι ηθικός και να ενεργείς βάσει αρχών μπορεί να

επηρεάσει το στάδιο της υιοθεσίας·

v. Επιβεβαίωση: τα οικονομικά, οργανωτικά και συμπεριφορικά

στοιχεία πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνολικές

προσδοκίες, διασφαλίζοντας ότι αυτό θα γίνει ευεργετικό για

τη διαδικασία καινοτομίας και την εταιρεία επίσης.

2.17. Μάρκετινγκ και Σύγχρονες Απαιτήσεις τυποποίησης

Ο ρόλος της τυποποίησης έχει αμφιλεγόμενη, όπως μάρκετινγκ έχει

επηρεαστεί από την παγκοσμιοποίηση και την ανάγκη για τις εταιρείες να

επιλέξουν μεταξύ τυποποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους σε όλη

την παγκόσμια αγορά, ή την προσαρμογή αυτών των προϊόντων /

υπηρεσιών για τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις απαιτήσεις των

στοχοθετημένων αγορών. Τυποποίηση vs Προσαρμογή στη βιομηχανία

φιλοξενίας επηρεάζει μια σειρά από παράλληλα ζητήματα, όπως η ανάγκη

του ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ να εκπαιδευτεί σύμφωνα με τα ιδιαίτερα

πρότυπα που καθορίζονται από τους οργανισμούς Φιλοξενίας, ενώ

λειτουργούν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές που χαρακτηρίζονται

από διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, εισοδήματος, και θρησκευτικών.

Η ανάγκη τυποποίησης συγκεκριμένων πτυχών των

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και προϊόντων/υπηρεσιών συνεπάγεται

νομικές απαιτήσεις που αφορούν τη συνολική ποιότητα. Επιπλέον, αυτό
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σχετίζεται με τον τρόπο παραγωγής των εκροών, ".... επιλέξτε τα

καταλληλότερα πρότυπα που μπορούν να παραδοθούν για

συγκεκριμένες εξόδους... εκτιμούν τι συνεπάγεται η ανάπτυξη και η

έγκριση..." (Χάτο, 2012, σ.2). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι

επαγγελματίες του μάρκετινγκ να διασφαλίσουν εάν θα επιλέξουν μεταξύ

των δύο προσεγγίσεων ή σε ποιο επίπεδο θα εφαρμοστεί η καθεμία, θα

αποφασίσουν να επικεντρωθούν και στις δύο προσεγγίσεις, λαμβάνοντας

υπόψη τον αντίκτυπο της συγκεκριμένης αγοράς στην οποία

δραστηριοποιούνται, καθώς κάθε μία έχει τα δικά της μοναδικά

χαρακτηριστικά.

Η στρατηγική ISO για τις υπηρεσίες (2016-2017) αποτελεί σημαντικό

εργαλείο για τον κλάδο των υπηρεσιών και έχει προσδιορίσει ορισμένους

συγκεκριμένους στόχους, όπως η επικοινωνία και η προσέγγιση και η

κατανόηση των συμφερόντων της αγοράς. Ο αντίκτυπος του ISO είναι

ζωτικής σημασίας για τον κλάδο των υπηρεσιών και ως εκ τούτου, πρέπει

να αξιολογηθεί από τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ στον τομέα του

τουρισμού.

2.18. Κεφάλαιο 2 Συμπεράσματα

Το κεφάλαιο 2 επικεντρώθηκε στην εξέταση της έννοιας του

μάρκετινγκ και πώς αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στη βιομηχανία

φιλοξενίας και τουρισμού. Η εξέταση έχει οδηγήσει σε ορισμένα σημαντικά

αποτελέσματα που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες κάθε

δεδομένης σύγχρονης επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανία

φιλοξενίας στην οποία το Marketing διαδραματίζει βασικό ρόλο στη

συνολική ανάπτυξή της, δεδομένης της επίδρασης της
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παγκοσμιοποίησης, καθώς και της πληροφορικής που επιτρέπει στους

εμπόρους να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.

Το μάρκετινγκ μπορεί να προσφέρει διάφορα οφέλη που πρέπει να

προσδιοριστούν σαφώς από τους επαγγελματίες και τις εταιρείες στον

κλάδο της φιλοξενίας. Τα οφέλη αυτά έχουν σαφώς προσδιοριστεί ότι

έχουν πρακτική εφαρμογή τόσο για τις μεγάλες επιχειρήσεις (MNC) όσο

και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Λόγω της έλλειψης

παραγωγικών πόρων για τις ΜΜΕ, η ανάπτυξη αποτελεσματικών

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ εξακολουθεί να αποτελεί πραγματική

πρόκληση.

Το μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «Συναισθηματικό

Εργαλείο», καθώς αρκετοί τουριστικοί προορισμοί το έχουν

χρησιμοποιήσει για την προώθηση αυτών των προορισμών. Αυτό έχει μια

πρακτική εφαρμογή για τις μικρές πόλεις, τις χώρες, καθώς και MNC. Το

Emotional Marketing πρέπει να γίνει μέρος της βιομηχανίας φιλοξενίας και

για τους επαγγελματίες του Μάρκετινγκ, προκειμένου να διασφαλιστεί η

αποτελεσματική προώθηση.

Μάρκετινγκ Μυωπία έχει προσδιοριστεί ως μια πραγματική απειλή

για τους επαγγελματίες και πρέπει να προσδιορίσει ότι η εστίαση πρέπει

να δοθεί στους πελάτες τους και όχι μόνο η εταιρεία. Οι απειλές πρέπει να

εξαλειφθούν και αυτό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τη

βιομηχανία φιλοξενίας. Για να γίνει αυτό, οι επαγγελματίες Έμποροι

πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αποτελεσματική καινοτομία και η μυωπία

μάρκετινγκ δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο.
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3. Κεφάλαιο 3: Δυνατότητα εφαρμογής της εμπορίας αγροτικού

τουρισμού - Βιομηχανίες HORECA στις αγροτικές περιοχές

3.1. Εισαγωγή στις Βιομηχανίες HORECA

Οι βιομηχανίες HORECA προσδιορίζονται ως επιχειρήσεις στην

επιχείρηση ξενοδοχείων, εστιατορίων, και τροφοδοσίας, και έχει

αναπτυχθεί από την ολλανδική Uniforme Voorwaarden Horeca και

μεταφράζεται στα αγγλικά ως ομοιόμορφοι όροι για το προηγουμένως

αναφερθε'ν. Ο προσδιορισμός αυτός παρέχει μια αποσαφηνιονή

κατανόηση του ρόλου τόσο της βιομηχανίας HORECA όσο και των

ένστολων συνθηκών που πρέπει να τεθούν σε πρακτικό επίπεδο,

προκειμένου ο κλάδος να αναπτύξει τις κατάλληλες πολιτικές που

σχετίζονται με το μάρκετινγκ. Ως αποτέλεσμα, απαιτείται ένα υψηλό

επίπεδο κριτικής σκέψης για την περαιτέρω έρευνά του τόσο σε

λογοτεχνικά όσο και σε πρακτικά επίπεδα, καθώς και οι δύο έχουν την ίδια

σημασία. Ο ρόλος της HORECA υπήρξε σημαντικός τις τελευταίες δεκαετίες

και αρκετές χώρες έχουν καταφέρει να τον αναπτύξουν και να

επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που τους παρέχονται και να ενισχύσουν

τη συνολική ανταγωνιστικότητά τους, καθώς η HORECA αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της συνολικής τουριστικής βιομηχανίας. Ως εκ

τούτου, αυτό πρέπει να αξιολογηθεί σαφώς ως πρωταρχικής σημασίας,

προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη δυνατή κατανόηση του
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τρόπου προσέγγισης της βιομηχανίας HORECA μέσω μιας συνολικής

στρατηγικής και να διαδραματίσει τον γενικό σημαντικό ρόλο της.

Το περιεχόμενο που προσφέρεται από το HORECA μπορεί να

επεκταθεί σε ένα μεγάλο φάσμα? ως εκ τούτου, καθιστώντας δύσκολο τον

εντοπισμό· Ωστόσο, αυτή η ευρύτητα δημιουργεί την ευκαιρία να

δαπανηθεί η μελέτη, να προσδιοριστούν νέοι τρόποι για το πώς

λειτουργεί, τι πραγματικά την επηρεάζει, τόσο με θετικό όσο και με

αρνητικό τρόπο. Επιπλέον, η εξέταση της βιομηχανίας HORECA οδηγεί

στον έγκαιρο προσδιορισμό ότι η έννοια της διοίκησης και της διοίκησης

επιχειρήσεων είναι μια σημαντική ανησυχία προκειμένου να εξασφαλιστεί

η μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

3.2. Μάρκετινγκ στις Βιομηχανίες HORECA

Η έννοια του μάρκετινγκ έχει βρεθεί να έχει πρωταρχικό ρόλο κάθε

βιομηχανίας στη σύγχρονη αγορά των επιχειρήσεων, καθώς αυτό

σχετίζεται τόσο με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες βιομηχανίες που σε

αρκετές περιπτώσεις παρέχουν ένα μείγμα των δύο, καθιστώντας την

ανάπτυξη των σχεδίων μάρκετινγκ μια σημαντική πρόκληση που απαιτεί

από τους επαγγελματίες μάρκετινγκ να είναι σαφώς εστιασμένη προς τον

τελικό στόχο τους. Ως αποτέλεσμα, αυτό μπορεί να αποτελέσει κινητήρια

δύναμη για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων προσεγγίσεων

μάρκετινγκ που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της βιομηχανίας HORECA,

καθώς και τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την

ανάπτυξη αυτών των στρατηγικών.
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Επιπλέον, ο ρόλος του μάρκετινγκ στην περιοχή του τουρισμού,

στον οποίο ανήκουν οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις της

βιομηχανίας HORECA, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένας σημαντικός

βασικός-οδηγός επιτυχίας δεδομένου ότι αυτό μπορεί να παρέχει σε αυτές

τις επιχειρήσεις τις σχετικές γνώσεις και την τεχνογνωσία, και να

προσελκύσει τους κατάλληλους παραγωγικούς πόρους όπως ο

άνθρωπος, η γη, και η τεχνολογία πληροφοριών. Ο συγκεκριμένος

προσδιορισμός θεωρείται πρωταρχικής σημασίας, καθώς αυτό σχετίζεται

επίσης με άλλα θέματα, όπως η σκοπιμότητα των σχεδίων, η έννοια της

επικοινωνίας και ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα επηρεάσει την ικανότητα

όλων των εμπλεκόμενων μερών να αποφεύγουν πιθανές παρανοήσεις.

Ο αντίκτυπος της ανακοίνωσης στην ανάπτυξη του μάρκετινγκ

προσελκύει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αυτό αφορά ορισμένους

σημαντικούς ενδιαφερόμενους, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς,

και παρέχει στη βιομηχανία HORECA τη δυνατότητα να διασφαλίσει ότι

αυτό θα επιτρέψει την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής. Η επικοινωνία

εντός των εσωτερικών υπηρεσιών θεωρείται μείζονος σημασίας, καθώς

αυτό μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την κερδοφορία.

De Bree (2017) έχει επικεντρωθεί στην έννοια του μάρκετινγκ στη

βιομηχανία HORECA και πρότεινε ότι οι στρατηγικές μάρκετινγκ και το

Marketing Mix πρέπει να είναι μέρος της οργανωτικής κουλτούρας τους,

καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από οφέλη που μπορούν να

οδηγήσουν τόσο σε οικονομικά όσο και μη οικονομικά οφέλη, όλα αυτά

πρέπει να προσεγγιστεί κριτικά. Επιπλέον, ο συγγραφέας έχει διευκρινίσει

ότι το Marketing Mix στη βιομηχανία HORECA πρέπει να βασίζεται στα

ακόλουθα 6Ps που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
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των προβλημάτων, των προκλήσεων, καθώς και για την αξιοποίηση των

ευκαιριών που υπάρχουν στην αγορά και πρέπει να αξιοποιηθούν από

τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ.

Ως εκ τούτου, έχουν προταθεί τα ακόλουθα 6 Ps:

Προϊόν/Υπηρεσία: Το επίπεδο ποιότητας που προσφέρεται στους

πελάτες και ο τρόπος με τον οποίο αυτό προβλέπει τις προσδοκίες και τις

συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών, προκειμένου να παρέχει την

κατάλληλη αξία. Όντας το πιο σημαντικό μέρος του Marketing Mix, και

έχοντας μια εξαιρετική ποιότητα, το Προϊόν πρέπει να γίνει ο οδηγός για το

υπόλοιπο των στοιχείων. Υπό την προϋπόθεση ότι η βιομηχανία HORECA

προσφέρει ένα συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών, αυτό το κύριο

στοιχείο Marketing Mix πρέπει να λάβει την κατάλληλη προσοχή.

Τιμή: Η τιμή πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά του προϊόντος και επίσης να είναι σε ευθυγράμμιση με

αυτό που περιμένουν οι πελάτες. Υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή είναι το

μόνο στοιχείο που παράγει εισόδημα και τα υπόλοιπα οδηγούν σε κόστος,

ο αντίκτυπος της στρατηγικής τιμολόγησης είναι ζωτικής σημασίας για τη

βιομηχανία HORECA, καθώς αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στο συνολικό

πελατολόγιο. Η στρατηγική τιμολόγησης πρέπει να αναπτυχθεί

λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προσεγγίσεις, καθώς η βιομηχανία

HORECA θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις τιμές, καθιστώντας το

συγκεκριμένο ζήτημα μεγάλης σημασίας· ως εκ τούτου, πρέπει να

διασφαλιστεί η σχετική προσοχή·

Τόπος: Η φυσική τοποθεσία των επιχειρήσεων HORECA είναι

απαραίτητη για την ανάπτυξή τους, καθώς αυτό πρέπει να διασφαλιστεί η
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προσβασιμότητα και να είναι σύμφωνη με τους σχετικούς κανονισμούς.

Επιπλέον, ο τόπος πρέπει να αναπτυχθεί με το κατάλληλο ντεκόρ που θα

ενισχύσει τα έσοδά της, να προσελκύσει τους σωστούς ανθρώπους, και

επίσης, να είναι σε ευθυγράμμιση με το υπόλοιπο των στρατηγικών

στόχων. Επιπλέον, η βιομηχανία HORECA πρέπει να επωφεληθεί από τις

σύγχρονες προσεγγίσεις και να διασφαλίσει ότι η παρουσία στο Διαδίκτυο

μέσω

Προσωπικό: Ο ρόλος του Προσωπικού είναι ουσιαστικός και

αυτονόητος, καθώς χωρίς τη δική του συμβολή, δεν μπορεί να αναπτυχθεί

στρατηγική στη βιομηχανία HORECA. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις πρέπει να

εξασφαλίζουν ότι θα παρέχουν στο προσωπικό όλο τον σχετικό εξοπλισμό

και επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα πληρούν όλες

τις απαιτήσεις·

Παρουσίαση: Η παρουσίαση τόσο των τροφίμων όσο και των ποτών

μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες των

επιχειρήσεων και μπορεί να τους προσφέρει το σχετικό βιώσιμο

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο

στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται το συνολικό

επίπεδο ποιότητας, καθώς η Παρουσίαση δημιουργεί τα σχετικά

συναισθήματα και αντιλήψεις.

Προώθηση: Τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός, η προώθηση

παρέχει τη δυνατότητα στις επιμέρους επιχειρήσεις, και σε ολόκληρη τη

βιομηχανία HORECA, να προσεγγίσουν τους πελάτες τους με τη χρήση των

κατάλληλων δεξιοτήτων και εργαλείων μάρκετινγκ. Είναι σημαντικό για τις

επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ να διασφαλίσουν ότι η προώθησή τους θα

είναι πράγματι αποτελεσματική, ιδίως όταν αυτό αφορά την παρουσία
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τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η μεταφόρτωση

οποιουδήποτε υλικού τους πρέπει να είναι η κατάλληλη προκειμένου να

αποφευχθούν πιθανά λάθη και νομικές επιπτώσεις. Κατά συνέπεια, η

ανάγκη για κατάρτιση είναι απαραίτητη για το σύνολο της βιομηχανίας

HORECA.

3.3. Δυνατότητα εφαρμογής μάρκετινγκ για τον αγροτικό τουρισμό

Τα ξενοδοχεία, ως το σημαντικότερο μέρος της βιομηχανίας HORECA,

πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα αναπτύξουν τις σχετικές δραστηριότητες

μάρκετινγκ που θα τους επιτρέψουν να ενισχύσουν την

ανταγωνιστικότητά τους, και να δημιουργήσουν το καλύτερο δυνατό

περιβάλλον τόσο για τους εξωτερικούς όσο και για τους εσωτερικούς

ενδιαφερόμενους, και να τους προωθήσουν, καθώς αυτό είναι απαραίτητο

λόγω της αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας του παγκοσμιοποιημένου

περιβάλλοντος της βιομηχανίας. Ως αποτέλεσμα, η Βιωσιμότητα πρέπει

να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των πολιτικών, καθώς η

προσέγγιση αυτή μπορεί να προσφέρει στους επαγγελματίες του

Marketing στον ξενοδοχειακό κλάδο την κατάλληλη διευκρινιστείσα

κατεύθυνση. εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχία του Μάρκετινγκ

μακροπρόθεσμα.

Για την υλοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, οι

επαγγελματίες του Ξενοδοχειακού Μάρκετινγκ, πρέπει να επικεντρωθούν

σε ορισμένες συγκεκριμένες αρχές που θα τους επιτρέψουν να

εκμεταλλευτούν όλες τις δεξιότητες, τις βασικές τους ικανότητες και τις

ικανότητές τους, οδηγώντας τους στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Επομένως, προσδιορίζονται τα ακόλουθα:
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i. Εφαρμογή πολιτικών για τη μηδενική απόδοση κόστους:

Επικεντρώνεται στη βελτίωση των δραστηριοτήτων, της

απόδοσης, της παραγωγικότητας, των εσόδων και της

κερδοφορίας των ξενοδοχείων, χωρίς τη δημιουργία

πρόσθετου κόστους, καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική,

τόσο από την άποψη της ποιότητας όσο και από την άποψη

της τιμολόγησης. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς η ανάγκη

βελτίωσης δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη και

επηρεάζει μια σειρά δραστηριοτήτων γύρω από τον

οργανισμό. Η υλοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων που θα

διατηρήσουν το συνολικό κόστος στο ελάχιστο δυνατό

επίπεδο, συνεπάγεται μια σειρά άλλων σχετικών δράσεων,

όπως οι οικονομίες κλίμακας. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός

και ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων δράσεων είναι ζωτικής

σημασίας και απαιτείται η διάθεση των κατάλληλων πόρων·

ii. ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑς HORECA: Η συνολική εστίαση

στην έννοια της Βιωσιμότητας απαιτείται από τη Βιομηχανία

HORECA, καθώς αυτό θα επιτρέψει σε όλες τις μεμονωμένες

εταιρείες να οδηγήσουν τις δραστηριότητές τους προς την ίδια

κατεύθυνση, και θα τους επιτρέψει να συνεργαστούν σε

συγκεκριμένους τομείς στους οποίους μπορούν να

θεωρηθούν αμοιβαία επωφελείς. Η μακροπρόθεσμη εστίαση

στο συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει το σύνολο της

βιομηχανίας να επικεντρωθεί σε αναδυόμενα ζητήματα, όπως

η ανάγκη για την ανάπτυξη «πράσινων προϊόντων και

υπηρεσιών» είναι τώρα μεγαλύτερη από ποτέ. Επιπλέον, αυτό

θα μπορούσε να συμβάλει στην εκπαίδευση των πελατών
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τους· έτσι, ενισχύοντας τη συνολική εμπιστοσύνη τους τόσο

προς τον κλάδο HORECA όσο και προς τις μεμονωμένες

εταιρείες. Τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι τεράστια για τις

εταιρείες HORECA που μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση

και τα έσοδα και να παρέχουν τις κατάλληλες περαιτέρω

ευκαιρίες που θα επεκτείνουν τη συνολική Βιωσιμότητα.

iii. HORECA, Πολιτική και Άσκηση Πίεσης: Όπως και σε άλλες

Βιομηχανία, η άσκηση πίεσης, προκειμένου να επηρεάσουν

τις πολιτικές αποφάσεις, διαδραματίζει βασικό ρόλο και αυτό

απαιτεί από τους επαγγελματίες του HORECA Marketing να

διασφαλίσουν ότι θα αναπτύξουν το κατάλληλο δίκτυο που θα

γίνει πράγματι ευεργετικό. Μόνο στις ΗΠΑ, η βιομηχανία

HORECA δαπάνησε πάνω από 33 εκατομμύρια δολάρια σε

ομάδες συμφερόντων, προκειμένου να προωθήσει

αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της και να δημιουργήσει το

κατάλληλο νομικό περιβάλλον που θα της επιτρέψει να γίνει

πιο αποτελεσματική. Η συγκεκριμένη ταυτοποίηση

αποκαλύπτει πόσο σημαντική είναι η άσκηση πίεσης, στο

πλαίσιο των συνολικών δραστηριοτήτων της HORECA

Marketing. Δεδομένου του γεγονότος ότι αυτό έλαβε χώρα

κατά τη διάρκεια των τελευταίων προεδρικών εκλογών των

ΗΠΑ, προσδιορίζει σαφώς τον τρόπο με τον οποίο η

βιομηχανία HORECA θα πρέπει να επικεντρωθεί στο θέμα,

προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά τα σχετικά

οφέλη.

Όλα τα παραπάνω αυξάνουν τη σημασία για την εφαρμογή αυτών

των δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές, στις οποίες τα παραπάνω
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μέτρα μπορούν να θεωρηθούν πιο δύσκολα, για διάφορους λόγους που

σχετίζονται με την έλλειψη πολλών σημαντικών στοιχείων, όπως το

οικονομικό, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η τεχνογνωσία, το δίκτυο και, φυσικά,

η εμπειρογνωμοσύνη. Όλα αυτά δημιουργούν ορισμένες τεράστιες

προκλήσεις που πρέπει να προσδιοριστούν σαφώς και να αναπτυχθούν

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της, οι οποίοι, φυσικά, μία από

αυτές αφορά την ικανότητα εστίασης στο στοιχείο της άσκησης πίεσης. Η

συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, τόσο εσωτερικούς

όσο και εξωτερικούς, θεωρείται μια άλλη σημαντική πρόκληση για τη

βιομηχανία στις αγροτικές περιοχές, στην οποία οι επαγγελματίες του

μάρκετινγκ πρέπει να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να

διασφαλίσουν ότι η ανταγωνιστικότητα θα παραμείνει σε ισχύ. Οι αρχές

του Τουρισμού απαιτούν από τις αγροτικές περιοχές να αναπτύξουν

πολιτικές διαχείρισης σχέσεων πελατειών μάρκετινγκ (CRM) με διάφορους

ενδιαφερόμενους φορείς, όπως:

● Ειδικές τομεακές ενώσεις: Τους επιτρέπει να συνεργάζονται με

επαγγελματικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ως

εκ τούτου· ενίσχυση του συνολικού επιπέδου

επαγγελματισμού·

● Horeca HR Οργανισμοί: Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΥΕ

θα γίνει μέρος των συνολικών πολιτικών, και να εκπαιδευτούν

αποτελεσματικά, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της

Υπηρεσίας?

● Εκπαιδευτικά ιδρύματα: Πρέπει να δοθεί έμφαση σε εκείνους

που ασχολούνται με τη βιομηχανία HORECA, προκειμένου να

τους παρασχεθούν οι καλύτεροι δυνατοί νέοι εργαζόμενοι και

να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης·
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● Οικονομική ανάπτυξη και πολεοδομικά γραφεία: Να

εξασφαλιστεί ότι η συνεργασία με τις τοπικές αρχές θα

εφαρμοστεί, δεδομένου ότι αυτές διαθέτουν τη σωστή

τεχνογνωσία.

Πηγή: Avraham et al. (2016).

3.4. Συνέπεια ποιότητας προϊόντων και ο ρόλος Μάρκετινγκ

Η έννοια της Ποιότητας έχει προσελκύσει τις τελευταίες δεκαετίες

την προσοχή όλων των μεγάλων οικονομικών βιομηχανιών, παρέχοντας

την ευκαιρία τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους ακαδημαϊκούς

μελετητές να επικεντρωθούν σε αυτήν, να προσδιορίσουν την αξία της

στις συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και να προσδιορίσουν τον

αντίκτυπό της ως ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο που μπορεί να

προσφέρει πολλά οφέλη και ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

τόσο για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και για τις βιομηχανίες

γενικότερα. Εξ ορισμού «Η ποιότητα είναι η συνεχής διαδικασία

οικοδόμησης και διατήρησης σχέσεων με την αξιολόγηση, την πρόβλεψη

και την εκπλήρωση δηλωμένων και σιωπηρών αναγκών».

Ο προσδιορισμός αυτός παρέχει, ωστόσο, την αρχική

ολοκληρωμένη επισκόπηση του ρόλου της ποιότητας, και τον τρόπο με

τον οποίο αυτό πρέπει να εφαρμοστεί στις επιχειρηματικές

δραστηριότητες, και φυσικά, για την ανάπτυξη μιας βαθιάς κριτικής

σκέψης και πώς η βιομηχανία HORECA μπορεί να επικεντρωθεί σε αυτό,

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα θα

εφαρμοστούν πράγματι.
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Για τη βιομηχανία HORECA, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, για τους

λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως και αναφέρονται στην έλλειψη

πολλών παραγωγικών πόρων, οι επαγγελματίες του Marketing πρέπει να

διασφαλίσουν ότι συνεργάζονται με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης

για την εφαρμογή της συνέπειας στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες τους.

Αυτό το σημαντικό, καθώς μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα να

απευθυνθεί τόσο στους υπάρχοντες, όσο και κυρίως στους δυνητικούς

πελάτες και πελάτες, με υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης όσον αφορά

τα προσφερόμενα Προϊόντα και Υπηρεσίες. Αυτό είναι απαραίτητο για τις

επαγγελματικές δραστηριότητες μάρκετινγκ και, κατά συνέπεια, καλεί τους

εμπόρους της βιομηχανίας HORECA να επικεντρωθούν στρατηγικά στο

συγκεκριμένο στοιχείο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συνέπεια της

ποιότητας των προϊόντων θα εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό σε όλα

τα τμήματα.

Η συνέπεια ποιότητας στη βιομηχανία HORECA πρέπει να

επικεντρωθεί σε πέντε συγκεκριμένα στοιχεία-ορισμούς της ποιότητας, ότι

όλα έχουν μια ιδιαίτερη αξία και πρέπει να γίνει σαφώς κατανοητή από το

σύνολο του οργανισμού, και το πιο σημαντικό, από τους επαγγελματίες

μάρκετινγκ, όπως βασίζεται σε αυτά, θα είναι σε θέση να αναπτύξουν και

να προσφέρουν τα κατάλληλα Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Επομένως, αυτά τα στοιχεία-ορισμοί, αναφέρονται στα ακόλουθα:

i. Υπερβατικός ορισμός: Η αριστεία βρίσκεται στο επίκεντρο

κάθε ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών, επιτρέποντας

στους εμπόρους της βιομηχανίας HORECA να προσφέρουν τις

καλύτερες δυνατές επιλογές στους πελάτες.
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ii. Ορισμός βάσει προϊόντος: Πρέπει να εξασφαλίζονται

ποσότητες χαρακτηριστικών του προϊόντος, οι οποίοι έχουν

αντίκτυπο τόσο στα ενσώματα όσο και στα άυλα στοιχεία. Οι

σωστές ποσότητες μπορούν να επηρεάσουν την τιμολόγηση.

iii. Ορισμός βάσει χρήστη: Η καταλληλότητα για σκοπούμενη

χρήση αναφέρεται στην ανάπτυξη των Προϊόντων και των

Υπηρεσιών με τρόπο που θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική

προώθηση.

iv. Ορισμός βάσει αξίας: Η ποιότητα έναντι της τιμής αναφέρεται

στην ανάγκη που η ποιότητα των προϊόντων και οι υπηρεσίες

που προσφέρονται στους πελάτες να αντικατοπτρίζουν τη

σωστή τιμή. Αυτό θα εξασφαλίσει την αξιοποίηση των

χρημάτων·

v. Ορισμός βάσει κατασκευής: Η συμμόρφωση με τις

προδιαγραφές αναφέρεται στην ανάγκη τα προσφερόμενα

προϊόντα και υπηρεσίες να είναι πλήρως συμβατά με τις

προκαθορισμένες προδιαγραφές.

Όλα τα παραπάνω είναι πράγματι σημαντικά, η σχετική εστίαση

απαιτείται από τους επαγγελματίες του Μάρκετινγκ, και η εφαρμογή τους

από τη Βιομηχανία HORECA μπορεί να προσφέρει τα σχετικά οφέλη από

την άποψη της παραγωγικότητας, της κερδοφορίας, των εσόδων, και

φυσικά την ικανοποίηση των πελατών.

3.5. Συνολική Διαχείριση Ποιότητας στον Κλάδο HORECA

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα παραπάνω θα

αναπτυχθούν με τον καλύτερο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο,

την έννοια της ποιότητας μαζί με τους ορισμούς που έχουν προσδιοριστεί
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προηγουμένως, οι έμποροι πρέπει να αναπτύξουν άλλα σχετικά

σημαντικά στοιχεία σχετικά με την έννοια της ποιότητας. Ο προσδιορισμός

αυτός αναφέρεται κυρίως στην έννοια της Συνολικής Διαχείρισης

Ποιότητας (TQM) η οποία σύμφωνα με την εξήγηση που παρέχεται από

τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (IOS, 2020) «Η TQM είναι μια

προσέγγιση διαχείρισης για έναν οργανισμό, με επίκεντρο την ποιότητα,

με επίκεντρο τη συμμετοχή όλων των μελών του και με στόχο τη

μακροπρόθεσμη επιτυχία μέσω της ικανοποίησης των πελατών και των

οφελών σε όλα τα μέλη του οργανισμού και στην κοινωνία».

Η TQM διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη αποτελεσματικών

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, καθώς παρέχει βαθύτερη κατανόηση του

τρόπου με τον οποίο πρέπει να αναπτυχθούν τα Προϊόντα και οι

Υπηρεσίες για τρεις βασικούς λόγους που προφανώς συνδέονται όχι

μόνο με την έννοια του μάρκετινγκ, αλλά και με τη βιομηχανία HORECA

καθώς και με τις αγροτικές περιοχές και τις επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται σε αυτά. Αυτοί οι κύριοι λόγοι αναφέρονται στα εξής:

i. Σύνολο: Η ποιότητα περιλαμβάνει όλους και όλες τις

δραστηριότητες που εκτελούνται στην εταιρεία? ως εκ τούτου,

δημιουργώντας την ανάγκη οι έμποροι να λάβουν τα

κατάλληλα μέτρα για την επίτευξή του·

ii. Ποιότητα: Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις (ικανοποίηση των

απαιτήσεων του πελάτη) πρέπει να εξασφαλίζεται

προκειμένου να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο

ικανοποίησης των πελατών.

iii. Διαχείριση: Η ποιότητα μπορεί και πρέπει να διαχειρίζεται, και

αυτό είναι καθήκον όλων των επαγγελματιών της βιομηχανίας
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HORECA, με το ρόλο των επαγγελματιών μάρκετινγκ να είναι

στο επίκεντρο αυτών των δραστηριοτήτων.

3.6. Η αφοσίωση των επιχειρηματιών στην αγροτική βιομηχανία

HORECA

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές που απαιτούνται για έναν

επιχειρηματία να επιτύχει στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ειδικά όταν

αυτό εξετάζεται με μια εξαιρετικά προκλητική βιομηχανία, όπως αυτή της

βιομηχανίας HORECA, και πιο συγκεκριμένα στις αγροτικές περιοχές, είναι

το επίπεδο αφοσίωσης που ο επιχειρηματίας επιτρέπει στο έργο και πώς

αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στη συνολική λειτουργία , την απόδοση, την

παραγωγικότητα, τα έσοδα και την κερδοφορία των επιχειρήσεών τους.

Ως εκ τούτου, όλα αυτά διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο, καθώς

χαρακτηρίζουν την πραγματική Επιχειρηματίες, ως Διευθυντές, καθώς και

ηγέτες. Ως εκ τούτου, όλα αυτά θεωρούνται ως σημαντικά ζητήματα που

πρέπει να εντοπιστούν και να αναπτυχθούν προκειμένου να διασφαλιστεί

ο αντίκτυπος της αφοσίωσης των επιχειρηματιών στις επιχειρήσεις τους,

με έμφαση στη βιομηχανία HORECA στον αγροτικό κλάδο.

Τα τελευταία χρόνια έχει εντοπιστεί ότι ένα από τα σημαντικότερα

ζητήματα που εμποδίζει την ανάπτυξη της βιομηχανίας HORECA στις

αγροτικές περιοχές, είναι η έλλειψη «αφοσίωσης» που θεωρείται ότι είναι

κάτι που δεν μπορεί να υπονομευθεί, ζητώντας από αυτούς τους

επαγγελματίες να υιοθετήσουν τέτοια εστίαση στις επιχειρήσεις τους,

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα γίνουν επιτυχείς. Είναι σημαντικό ότι

αυτό συνδέεται τόσο με τον δημόσιο τομέα ως φορέα παροχής του

ιστορικού όσο και με τον ιδιωτικό τομέα που αναφέρεται στους

επιχειρηματίες, ζητώντας από το σύνολο της βιομηχανίας να επικεντρωθεί
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στην εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών που θα αντιμετωπίσουν το

πρόβλημα. Σύμφωνα με αρκετούς συγγραφείς επιχειρήσεων, όπως ο Daft

(2015) και ο McDonald (2007) η αφοσίωση των επιχειρήσεων και του

μάρκετινγκ αναφέρεται στο κράτος ότι ο επιχειρηματικός άνθρωπος έχει

δεσμευτεί για το έργο του/ της, επιτρέπει χρόνο, προσπάθεια και

υπομονή, προκειμένου να δούμε τους στόχους να γίνονται

πραγματικότητα. Επίσης, αυτό συνδέεται άμεσα με την έννοια της

ηγεσίας, και πώς οι επιχειρηματίες είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις

δεξιότητες στο επιχειρηματικό περιβάλλον τους.

Για να επιτύχει, ένας επιχειρηματίας στις αγροτικές περιοχές,

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αφοσίωση θα εφαρμόζεται ανά πάσα

στιγμή, πρέπει να διαθέτει κάποια άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά που

είναι πράγματι ζωτικής σημασίας και μπορούν να διαδραματίσουν

θεμελιώδη ρόλο προς τη συνολική ανάπτυξη. Μερικά από αυτά τα

χαρακτηριστικά, τα οποία ωστόσο, δεν είναι περιορισμένα, αναφέρονται

στα ακόλουθα:

i. Πάθος για το έργο, καθώς αυτό θεωρείται ως ορόσημο που

μπορεί να επιτρέψει τη βιώσιμη ανάπτυξη, να ενδυναμώσει το

υπόλοιπο του οργανισμού, να αποκτήσουν αποσαφηνιστεί

κατανόηση, και να γίνει ο οδηγός που θα προσελκύσει νέους

επενδυτές που θα είναι σε θέση να λάβει την επιχείρηση στο

επόμενο επίπεδο και να γίνει πιο ανταγωνιστική. Αυτό μπορεί

επίσης να επεκταθεί στην ανάγκη να εξασφαλιστεί το όραμα

εντός του οργανισμού?

ii. Ηθική, όπως αυτό θα επιτρέψει στην επιχείρηση να

αναπτυχθεί με βάση συγκεκριμένες αρχές που είναι
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θεμελιώδεις για κάθε δεδομένη σύγχρονη οργάνωση, και το

πιο σημαντικό, να είναι σε θέση να εξασφαλίσει ότι η σωστή

οργανωτική κουλτούρα θα αναπτυχθεί μεταξύ όλων των

εργαζομένων και των υπόλοιπων ενδιαφερομένων?

iii. Ανοιχτόμυαλος καθώς αυτό θα του παρέχει να λάβει

πολύτιμες πληροφορίες και σχόλια από τους υπόλοιπους

εργαζόμενους, και να υιοθετήσει τους σωστούς, προκειμένου

να δημιουργηθεί το σωστό περιβάλλον τέλος εξουσιοδοτήσει

το υπόλοιπο του οργανισμού. Αυτό μπορεί τελικά να οδηγήσει

σε υψηλότερα επίπεδα αφοσίωσης των εργαζομένων. Αυτό

συνδέεται εξαιρετικά με τις ΜΜΕ, ως εκ τούτου,

δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την εφαρμογή

του στη βιομηχανία HORECA στις αγροτικές περιοχές, κάτι που

για τις τρέχουσες εργασίες αξιολογείται ως μείζονος σημασίας

και μπορεί να επιτρέψει την περαιτέρω κατανόηση του τρόπου

με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να αξιολογηθεί η

αφοσίωση στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Η έλλειψη αφοσίωσης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα

σημαντικότερα προβλήματα για τις αγροτικές περιοχές και την οικονομική

τους ανάπτυξη, καθώς οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αναγκάζονται στην

πραγματικότητα να αφιερώσουν πολύ χρόνο σε άλλες θέσεις εργασίας,

που σε πολλές περιπτώσεις είναι παράλληλες με τις επιχειρήσεις τους,

καθώς αυτές οι επιχειρήσεις, δεν κάνουν το επαρκές εισόδημα για αυτούς

και τις οικογένειές τους , δημιουργώντας διάφορα προβλήματα που τελικά

μεταφέρονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, με προφανή αρνητικό αντίκτυπο.

Ως εκ τούτου, αυτό καλεί αυτούς τους επιχειρηματίες να εντοπίσουν αυτά

τα προβλήματα και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες στρατηγικές που θα
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αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σε όλα τα στάδια του, και σε όλα τα

επιχειρησιακά επίπεδα, καθώς αυτό είναι απαραίτητο για τη συνολική

ανάπτυξη, ιδίως για τις ΜΜΕ που βρίσκονται σε απομακρυσμένες

περιοχές.

Επιπλέον, η «έλλειψη αφοσίωσης» και η εστίαση σε άλλες

παράλληλες δραστηριότητες μπορούν να έχουν άλλες σοβαρές αρνητικές

επιπτώσεις στη βιομηχανία HORECA στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες

μπορούν επίσης να θεωρηθούν ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή τους

και να προκαλέσουν προβλήματα όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη

και την αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού· πράγματι, όλα πολύ

σημαντικά για αυτές τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, ορισμένα από αυτά

αναφέρονται στα ακόλουθα που θεωρούνται σημαντικά:

i. Καθορισμός προτύπων που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις

να λειτουργούν με βάση συγκεκριμένα επίπεδα, καθώς αυτό

είναι ζωτικής σημασίας για κάθε δεδομένη επιχείρηση, ιδίως

όταν το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά ευαίσθητο

και ανταγωνιστικό, καθιστώντας αυτές τις εταιρείες μάλλον

ευάλωτες για τους εξωτερικούς «εισβολείς»·

ii. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) και Ικανοποίηση

Εργασίας, η οποία σχετίζεται με το πώς οι Επιχειρηματίες

αφιερώνουν το χρόνο και το υπόλοιπο των προσπαθειών,

τόσο οικονομικές όσο και μη, για την ανάπτυξη του εργατικού

δυναμικού τους, με τέτοιο τρόπο που θα τους επιτρέψει να

αποκτήσουν τους καλύτερους ανθρώπους.

Πηγή: Kerr, Kerr, & Xu (2017).
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3.7. Καλύτερη χρήση της διαδικασίας μάρκετινγκ στον αγροτικό

τουρισμό

Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως, σχετικά με την

«έλλειψη αφιέρωσης» από τους επιχειρηματίες της βιομηχανίας HORECA

στις αγροτικές περιοχές, τα οποία αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη

μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και έχουν αξιολογηθεί κριτικά ως μείζον

ζήτημα για τους οποίους οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ στις συγκεκριμένες

περιοχές, παρέχουν την ευκαιρία να διερευνηθούν άλλοι τρόποι

ανάπτυξης. Οι τρόποι αυτοί αναφέρονται κυρίως στον προσδιορισμό των

κινήτρων μάρκετινγκ που θα επιτρέψουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη

εναλλακτικών μορφών τουρισμού που είναι πράγματι πολύ σημαντικές,

καθώς αυτό θα εδραιώσει το αίσθημα δημιουργικότητας και καινοτομίας,

τα οποία θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας για τη συγκεκριμένη

βιομηχανία HORECA στις τουριστικές περιοχές.

Ως αποτέλεσμα αυτού, η βιομηχανία HORECA πρέπει να αναπτύξει

ένα σύνολο δεξιοτήτων και διαδικασιών που πρέπει να είναι μέρος της

συνολικής οργανωτικής στρατηγικής, και αυτές πρέπει να διαδοθούν μέσα

σε ολόκληρο τον οργανισμό προκειμένου να υπάρξει μια περιεκτική

κατανόηση καθώς και συμμετοχή. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία σε

ολόκληρο το Ανθρώπινο Δυναμικό να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις

ικανότητές του στην κριτική σκέψη. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για τους

οργανισμούς να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου

δυναμικού τους μέσω των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, είναι πιο

απαραίτητη τώρα από ποτέ, και παρέχει πολλά οφέλη σε αυτούς τους

οργανισμούς που μπορούν να καταφέρουν να τους αναπτύξουν ως μέρος

των μακροπρόθεσμων στρατηγικών τους.
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Ορισμένα από τα ζητήματα που η βελτιωμένη διαδικασία μάρκετινγκ

στις αγροτικές περιοχές, όσον αφορά τη βιομηχανία HORECA αποσκοπούν

στη διασφάλιση ορισμένων σημαντικών παραγωγικών πόρων, όπως

οικονομικά, ανθρώπινα, τεχνολογικά και άλλα στοιχεία που σχετίζονται.

Ως αποτέλεσμα αυτού, οι ακόλουθες δραστηριότητες μάρκετινγκ

θεωρούνται ως καλύτερη χρήση των εργαλείων μάρκετινγκ:

i. Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (CRM): Αυτό αναφέρεται στη

στρατηγική προσέγγιση μιας εταιρείας για τη διαχείριση των

σχέσεών της με τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες, και

αυτό φυσικά, αναφέρεται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε

εξωτερικούς πελάτες. Αυτές οι δύο αναφορές παρέχουν στους

επαγγελματίες του μάρκετινγκ να αναπτύξουν καλύτερες

σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι

κυβερνητικές υπηρεσίες, τα τραπεζικά ιδρύματα, οι τοπικές

κοινότητες και οι κοινωνικές οργανώσεις (ως εξωτερικοί

πελάτες). Επιπλέον, οι εργαζόμενοι μπορούν να ενεργούν ως

εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι, και η ανάπτυξη των σχετικών

πολιτικών θεωρείται πράγματι ζωτικής σημασίας για τη

διατήρηση υψηλού επιπέδου σχέσεων με αυτές τις υπηρεσίες.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη CRM, οι

σύγχρονοι επαγγελματίες Έμποροι πρέπει να ενισχύσουν την

κατανόησή τους για την απόκτηση της σωστής πληροφορικής,

δηλαδή των Συστημάτων Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών

(CRMS). Αυτά τα CRMS επιτρέπουν στους Εμπόρους να

συλλέγουν ένα τεράστιο όγκο Δεδομένων, να τα αναλύουν και,

κατά συνέπεια, να τα μετατρέπουν σε σημαντικές

πληροφορίες. Η ανάλυση αυτή μπορεί να βοηθήσει τους
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επαγγελματίες εμπόρους στις αγροτικές περιοχές, να

κατανοήσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών τους

και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν περαιτέρω δράσεις που

μπορούν να σχετίζονται με τα προσφερόμενα Προϊόντα και

Υπηρεσίες. Επιπλέον, το CRM και το CRMS μπορούν να

βοηθήσουν τους Εμπόρους να χρησιμοποιήσουν τις

πληροφορίες προκειμένου να αναπτύξουν πιο συγκεκριμένα

και εξατομικευμένα, εφόσον απαιτείται, Προϊόντα και

Υπηρεσίες Ένα από τα θέματα που θεωρείται επίσης

σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας CRM, αναφέρεται στην

ικανότητα των εταιρειών να εφαρμόσουν την αναδυόμενη

τάση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που επιτρέπει στους

Εμπόρους να διασφαλίσουν ότι θα διατηρήσουν την

επικοινωνία τους ανά πάσα στιγμή και θα συγκεντρώσουν τα

κατάλληλα σχόλια.

ii. Συνδημιουργία: Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως η φυσική

επέκταση του CRM και αναφέρεται στην ικανότητα των

Εμπόρων να αναπτύξουν το κατάλληλο περιβάλλον

εμπιστοσύνης μεταξύ των σχετικών οργανισμών και των

ενδιαφερόμενων μερών τους, τόσο εσωτερικών όσο και

εξωτερικών, καθώς και οι δύο έχουν ίση σημασία για τους

σύγχρονους οργανισμούς· κατά συνέπεια, για τη βιομηχανία

HORECA στις αγροτικές περιοχές. Η δυνατότητα

συνδημιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών με τους

υπόλοιπους ενδιαφερόμενους μπορεί να προσφέρει στους

εμπόρους διάφορα οφέλη για τη βιομηχανία HORECA στις

αγροτικές περιοχές. Αυτές αφορούν κυρίως την εστίαση· ως
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εκ τούτου, αποφεύγοντας να αποφύγουμε την ανάπτυξη

λανθασμένων προϊόντων, καθώς αυτό μπορεί να είναι

πραγματικά δαπανηρό, όχι μόνο από την άποψη των

παραγωγικών πόρων, όπως αυτοί του ανθρώπου, της

τεχνολογίας, της οικονομικής και της γης· αλλά το πιο

σημαντικό, μπορεί να βλάψει τη συνολική εικόνα της μάρκας

των επιχειρήσεων. Όλα αυτά πρέπει να προσεγγιστούν και να

αξιολογηθούν κριτικά από τους σύγχρονους εμπόρους,

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το CRM δεν θα παραμείνει σε

θεωρητικό επίπεδο, αλλά αυτό θα επεκταθεί σε μια πιο

πρακτική εφαρμογή. Επιπλέον, η δυνατότητα εστίασης στη

δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε

καλύτερη συνολική απόδοση, καθώς οι Έμποροι θα είναι σε

θέση να έχουν άμεση πρόσβαση στην τεχνογνωσία και τη

συσσωρευμένη γνώση των ενδιαφερόμενων μερών τους,

ιδίως των εξωτερικών. Η πρόσβαση αυτή θα τους επιτρέψει

να έχουν καλύτερη κατανόηση του μάρκετινγκ, να αναπτύξουν

τις εσωτερικές τους διαδικασίες, να εκπαιδεύσουν και να

παρακινήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, με βάση τις

γνώσεις και τις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις των

ενδιαφερομένων. Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν

αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισης των Marketers, να

αναπτύξουν τις σχετικές δεξιότητες και να διασφαλίσουν ότι το

CRM θα οδηγήσει στη Συνδημιουργία ως σημαντικό μέρος των

σύγχρονων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.

3.8. Πέρα από το μάρκετινγκ

1721



Ενδυνάμωση του Τουριστικού Μάρκετινγκ σε Αγροτικές Περιοχές

Το μάρκετινγκ είναι πράγματι ένα σημαντικό στοιχείο που επιτρέπει

στους σύγχρονους Εμπόρους να αναπτύξουν τις μοναδικές δεξιότητες και

τις ικανότητές τους που θα τους μεταφέρουν στο επόμενο επίπεδο, αυτό

της απόλυτης ικανοποίησης των πελατών. Ως εκ τούτου, αυτό είναι

πράγματι σημαντικό για τη βιομηχανία HORECA της αγροτικής περιοχής, η

οποία πρέπει να προχωρήσει πολύ «πέρα από το μάρκετινγκ»

προκειμένου να ανταποκριθεί στις σχετικές σύγχρονες απαιτήσεις και να

ευθυγραμμιστεί με τις τάσεις της αγοράς· ως εκ τούτου, δημιουργώντας

ένα ολοκαίνουργιο περιβάλλον μεταξύ τους και των πελατών τους.

Σύμφωνα με την Deloitte (2019, σ.89) επικεντρώνεται στην έννοια του

«Beyond Marketing», προσδιορίζει το ρόλο της Πληροφορικής, τονίζει την

ανάγκη για στρατηγική ανάπτυξη και διευκρινίζει ότι «Στόχος τους είναι να

μετατρέψουν το μάρκετινγκ από μια δραστηριότητα που επικεντρώνεται

στην απόκτηση πελατών σε μια δραστηριότητα που επιτρέπει μια

εξαιρετική ανθρώπινη εμπειρία, βασισμένη στα δεδομένα. Στο βιωματικό

μάρκετινγκ, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη ως άτομο,

κατανοώντας τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές τους."

Επιπλέον, η έκθεση της Deloitte διευκρινίζει ότι, προκειμένου οι

εταιρείες να τις διαχειρίζονται και να τις μεταφέρουν «Beyond Marketing»

απαιτείται η στενή εσωτερική συνεργασία του Chief Marketing Officer (ΚΟΑ)

και του Chief Information/Digital Officer είναι ζωτικής σημασίας και

δημιουργεί τη δυνατότητα για τα τμήματα τους να συμμετάσχουν σε

δραστηριότητες που θα είναι πράγματι κοινωνικά υπεύθυνες, θα είναι

εξωστρεφής, θα εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους με την έννοια ότι

προωθούν δραστηριότητες μέσω της οργάνωσής τους και θα εφαρμόζει

μια τέτοια κουλτούρα, που θα διασφαλίζει την επιτυχία μακροπρόθεσμα.

Επιπλέον, η έκθεση διευκρινίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα κλειδιά για
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την ανάπτυξη στρατηγικών «Beyond Marketing», είναι η εστίαση στο

«Μάρκετινγκ Black Box» στο οποίο τα τμήματα θα προσπαθήσουν να

ξεκλειδώσει το μυαλό των πελατών, και να δημιουργήσει τις κατάλληλες

ενέργειες. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μιας τέτοιας

προσέγγισης από τη βιομηχανία HORECA, και αυτό πρέπει να αναπτυχθεί

σαφώς.

Πηγαίνοντας «Πέρα από το μάρκετινγκ» απαιτεί από τον

επαγγελματία μάρκετινγκ να αναπτύξει ένα σύνολο άλλων

δραστηριοτήτων που πράγματι συνδέονται άμεσα με την έννοια του

μάρκετινγκ? Ωστόσο, σε αρκετές φορές οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ,

ειδικά εκείνοι στη βιομηχανία HORECA παραμελούν τη σημασία τους,

οδηγώντας σε διάφορα προβλήματα για τις εταιρείες τους. Πρόκειται

πράγματι για μια σημαντική αναγνώριση, η οποία μπορεί να αναπτύξει την

ανάγκη για κριτική σκέψη και, φυσικά, για τη συγκεκριμένη εξερεύνηση,

των συγκεκριμένων στοιχείων που μπορούν να δημιουργήσουν

σημαντική διαφορά στις δραστηριότητες της βιομηχανίας HORECA στις

αγροτικές περιοχές.

Οι υπηρεσίες συγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των δελτίων

τύπου, των ενημερωτικών δελτίων και του περιεχομένου φυλλαδίων ή

ιστοσελίδων, θεωρούνται ένα από αυτά τα σημαντικά ζητήματα, καθώς

επιτρέπουν στις εταιρείες και σε ολόκληρο τον κλάδο να αναπτύξουν

καλύτερες και ισχυρότερες σχέσεις με όλους τους εξωτερικούς

ενδιαφερόμενους. Η έλλειψη να γίνει αυτό μπορεί να κρατήσει τις εταιρείες

πίσω, και να παραμελήσει το γεγονός ότι πρέπει να κρατήσει σε επαφή με

το κοινό τους για μια σειρά θεμάτων, και όχι μόνο με τα προϊόντα και τις

υπηρεσίες τους. Επιπλέον, η έλλειψη εντοπισμού του συγκεκριμένου
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ζητήματος μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω εμπόδια, όπως η μη

κατανόηση του ρόλου της «ήπιας πώλησης». Η Kenton (2019 – Online) δίνει

εξαιρετική προσοχή στην έννοια της «Soft Selling», έχει εντοπίσει τον

αντίκτυπό της στη σύγχρονη αγορά και προτείνει ότι «η Soft sell

αναφέρεται σε μια διαφημιστική και πωλούμενη προσέγγιση που διαθέτει

λεπτή γλώσσα και μια μη επιθετική τεχνική. Μια μαλακή πώληση

σχεδιάζεται για να αποφύγει τους πιθανούς πελάτες και να τους ωθήσει

μακριά. Επειδή η μαλακή πώληση είναι μια χαμηλής πίεσης, πειστική και

λεπτή τεχνική πωλήσεων, δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια πώληση την

πρώτη φορά που παρουσιάζεται ένα προϊόν αλλά βοηθά να ενθαρρύνει.»

Αυτή η αναγνώριση παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουν καλύτερη

κατανόηση του πώς «Soft Selling» μπορεί να επιτρέψει σε ολόκληρο τους

επαγγελματίες HORECA Μάρκετινγκ Βιομηχανίας να εκμεταλλευτούν τις

βασικές ικανότητες και τις ικανότητές τους, και να οδηγήσουν τους

οργανισμούς τους προς τα εμπρός? ως εκ τούτου, υπάρχει μια

διευκρινιστείσα ανάγκη να επικεντρωθεί στο θέμα.

Επιπλέον, η μετάβαση στο «Beyond Marketing» απαιτεί περαιτέρω

δραστηριότητες από τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ της βιομηχανίας

HORECA, ειδικά για τις ΜΜΕ, προκειμένου να προωθηθούν άλλες

επιχειρηματικές λειτουργίες, όπως η κατάρτιση των ιδιοκτητών

επιχειρήσεων σε διευθυντικές δραστηριότητες που απαιτούν

συγκεκριμένες γνώσεις, και στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες

αυτών των επιχειρήσεων, όχι μόνο δεν έχουν τις δεξιότητες για να

διεξάγουν αποτελεσματικά, αλλά μπορεί να μην κατανοούν καν την

ανάγκη να το κάνουν αυτό. Ως εκ τούτου, υπάρχει αποσαφηνισθείσα

ανάγκη για τους επαγγελματίες εμπόρους να επικεντρωθούν σε αυτά τα

θέματα και να προωθήσουν άλλες παράλληλες δραστηριότητες που
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μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για όλους τους ανθρώπους που

εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες.

Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που μπορεί να επιτρέψει

στους εμπόρους της βιομηχανίας HORECA, είναι η ικανότητα να

προσδιορίσουν την ανάγκη για την ανάπτυξη των κατάλληλων

σεμιναρίων και διασκέψεων, καθώς και άλλες σχετικές εκδηλώσεις που θα

επικεντρωθούν στην παροχή των σχετικών πληροφοριών στη βιομηχανία

HORECA, ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται σε ΜΜΕ, και πιο

συγκεκριμένα, στις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Είναι

σημαντικό για τους Εμπόρους να διασφαλίσουν ότι η μετάβαση «Πέρα

από το μάρκετινγκ» δεν είναι μια απλή διαδικασία, δεν σχετίζεται μόνο με

μεμονωμένες επιχειρήσεις ή μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά το πιο

σημαντικό, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η προσέγγιση των

επαγγελματιών και των επιχειρήσεων αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση που

δημιουργεί την ανάγκη για αυτούς τους επαγγελματίες να συμμετάσχουν

στρατηγικά σε τέτοιες δράσεις.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ταυτοτήτων, είναι σαφές ότι η

διασφάλιση της έννοιας της Μετάβασης «Beyond Marketing» απαιτεί

εξειδικευμένες γνώσεις που προέρχονται από κυλιόμενες έρευνες που

μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να εντοπίσουν τις τάσεις και

τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά, και επίσης, να αποκτήσουν μια

αποσαφηνισθείσα κατανόηση της έννοιας της «Εξατομίκευσης», η οποία

σε μεγάλο βαθμό, θεωρείται ότι είναι το νέο «P» του παραδοσιακού

Marketing-Mix (4Ps) και το εκτεταμένο Marketing-Mix (7Ps) , που όλα

θεωρούνται εξίσου σημαντικά (WSJ, 2019).
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3.9. Συνεργατικό Μάρκετινγκ στη Βιομηχανία HORECA σε Αγροτικές

Περιοχές

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης βιομηχανίας HORECA, ειδικά σε

απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές είναι μια διαρκώς προκλητική

πτυχή που πρέπει να προσδιοριστεί σαφώς από τους επιχειρηματίες,

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα αναπτύξουν τις κατάλληλες γνώσεις

και δεξιότητες που θα τους δώσουν πρόσβαση σε νέες και αναδυόμενες

ευκαιρίες που υπάρχουν στη σύγχρονη αγορά. Αυτή η συνεργασία δεν

είναι μόνο απαραίτητη για τις αγροτικές περιοχές, αλλά το σημαντικότερο,

έχει στρατηγική σημασία, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι έχει μεγάλο

αντίκτυπο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε

αυτούς τους τομείς. Ο προσδιορισμός αυτός αφορά τις επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στον «Αγροτοτουρρισμό»· ως εκ τούτου,

δραστηριοποιείται στον κλάδο HORECA.

Σε πρόσφατη μελέτη (2019) που διεξήχθη στο Μαυροβούνιο, το

οποίο είναι επί του παρόντος υποψήφια για πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή

Ένωση ως πλήρες κράτος-μέλος, έχει διαπιστωθεί ότι η χώρα έχει

καταφέρει να αναπτύξει σχετικές δραστηριότητες με ορισμένους

σημαντικούς παγκόσμιους οργανισμούς. Η χώρα ανέπτυξε αυτές τις

δραστηριότητες μέσω του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής

Ανάπτυξης (MARD), του Υπουργείου Τουρισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης

(MTSD), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης για

την Bjelasica, το Komovi και το Prokletije (ως τοπικούς επίσημους εταίρους)

και τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, και την

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ως διεθνείς

εταίροι). Αυτή η συνεργατική δραστηριότητα, η οποία έχει σαφώς
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εμπορική έννοια, έχει οδηγήσει σε ορισμένα ιδιαίτερα οφέλη για

διάφορους κλάδους στον αγροτουριορισμό και η τελική έκθεση

διευκρινίζει ότι : "Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας

διαπίστευσης IPARD, το Μαυροβούνιο έχει πλέον δύο πρόσθετα μέτρα της

ΕΕ για την εφαρμογή: Επενδύσεις σε υλικά περιουσιακά στοιχεία σε

γεωργικές εκμεταλλεύσεις17 και Επενδύσεις σε φυσικά περιουσιακά

στοιχεία που αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και

αλιευτικών προϊόντων" (FAO/EBDR, 2019, σ.17).

Η προαναφερόμενη δραστηριότητα Συνεργασίας Μάρκετινγκ έχει

εντοπίσει αρκετά οφέλη που σχετίζονται με τον Αγροτουρισμού, τα οποία

έχουν όλα βρεθεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην τουριστική

ανάπτυξη της χώρας στις συγκεκριμένες περιοχές. Ο προσδιορισμός τους

παρέχει την ευκαιρία να αποκτήσουν περαιτέρω κατανόηση του τρόπου

με τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω δραστηριότητες

μάρκετινγκ, και δημιουργεί επίσης μεγαλύτερη κατανόηση του τρόπου

μετάβασης «Πέρα από το μάρκετινγκ», μπορεί να καθιερωθεί. Ως εκ

τούτου, έχουν προσδιοριστεί τα ακόλουθα:

i. Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία: Αναφερόμενος στον πολιτισμό

μιας χώρας που πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας

ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ για τις αγροτικές

περιοχές, προκειμένου να καταφέρει να αξιοποιήσει τις

μοναδικές δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά τους σε τομείς

όπως η Γαστρονομία και η Χειροτεχνία. Όπως έχει ήδη

προσδιοριστεί στο πλαίσιο των τρεχουσών εργασιών, τα άυλα

περιουσιακά στοιχεία απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και

δραστηριότητες.
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ii. Ο διακριτός ρόλος των γυναικών: Οι γυναίκες θεωρούνται μια

σημαντική πρόκληση για τη βιομηχανία αγροτικού τουρισμού,

και φυσικά, αυτό αφορά τη βιομηχανία HORECA, καθώς

υπάρχει σημαντική ανάγκη τόσο για την οικονομία όσο και για

τις γυναίκες και να συμμετάσχουν στην επιχειρηματικότητα.

iii. Νέοι: Η Έκθεση προσδιορίζει ότι προωθούνται εξειδικευμένες

πρωτοβουλίες μάρκετινγκ προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα

στους νέους να παραμείνουν στις περιοχές τους, ή ακόμα και

να επιστρέψουν, καθώς ένας μεγάλος αριθμός χωριών

πεθαίνουν.

Όλα τα παραπάνω είναι μόνο μερικές από τις πτυχές που έχουν

προσδιοριστεί για να έχουν αναπτυχθεί μέσω στρατηγικών

πρωτοβουλιών μάρκετινγκ, και ως αποτέλεσμα αυτού, ο ρόλος του

Συνεργατικού Μάρκετινγκ αξιολογείται ως μια σημαντική πρόκληση για τη

βιομηχανία HORECA, προκειμένου να αναπτυχθούν δραστηριότητες που

θα τους οδηγήσουν προς τα εμπρός.

3.10. HORECA και Οργανωτικός Πολιτισμός

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις Αγροτικές περιοχές

και τις επιχειρήσεις HORECA που δραστηριοποιούνται στους

συγκεκριμένους τομείς, είναι η ανάπτυξη της κατάλληλης «Οργανωτικής

Κουλτούρας» η οποία σύμφωνα με διάφορες προσεγγίσεις όπως αυτή του

Schein (2010, σ.9) «Ο οργανωτικός πολιτισμός περιλαμβάνει τις

προσδοκίες, τις εμπειρίες, τη φιλοσοφία ενός οργανισμού, καθώς και τις

αξίες που καθοδηγούν τη συμπεριφορά των μελών, και εκφράζεται σε
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αυτο-εικόνα των μελών, εσωτερικές εργασίες , αλληλεπιδράσεις με τον

έξω κόσμο και μελλοντικές προσδοκίες. Ο πολιτισμός βασίζεται σε κοινές

στάσεις, πεποιθήσεις, έθιμα και γραπτούς και άγραφους κανόνες που

έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου και θεωρούνται έγκυροι."

Ο ορισμός αυτός αξιολογείται κριτικά ως ορόσημο για τη συνολική

λειτουργία της βιομηχανίας HORECA στις αγροτικές περιοχές, και το μείζον

ερώτημα που ισχύει στη συγκεκριμένη βιομηχανία, είναι σε ποιο βαθμό

αυτές οι εταιρείες, ιδίως οι ΜΜΕ διαθέτουν τη δομή και τις γνώσεις για την

ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό,

δεδομένου ότι ειδικά δεδομένου ότι θέματα όπως η «έλλειψη αφοσίωσης»

καθώς και η έλλειψη άλλων παραγωγικών πόρων, όπως η ανθρώπινη,

τεχνολογική, οικονομική και γη, αποτελούν πραγματικά εμπόδια για την

ανάπτυξη, όχι μόνο για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, αλλά και για το

υπόλοιπο των επιχειρησιακών δράσεων.

Η Reinhart (2014) διευκρινίζει ότι, προκειμένου να αναπτυχθεί η

Οργανωτική Κουλτούρα στη Βιομηχανία HORECA, οι εταιρείες πρέπει να

διασφαλίσουν ότι θα επικεντρωθούν σε θέματα που σχετίζονται με το

Ανθρώπινο Δυναμικό (Hire and Train with Care and Foster Commitment),

καθώς και με τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς από την

Ανάπτυξη μιας Ιστορίας και την Ανάσλωσή της στη Ζωή. Όλα αυτά

μπορούν να βοηθήσουν τους εμπόρους να αναπτύξουν δραστηριότητες

αυθόρμητα. ως εκ τούτου, να γίνει πιο αποτελεσματική. Ως αποτέλεσμα

αυτού, η ανάγκη για αποσαφηνισθείσα εστίαση στην οργανωτική

κουλτούρα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των συνολικών

στρατηγικών.
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3.11. Μάρκετινγκ και Ανάπτυξη Βιώσιμων Μορφών Αγροτικού

Τουρισμού

Το μάρκετινγκ διαδραματίζει αναμφίβολα αυξανόμενο ρόλο στη

βιομηχανία HORECA στις αγροτικές περιοχές, και φυσικά, ο ρόλος αυτός

επεκτείνεται σε πολλές άλλες βιομηχανίες στις αγροτικές και

απομακρυσμένες περιοχές· αυτό έχει αναπτυχθεί εκτενώς και

λεπτομερώς στο πλαίσιο των τρεχουσών εργασιών, καλύπτοντας ένα

ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τους δύο μεγάλους παράγοντες,

τον Τουρισμό και το Μάρκετινγκ. Ωστόσο, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που

μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στον τουρισμό στις αγροτικές περιοχές

και, κατά συνέπεια, καλύπτοντας τη βιομηχανία HORECA, είναι αυτό των

«εναλλακτικών μορφών βιώσιμου τουρισμού». Αυτό είναι ένα ζήτημα που

πρέπει να διευκρινιστεί και να αναπτυχθεί προκειμένου να παρασχεθεί η

κατάλληλη κατανόηση αυτών των τύπων, και φυσικά, πώς αυτοί μπορούν

να γίνουν ο πυρήνας των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ των αγροτικών

περιοχών.

Ο Εναλλακτικός Τουρισμός έχει προσελκύσει αρκετές προσεγγίσεις,

αλλά σε γενικές γραμμές αναφέρεται στη συμμετοχή των επισκεπτών σε

δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να ξεπεράσουν τις παραδοσιακές

τους δραστηριότητες, να έχουν μια πιο άμεση και προσωπική

αλληλεπίδραση, και σε πολλές φορές, αυτό μπορεί να γίνει σε

επαγγελματική ή ακόμα και εθελοντική βάση. Επιπλέον, οι Τάσεις και Οι

Περιπέτειες είναι μόνο μερικές από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που

αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο του εναλλακτικού τουρισμού, κάνοντας

μια πραγματική πρόκληση τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τις

επιχειρήσεις, δημιουργώντας περαιτέρω στρατηγικές προκλήσεις για τους
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επαγγελματίες του Μάρκετινγκ στη βιομηχανία HORECA καθώς και για το

σύνολο των αγροτικών περιοχών.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω θεμάτων, οι δραστηριότητες

μάρκετινγκ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα συμβατικά όσο και εκείνα που

έχουν προσδιοριστεί σαφώς στην έννοια της Μετάβασης «Beyond

Marketing» πρέπει να ληφθούν υπόψη, δεδομένου ότι μπορούν να

παρέχουν τη δυνατότητα να γίνουν πιο εστιασμένη, να δημιουργήσουν τις

ευκαιρίες για να συμμετάσχουν όλοι οι παραγωγικοί πόροι, και να

εφαρμόσουν τόσο την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Αγροτουρισμού – Αυτό αναφέρεται στην προσέλκυση ανθρώπων

και οργανώσεων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές,

προκειμένου να αποκτήσουν μια καλύτερη εμπειρία όσον αφορά τη

στέγαση, τα τρόφιμα και τα ποτά, τον πολιτισμό, καθώς και χειροτεχνίας.

Δεδομένου ότι αυτό έχει μια θετική και αυξανόμενη τάση σε αρκετές

χώρες, μέσω των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, η ανάγκη για μια

διευκρινιστεί εστίαση στην ανάπτυξή της είναι μεγαλύτερη από ποτέ,

δεδομένου ότι μπορεί να βοηθήσει το υπόλοιπο των αναφερόμενων

εναλλακτικών μορφών.

Τουρισμός Περιπέτειας – Η φόρμα αυτή αναφέρεται στην εφαρμογή

των σωστών δραστηριοτήτων μάρκετινγκ για την προσέλκυση

επισκεπτών που όχι μόνο επιθυμούν να βιώσουν στον Αγροτοτουρρισμό,

αλλά το πιο σημαντικό, θέλουν να επεκτείνουν αυτή τη δραστηριότητα

στην ανάπτυξη άλλων δράσεων, όπως η συμμετοχή σε πρακτικές

δραστηριότητες όπως η γεωργία κλπ. Αυτό μπορεί να έχει μεγάλο

αντίκτυπο και μπορεί να επιτρέψει στις αγροτικές περιοχές να γίνουν
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ακόμη πιο εστιασμένες στις δραστηριότητες μάρκετινγκ τους όσον αφορά

την προώθηση.

Θρησκευτικός Τουρισμός - Κάθε Αγροτική Περιοχή μπορεί να

αναπτύξει τις κατάλληλες στρατηγικές Μάρκετινγκ προκειμένου να

επωφεληθεί από τον πολιτισμό και τη θρησκευτική κληρονομιά και να

προσελκύσει τους κατάλληλους ανθρώπους. Δεδομένου ότι ο

Θρησκευτικός Τουρισμός ασχολείται με πολλές διαφορετικές θρησκείες, η

εστίαση στο συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να αναπτύξει μια

μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όλα τα παραπάνω είναι μόνο μερικές από τις εναλλακτικές μορφές

τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν το

κατάλληλο περιβάλλον για τους επαγγελματίες Εμπόρους για να

διασφαλίσουν ότι τόσο οι αγροτικές περιοχές όσο και η βιομηχανία

HORECA που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς θα συμβάλουν

στην οικονομία και την κοινωνική ανάπτυξη. Φυσικά, ο παραπάνω

κατάλογος δεν είναι περιορισμένος και υπάρχουν πολλές άλλες μορφές

εναλλακτικού τουρισμού, όπως οι Εκδηλώσεις & Συνέδρια, και η Ιατρική.

Ωστόσο, το μήνυμα είναι σαφές. Τα όρια μάρκετινγκ είναι ατελείωτα για τις

αγροτικές περιοχές, και πρέπει να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο προκειμένου να οδηγήσουν στα αναμενόμενα αποτελέσματα.

3.12. Κεφάλαιο 3 Συμπεράσματα

Το κεφάλαιο 3 επικεντρώθηκε στην εξέταση των επιπτώσεων του

μάρκετινγκ στη βιομηχανία HORECA με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές και

άλλες πιθανές απομακρυσμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν διάφορες

προκλήσεις, όπως η έλλειψη των κύριων παραγωγικών πόρων, όπως η
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οικονομική, ανθρώπινη, γη, και τεχνολογική. Όλοι αυτοί οι παραγωγικοί

πόροι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Η ανάπτυξη μάρκετινγκ στη βιομηχανία HORECA αποτελεί μια

πραγματική πρόκληση για τους επαγγελματίες εμπόρους δεδομένου ότι

πρέπει να αναπτύξουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων επιρροής που θα

προωθήσουν τη βιομηχανία, και θα της επιτρέψουν να εκμεταλλευτεί όλες

τις πιθανές ευκαιρίες. Η έννοια του Marketing Mix έχει εντοπιστεί ότι έχει

τεράστιο ρόλο, καθώς το μείγμα προϊόντων και υπηρεσιών που

παρέχονται στη βιομηχανία HORECA, δημιουργεί περαιτέρω προκλήσεις

που επιτρέπουν στις εταιρείες να εκμεταλλευτούν όλες τις βασικές τους

δυνατότητες.

Μια άλλη σημαντική πρόκληση είναι η ικανότητα της βιομηχανίας

HORECA να εντοπίσει όλες αυτές τις ευκαιρίες και στρατηγικές που θα της

επιτρέψουν να επεκτείνει, και να φτάσει, τη νέα τάση, αυτή του Going

«Beyond Marketing», η οποία απαιτεί δημιουργικότητα και καινοτόμο

προσέγγιση. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης έννοιας είναι μείζονος

σημασίας και μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη και να ανοίξει νέες

αγορές για τη βιομηχανία HORECA.

Η ανάπτυξη εναλλακτικών βιώσιμων μορφών τουρισμού δημιουργεί

περαιτέρω ευκαιρίες και παρέχει στους εμπόρους τη δυνατότητα να

διασφαλίσουν ότι οι αγροτικές περιοχές θα εκμεταλλευτούν όλες τις

δυνατότητές τους. Ο αγροτοτουρρισμός, η Περιπέτεια, τα Θρησκευτικά, οι

Εκδηλώσεις & Συνέδρια, και η Ιατρική, είναι μόνο μερικά από αυτά που

μπορούν να συνδεθούν με τη Βιομηχανία HORECA και τις αγροτικές

περιοχές και να προσφέρουν αρκετά οικονομικά οφέλη και να
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δημιουργήσουν την ευκαιρία να ανοίξουν νέες αγορές, αλλά και να

βοηθήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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