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«Το μάρκετινγκ τόπου: Η περίπτωση του Δήμου Κομοτηνής» 

Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθεί «Το μάρκετινγκ πόλεων: Η περίπτωση του Δήμου 

Κομοτηνής». Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιασθούν βασικές έννοιες όπως η έννοια του 

μάρκετινγκ και του μείγματος μάρκετινγκ όπως επίσης η έννοια και η σημασία του μάρκετινγκ 

πόλεων (place marketing) και ο ρόλος των Ο.Τ.Α. (Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ως 

αντικείμενο προώθησης. Ακολούθως στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιασθεί η εφαρμογή του 

μάρκετινγκ στους Ο.Τ.Α. μέσω κάποιων καλών πρακτικών μάρκετινγκ. Μετέπειτα στο τρίτο 

κεφάλαιο θα γίνει μια ΣΟΥΟΤ ανάλυση (S.W.O.T.: συντομογραφία των αρχικών των λέξεων 

strengths, weaknesses, opportunities και threats που αντιστοίχως σημαίνουν δυνάμεις, αδυναμίες, 

ευκαιρίες και απειλές) του Δήμου Κομοτηνής αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και 

εν τέλει θα γίνει η παρουσίαση της εφαρμογής του μάρκετινγκ πόλεων στον Δήμο Κομοτηνής. 
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«Place Marketing: The case of the municipality of Komotini» 

Abstract 

In this work will be presented " The Cities Marketing: The Case of the municipality of Komotini ". 

The first chapter will present the basic concepts such as the concept of marketing, marketing mix, as 

well as the meaning and importance of place marketing and the role of local authorities as 

promoted. Then in the second chapter will be presented the application of marketing in local 

authorities through some good marketing practices. Later in the third chapter will be presented a 

SWOT analysis of the Municipality of Komotini highlighting the particular characteristics and 

ultimately will be presented the implementation of “place marketing” in Komotini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Περιεχόμενα  

 

Περίληψη                                                                                                           i 

Abstract                                                                                                             ii 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές έννοιες μάρκετινγκ  

1.1 Ορισμοί μάρκετινγκ 2  

1.2 Μείγμα μάρκετινγκ 4 

1.3 Η έννοια και η σημασία του place marketing (μάρκετινγκ τόπου) 7 

1.4 Οι Ο.Τ.Α. ως αντικείμενο προώθησης  9 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η εφαρμογή του μάρκετινγκ στους  Ο.Τ.Α. και καλές 

πρακτικές 

2.1 Η εφαρμογή του μάρκετινγκ στους Ο.Τ.Α. 14 

2.2 Καλές πρακτικές μάρκετινγκ στους Ο.Τ.Α. 17 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μελέτη περίπτωσης του Δήμου Κομοτηνής 

3.1 Ο Δήμος Κομοτηνής 23 

3.2 Η SWOT ανάλυση Δήμου Κομοτηνής  25 

3.3 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά & η ταυτότητα του Δήμου Κομοτηνής 31 

3.4 Εφαρμογή μοντέλου μάρκετινγκ Δήμου Κομοτηνής 32 

3.5 Το όραμα του Δήμου Κομοτηνής για brand name 36 

   

Συμπεράσματα – Προτάσεις 38 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 43 

                                                     

 



 

2 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

 

1.1 Ορισμοί του μάρκετινγκ 

Αν προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το Μάρκετινγκ, θα βρεθούμε μπροστά σε μια πληθώρα 

ορισμών που έχουν διατυπωθεί από θεωρητικούς ή επαγγελματικές ενώσεις, όπως είναι η 

Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ ή το Βρετανικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ βάση του 

Βρετανικού Ινστιτούτο Μάρκετινγκ είναι η «διαδικασία της διοίκησης με την οποία εντοπίζονται 

προβλέπονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτή με κάποιο κέρδος για την 

επιχείρηση»
1
 ενώ σύμφωνα με το Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ το μάρκετινγκ είναι «η 

διαδικασία προγραμματισμού και εκτέλεσης της σύλληψης, τιμής, προώθησης και διανομής ιδεών, 

κερδών και υπηρεσιών ώστε να δημιουργηθούν ανταλλαγές που ικανοποιούν ιδιωτικούς και 

οργανωτικούς στόχους».
2
  

Κατά τον E.J. McCarthy μάρκετινγκ είναι «η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που 

επιδιώκουν την υλοποίηση των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης μέσα από την ικανοποίηση, 

αλλά και την πρόβλεψη των αναγκών του πελάτη ή του καταναλωτή καθώς και την κατεύθυνση της 

ροής των προϊόντων και των υπηρεσιών από τον παραγωγό (βιομήχανο) στον πελάτη ή τον 

καταναλωτή»
3
. Μία από τις κορυφαίες αυθεντίες παγκοσμίως στο χώρο του μάρκετινγκ, ο Phillip 

Kotler, ορίζει το μάρκετινγκ ως εξής: «η λειτουργία του μάρκετινγκ είναι η ανθρώπινη 

δραστηριότητα που κατευθύνεται στην ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών, μέσα από τις 

διαδικασίες της ανταλλαγής».
4
 Ο ίδιος αργότερα δίνει ένα νέο ορισμό για το μάρκετινγκ ορίζοντας 

το ως ««τη λειτουργία της επιχείρησης, η οποία αναγνωρίζει τις ανάγκες και επιθυμίες των 

πελατών, ορίζει ποιους στόχους μπορεί καλύτερα η επιχείρηση να υπηρετήσει, σχεδιάζει 

κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες, προγραμματίζει να υπηρετήσει την αγορά και απαιτεί από τον 

κάθε ένα μέσα στον οργανισμό να σκέφτεται και να εξυπηρετεί τους πελάτες».
5
  

                                                 
1
 Κώστας και Αλεξία Τζωρτζάκη2002:30  

2
 Binkert and Greiner (eds), 1995:Wilson και αλλοι,2008 

3
 McCarthy, E. J., (1981), Basic Marketing, 7th edition, Homewood,Illinois, R.D. Irwin Inc., σ. 8. 

4
 Kotler, P., (1980), Marketing Management, 4th edition, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall Inc., σ. 19.  

5
 Kotler, P. - Amstorng, G., (1991), Principles of Marketing, 5th edition Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall   

Inc., σ. 5. 
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Ορισμό του μάρκετινγκ έχει δώσει και ο Peter Drucker, ο σπουδαιότερος ίσως καθηγητής του 

μάνατζμεντ: «Το αληθινό μάρκετινγκ αρχίζει με τους καταναλωτές, τα δημογραφικά τους, τις 

σχετιζόμενες ανάγκες και αξίες τους. Δεν ρωτάει τι θέλουμε να πουλήσουμε, ρωτάει τι θέλει ο 

πελάτης να αγοράσει. Δε λέει αυτό κάνει το προϊόν μας ή η υπηρεσία μας, λέει αυτή είναι η 

ικανοποίηση που ψάχνει ο πελάτης».
6
 Ένας ακόμη ορισμός του μάρκετινγκ ορίζει το μάρκετινγκ ως 

«ένα σύστημα που δημιουργήθηκε για να προγραμματίζει, να τιμολογεί, να προβάλλει και να 

διανέμει προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες σε παρόντες και σε πιθανούς νέους 

πελάτες».
7
  

Ακριβής μετάφραση του όρου δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στα Ελληνικά και αυτό είναι κάτι που 

κάνει τη σύγχυση μεγαλύτερη. Οι όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί  για να περιγράψουν  το νόημα 

του όρου «μάρκετινγκ», δεν μπορούν να  αποδώσουν με ακρίβεια το περιεχόμενο του όρου 

μάρκετινγκ στα Ελληνικά. Σύμφωνα με τον Μ. Γεωργιάδη «το μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες τις 

δραστηριότητες που εξασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή της παραγωγής, καθώς και τις γενικές 

φροντίδες για την αποτελεσματικότερη διάθεσή της προς όφελος τόσο της επιχείρησης όσο και του 

καταναλωτή»
8
 ενώ σύμφωνα με τον Σ. Ζευγαρίδη «το μάρκετινγκ είναι μία σειρά από οργανωμένες 

και προγραμματισμένες ενέργειες που έχουν για σκοπό να κατευθύνουν τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες από τα χέρια του παραγωγού στα χέρια του καταναλωτή (πελάτη) κι ακόμη μάρκετινγκ 

και πώληση δεν είναι το ίδιο. Η πώληση βασίζεται στην ανάγκη του πωλητή να πουλήσει, ενώ το 

μάρκετινγκ στις ανάγκες του αγοραστή να αγοράσει».
9
 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το μάρκετινγκ έχει ως κύριο στόχο την ικανοποίηση των  

αναγκών  των  καταναλωτών  τόσο  μέσα  από  τα  προϊόντα  και  τις  υπηρεσίες  που παρέχονται  

όσο  και  την  άμεση  και  σωστή  εξυπηρέτηση του  πελάτη.  Επιπροσθέτως, το μάρκετινγκ έχει ως 

κύριο στόχο να εντοπίζει, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ατόμων, των επιχειρήσεων καθώς και 

των οργανισμών. Επιπλέον, το μάρκετινγκ έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί  όλες τις παραγωγικές 

δυνάμεις της  επιχείρησης  επιδιώκοντας  τη  μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη και να αυξήσει τα 

κέρδη της όσο το δυνατό περισσότερο .Ένας συνοπτικός  ορισμός,  σύμφωνα  με  όσα  

προαναφέρθηκαν,  είναι  πως  «το  μάρκετινγκ αποτελεί τη τεχνική, με την οποία η επιχείρηση  

δημιουργεί  ικανοποιημένους πελάτες και έχει  την  δυνατότητα  να  τους  διατηρεί.  Η  ανάπτυξη  

                                                 
6
 Drucker, P. (1977). An Introductory View of Management, σ. 59. 

7
 Stanton, W. , Fundamentals of marketing, Ν.Υ.: Mc Graw-Hill, 1998, σελ.5. 

8
 Γεωργιάδης Μ. Γ., (1965), Έρευνα και Πολιτική Κατακτήσεως της αγοράς - Μάρκετινγκ, Αθήνα, Εκδόσεις 

Παπαζήση.  
9
 Ζευγαρίδης Σ. Κ., (1970), Το Mάρκετινγκ στην Ελληνική Πραγματικότητα. 
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μιας  επιχείρησης  και  η  μακροχρόνια επιβίωση  της,  οφείλεται  σχεδόν  αποκλειστικά  στην  

διατήρηση  ικανοποιημένων  πελατών».
10

 

1.2 Μείγμα μάρκετινγκ 

Το μάρκετινγκ έχει σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη με σκοπό το κέρδος για την 

επιχείρηση
11

.Το μείγμα μάρκετινγκ αποτελεί τη βάση της στρατηγικής του προγραμματισμού 

μάρκετινγκ, καθορίζει τον τρόπο που κατανέμεται ο προϋπολογισμός μάρκετινγκ και παρέχει 

τεχνικές για να περιορίσει τις δαπάνες.
12

 

Τα κύρια στοιχεία του μάρκετινγκ είναι τα λεγόμενα 4P που προκύπτουν από τις αγγλικές λέξεις: 

product, price, place, promotion (δηλαδή προϊόν, τιμή, τόπος, προώθηση).Τα 4 αυτά P σχηματίζουν 

το μείγμα μάρκετινγκ.
13

 

 Προϊόν: Το προϊόν αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά του μείγματος μάρκετινγκ. 

Μπορεί να είναι ένα αγαθό ή μια υπηρεσία με κύριο σκοπό να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του 

καταναλωτή. Με την έννοια προιον εννοούμε όλα εκείνα τα στοιχεία που εμπεριέχει ένα προιον, 

όπως το εμπορικό σήμα, τη συσκευασία του προιοντος, την ετικέτα καθώς και την εικόνα που 

δημιουργεί στο καταναλωτικό κοινό. 

 Τιμή: Τιμή είναι η νομισματική αξία που έχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατά την 

ανταλλαγή τους στο χώρο της αγοράς.
14

 Οι τιμή ενός προϊόντος μπορεί να εξαρτηθεί από 

πολλούς παράγοντες για παράδειγμα από τις στρατηγικές της κάθε επιχείρησης, από 

εξωτερικούς παράγοντες κ.λ.π. 

 Διανομή: όταν λέμε διανομή εννοούμε ότι το προϊόν πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή 

εκεί που ο καταναλωτής θα το ζητήσει. Το σύστημα διανομής κάθε επιχείρησης μπορεί να 

περιλαμβάνει τον μεσάζων, που είναι το άτομο που φέρνει σε επαφή τον παραγωγό με τον 

τελικό καταναλωτή. Επίσης, υπάρχει και ο έμπορος, ο οποίος αγοράζει απευθείας προϊόντα και ο 

αντιπρόσωπος, που μεσολαβεί για την ανταλλαγή προϊόντων χωρίς αυτός να γίνεται κάτοχος 

των προϊόντων. Τέλος, υπάρχουν και ο χονδρέμπορος και ο λιανέμπορος. Ο χονδρέμπορος 

                                                 
10

 Ζιγκιρίδης, Ε. (2008). Μάρκετινγκ Οικονομία – Επιχειρήσεις. Αθήνα:Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
11

 Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος, Msc in Marketing and Communication, Τι είναι το 

marketing? Διαθέσιμο στο: http://www.aode.gr/articles/164-marketing .  
12

 J. Christopher Holloway, Chris Robinson, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Μετάφραση: Χρυσούλα Τόλιου, 

Ανδρέας Σοκοδήμος, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2003, σελ. 59   
13

 Lovelock, C., Services Marketing, N.J.: Prentice – Hall, 1996 
14

 Γιάννης Πετρωφ, Κώστας Τζωρτζάκης, Αλεξία Τζωρτζάκη, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Η ελληνική 

Προσέγγιση, Εκδόσεις Rosili, 2002, σελ. 343 
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αγοράζει και μεταπωλεί τα εμπορεύματα στους λιανέμπορους και ο λιανέμπορος πουλάει 

κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή. 

 Προώθηση: Προώθηση είναι η εικόνα που δημιουργεί η επιχείρηση στον καταναλωτή. 

Υπάρχουν κάποιοι τρόποι προώθησης
15

 όπως η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις και προσωπική 

πώληση. Μέσω της διαφήμισης η επιχείρηση προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον τελικό 

καταναλωτή που έχει ανάγκη το προϊόν της ενώ με τις δημόσιες σχέσεις η επιχείρηση προσπαθεί 

να δημιουργήσει ένα κοινό επίπεδο εμπειρίας με τους καταναλωτές. Με τις προσωπικές 

πωλήσεις η επιχείρηση έρχεται μέσω των πωλητών της σε επικοινωνία με τους καταναλωτές της 

και με άλλους μεθόδους προώθησης πωλήσεων όπως κάποιες εκθέσεις, δωρεάν δείγματα, 

απονομή δώρων κ.λ.π. 

Όλες οι παραπάνω ομάδες αποτελούν τα εργαλεία, προκειμένου μια επιχείρηση να κατορθώσει να 

επηρεάσει τον καταναλωτή κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος της και να τον μετατρέψει σε 

πελάτη, και μάλιστα ικανοποιημένο και άρα σταθερό και πιστό πελάτη. Για την ορθή εφαρμογή του 

μείγματος μάρκετινγκ στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, τρεις επιπλέον μεταβλητές επηρεάζουν 

τις αποφάσεις που θα ληφθούν από την επιχείρηση, προκειμένου να προσεγγίσει τον πελάτη-

καταναλωτή. Οι τρεις αυτές μεταβλητές, επίσης με λέξεις της αγγλικής γλώσσας που αρχίζουν από 

"p" , και είναι γνωστά ως 3P , είναι οι εξής : 

 

• People (Ανθρώπινος παράγοντας) 

• Physical Evidence (Απτά υλικά αποδεικτικά στοιχεία) 

• Process (Διαδικασία)  

Η σημαντικότητα των τριών παραπάνω παραγόντων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών είναι 

φανερή: οι υπηρεσίες παρέχονται από ανθρώπους, τους υπαλλήλους μιας επιχείρησης, η στάση, η 

διάθεση, η εμπειρία και η επαγγελματικότητα των οποίων αποτελούν πρωταρχικό παράγοντα 

διαφοροποίησης στην ικανοποίηση του πελάτη. Η εικόνα, η παρουσία, το περιβάλλον μιας 

επιχείρησης, τα μοναδικά δηλαδή απτά υλικά αποδεικτικά στοιχεία των υπηρεσιών, ασκούν 

τεράστια επιρροή στην τελική απόφαση. Τέλος, η επιλογή των διαδικασιών με τις οποίες θα 

παρασχεθεί η υπηρεσία, αποτελεί κρίσιμη ένδειξη για την ποιότητά της, με βάση την εμπειρία και 

                                                 
15

 Γιάννης Πετρωφ, Κώστας Τζωρτζάκης, Αλεξία Τζωρτζάκη, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Η ελληνική 

Προσέγγιση, Εκδόσεις Rosili, 2002, σελ. 435-43 
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την κρίση του καταναλωτή και την σύγκριση με τη διαδικασία παροχής ομοειδών ή και 

ταυτόσημων υπηρεσιών.
16

 

Πίνακας 1.1 

Το μείγμα μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών 

 

Πηγή: http://elearning.promotion3e.de/gr 

Όπως προαναφέρθηκε τα κύρια στοιχεία του μάρκετινγκ είναι τα λεγόμενα 4P που προκύπτουν από 

τις αγγλικές λέξεις: product, price, place, promotion (δηλαδή προϊόν, τιμή, τόπος, προώθηση). Τα 4 αυτά P 

σχηματίζουν το μείγμα μάρκετινγκ. Στην σύγχρονη επιστήμη του μάρκετινγκ έχουν προταθεί και άλλα Ρ 

που συμπληρώνουν το βασικό μείγμα μάρκετινγκ, δηλαδή τα 4Ρ. Έτσι για τις επιχειρήσεις που παράγουν 

υπηρεσίες μπορούν να προστεθούν τα εξής: people, processes, physical evidence. 

Στον τομέα του μάρκετινγκ υπάρχουν δύο βασικά μοντέλα, το πρώτο είναι γενικό και πολύ δημοφιλές ως το 

μοντέλο των 4P (Κότλερ,1986), που προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: product, price, place, promotion 

(προϊόν , τιμή, τόπος και προώθηση) ενώ το δεύτερο είναι πιο περίπλοκο και ονομάζεται το μοντέλο των 

8P
17

 (Μόρισον,1996/1999) που προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις product, partnership, people, 

packaging, programme, place, price, promotion (δηλαδή προϊόν, πράξεις συνεργασίας, 

πρόσωπα, πακετάρισμα, προγραμματισμός, περιοχή, πράξεις τιμολόγησης και προώθηση. Το 

μοντέλο των 8P χρησιμοποιείται κυρίως για τον κλάδο φιλοξενίας και ταξιδιών, δηλαδή τον τουρισμό. 

Πίνακας 1.2 

Το μοντέλο των 8P 

 

Πηγή: Morrison P. (1996/1999), ‘Hospitality and travel marketing’, Delmar Publishers,New York, NY Discussion  

                                                 
16

 B.H. Booms and M.J. Bitner, ''Marketing Strategies and Organizational Structures for Service Firms'' in Marketing of 

Services, ed. J. Donnelly and W.R. George, σ. 47-51 
17

 Morrison P. (1996/1999), ‘Hospitality and travel marketing’, Delmar Publishers,New York, NYDiscussion Paper 

Series, 14(12): 235-236  & The City and its Canal: Producing a Place Marketing Pilot Plan for Chester, Alex Deffner- 

Theodore Metaxas, March 2008  

http://elearning.promotion3e.de/gr
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1.3. Η έννοια και η σημασία του place marketing (μάρκετινγκ τόπου) 

Σε διεθνές επίπεδο ο τομέας του μάρκετινγκ του τόπου γνωρίζει αυξημένη δημοτικότητα, 

προκαλώντας το ενδιαφέρον μελετητών, επαγγελματιών και πολιτών. Γειτονιές, πόλεις, περιφέρειες 

και κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο αναζητούν νέες στρατηγικές και τεχνικές στην προσπάθειά τους 

να βελτιώσουν την εικόνα και τη φήμη τους.  

Η στρατηγική μάρκετινγκ του τόπου καλείται να αντλήσει στοιχεία από διαφορετικές 

επιστημονικές προσεγγίσεις, να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες διαφορετικών ομάδων του 

πληθυσμού και εξειδικευμένων αγορών, να αντιμετωπίσει απρόβλεπτα γεγονότα ή κρίσεις και να 

ανιχνεύσει τις ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες μιας περιοχής.
18

  

 «Το μάρκετινγκ τόπου (place marketing) ή χωρικό μάρκετινγκ, μια έννοια επίσης παλιότερη, αν 

και νέα για τα Ελληνικά δεδομένα, ορίζεται από τους Kotler κ.ά.
19

 ως εξής: Το μάρκετινγκ τόπου 

αφορά στη διαδικασία σχεδιασμού ενός τόπου προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

αγορών-στόχων στις οποίες απευθύνεται. Μπορεί να είναι επιτυχημένο όταν ικανοποιούνται δυο 

παράμετροι: α) οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι αποκτούν ικανοποίηση από την κατανάλωση των 

αγαθών και των υπηρεσιών που ο τόπος τους παρέχει και β) οι προσδοκίες των αγορών στόχων 

(επενδύσεις, επισκέπτες κ.ά.) ικανοποιούνται, στο βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες που τους 

παρέχει ο τόπος είναι και αυτά τα οποία επιθυμούν να λάβουν».  

To marketing τόπου βασίζεται σαφώς στη λογική του παραδοσιακού marketing επιχειρήσεων, 

προϊόντων, υπηρεσιών κ.ά. Ωστόσο, πρόκειται για μια διακριτή διάσταση του marketing, που πλέον 

φαίνεται να θεωρείται ως αιμοδότης ενός τόπου για την επιβίωση του στο σύγχρονο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον.
20

  

«Στόχος της διαδικασίας marketing ενός τόπου είναι η αποδόμηση της εμπειρίας του προϊόντος 

τόπος/πόλη σε επιμέρους χαρακτηριστικά»
21

, με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την αύξηση της 

ελκυστικότητας και κατ' επέκταση την ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής.  

To marketing τόπου ξεκίνησε να προβάλλεται ως ένα νέο εργαλείο σχεδιασμού και διαχείρισης του 

χώρου από τη δεκαετία του '80, τη δεκαετία της ταχείας ανάδυσης των πολιτικών αστικής 

αναγέννησης. Ωστόσο, αν και δέχθηκε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση και κριτική, ουσιαστικά η 

σημασία της εικόνας μιας περιοχής προσέλκυσε αυξανόμενο ενδιαφέρον αρκετά αργότερα και 

                                                 
18

 Keans και Philo 1993 
19

 Kotler P., Asplund C., Rein I and Haider D.H (1999) “Marketing Places Europe: How to Attract Investments, 

Industries, Residents and Visitors to Cities, Communities, Regions and Nations in Europe”, Pearson, London  
20

 Davidson και Rogers, 2006   
21

 Kotler,1993 
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πάντα ως αποτέλεσμα της έντασης της διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, του ανταγωνισμού και 

της τεχνολογικής εξέλιξης. 

Σύμφωνα με τον Kotler, «ο στρατηγικός σχεδιασμός για το μάρκετινγκ ενός τόπου ξεκινά από την 

υπόθεση ότι το μέλλον είναι αβέβαιο. Η πρόκληση λοιπόν για κάθε τοπική κοινωνία είναι να 

σχεδιάσει από μόνη της ένα λειτουργικό σύστημα, το οποίο θα μπορεί να απορροφήσει τις 

διάφορες αναπάντεχες καταστάσεις και να προσαρμοστεί γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες 

εξελίξεις και ευκαιρίες που τυχόν παρουσιαστούν. Ο στόχος γενικά είναι η δημιουργία σχεδίων και 

δράσεων τα οποία θα συνδέουν το δυναμικό και τους πόρους ενός τόπου με τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται».
22

 

Πιο συγκεκριμένα, το marketing του τόπου περιέχει τέσσερις δραστηριότητες :  

 Να σχεδιάζει και να δημιουργεί την σωστή ένωση των κοινωνικών χαρακτηριστικών και 

υπηρεσιών. 

 Να δημιουργεί ελκυστικά κίνητρα για όλους τους πιθανούς αγοραστές και χρήστες των 

προϊόντων και των υπηρεσιών του τόπου. 

 Να διανέμει προϊόντα και υπηρεσίες του τόπου με έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό και 

προσβάσιμο τρόπο. 

 Και να προβάλλει / προωθεί την εικόνα του τόπου έτσι ώστε οι πιθανοί «αγοραστές» να 

έχουν πλήρη γνώση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου.  

Η σημασία και η σπουδαιότητα ενός στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ του τόπου είναι μεγάλη και 

καθοριστική, καθώς συντελεί στην διαμόρφωση επιπέδου υψηλής ανταγωνιστικότητας και κατά 

συνέπεια ελκυστικότητας ενός τόπου. Όλα αυτά όπως είναι φυσικό παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

οικονομική και τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου, καθώς αυτός προβάλλεται και προωθείται στην 

παγκόσμια αγορά. Λόγω αυτής του της σπουδαιότητας, τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος αυτός 

γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση και τυγχάνει μεγάλης προσοχής. Σύμφωνα μάλιστα με το Fretter, «το 

μάρκετινγκ του τόπου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή προβολή και πώληση μίας 

περιοχής για να προσελκύσει επιχειρήσεις και τουρίστες. Στις μέρες μας πια αντιμετωπίζεται ως 

                                                 
22

 Kotler P., Haider D.H and Rein I (1993) “Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, 

States and Nations”, The Free Press, New York 
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βασικό μέρος του αστικού σχεδιασμού και ως βασικό στοιχείο καθοδήγησης της ανάπτυξης μιας 

περιοχής προς έναν επιθυμητό βαθμό». 
23

 

Αρκετοί ερευνητές έχουν επισημάνει τη σημασία της και περιοχής και πιστεύουν ότι το κόστος για 

το μάρκετινγκ του τόπου θα ξεπεραστεί από τα οικονομικά οφέλη από τις νέες επιχειρήσεις, νέους 

κατοίκους ή τουρίστες που θα προσελκυσθούν από τον τόπο.
24

 

Ένας αντιπροσωπευτικός ορισμός για το μάρκετινγκ τόπου είναι ο εξής: 

«Είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία ή στρατηγική αλληλένδετων ενεργειών και μέτρων με 

σκοπό τη διατήρηση ή αύξηση της ελκυστικότητας ενός τόπου για συγκεκριμένες ομάδες του 

πληθυσμού».
25

   

1.4 Οι Ο.Τ.Α. ως αντικείμενο προώθησης 

Τα νέα δεδομένα που επιφέρουν οι αλλαγές των εποχών στις ανθρώπινες κοινωνίες, αναπόφευκτα 

επέκτειναν την έννοια και το πεδίο εφαρμογής του μάρκετινγκ, με αποτέλεσμα εκτός από 

επιχειρήσεις, να περιλαμβάνονται και μεγαλύτερης κλίμακας οργανισμοί ή οργανωμένες 

κοινωνικές ομάδες - πόλεις.
26

  

«Συμφωνά με τον Hankinson
27

 το μάρκετινγκ είναι σήμερα μια καλά εδραιωμένη άποψη της 

δημόσιας διοίκησης». Περαιτέρω ο Hankinson αναφέρει επίσης ότι «πολλές μεγάλες πόλεις τώρα 

ανταγωνίζονται για να αποκτήσουν διεθνές κύρος και επιχειρηματικές επενδύσεις που απορρέουν 

από το μάρκετινγκ πόλεων και αναφέρει περαιτέρω ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ τόπων έχει ενταθεί 

την τελευταία δεκαετία» .Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ανέκαθεν οι πόλεις βρίσκονταν σε 

συνεχή ανταγωνισμό μεταξύ τους. «Ακόμα και οι οικονομικές θεωρίες που δεν αποδέχονται τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των πόλεων (θεωρία P. Krugman)», θεωρώντας ότι μόνον οι επιχειρήσεις 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αναγνωρίζουν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά του χώρου μπορούν να 

επιδράσουν στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων.
28

  

                                                 
23

 Fretter, (1993: 165), “Place Marketing: a local authority perspective. In selling Places: The City as Cultural Capital, 

Past and Present, pergamon Press, Oxford  
24

 .Dolgon, 1999. Hubbard 2004 
25

 κατά Lombarts, 2008, όπ. αναφ. στο Hospers, Verheul & Boekema, 2011  
26

 Γοσποδίνη Α. και Μπεριάτος, 2006, Μετασχηματισμοί των Αστικών Τοπίων στις Συνθήκες της Παγκοσμιοποίησης, 

του Ανταγωνισμού των Πόλεων και των Μεταμοντέρνων Κοινωνιών’, στο Τα Νέα Αστικά Τοπία και η ΕλληνικήΠόλη, 

Αθήνα 
27

 Hankinson, G. (2009). Managing destination brands: establishing a theoretical framework,Journal of Marketing 

Management Vol. 25, No. 1-2, pp. 97-115.  
28

 Λαμπριανίδης, 2008: 298-297 
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«Παρ' όλα αυτά, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης ο ανταγωνισμός μεταξύ τόπων (πόλεων ή 

περιφερειών) έλαβε σαφείς και έντονες διαστάσεις και προσέλκυσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι, 

προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις, οι πόλεις στρέφονται προς μια «εσωτερική» αναζήτηση 

πολιτικών και εργαλείων ανασυγκρότησης και αναβάθμισης των χαρακτηριστικών τους.  

Μεγάλη πλειοψηφία των οικονομολόγων υποστηρίζει ότι το νέο οικονομικό περιβάλλον οδηγεί 

αναπόφευκτα στον περαιτέρω ανταγωνισμό των πόλεων σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο. Οι 

μεγάλες πόλεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους, οι μεσαίες με τις μεγαλύτερες αλλά και μεταξύ τους 

και οι μικρότερες το ίδιο. Το κείμενο «Ευρώπη 2000» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβάλει την 

ανάγκη ανταγωνισμού ώστε κάθε πόλη να βρει τη σωστή μορφή και τον βαθμό εξειδίκευσής της. 

Επιπλέον, στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου, που υιοθέτησαν το 1999 οι Υπουργοί 

Χωροταξίας της ΕΕ, η δημιουργία «δυναμικών, ελκυστικών και ανταγωνιστικών πόλεων και 

περιφερειών με υψηλές πυκνότητες» αποτελεί διακριτό στόχο. Εύλογα, γεννώνται ερωτήματα όπως 

γιατί ανταγωνίζονται οι πόλεις, αν μπορούμε να μετρήσουμε και να επέμβουμε στην 

ανταγωνιστικότητα των πόλεων και αν, τελικά, ο ανταγωνισμός αυτός είναι θεμιτός, οπότε θα 

πρέπει ο σχεδιασμός να τον ενισχύει. 

Η ιδέα του ανταγωνισμού των πόλεων έχει δύο πηγές προέλευσης χωρίς όμως καμία να αρμόζει 

πλήρως στην ξεχωριστή φύση τους. Καταρχήν, στηρίζεται στην ιδέα του ανταγωνισμού μεταξύ των 

κρατών για επέκταση στις διεθνείς αγορές. Κάθε κράτος εξειδικεύεται στα προϊόντα όπου έχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα (φυσικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό ή κεφάλαιο) άρα και φθηνότερη 

παραγωγή και τα οποία τελικά εμπορεύεται. Κατά αντιστοιχία, πιστεύεται ότι θα πρέπει να 

επιδιώξουν και οι πόλεις την εξειδίκευση στους οικονομικούς τομείς όπου έχουν μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα. Δεύτερον, ο ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων παρομοιάζεται και με τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Η σημαντική διαφορά εδώ βέβαια είναι ότι σε αντίθεση με 

τις επιχειρήσεις, οι πόλεις δεν ανταγωνίζονται για την μεγιστοποίηση των κερδών τους αλλά 

έχοντας μια πολύ πιο σφαιρική άποψη της ανάπτυξης. 

Παρόλο που τόσο στην περίπτωση του έθνους όσο και της επιχείρησης, έχουν δοθεί ορισμοί για 

την ανταγωνιστικότητά τους, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει σε επίπεδο πόλης. Έτσι, μια πόλη είναι 

ανταγωνιστική όσο καλύτερη οικονομία και «ποιότητα ζωής» διαθέτει. Ο πρώτος όρος, μπορεί να 

μεταφραστεί σε υψηλή παραγωγικότητα και απασχόληση ενώ ο δεύτερος όρος είναι πολύ γενικός 

και αφηρημένος, αφού περιλαμβάνει πληθώρα διαστάσεων, ποιοτικών και ποσοτικών, οικονομικών 

ή μη. 
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Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι ο πόλεις ανταγωνίζονται για οικονομικούς λόγους. Στοχεύουν 

δηλαδή στην προσέλκυση επενδύσεων και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση 

της τοπικής οικονομίας. Η έλξη αυτών των δύο στοιχείων εξαρτάται από διαφορετικές 

παραμέτρους. Αποδεχόμενοι λοιπόν την κυρίαρχη άποψη που υποστηρίζει την ανάγκη «θεμιτού» 

ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια «καλή» αστική 

στρατηγική οφείλει να τις ανιχνεύσει, να συμβάλει στην ανάδειξη και αναβάθμιση των τομέων 

εκείνων που προσελκύσουν επενδύσεις και πληθυσμό. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι πλέον, ο ανταγωνισμός των περιοχών/ 

πόλεων αποτελεί ένα νέο είδος ανταγωνισμού, όπου η παραμικρή διαφοροποίηση ανάμεσα στις 

περιοχές  μπορεί αν είναι καθοριστική για την ανάπτυξη της. Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις που 

επιθυμούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην «σκακιέρα» του ανταγωνισμού, πρέπει να 

προετοιμαστούν κατάλληλα τόσο από  πλευράς τεχνικών υποδομών και υπηρεσιών, όσο και σε 

επίπεδο στρατηγικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων – 

στοιχείων που την διακρίνουν από άλλες. 

Τα πλεονεκτήματα αυτά, που διαθέτει κάθε πόλη είναι αυτά τα οποία θα αποτελέσουν – και 

αποτελούν τις περισσότερες φορές – τους πόρους (π.χ. τουριστικούς), που θα αξιοποιήσει, ώστε να 

επιτύχει οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. 

Ωστόσο, την διαφορά θα κάνει (και εδώ γίνεται αντιληπτή η συμβολή του City Marketing) η 

περιοχή - πόλη εκείνη η οποία θα διαχειριστεί και θα προωθήσει ορθότερα και αποτελεσματικότερα 

την εικόνα της, ενώ παράλληλα μέσω της ανάλυσης των πλεονεκτημάτων για την περιοχή/ πόλη 

από την προσέλκυση κεφαλαίου, δραστηριοτήτων κλπ, αντικατοπτρίζεται στην ανταγωνιστικότητα 

αλλά και στην ελκυστικότητα της περιοχής / πόλης».
29

 

Παράλληλα, όπως το City marketing (Μάρκετινγκ Πόλης) έτσι και το Branding Πόλης, 

θεσπίστηκαν για να καταστήσουν τις πόλεις αναγνωρίσιμες. Μέσω της διαδικασίας του Branding 

Πόλης, η πόλη επιδιώκει να αποκτήσει μια «ταυτότητα». Η εικόνα μιας πόλης αποτελεί ένα σύνολο 

ιδεών, πεποιθήσεων, και εντυπώσεων που οι άνθρωποι έχουν για αυτήν. Κάθε πόλη διαθέτει έναν 

μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών που θα την κάνουν να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες και να 

αποκτήσει τη δική της «μοναδική ταυτότητα».
30

 

                                                 
29

 «Αναπτυξιακή Στρατηγική Δήμου Καβάλας», Μελέτη, Καβάλα 1999 
30

 Kavaratzis, ‘From City Marketing to City Branding: Towards a Theoritical Framework for Developing City Brands’, 

Place Branding, 1 (1), pp. 58-73, 2004 
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Το Βranding Πόλης θα πρέπει να βασίζεται σε ισχυρές αλλά ταυτόχρονα απλές ιδέες, οι οποίες θα 

ανταποκρίνονται στις μοναδικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά της πόλης. Δεν πρόκειται μόνο για 

ένα λογότυπο. Όταν μια πόλη αποφασίσει το Brand που θέλει να έχει, τότε θα προσπαθήσει να 

κάνει την εικόνα, της υπηρεσίες και όλα τα μηνύματά της συνεπή και συνεκτικά με την επιλογή του 

Brand.
31

  

Γι' αυτόν το λόγο, το Branding των πόλεων απαιτεί ευρεία αντίληψη των χωρικών επιπτώσεων 

τους. To Branding Πόλης, προτείνεται ως ο πιο κατάλληλος τρόπος για να περιγραφεί και να 

εφαρμοστεί το Μάρκετινγκ Πόλης. Το Μάρκετινγκ Πόλης και το Branding Πόλης αποτελούν 

διαφορετικά είδη δράσης με ξεχωριστή μεθοδολογία και τεχνικές αλλά παράλληλα αποτελούν 

αλληλένδετα συμπληρωματικά στοιχεία για την ανάδειξη μιας πόλης.
32

 

«Με τον όρο city branding εννοούμε τη δημιουργία συστήματος ανταγωνιστικής ταυτότητας της 

πόλης. Η διαδικασία αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην αντίληψη των ανθρώπων για τις πόλεις και 

προσπαθεί να την επηρεάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοεί τις παρούσες συνθήκες ή τις 

μελλοντικές ανάγκες της».
33

 Τα τελευταία χρόνια ο όρος «μάρκετινγκ του τόπου» τείνει να 

ταυτιστεί με έναν νέο όρο, το «branding του τόπου» (place branding), προκαλώντας συχνά 

παρερμηνείες. Με τον όρο «branding του τόπου» εννοείται η απόδοση συγκεκριμένης χωρικής 

ταυτότητας σε μια περιοχή ή πόλη, ώστε να διαμορφωθεί μια κεντρική ιδέα για τα χαρακτηριστικά 

και την αστική προσωπικότητά της.  

Στο πλαίσιο της επιστημονικής συζήτησης, ιδιαίτερα δημοφιλείς έχουν γίνει όροι που περιγράφουν 

τις συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως το «αφήγημα» (storytelling), το οποίο προέρχεται από τον 

χώρο της διαφήμισης
34

, καθώς και η έννοια του placemaking, η οποία είναι πιο σύνθετη, αφού 

περιλαμβάνει στοιχεία σχεδιασμού, διαμόρφωσης αλλά και προβολής ενός τόπου.
35

 Οι πόλεις και 

οι τόποι, γενικότερα, μπορούν να διαμορφώσουν την εικόνα και την ταυτότητά τους, με σκοπό την 

ελκυστικότητα προς το εξωτερικό τους περιβάλλον, βασιζόμενοι στο προφίλ που έχουν ή/και 

θέλουν να δημιουργήσουν.
36

 

                                                 
31

 Kavaratzis, M. & Ashworth G.J., 2005 ‘City branding: an Effective Assertion of Identity or a Transitory Marketing 

Trick?’, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,. 96 (5), pp. 506-514., 
32

 Metaxas T. (2010), ‘Cities Competition, Place Marketing and Economic Development in South Europe: the 

Barcelona Case as FDI Destination, Theoritical and Empirical Researches in Urban Management, 5(14), pp. 5-19  
33

 Μηλιώνης,(2005), «Προς μια Συνολικότερη Άποψη της Διαδικασίας του Μάρκετινγκ Πόλεων», Αειχώρος, τόμος 4, 

τεύχος 2 
34

 Christian SALMON (2007), Storytelling. La machine à fabriquer les images et à formater les esprits, Paris, La 

Découverte  
35

 Mommaas H, 2002, City Branding: the Importance of Socio-cultural Goals, in Hauben T, Vermeulen M and Patteeuw 

V, City Branding: Image Building and Building Images, NAI Uitgevers, Rotterdam 
36

 Δέφνερ & Καραχάλης, 2012· Hospers, 2011
α
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H στρατηγική μάρκετινγκ του τόπου δεν είναι απλά ένα επικοινωνιακό εργαλείο ούτε το μόνο 

ζητούμενο είναι να βρεθεί ένα σλόγκαν ή ένα λογότυπο: πρόκειται για μια μακροχρόνια 

διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ένα υπόβαθρο κατανόησης της γειτονιάς, της πόλης, της 

περιφέρειας ή του νησιού, όπου η συμμετοχή των τοπικών φορέων και των κατοίκων κρίνεται 

απαραίτητη.
37

 

Στο εξωτερικό ολοένα και περισσότεροι δήμοι, περιφέρειες και κράτη απευθύνονται σε ειδικούς, 

προκειμένου να σχεδιάσουν την προβολή τους και να βελτιώσουν την εικόνα και τη φήμη τους με 

βάση τις αρχές του μάρκετινγκ. Τα προγράμματα μάρκετινγκ των δήμων ωφελούν τόσο την 

δημόσια διοίκηση, όσο τις επιχειρήσεις και τον πληθυσμό. Η πρώτη ομάδα που επωφελείται 

δηλαδή η δημόσια διοίκηση είναι επειδή επιτυγχάνει την δημιουργία και απελευθέρωση πόρων που 

προέρχονται μέσω των διαφημίσεων και χορηγιών. Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ένα κόστος σε 

υψηλά επίπεδα για τον πολίτη, τόσο όσον αφορά την δική του υπηρεσία, όπως και η διαδικασία της 

παραγωγής της υπηρεσίας. Η δεύτερη ομάδα δηλαδή οι επιχειρήσεις γιατί βρίσκουν νέες 

πλατφόρμες για την προβολή, διαφήμιση και την ανάδειξη τους. Και, οι τρίτοι, δηλαδή ο 

πληθυσμός που του επιτρέπεται να ανυψώσει το πρότυπο της ζωής του ή να μειώσει τους φόρους 

του (για τον πολίτη δεν τον πειράζει να βρουν ένα λογότυπο σε ένα δημόσιο πάρκο με χρήσιμες 

πληροφορίες, αν χάρη σε αυτό το πάρκο είναι καθαρό ή έχει καλύτερο εξοπλισμό).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής (ΕΤΟΥΣΕΠ) & Δήμος Κοζάνης, 2015  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

  

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 

 

 

2.1. Η εφαρμογή του μάρκετινγκ στους Ο.Τ.Α. 

Ο πιο σημαντικός παράγοντας  για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός σχεδίου μάρκετινγκ του τόπου 

είναι η δημιουργία θετικής και ελκυστικής εικόνας ενός τόπου καθώς και η ορθή και 

ολοκληρωμένη προβολή και προώθησή της. Οι τοπικές αρχές και οι υπεύθυνοι αστικού 

σχεδιασμού, έχουν διαπιστώσει την σπουδαιότητα της εικόνας της πόλης και την ορθή προβολή της 

και δαπανούν πολλά στην κατεύθυνση αυτή.  

Εξαιτίας μάλιστα του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων αλλά και του φαινομένου 

της παγκοσμιοποίησης, πολλές πόλεις παγκοσμίως αναδιοργανώνουν και ανασκευάζουν τις εικόνες 

τους, καθιστώντας αυτές πιο ελκυστικές ώστε να κατορθώσουν να προσεγγίσουν τουρίστες, 

συνέδρια, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, επενδυτές, βιομηχανίες, επιχειρήσεις κτλ. 
38

 

Οι εικόνες των πόλεων άλλωστε είναι ένας συνδυασμός πολλών χαρακτήρων όπως, ο πολιτιστικός 

– ιστορικός, ο κοινωνικός, ο οικονομικός, ο πολιτικός κ.ά. (αναφερόμενοι σε μητροπολιτικά 

κέντρα) και άλλοτε διαμορφώνονται με βάση κάποιο σημαντικό, αναγνωρισμένο ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό, το οποίο θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε «ταυτότητα της πόλης».
39

 

 Μία πληθώρα διαφορετικών παραγόντων επηρεάζουν την εικόνα μίας πόλης, μερικοί από τους 

οποίους είναι οι ακόλουθοι (αναφέρουμε εκείνους που σχετίζονται με την τουριστική αγορά): 

χαρακτηριστικά και μέγεθος του πληθυσμού, κλίμακα εγκληματικότητας, ιστορικό και πολιτισμικό 

προφίλ της πόλης, επιλογές ψυχαγωγίας, κόστος ανέσεων / υπηρεσιών, φυσικά χαρακτηριστικά και 

η εικόνα της στα Μ. Μ. Ε.
40

 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι «τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή η ταυτότητα της 

κάθε πόλης είναι τα κύρια τουριστικά αγαθά / προϊόντα που παράγονται ή σχεδιάζονται και 

                                                 
38

 Avraham E. (2000) “Cities and their new media images”, Cities, vol 17  
39

Μεταξάς Θ. (2001) «Πώς διαμορφώνεται η εικόνα της πόλης μέσα από την σχέση Αστικού Τουρισμού και 

Εμπορευματοποίησης: Ευκαιρίες ανάπτυξης προς εκμετάλλευση και κίνδυνοι προς αποφυγή», Τόπος 18 
40

 Avraham, 2000  
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προωθούνται στις υποψήφιες αγορές – στόχους
41

. Τα παραπάνω συντελούν την εικόνα της πόλης 

και για αυτό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην δημιουργία και προβολή αυτής. 

Ωστόσο,  όσον αφορά την προβολή της εικόνας της πόλης, δεν αρκεί μονάχα αυτή για την 

προσέλκυση τουριστών. Αυτό που εννοούμε είναι ότι : πρώτον «είναι άσκοπο τα μέρη / πόλεις να 

δαπανούν τους περιορισμένους τους πόρους στην ανάπτυξη και προώθηση του προϊόντος της 

πόλης όταν οι προσδοκώμενοι χρήστες και αγοραστές δεν έχουν μείνει πλήρως ικανοποιημένοι από 

την ποιότητα του προϊόντος αυτού. Καθώς, όσο και να προωθήσουν το συγκεκριμένο προϊόν, εάν 

οι αγοραστές δεν έχουν μείνει ευχαριστημένοι από προηγούμενη χρήση του, θα επιλέξουν τώρα 

κάτι διαφορετικό. Έτσι, καλό είναι αρχικά να γίνονται μελέτες για να διαπιστωθεί κατά πόσο 

ικανοποιητική είναι η ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος και στην συνέχεια αυτό να 

προβάλλεται».
42

 

Και δεύτερον ότι δεν αρκεί μονάχα η προβολή και η προώθηση της εικόνας μίας πόλης. Το πιο 

σημαντικό είναι η πόλη αυτή να κάνει καθοριστικές ενέργειες προκειμένου να επιτύχει κάποιες 

αλλαγές στην εικόνα της. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της παραπάνω διαπίστωσης αποτελεί 

η πόλη του Μπιλμπάο της Ισπανίας, η οποία αντιμετώπιζε πολύ σημαντικά προβλήματα φτώχειας, 

ανεργίας και τρομοκρατικών επιθέσεων και η οποία δεν κατάφερε να μετατραπεί σε ένα ιδιαιτέρως 

ελκυστικό τουριστικό θέρετρο μόνο μέσω της διαφημιστικής καμπάνιας, αλλά και χάρη σε κάποιες 

ενέργειές της όπως η δημιουργία του Μουσείο του Guggenheim.
43

 

Επομένως, ναι μεν οι στρατηγικές προώθησης του προσφερόμενου προϊόντος και ειδικότερα της 

εικόνας της πόλης είναι σημαντικές και καθοριστικές για την προσέλκυση και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας μίας περιοχής, δεν θα μπορούσαν όμως να σταθούν από 

μόνες τους και να δημιουργήσουν μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα εάν δεν συνοδεύονται και 

από άλλες συμπληρωματικές ενέργειες, π.χ. τουριστικές υποδομές, διοργάνωση διεθνών φεστιβάλ 

ή μεγάλων αθλητικών γεγονότων κλπ. 

Κατά την εφαρμογή ενός σχεδίου μάρκετινγκ του τόπου θα πρέπει να ορίζεται ξεκάθαρα σε ποιους 

στοχεύει και απευθύνεται. Θα πρέπει δηλαδή εξ αρχής να ορίζει ποιες είναι οι αγορές – στόχοι του, 

για να αναπτύξει εν συνεχεία συγκεκριμένες πολιτικές και στρατηγικές απέναντί τους, και να μην 

προβάλλει απλά την εικόνα μιας πόλης χωρίς κάποιο στόχο. Συνεπώς, αφενός θα πρέπει να 

καθορίσει σε ποιους απευθύνεται και θέλει να προσελκύσει και αφετέρου να προσδιορίσει τον 

αριθμό αυτών καθώς θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και ανέσεις. 

                                                 
41

 Μεταξάς, 2001 
42

Bramwell, 1998, User satisfaction and product development in urban tourism,Tourism management19(1),pp35-47 
43

 Avraham, 2000  
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Σύμφωνα με τον Kotler, ένα μέρος δύναται να προσελκύσει κάποια ή κάποιες από τις εξής τέσσερις 

ομάδες αγοραστών:  

 Επισκέπτες 

 Κατοίκους και εργάτες - εργαζόμενους 

 Επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες 

 Εξαγωγικές εταιρείες 

Όσον αφορά την τουριστική αγορά, αποτελείται από δύο ομάδες αγοραστών : τους επιχειρηματίες 

επισκέπτες και τους μη επιχειρηματίες επισκέπτες. Οι πρώτοι έρχονται σε ένα μέρος για να 

παραστούν σε κάποιο meeting ή συνέδριο, να ελέγξουν ένα μέρος ή να αγοράσουν ή να πουλήσουν 

κάτι. Οι δεύτεροι περιλαμβάνουν τους τουρίστες οι οποίοι θέλουν να δουν ένα μέρος και τους 

επισκέπτες οι οποίοι πηγαίνουν να δουν κάποιο συγγενή ή φίλο. Κάθε επισκέπτης / τουρίστας που 

επισκέπτεται κάποιο μέρος ξοδεύει χρήματα για κατάλυμα και για τροφή, για την αγορά κάποιων 

τοπικών προϊόντων ή για διάφορες υπηρεσίες. Αυτό έχει μία πολλαπλασιαστική επίπτωση στην 

τοπική οικονομία (στο εισόδημα και την απασχόληση). Στην πραγματικότητα, οι επισκέπτες δίνουν 

πολλά περισσότερα χρήματα σε ένα μέρος, από όσα δίνει το ίδιο το μέρος για να τους παρέχει τις 

υπηρεσίες του. Έτσι, καταλήγουμε ότι α) όσοι περισσότεροι επισκέπτονται ένα μέρος, τόσο 

λιγότερο είναι το κόστος που αναλογεί στο μέρος για τον κάθε επισκέπτη και β) όσο περισσότερο 

χρονικό διάστημα διαμένουν στο μέρος, τόσο περισσότερο ξοδεύουν. Έτσι, «τα μέρη πρέπει να 

στοχεύουν σε εκείνους τους επισκέπτες οι οποίοι ξοδεύουν το περισσότερο ανά ημέρα και μένουν 

το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».
44

 

Οι πόλεις έχουν μια ευρεία επιλογή από εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για να προωθήσουν 

την επωνυμία τους. Η χρησιμοποιούμενη προσέγγιση θα καθοριστεί από το στοχευόμενο 

ακροατήριο και φυσικά από τους διαθέσιμους πόρους. Κάποιες απ ’αυτές είναι οι εξής : 

 Τα παραδοσιακά μέσα, όπως εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση ακόμα 

συμμετέχουν στην διαδικασία.  Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις όπως οι παραδοσιακές σχέσεις 

με τον Τύπο για την απόκτηση συντακτικής κάλυψης σε στοχευόμενες εφημερίδες, περιοδικά ή 

τηλεοπτικά κανάλια, όπως οι απλή διαφήμιση, καθώς και η προώθηση της κατάταξης μιας πόλης 

σε εθνικές ή διεθνείς πίνακες σύγκρισης πόλεων. 

                                                 
44

 Kotler et al, 1993 
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• Συγκεκριμένα γεγονότα, όπου πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, φεστιβάλ κλπ), 

αθλητικές ή οικονομικές δραστηριότητες φιλοξενούνται, είναι χρήσιμα για την προώθηση του 

μηνύματος της πόλης σε μια στοχευόμενη ομάδα ανθρώπων. 

• Τα δίκτυα πρεσβευτών βοηθούν στην εξάπλωση των μηνυμάτων της πόλης σε όλη την 

υδρόγειο και είναι επίσης χρήσιμα για να κερδίσουν την υποστήριξη για την ταυτότητα της 

πόλης από μέλη της τοπικής κοινότητας, δίνοντάς τους το αξίωμα του Πρέσβη. 

• Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (face book, twitter, κλπ) προσφέρουν όλο και 

περισσότερο τη δυνατότητα της επικοινωνίας με το νεανικό κοινό το οποίο μπορεί να μην έχει 

τόση πρόσβαση ή επαφή με τα πιο παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

2.2. Καλές πρακτικές μάρκετινγκ στους Ο.Τ.Α. 

Πολλές πόλεις του εξωτερικού έχουν εκπονήσει και εφαρμόζουν σχέδια μάρκετινγκ και branding 

της πόλης, χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις. Οι ολλανδικές πόλεις μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως πρωτοποριακές, αφού, σύμφωνα με τον Hospers 
45

, σχεδόν το 75% αυτών έχει 

δημοσιευμένο σχέδιο μάρκετινγκ και σχετικό γραφείο/υπηρεσία.  

 Ένα παράδειγμα, το οποίο είναι γνωστό χωρίς να είναι αντιπροσωπευτικό ή το πιο 

πετυχημένο, είναι η στρατηγική μάρκετινγκ του Άμστερνταμ. H στρατηγική αυτή βασίστηκε σε 

μια εκτεταμένη έρευνα με τους εταίρους, τους κατοίκους και τους επισκέπτες και είχε ως κύριο 

στόχο την ανάδειξη πολλαπλών χαρακτηριστικών.
46

Δεκαέξι στοιχεία ταυτότητας της πόλης 

επιλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν. Εκτός από τα χαρακτηριστικά στοιχεία με τα οποία έχει 

συνδεθεί η πόλη, δηλαδή τα κανάλια, τα ποδήλατα, τα ναρκωτικά, την ανεκτικότητα, 

συμπεριλήφθηκαν και άλλα, τα οποία δεν ταυτίζει κανείς εύκολα με το Άμστερνταμ, π.χ. πόλη 

της γνώσης ή κόμβος logistics. Η έρευνα έδειξε ότι η καθιερωμένη ταυτότητα του Άμστερνταμ 

δεν είναι πλέον επιθυμητή. Το «Ι Amsterdam» είναι το σλόγκαν που προκρίθηκε και θεωρείται 

πολύ πετυχημένο, ενώ και οι εικόνες, με τις οποίες συνδυάστηκε, προβάλλουν ταυτότητες της 

πόλης που δεν είναι αρκετά γνωστές (π.χ. η πόλη-κόμβος, η πόλη έρευνας, η πόλη γεγονότων), 

σε μια προσπάθεια να αμβλυνθεί η εικόνα του σεξοτουρισμού και των ναρκωτικών. Το σλόγκαν 

«Ι Amsterdam» θεωρείται πετυχημένο, αφού είναι εύκολα κατανοητό, αξιομνημόνευτο και 

                                                 
45

 Hospers, G. J. (2011β). Er gaat niets boven City Marketing, Hoe zet je een plaats op de kaart Zaltbommel: Haystack. 
46

 Kavaratzis, M. (2008), ‘From City Marketing to City Branding: an Interdisciplinary Analysis with Reference to 

Amsterdam, Budapest and Athens,PhD, University of Groningen 
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περιλαμβάνει την ονομασία της πόλης.
47

  

Εικόνα  2.1 

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

 

Πηγή : Management & Branding Τόπου : Από τον σχεδιασμό στα αποτελέσματα, Μο 

Ο πολιτισμός και τα ειδικά γεγονότα (οι εκθέσεις-blockbusters σε μουσεία όπως το Van Gogh 

και το Stedelijk, οι συναυλίες, το Gay Parade, το Sail, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες του Ajax κ.ά.) 

κατέχουν κεντρική θέση στο υλικό προβολής. Στο σχετικό τηλεοπτικό σποτ φαίνονται η 

πολλαπλή στόχευση σε διαφορετικές κατηγορίες κοινού
48

,  

 To Εδιμβούργο, πρωτεύουσα της Σκωτίας, είναι η πόλη που ταυτίζεται με τα πολιτιστικά 

φεστιβάλ και ακολουθεί ειδική στρατηγική μάρκετινγκ, ώστε να «τοποθετηθεί» ως η παγκόσμια 

πρωτεύουσα των φεστιβάλ
49

. Η πόλη του Εδιμβούργου εκπόνησε σχέδιο μάρκετινγκ, 

προκειμένου να αποτελέσει την «παγκόσμια πρωτεύουσα των φεστιβάλ». Το σχέδιο ανάπτυξης 

της «Πόλης των Φεστιβάλ» περιλαμβάνει δεκατέσσερις κύριες προτάσεις αλλαγών, μεταξύ των 

οποίων ενδεικτικές είναι οι εξής: η δημιουργία οργανισμού για την προώθηση του Εδιμβούργου 

ως πόλης των φεστιβάλ (Edinburgh Festivals), η συνεχής έρευνα σε σχέση με το κοινό όλων των 

φεστιβάλ και η δημιουργία μιας εργαλειοθήκης (toolkit) προς χρήση κάθε φεστιβάλ.
50

 

Εικόνα  2.3 

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΦΕΣΙΒΑΛ ΤΟΥ ΕΝΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ 

 

Πηγή: http://www.edinburghfestivalcity.com  

                                                 
47

 Kavaratzis, M. & Ashworth G. J. (2005), ‘City branding: an Effective Assertion of Identity or a Transitory Marketing 

Trick?’, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,. 96 (5), pp. 506-514. 
48

 www.youtube.com/watch?v=9mCjdLtfGdk  
49

 Richards & Palmer, 2010·www.edinburghfestivalcity.com  
50

 http://www.edinburghfestivalcity.com 
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 Η περίπτωση του Eindhoven, επίσης, έχει να επιδείξει σημαντικές καινοτομίες. Σήμερα η 

στρατηγική μάρκετινγκ/branding για την πόλη ονομάζεται «Eindhoven 365» και εφαρμόζεται 

από το 2013. (http://www.merkeindhoven.nl). Οι σημαντικότερες αγορές-στόχοι είναι οι 

εμπορικές επενδύσεις και οι τουρίστες/επισκέπτες και δευτερευόντως οι κάτοικοι και ο 

αθλητικός τομέας.
51

 Ως βέλτιστες πρακτικές αναφέρονται η έντονη παρουσία στα κοινωνικά 

δίκτυα και η θέσπιση του φεστιβάλ Glow, το οποίο αποτελεί, ίσως, το πολιτιστικό γεγονός με τα 

πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα: το Eindhoven επένδυσε σε ένα ειδικό γεγονός με θέμα τον 

δημιουργικό φωτισμό της πόλης Για τις λίγες ημέρες που διαρκεί το «Glow», κτίρια, δημόσιοι 

χώροι, πάρκα κ.ά. φωτίζονται από γνωστούς καλλιτέχνες, προκαλώντας το ενδιαφέρον κατοίκων 

και επισκεπτών.
52

 

Εικόνα  2.2 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 

 

Πηγή : Julien Mohr, https://www.flickr.com/photos/julien-mohr/6341721568/in/photostream  

 Αντίστοιχα, το Groningen συνδέθηκε με τη στρατηγική μάρκετινγκ, η οποία σχεδιάστηκε 

γύρω από το σλόγκαν «Τίποτα πάνω από το Groningen», χρησιμοποιώντας ως λογότυπο το 

πρώτο γράμμα της πόλης («G»). Η στρατηγική κατάφερε να αντιστρέψει την καταγεγραμμένη 

αρνητική εικόνα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής
53

 Για τους τουρίστες δημιούργησαν την 

πετυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ προορισμού «G7», επιλέγοντας επτά κύρια χαρακτηριστικά 

της ευρύτερης περιοχής. . Η πόλη ωφελήθηκε από την προβολή και οι 324.000 διανυκτερεύσεις 

το 2009 αποτελούν το ρεκόρ διανυκτερεύσεων της πόλης. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για 

το μείγμα μάρκετινγκ περιλαμβάνουν τηλεοπτική καμπάνια, καταχωρίσεις σε έντυπα, ένθετα σε 

εφημερίδες και περιοδικά, e-marketing, αυτοκόλλητα, διασημότητες -πρεσβευτές της πόλης 

κ.ά.- όλα με σημαντική απήχηση. Η στρατηγική μάρκετινγκ 2003-2007 κόστισε περίπου 2,5 

εκατ. ευρώ (σύμφωνα με την υποβολή για βράβευση). Ως βέλτιστες/πρωτότυπες ιδέες μπορούν 

να αναφερθούν τα τηλεοπτικά σποτ 25 δευτερολέπτων, τα οποία προβλήθηκαν σε εθνικό 

επίπεδο, η ιδέα του Groningen Spot, που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του portal να 
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53

 http://toerisme.groningen.nl 

https://www.flickr.com/photos/julien-mohr/6341721568/in/photostream
http://eindhoven365.nl/
http://www.gloweindhoven.nl/website/glow/glow.php
http://toerisme.groningen.nl/


 

20 

 

σχεδιάσουν το δικό τους τηλεοπτικό σποτ ανεβάζοντας φωτογραφίες, και, τέλος, το Fly Over 

Groningen, ο σχεδιασμός ενός εναέριου μέσου σταθερής τροχιάς (τελεφερίκ) για την πόλη, το 

οποίο, πέρα από την πρακτική του χρήση, αναμένεται να αποτελέσει και στοιχείο 

αναγνωρισιμότητας του αστικού τοπίου.
54

  

 Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση πολιτιστικής αναζωογόνησης των τελευταίων ετών είναι 

το Μπιλμπάο της Ισπανίας. Τη δεκαετία του '90, με τη δημιουργία της Εταιρείας Ειδικού 

Σκοπού Bilbao Ria 2000, ξεκινά το έργο ανάπλασης της παράκτιας ζώνης της πόλης, με σκοπό 

την αστική αναζωογόνηση -η πόλη αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα ανεργίας λόγω της 

αποβιομηχάνισης. Το έργο που σηματοδότησε την προσπάθεια ήταν το Μουσείο Guggenheim, 

σε σχέδια του αρχιτέκτονα Frank Gehry, το οποίο αποτέλεσε και το σύμβολο της αλλαγής της 

εικόνας της πόλης, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες, και το οποίο αποτελεί παράδειγμα που 

προσπαθούν να αντιγράψουν και άλλες πόλεις, τάση η οποία χαρακτηρίζεται ως «Bilbao effect» 

(Baniotopoulou, 2001).  

 Το 2004 ο οργανισμός Tourism Toronto,  η Πόλη του Τορόντο,  το Υπουργείο Τουρισμού 

και Αναψυχής του Οντάριο, η Συμμαχία της πόλης του Τορόντο, δημιούργησαν το Toronto 

Branding Project. Με στόχο να δημιουργηθεί ένα ενιαίο εμπορικό σήμα (brand) του Τορόντο, να 

αναπτυχθεί ένας νέος τρόπος που θα επικοινωνήσει την ισχυρή και δυναμική ταυτότητα της 

πόλης στον υπόλοιπο κόσμο, να καθοριστεί και να προωθηθεί η ιδιαίτερη ταυτότητα του 

Τορόντο, να αναδειχθεί το προφίλ του ως ένας σημαντικός παγκόσμιος τουριστικός και 

επιχειρηματικός προορισμός.
55

   

 Το Τάμπερε αποφάσισε να αναπτύξει τις σχέσεις του με τον Τύπο για να επιτύχει κάλυψη 

της πόλης σε στοχοθετημένα περιοδικά και εφημερίδες. Το 2009, με τη βοήθεια του 

Φινλανδικού Τουριστικού Οργανισμού και οργανισμών δημοσίων σχέσεων, η πόλη κάλεσε 90 

ξένους δημοσιογράφους από διάφορες εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

σταθμούς για ένα τριήμερο θεματικό ταξίδι εξερεύνησης και ανακάλυψης. Αυτοί οι 

δημοσιογράφοι επιλέχθηκαν από χώρες απ’ όπου υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς το 

αεροδρόμιο του Τάμπερε.  Οι οργανισμοί δημοσίων σχέσεων επιμελήθηκαν την διαδικασία 

πρόσκλησης, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες, ο Φινλανδικός Οργανισμός Τουρισμού, η εταιρία 

GoTampere Α.Ε., η καμπάνια «Επισπευτείτε την περιφέρεια του Τάμπερε» και άλλες εταιρείες 

που μοιράζονταν τα έξοδα. Οι τοπικές υπηρεσίες προς τους επισκέπτες προσφέρθηκαν σε 

έκπτωση αφού η προσπάθεια αυτή θεωρήθηκε μία επένδυση μάρκετινγκ. Η προσέγγιση αυτή 
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αποδείχτηκε εξαιρετικά οικονομικά αποτελεσματική. Με 100 οργανώσεις ΜΜΕ που 

συμμετείχαν, το μήνυμα της πόλης έφτασε σε ένα ακροατήριο περίπου 88 εκατομμυρίων. Η 

επένδυση από την GoTampere Α.Ε. και της καμπάνιας «Επισπευτείτε την περιφέρεια του 

Τάμπερε» ήταν του ύψους περίπου 68.000€.  Αν το Τάμπερε είχε πληρώσει για μία αντίστοιχη 

κάλυψη από τα μέσα, το κόστος του θα άγγιζε τα 310.000€.  

 Στις 20 Ιανουαρίου 2007 εννέα φορείς της πόλης της Λυών αποφάσισαν να συνεργαστούν 

για την από κοινού προβολή της πόλης τους δημιουργώντας το δίκτυο πρεσβευτών  

ONLYLYON. Σχεδίασαν τις προωθητικές καμπάνιες , το λογότυπο, τα events, την προώθηση 

μέσω internet. Ορισμένοι άλλαξαν και την ονομασία τους χρησιμοποιώντας το ONLYLYON.
56

  

Εικόνα  2.4 

 To ONLYLYON 

 

Πηγή : Management & Branding Τόπου : Από τον σχεδιασμό στα αποτελέσματα, Μοχιανάκης Κωστής, 2015  

Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς αντίστοιχη εξέλιξη στις ελληνικές πόλεις. Οι ολοκληρωμένες 

προσπάθειες αφορούν κυρίως τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα (η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη 

επενδύουν σημαντικά ποσά στην προβολή τους), ενώ ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις μικρότερων 

πόλεων, Η μόνη ολοκληρωμένη πολιτική προώθησης βάσει ενός ειδικού γεγονότος ήταν οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας Τα δεκάδες φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι 

ελληνικές πόλεις σπάνια γίνονται αντικείμενο προώθησης της πόλης, ούτε προσελκύουν τουρίστες, 

γεγονός που πρέπει να συσχετιστεί και με παράγοντες που επηρεάζουν το τουριστικό προϊόν.
57

Ο 

θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ειδικού γεγονότος που συνδέεται με την αστική αναζωογόνηση και το city branding.  

 Ο Δήμος Αθηναίων, με τη σύσταση ειδικού γραφείου, προσπαθεί να καλύψει το κενό που 

υπήρχε έως σήμερα σε θέματα μάρκετινγκ, η προβολή καμπάνια «You in Athens», που 

προβάλλει τα θετικά στοιχεία της πόλης με την υποστήριξη γνωστών travel bloggers.  

                                                 
56

 Management & Branding Τόπου : Από τον σχεδιασμό στα αποτελέσματα,Μοχιανάκης Κωστής 

Αναθεωρημένη έκδοση (29-5-2015). 
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 Αντίστοιχη είναι και η εικόνα της πόλης της Θεσσαλονίκης, όπου η σημαντική πολιτιστική 

κληρονομιά και ο σύγχρονος πολιτισμός, η διοργάνωση σημαντικών φεστιβάλ, όπως το Διεθνές 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου και η Photobiennale, δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς ως στοιχεία 

προβολής. Η καμπάνια «Many Stories, One Heart» βασίστηκε στις πολλαπλές ιστορικές 

ταυτότητες της πόλης, ενώ σήμερα η Θεσσαλονίκη προσπαθεί να προβληθεί ως γαστρονομικός 

προορισμός και πόλη νεανικής δημιουργικότητας.  

 

Εικόνα  2.5 

 Η καμπάνια Many Stories, One Heart 

 

Πηγή : https://www.thessalonikicityguide.gr/?MDL=pages&SiteID=2166 

 O Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού «Ηράκλειο, Έξυπνη Πόλη», 

το οποίο έχει ως στόχο να αποτελέσει το Ηράκλειο ένα σημαντικό κόμβο στο παγκόσμιο δίκτυο 

των έξυπνων πόλεων και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και να 

χρησιμοποιηθεί αυτή η ταυτότητα της Έξυπνης Πόλης ως αναπτυξιακό εργαλείο με κοινωνική 

αποδοτικότητα και οικονομική αποτελεσματικότητα διέθεσε στο κοινό μια νέα εφαρμογή 

μέτρησης και απεικόνισης κυκλοφοριακής κίνησης για τους δρόμους του Ηρακλείου με τη 

χρήση πληροφοριών από κινητά τηλέφωνα. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές με 

λειτουργικό Android και οι δημότες μπορούν να την εγκαταστήσουν μέσα από το Google Play 

με το όνομα RERUM Traffic Car..
58

  

Εικόνα  2.7 

 Λογότυπο της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης 

 

Πηγή : http://www.citybranding.gr/2013/09/blog-post_30.html, Μοχιανάκης Κωστής, 2013 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

 

Η Μελέτη περίπτωσης του Δήμου Κομοτηνής  

 

 

3.1 Ο Δήμος Κομοτηνής 

«Ο Δήμος Κομοτηνής εντοπίζεται στο νομό Ροδόπης της Θράκης. Έχει έκταση 644,934 τ.χλμ. και 

συνορεύει βόρεια με τη Βουλγαρία, ανατολικά με τους δήμους  Αρριανών και Μαρωνείας – 

Σαπών, νότια με το Θρακικό Πέλαγος και δυτικά με το δήμο Ιάσμου. Ο νέος Δήμος Κομοτηνής, 

όπως αυτός διαμορφώθηκε με τον Ν.3852/2010, περιλαμβάνει τον παλαιό δήμο Κομοτηνής, το 

Δήμο Αιγείρου και το Δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και αποτελεί από τρεις δημοτικές ενότητες, οι 

οποίες και αντιστοιχούν στους παλαιούς δήμους που προαναφέρθηκαν (Καποδίστριακοί δήμοι). Η 

έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Κομοτηνής, πόλη επίπεδη, χτισμένη μέσα στο Θρακικό κάμπο 

και στους πρόποδες της οροσειράς της Ροδόπης, σε υψόμετρο 31-55 μ., 30 περίπου χλμ. οδικώς 

από τη θάλασσα.
59

 

Εικόνα  3.1 

 Η  θέση του Δήμου Κομοτηνής στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

 

Πηγή : Δήμος Κομοτηνής, 2012 

Ο Δήμος Κομοτηνής κατέχει νευραλγική θέση τόσο στον εθνικό γεωγραφικό χώρο όσο και 

κομβική θέση στο ελληνικό γεωπολιτικό χώρο και τις αναπτυξιακές πολιτικές και άξονες που 

διαμορφώνονται. Αναπτύσσεται  σε νευραλγική θέση επί του γραμμικού άξονα των αστικών 

κέντρων της Αν. Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη) 

και είναι κόμβος των στρατηγικών λειτουργικών αξόνων - διευρωπαϊκών δικτύων - της Εγνατίας 

και της καθέτου αρτηρίας προς Βουλγαρία και τη Βαλκανική ενδοχώρα. Ακόμη βρίσκεται σε 
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σχετικά μικρή απόσταση από τα σύνορα της χώρας με την Τουρκία. Το αστικό κέντρο της 

Κομοτηνής, εκτός από έδρα του Δήμου, αποτελεί και την  πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης, ενός 

νομού, με συνοριακό σύστημα εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα, και έδρα της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία διοικητικά ανήκει.  

Οι προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής είναι σημαντικές καθώς συγκεντρώνει μια σειρά 

πόρων αστικής ανάπτυξης (διοικητικό, εμπορικό, μεταποιητικό, πολιτιστικό κέντρο, έδρα 

Πανεπιστημίου, ύπαρξη σχολής Αστυφυλάκων και στρατοπέδων στην Κομοτηνή) και 

περιβάλλοντος (ορεινός όγκος, δάση, υγροβιότοποι, ακτές) ενώ ταυτόχρονα, η γεωοικονομική θέση 

του νομού, σε συνάρτηση με την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση για την οικονομική, κοινωνική, 

περιβαλλοντική και πολιτισμική συνοχή στο εσωτερικό του νομού αποτελούν προϋποθέσεις, που 

εφόσον αξιοποιηθούν, μπορούν να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου και 

γενικότερα του Νομού. 

Στη Ρωμαϊκή εποχή η Κομοτηνή αποτέλεσε ένα από τα πολλά φρούρια. Αρχαιολογικά ευρήματα 

του 2ου αιώνα μ.Χ επιβεβαιώνουν την ύπαρξη οικισμού όπως επίσης, και από επιγραφή στο 

σωζόμενο και διακριτό σε διάφορα σημεία της πόλης, παλαιό τείχος του 4ου αιώνα μ.Χ. που 

αναγράφει Θεοδοσίου κτίσμα. 

Στα 1363, κατά την πιθανότερη σήμερα εκδοχή,  την πόλη της Κομοτηνής κατακτά ο 

εξισλαμισμένος Έλληνας άρχοντας Γαζή Εβρενός Μπέη και ξεκινάει η περίοδος της 

Τουρκοκρατίας. Η πόλη αποτέλεσε την πρώτη έδρα του Γαζή Εβρενός και έγινε διάσημη για το 

ομώνυμο τέμενος με το Ιμαρέτ (Πτωχοκομείο) (1370-1380). Το μνημείο αυτό θεωρείται από τα 

αρχαιότερα δείγματα οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Θράκη και είναι κτισμένο με τη βυζαντινή 

τεχνική και σήμερα ανήκει στην μητρόπολη και λειτουργεί ως Εκκλησιαστικό Μουσείο της 

Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής. 

 Μετά την πολύχρονη τουρκική κατοχή, τον Οκτώβριο του 1912 η ευρύτερη περιοχή περνάει στην 

κατοχή των Βουλγάρων κατά τον Ά Βαλκανικό Πόλεμο. Στο Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, στις 14 

Ιουλίου του 1913 η πόλη της Κομοτηνής απελευθερώνεται από τον ελληνικό στρατό, αλλά στις 10 

Αυγούστου του ίδιου έτους με τη συνθήκη Βουκουρεστίου (1913) παραχωρείται στη Βουλγαρία. 

Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τον Αύγουστο του 1919, η Κομοτηνή καταλαμβάνεται 

από τα Γαλλικά στρατεύματα, Την 14η Μαΐου 1920 επιτυγχάνεται η διπλωματική νίκη του τότε 

πρωθυπουργού της Ελλάδας Ελευθερίου Βενιζέλου και του στενού συνεργάτη του Χαρίσιου 

Βαμβακά και η Κομοτηνή απελευθερώθηκε επισήμως, και ενώθηκε με την Ελλάδα. Οι 

μουσουλμανικοί πληθυσμοί της περιοχής της Κομοτηνής εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή 
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πληθυσμών με την Τουρκία στην Συνθήκη της Λωζάνης το 1923. Μετά το 1922 προσέφυγαν στην 

πόλη αρκετοί πρόσφυγες από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη και την 

Ανατολική Ρωμυλία. 

Η περιοχή του Δήμου Κομοτηνής έχει συνολική έκταση 644,934 τ.χλμ. και μορφολογικά 

κατανέμεται σε 50% πεδινό έδαφος, 20% ημιορεινό και 30% ορεινό. Ο Δήμος διαθέτει 

παραθαλάσσιο μέτωπο στο νότιο τμήμα του, με μήκος περίπου 25χλμ και την ακτογραμμή να 

ξεκινά δυτικά, στα όρια του Δήμου Κομοτηνής με τον Δήμο Αβδήρων και να εκτείνεται έως τα 

διοικητικά όρια του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, Το συνεχές ανάπτυγμα των ακτών διακόπτεται σε 

ορισμένα σημεία από στόμια εισόδου της θάλασσάς στο δυτικό παραλιακό μέτωπο κοντά στην 

παρακείμενη λίμνη Βιστωνίδα.  

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του Δήμου Κομοτηνής αποτελείται από περιοχές με μεγάλη 

βιοποικιλότητα και μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών και βιοτόπων, εκ των οποίων μεγάλος αριθμός 

προστατεύεται από τη διεθνή συμφωνία RAMSAR και τα Κοινοτικά προγράμματα CORINE και 

NATURA 2000. Ακόμη, ο ορεινός όγκος της ανατολικής Ροδόπης, , φιλοξενεί πληθώρα δασικών 

συμπλεγμάτων ενώ καταγράφεται και μεγάλος αριθμός Καταφυγίων άγριας ζωής, όπως αυτά έχουν 

θεσμοθετηθεί βάσει των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Η Κομοτηνή, είναι κτισμένη σε ένα 

βύθισμα της πεδιάδας με υψόμετρο 28 έως 35 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Το κλίμα 

της Κομοτηνής χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό, με ήπιους χειμώνες και ξηρό, θερμό καλοκαίρι, με 

διακριτή ξηρά περίοδο κατά το καλοκαίρι και παρουσία βροχοπτώσεων κατά το χειμώνα, κατά τον 

οποίο ο πλέον βροχερός μήνας έχει τουλάχιστον τριπλάσια βροχόπτωση του ξηρότερου μήνα».
60

 

3.2 Η SWOT ανάλυση του Δήμου Κομοτηνής  

Ανάλυση SWOT
61

: Συντομογραφία των αγγλικών λέξεων, Strengths, Weak nesses, Opportunities, 

Threats. Αποτελεί μία μέθοδο διατύπωσης στρατηγικής ενός οργανισμού, η οποία λαμβάνει υπόψη 

της δύο σύνολα παραγόντων τους εξωτερικούς, αυτούς δηλαδή που αποτελούν το λεγόμενο 

περιβάλλον του οργανισμού και τους εσωτερικούς που αφορούν στις δυνάμεις του ίδιου του 

οργανισμού, του οποίου η διαμόρφωση στρατηγικής αποτελεί και το αντικείμενο της ανάλυσης. 

 Strengths (Ισχυρά σημεία): Περιγράφουν τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της περιοχής στα 

οποία μπορεί να βασιστεί η αναπτυξιακή προοπτική και έχουν σχέση άμεσα με τη δυναμική της 

περιοχής και του οργανισμού του Δήμου. Τα πλεονεκτήματα αυτά αφορούν τους φυσικούς και 

μη πόρους της περιοχής, τους συντελεστές παραγωγής, την οργάνωση, τη λειτουργία και τη 

                                                 
60

 Από την ιστοσελίδα του Δήμου Κομτηνής 
61

 Karppi, Kokkonen, Smith, 2001 
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διάρθρωση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού και γενικά όλους τους παράγοντες που 

καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 Weaknesses (Αδυναμίες): Είναι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της περιοχής που 

εμποδίζουν ή καθυστερούν την αναπτυξιακή προσπάθεια. Οι παράγοντες αυτοί, με την 

αρνητική τους επιρροή, μειώνουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα είτε ορισμένων, 

είτε όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα καταγράφονται ως 

προβλήματα για την περιοχή μελέτης. Όπως ισχύει και για τα πλεονεκτήματα, επίσης και οι 

αδυναμίες συσχετίζονται με όλους τους παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων. 

 Opportunities (Ευκαιρίες): Περιλαμβάνουν τις υφιστάμενες, καθώς και τις μελλοντικές 

συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο υφίσταται και λειτουργεί η περιοχή 

μελέτης, συνθήκες που έχουν ή τείνουν να έχουν θετική επιρροή στην αναπτυξιακή διαδικασία 

και βοηθούν τις εσωτερικές προσπάθειες για πρόβλεψη και προώθηση των οικονομικών 

αλλαγών, αναδιάρθρωση του τοπικού προϊόντος, αναβάθμιση του φυσικού και οικιστικού 

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, βελτίωση και επέκταση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. 

 Threats (Απειλές): Αφορούν τις τρέχουσες ή μελλοντικές συνθήκες του γενικού 

περιβάλλοντος που συνάδουν αρνητικά στις προσπάθειες ανάπτυξης της περιοχής. Αναφέρονται 

σε παράγοντες που απειλούν τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελώντας εμπόδιο στη μέχρι σήμερα 

οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων και δυσκολεύοντας τις 

προσπάθειες για μελλοντική βελτίωσή τους.  

Εικόνα 1.2 

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
 

 

Πηγή : http://www.textiletribune.com/2015/02/swot-analysis-of-garments-industry-in.html  

http://www.textiletribune.com/2015/02/swot-analysis-of-garments-industry-in.html
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Η ανάλυση αυτή θα μας βοηθήσει για να βρούμε και να τονίσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

του Δήμου Κομοτηνής λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ευκαιρίες και τις απειλές του εξωτερικού του 

περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η ανάλυση αυτή χωρίζεται στις εξής θεματικές ενότητες : 

 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Πίνακας 3.1 

SWOT Ανάλυση Δήμου Κομοτηνής: Τοπική οικονομία & απασχόληση 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Η γεωγραφική θέση του Δήμου συνδυασμός 

ορεινού όγκου και θάλασσας 

Ανυπαρξία σχεδίου μάρκετινγκ, ελλιπής προβολή 

των τουριστικών προορισμών και ελλιπείς υποδομές 

σε τουριστικά καταλύματα 

Η ιστορική ταυτότητα 

(ύπαρξη αρχαιολογικού μουσείου, ιστορικό τοίχος, 

εκκλησιαστικό μουσείο Ιμαρέτ) 

Υψηλό ποσοστό ανέργων 

αδυναμία  νέων επενδύσεων  

& αύξηση της μετανάστευσης συνδημοτών μας στο 

εξωτερικό για εύρεση εργασίας  

Βελτίωση της οικονομίας λόγω του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου και σχολής Αστυφυλάκων 

Μη αξιοποίηση τοπικών προϊόντων 

ελάχιστοι συνεταιρισμοί & αδυναμία μεταποίησης 

και εξαγωγών τους 

Τα τοπικά εδεσμάτα και προϊόντα(στραγάλι,καφές, 

κεράσια,ριγανη,σουτζούκ λουκούμ κτλπ)  

Απουσία οργανωμένου γραφείου προγραμματισμού 

για τα έργα ΕΣΠΑ  

Ύπαρξη Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής 

Αδυναμία εισόδου λεωφορείων  

από Ελληνοβουλγαρικό κάθετο άξονα Κομοτηνή – 

Νυμφαία – Μακάζα 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που 

προσφέρονται από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα 

Η γενικότερη διεθνής και εγχώρια οικονομική 

συγκυρία-οικονομική κρίση 

Αξιοποίηση  Ελληνοβουλγαρικού κάθετου άξονα  

Κομοτηνή – Νυμφαία – Μακάζα 

 (εύκολη σύνδεση με Βουλγαρία και αύξηση του 

καταναλωτικού κοινού) 

Οι γειτονικοί Δήμοι(τουριστικοί ανταγωνιστές) 

Μείωση τουριστικής κίνησης στην Τουρκία λόγω 

αναταραχών και προσπάθειας πραξικοπήματος 

 

Η στροφή προς την Βουλγαρική αγορά τόσο των 

καταναλωτών όσο & των εργοστασίων  

 

 

Πηγή: ΔΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ», Εργασία e-class στο 

μάθημα «Ανάπτυξη & παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων», Ζαρωτιάδης-Αναστασιάδης-

Τοπάλογλου,2016 
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 Πίνακας 3.2 

SWOT Ανάλυση Δήμου Κομοτηνής: Βελτίωση οργάνωσης & λειτουργίας 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Έμπειρο στελεχιακό ανθρώπινο δυναμικό με κατά 

κανόνα αυξημένο αίσθημα ευθύνης. 

Μη πρόσληψη προσωπικού – 

Ανάγκη αναδιοργάνωσης των διευθύνσεων του 

Δήμου και αλλαγής οργανογράμματος  

Καλές πληροφοριακές και τεχνολογικές υποδομές 

στον Δήμο. 

Ανάγκη ανανέωσης  στόλου οχημάτων – 

 μηχανημάτων-εξοπλισμού 

Συνεργασία με δήμους εσωτερικού & εξωτερικού 

(αδελφοποίηση με Κίρτζαλι Βουλγαρίας) 

Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν συνδέονται με άλλες 

δημόσιες υπηρεσίες όπως η εφορία. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Δυνατότητα του Δήμου να γίνει διοικητικό κέντρο 

της Περιφέρειας 

Μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων λόγω 

θέσπισης νέων ορίων συνταξιοδότησης 

Δημιουργία καθηκοντολογιών με 

διάκριση αρμοδιοτήτων – ευθυνών 

Μειωμένοι πόροι από την κεντρική διοίκηση δεν 

βοηθούν στην αναδιάρθρωση και βελτίωση των 

υπηρεσιών 

Ευκαιρία για δικτύωση και με άλλους Δήμους 
Ασταθές θεσμικό πλαίσιο & 

νέες νομοθετικές ρυθμίσεις 

 
Γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες 

Πηγή: Όπως πίνακας 3.2. 

Πίνακας 3.3 

SWOT Ανάλυση Δήμου Κομοτηνής: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Ικανοποιητικός αριθμός κοινωνικών υποδομών 

εκπαίδευσης (ύπαρξη Πανεπιστημίου, Σισμανόγλειου 

Νοσοκομείου, Δημοτικής Βιβλιοθήκης)  

Η μη επάρκεια των βρεφονηπιακών υποδομών 

Διάθεση αξιόλογων αθλητικών υποδομών 

(Πανθρακικό Στάδιο, Κλειστό κολυμβητήριο) & 

ύπαρξη σχολής ΤΕΦΑΑ στο ΔΠΘ 

Έλλειψη υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων 

κατάλληλων για αθλητικό τουρισμό στα 

πολιτιστικά δρώμενα. 

Ύπαρξη του Μεγάρου Μουσικής στην Κομοτηνή 
Υστέρηση στην συντήρηση των υποδομών 

(κολυμβητήριο Κομοτηνής) 

Ύπαρξη συλλόγων παραδοσιακής μουσικής 

(Σύλλογος Σαρακατσαναίων, Μορφωτικός Όμιλος 

Κομοτηνής) και συλλόγων σε οικισμούς 

Έλλειψη προσωπικού στο Νοσοκομείο Κομοτηνής 

Ο Σύλλογος Περπατώ για άτομα με κινητικά 

προβλήματα  και το ενδιαφέρον της κοινωνίας προς 

θέματα εθελοντισμού, όπως, Εθελοντές Αιμοδότες 

Ροδόπης, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία  

Δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δράσεων 

Ύπαρξη πολλών ιστορικών μνημείων-ναών 
 

 

Πηγή: Όπως πίνακας 3.1 και 3.2 
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Πίνακας 3.3 

Συνέχεια 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Αξιοποίηση των πολιτικών του υπουργείου υγείας 

και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Περιορισμένη δυνατότητα συνέχισης και 

βελτίωσης των προγραμμάτων κοινωνικής 

παρέμβασης, χωρίς κρατική χρηματοδότηση. 

Υποβολή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
Η γενικότερη οικονομική δυσχέρεια μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα κοινωνικής συνοχής  

Σύνδεση Πολιτιστικών Συλλόγων με συλλόγους του 

εξωτερικού(Βουλγαρίας κτλπ)  

Πηγή: Όπως πίνακες 3.1 και 3.2 

Πίνακας 3.4 

SWOT Ανάλυση Δήμου Κομοτηνής: Περιβάλλον & ποιότητα ζωής 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Ο Δημοτικός κήπος – Πάρκο της Κομοτηνής & ο 

ποδηλατόδρομος Κομοτηνής 

Πρόβλημα στάθμευσης Ι.Χ και υψηλός 

κυκλοφοριακός φόρτος στο κεντρικό οδικό δίκτυο 

και στην κεντρική Πλατεία Ειρήνης 

Ύπαρξη περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, 

περιοχές NATURA, υγροβιότοποι που φιλοξενούν 

σπάνια είδη πουλιών 

(Τα φλαμίνγκος στην Βιστωνίδα λίμνη)  

Πολλά αδέσποτα ζώα στο κέντρο και το πάρκο 

Κομοτηνής 

Αρκετά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως 

παράλια(παραλία Φαναρίου), πεδινές εκτάσεις, 

ορεινός όγκος(Νυμφαία), λίμνες κα 

Έλλειψη προσωπικού και τεχνικών μέσων 

(απορριμματοφόρα, κάδοι) για την έναρξη του 

προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών για 

την σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ Κομοτηνής  

Σύνδεση με υπόλοιπη Ελλάδα μέσω Εγνατίας Οδού 

& Σιδηροδρόμου  

Ελλιπές δίκτυο συστήματος αποχέτευσης σε 

τμήματα οικισμών, την πόλη και μη σύνδεση με 

το βιολογικό καθαρισμό  

Ο ποδηλατόδρομος,οι πεζόδρομοι και οι μικρές 

αποστάσεις στην Κομοτηνή 
Έλλειψη  περιβαλλοντικής συνείδησης  

Η Σχολή Αστυφυλάκων στην Κομοτηνή(αύξηση 

αισθήματος ασφάλειας) 
  

Ύπαρξη οπτικών ινών & δωρεάν ασύρματου 

δικτύου περιμετρικά της κεντρικής πλατείας   

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικού μορφής 

τουρισμού λόγω του φυσικού περιβάλλοντος 

Η οικονομική κρίση και η  έλλειψη πόρων στο 

θέμα του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής 

Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης Το προσφυγικό ζήτημα(πόλεμος στην Συρία) 

Παρουσία εθελοντικών δράσεων σε θέματα 

αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων και πολιτικής 

προστασίας 
 

Πηγή: Όπως πίνακες 3.1.3.2 και 3.3 
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-Δυνατά σημεία Δήμου Κομοτηνής: 

Ένα από τα βασικά σημεία που ο Δήμος Κομοτηνής έχει να επιδείξει είναι το πλούσιο φυσικό, 

πολιτιστικό και αρχαιολογικό περιβάλλον το οποίο εάν αξιοποιηθεί και προβληθεί σωστά θα 

αποτελέσει κινητήριο μοχλό της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης. Η Κομοτηνή έχει 

γεωστρατηγική θέση και συνδυάζει ορεινές με θαλάσσιες περιοχές με μοναδικό τρόπο, ενώ οι 

καθαρές της θάλασσες, οι οποίες έχουν βραβευτεί και με γαλάζια σημαία (Παραλίες Φαναρίου), 

αποτελούν πόλο έλξης. Διαθέτει αρχαιολογικό μουσείο, το εκκλησιαστικό μουσείο Ιμαρέτ και το 

Βυζαντινό τοίχος γνωστό ως «Θεοδόσιο τοίχος» και πλήθος θρησκευτικών ναών και μνημείων. 

Επίσης διαθέτει το Μέγαρο Μουσικής, όπου θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν συναυλίες, 

παραστάσεις όπερας και θεάτρου, και επίσης έχει στην διάθεση του πληθώρα πολιτιστικών 

συλλόγων παραδοσιακών χορών και μουσικής (Σαρακατσάνων, Ποντίων κτλ). Ακόμη έχει μία 

πλούσια βιοποικιλότητα με μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών και βιοτόπων (Βιστωνίδα Λίμνη). Ένα 

άλλο από τα βασικά του σημεία είναι η ύπαρξη της Πανεπιστημιακής-φοιτητικής κοινότητας που 

δίνει σπουδαία οικονομική τόνωση στην περιοχή. Επίσης ένα από τα δυνατά σημεία της πόλης 

είναι η εύκολη πρόσβαση στη κεντρική πλατεία που σε συνδυασμό με τον ποδηλατόδρομο, τις 

μικρές αποστάσεις, το ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον και τις υποδομές που διαθέτει 

(Νοσοκομείο, γήπεδο κτλπ) την καθιστούν ιδανικό προορισμό τόσο για επίσκεψη όσο και για 

μόνιμη εγκατάσταση. 

-Αδύναμα σημεία Δήμου Κομοτηνής: 

Η κύρια αδυναμία συγκεντρώνεται στην μη αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος και την έλλειψη 

αρμόδιων φορέων που ασχολούνται με αυτό καθώς στην μη αξιοποίηση του μεγάλου πλήθους 

τουριστών που διέρχονται από τον Ελληνοβουλγαρικό κάθετο άξονα Κομοτηνή – Νυμφαία – 

Μακάζα. Ακόμη υπάρχουν και άλλες αδυναμίες που δεν βοηθούν στην ελκυστικότητα της πόλης 

όπως τα πολλά αδέσποτα σκυλιά και το πρόβλημα στάθμευσης Ι.Χ. 

 

-Ευκαιρίες: 

Η Κομοτηνή αποτελεί έδρα της διοικητικής περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 

πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, συγκεντρώνει πλήθος υπηρεσιών και θα 

μπορούσε να αποτελέσει διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας. Επίσης υπάρχουν πολλές ευκαιρίες – 

προοπτικές για βελτίωση της πόλης και του βιοτικού της επιπέδου μέσω της αξιοποίησης των 

χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρονται από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και μέσω της 

αξιοποίησης της μεγάλης μάζας τουριστών που διέρχονται από Ελληνοβουλγαρικό κάθετο άξονα 
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Κομοτηνή – Νυμφαία – Μακάζα.  Μία εξίσου σημαντική προοπτική ανάπτυξης της πόλης είναι η 

προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η προώθηση του πλούσιου φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

-Απειλές: 

Η γενικότερη διεθνής και εγχώρια οικονομική συγκυρία-οικονομική κρίση και η αδυναμία 

δυνατότητας συνέχισης και βελτίωσης των προγραμμάτων παρέμβασης στην πόλη λόγω μειωμένων 

πόρων από την κεντρική διοίκηση δεν βοηθούν στην γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης 

υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να καταστεί η περιοχή ως μέσο διέλευσης (από τα Ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα) σε άλλους ανταγωνιστικότερους προορισμούς λόγω της ανυπαρξίας ενός σχεδίου 

μάρκετινγκ για την προσέλκυση και διατήρηση τουριστών.  

3.3 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η ταυτότητα του Δήμου Κομοτηνής  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής σε επίπεδο πόλης. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά θα αποτελέσουν ουσιαστικά και το τουριστικό προϊόν το οποίο θα θέλαμε να 

προβάλουμε και να προωθήσουμε μέσω αυτής της εργασίας. 

 Το Βυζαντινό τοίχος : Εκτίνεται κατά μήκος της πόλης και σε κεντρικά σημεία της πόλης 

και της αγοράς της Κομοτηνής. Πρόσφατα έχουν γίνει κάποιες μεμονωμένες εργασίες ανάδειξης 

του παρ όλα αυτά η ανάδειξη του είναι περιορισμένη. 

 Το εκκλησιαστικό μουσείο  Ιμαρέτ : Πρόκειται για ένα στολίδι που στεγάζει  σπάνιες 

εικόνες Αγιογραφίας αλλά όμως η ύπαρξη του αγνοείται από τους περισσότερους συνδημότες 

μας. 

 Το παραδοσιακό κέντρο:  Η πλατεία Ειρήνης με το «Σπαθί» (μνημείο ηρώων) αποτελεί το 

παραδοσιακό κέντρο, εκεί όπου το σιντριβάνι της πλατείας αποτελεί σημείο συνάντησης.  

 Η παλιά αγορά : Ο πεζόδρομος της οδού Ερμού ήταν και παραμένει γνωστός για τα 

στραγάλια της, το σουτζούκ  λουκούμ και τον Ελληνικό καφέ. 

 Ο πεζόδρομος Βενιζέλου : Παλαιότερα αποτελούσε τμήμα της αγοράς αλλά πρόσφατα έχει 

μετατραπεί σε νέο κέντρο συνάντησης λόγω ύπαρξης πολλών νέων καφετεριών. 

 Το δάσος της Νυμφαίας : Αποτελεί πνεύμονα ζωής για τους κατοίκους. Καλύπτεται κυρίως 

από πεύκα και είναι ιδανικός τόπος για περίπατο, άθληση ή ξεκούραση.  



 

32 

 

 Η παραλία Φαναρίου : Βρίσκεται σε  μικρή απόσταση  από την Κομοτηνή (30 χλμ περίπου) 

και αποτελεί πόλο έλξης τουρισμού. 

 Η Βιστωνίδα Λίμνη : Αποτελεί έναν βιότοπο όπου φιλοξενεί σπάνια είδη πουλιών ( τα 

φλαμίνγκος) και ενδείκνυται για εναλλακτικό τουρισμό. 

 Η πολυπολιτισμικότητα της πόλης :Στην Κομοτηνή συνυπάρχουν ειρηνικά χριστιανοί και 

μουσουλμάνοι  με αποτέλεσμα η Κομοτηνή να αποτελεί μια πανδαισία συνύπαρξης αρωμάτων 

και γεύσεων της Ανατολής με την Δύση. 

 Η φιλοξενία των κατοίκων και η ζεστή ατμόσφαιρα της πόλης : Το ήρεμο, φιλήσυχο και 

ασφαλές περιβάλλον της πόλης όπου όλες τις ώρες ο κόσμος κυκλοφορεί ανέμελα και τα βράδια 

σφύζει από έντονη φοιτητική ζωή. 

3.4 Εφαρμογή μοντέλου μάρκετινγκ Δήμου Κομοτηνής 

Για την σωστή και ολοκληρωμένη προβολή και προώθηση της εικόνας της πόλης απαιτούνται 

συντονισμένες ενέργειες, οι οποίες θα ακολουθούν μία αλληλουχία και θα υπάγονται σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο δράσεων. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί το μοντέλο εφαρμογής του σχεδίου 

μάρκετινγκ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές παραμέτρους (σύμφωνα με την θεωρία των 4p 

του Κότλερ)  : 

Προϊόν (product):  

 

Περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης, τα οποία τα αναφέραμε παραπάνω, και τα 

οποία αποτελούν το τουριστικό προϊόν που θέλουμε να προωθήσουμε ( Βυζαντινό τοίχος, 

εκκλησιαστικό μουσείο, παραλίες, κλπ). Έτσι το τουριστικό προϊόν είναι σε γενικές γραμμές ο 

πολιτισμός και το φυσικό περιβάλλον τα οποία αποτελούν το δυνατό και χαρακτηριστικό στοιχείο 

της περιοχής. Θα μπορούσε επίσης να είναι και άλλα επιμέρους στοιχεία όπως το βιοτικό επίπεδο 

της πόλης(κατάταξη πόλης σε λίστα). Η εικόνα της πόλης είναι λοιπόν το προϊόν το οποίο 

«εμπορευόμαστε» και θέλουμε να προβάλουμε στην διεθνή αγορά. 

Τιμή (Price):  

Η κοστολόγηση του προσφερόμενου προϊόντος στα πλαίσια του συγκεκριμένου σχεδίου αφορά τα 

προτεινόμενα πακέτα, όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την πόλη της Κομοτηνής, και τα 

γενικότερα κόστη του παρεχόμενου προϊόντος. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες 

τεχνικής φύσεως, όπως δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ, εκθεσιακοί, συνεδριακοί χώροι μουσεία, 
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χώροι που φιλοξενούν εκδηλώσεις και πολιτιστικοί χώροι. Η τιμολόγηση για την είσοδο και χρήση 

αυτών των χώρων, θα πρέπει να γίνεται υπό τη συνεργασία Δήμου και ιδιωτών. Προτείνεται η 

εκπόνηση μιας μελέτης που θα αναλύει τα κόστη και τον προϋπολογισμό για την προβολή  και  

διαφήμιση της περιοχής,  για τη διοργάνωση συγκεκριμένων δράσεων και για τη δημιουργία τυχόν 

αναγκαίων υποδομών και τη στελέχωση αυτών. Επίσης θα πρέπει να προβλέπει την τιμολόγηση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προσφερόμενων πακέτων προς τις αγορές στόχους.  

Περιοχή (Place):  

Βασικό βήμα στη δημιουργία ενός σχεδίου Μάρκετινγκ Πόλης είναι η εύρεση και ο προσδιορισμός 

των μέσων και των σημείων που προβάλλουν το επικείμενο αγαθό και που δεν εμπίπτουν στην 

προώθηση καθώς δεν αποτελούν επιλεγμένα μέσα προβολής αλλά τους μεσάζοντες για μια έμμεση 

προβολή. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το σημείο παίζουν οι συνεργασίες που έχουν δημιουργηθεί.  

Κανάλια Διανομής: 

Εδώ συγκαταλέγονται τα κανάλια διανομής, βασικό στόχο των οποίων αποτελεί η μεταφορά και η 

διανομή της εικόνας της πόλης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, με προσανατολισμό τις 

αγορές – στόχους που ενδιαφερόμαστε να προσελκύσουμε. Κάποια από τα κανάλια διανομής που 

θα μπορούσαν να δράσουν στα πλαίσια προβολής της Κομοτηνής είναι τα ακόλουθα : 

 Info Ciosk: Θα βρίσκεται σε διάφορα σημεία της πόλης και θα παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με την πόλη, την ιστορία της, τα αξιοθέατα, τα καταλύματα, τις υπηρεσίες, τις 

συγκοινωνίες κτλ. Το υλικό μπορεί να είναι είτε έντυπης μορφής, είτε ηλεκτρονικής μορφής, 

ενδεχομένως κάποιο CD-ROM. 

 Τουριστικοί πράκτορες - Γραφεία ταξιδίων: Εκτός από τις πληροφορίες που θα παρέχουν σε 

ενδιαφερόμενους εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, θα διοργανώνουν και ειδικά πακέτα και 

εκδρομές για την περιοχή. 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία (Δήμου και Περιφέρειας): Θα προβάλλει και θα προωθεί ειδικά 

φεστιβάλ και γεγονότα που διοργανώνονται στην πόλη, όπως είναι για παράδειγμα τα Ελευθέρια 

της Κομοτηνής. Αποδέκτες μπορεί να είναι είτε επισκέπτες είτε επιχειρήσεις είτε ακόμα και 

χορηγοί. 

 Τοπικοί Φορείς: Μέσω των τοπικών φορέων μπορούν να αναπτυχθούν κάποια δίκτυα 

συνεργασίας με άλλες περιοχές του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού με στόχο την 

«εξαγωγή» και «πώληση» πολιτισμού, εθίμων, τοπικών παραδόσεων κτλ. 
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 Εμπορικός Σύλλογος Πόλης: Μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια προβολής της πόλης 

μέσω της διεξαγωγής  εκθέσεων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, όπου θα προωθούνται τα 

τουριστικά προϊόντα και θα παρέχεται πληροφοριακό υλικό για τους προορισμούς της πόλης. 

 Διαδίκτυο: Μέσω ιστοσελίδας της πόλης θα παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 

που ενδιαφέρουν έναν επισκέπτη αλλά και μέσω ειδικών εφαρμογών θα παρέχονται 

πληροφορίες για συγκεκριμένους προορισμούς. 

 Φορέας Πληροφόρησης και Διαχείρισης: Ο φορέας αυτός θα είναι υπεύθυνος στο να 

προβάλει την εικόνα και τις προοπτικές της πόλης σε εσωτερικό και εξωτερικό σε υποψήφιους 

μελλοντικούς επενδυτές. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων κτλ. 

 Σύλλογος Ξενοδόχων: Θα προωθεί την εικόνα της πόλης μέσω διαφημιστικών σποτ σε 

εσωτερικό και εξωτερικό σε διάφορα μέσα επικοινωνίας όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, 

εφημερίδες, και τα οποία σποτ θα τα χρηματοδοτεί ο ίδιος ο σύλλογος. 

Προώθηση (Promotion): 

Στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Μάρκετινγκ, το κομμάτι που αφορά το «πακέτο» 

προώθησης, αποτελεί ίσως το πιο ουσιαστικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου. Ο 

ρόλος του πακέτου προώθησης είναι να μεταφέρει με αποτελεσματικότητα και ορθότητα το μήνυμα 

(δηλ το προϊόν) στους αποδέκτες, που είναι οι αγορές στόχοι. Η στρατηγική, προβολής και 

προώθησης, του προϊόντος της Κομοτηνής χωρίζεται σε 4 βασικούς άξονες : 1) τη Διαφήμιση, 2) 

τις Εκδηλώσεις – Γεγονότα, 3) τις Δημόσιες Σχέσεις και 4) τις Συνεργασίες. Κάθε ένας από τους 

προαναφερόμενους άξονες – τομείς περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες, δράσεις και μέτρα, τα 

οποία και αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην προσπάθεια προβολής και προώθησης της πόλης. 

Έτσι, οι δράσεις που προτείνονται ανά άξονα είναι οι εξής : 

Διαφήμιση: 

 Δημιουργία εντύπων για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προσφέρονται στην πόλη 

και την ευρύτερη περιοχή. 

 Διαφημίσεις – καταχωρήσεις σε εθνικά και τοπικά έντυπα μέσα (εφημερίδες και περιοδικά). 

 Έκδοση και τοποθέτηση αφισών με εικόνες της πόλης, σε προβλεπόμενες από το νόμο  

διαφημιστικές πινακίδες, κυρίως πλησίον πυλών εισόδου τουριστών  και επισκεπτών (όπως 

αεροδρόμια, συνοριακούς σταθμούς με Βουλγαρία και Τουρκία). 
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 Καταχωρήσεις σε δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες με πληροφορίες για ταξίδια και 

διακοπές. 

 Προώθηση διαφημιστικών σποτ και βίντεο σε εθνικά, τοπικά κλπ  τηλεοπτικά κανάλια. 

Εκδηλώσεις – γεγονότα : 

 Διοργάνωση και προβολή των Ελευθερίων Κομοτηνής με συμμετοχή παραδοσιακών 

σχημάτων και από Βουλγαρία και άλλες γειτονικές χώρες. 

 Κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών (θεατρικών, μουσικών κ.α.) 

εκδηλώσεων. 

 Ενίσχυση προβολής τοπικών εθίμων. 

Δημόσιες σχέσεις : 

 Ίδρυση γραφείου μάρκετινγκ το οποίο θα διαχειρίζεται την εικόνα της πόλης και θα φέρει 

την ευθύνη για την τουριστική προβολή της πόλης. 

 Έκδοση τουριστικού οδηγού της πόλης με πληροφορίες σχετικά με ξενοδοχεία/ 

καταλύματα, αξιοθέατα, ιστορικά στοιχεία της πόλης, στοιχεία επιχειρήσεων και υπηρεσιών της 

πόλης κ.α. 

 Οργάνωση εκδρομών στην περιοχή, με δημοσιογράφους (Έλληνες και αλλοδαπούς) καθώς 

και με tour operators (Ελλάδας και εξωτερικού). 

 Ίδρυση Info –ciosk σε επιλεγμένα σημεία της πόλης, με πληροφορίες για την πόλη, παροχή 

οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού. 

 Κατασκευή – δημιουργία κεντρικής δικτυακής πύλης για την τουριστική προβολή της 

πόλης, 

Συνεργασίες : 

 Συνεργασία με τουριστικά γραφεία εσωτερικού και εξωτερικού για προβολή μέσω των 

καναλιών διανομής τους, με τη χρήση πληροφοριών, εντύπων κλπ. 

 Συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις (Ελλάδας και εξωτερικού) για από κοινού 

διοργάνωση εκδηλώσεων, εμπορικών εκθέσεων και θεματικών συναντήσεων στην πόλη. 
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3.6 Το όραμα του Δήμου Κομοτηνής για brand name 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, , κάλεσε τις μητροπολιτικές αστικές αρχές της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης με την υπ’αριθμ 3071/13-07-2016 πρόσκληση για υποβολή Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-

2020.  

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης οι μητροπολιτικοί Δήμοι της Περιφέρειας καλούνται να υποβάλουν 

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), οι οποίες θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα 

ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης σε περιοχές που είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από' σημαντικές 

αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση 

ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται: η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της απασχόλησης, η με 

κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού' και 

δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ως 

μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων στο ΠΕΠ ΑΜΘ έργων μια στρατηγικής ΒΑΑ 

ορίζεται το ποσό των 8.600.000 €. Εκ του οποίου 8.000.000 € αφορούν έργα χρηματοδοτούμενα 

από το ΕΤΠΑ και 600.000 € από το ΕΚΤ.  

Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος της είναι να καθιερωθεί η Κομοτηνή ως η διοικητική, εκπαιδευτική 

και πολιτιστική πρωτεύουσα πόλη της Περιφέρειας ΑΜΘ, αλλά κυρίως να τονιστεί ο ιστορικός και 

πολιτιστικός χαρακτήρας της πόλης μέσω της ανάδειξης του ιστορικού της πυρήνα, του Βυζαντινού 

Τείχους, καθώς και η ιστορική τους συνέχεια. Ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης στρατηγικής 

επιδιώκεται η αύξηση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας στον ιστορικό πυρήνα της 

πόλης και κατ' επέκταση σε ολόκληρο τον Δήμο   Κομοτηνής. 

 Αυτός ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος έχει αναλυθεί στις ακόλουθες τέσσερις θεματικές ενότητες: 

• Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων, 

• Ενίσχυση της Ιδιαίτερης Ταυτότητας της Πόλης, 

• Ενίσχυση Ελκυστικότητας της Κομοτηνής, 

• Τόνωση  της Επιχειρηματικότητας 
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Προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτές οι ιδιαίτερες ανάγκες, τεκμηριώθηκε ότι πρέπει να επιτευχθούν 

οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι: Ανάδειξη Μνημείων και Μουσείων, Βελτίωση Προσβασιμότητας 

Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα, Πεζών και Ποδηλατών, Δημιουργία Ελευθέρων και Δημοσιών 

Χωρών, Ενίσχυση Υπηρεσιών Παιδείας και Πολιτισμού, Ενίσχυση Πολιτιστικών Θεσμών και 

Εκδηλώσεων, Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών και Υπηρεσιών, Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Δημόσιων  Υποδομών, Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος,  Ενίσχυση Απασχόλησης 

στους Τομείς Τουρισμού και Πολιτισμού. 

Εικόνα  3.2 

 Περιοχή Παρέμβασης 

Πηγή:http://komotini.gr/sites/default/files/sbaa_komotini_info_memo.pdf, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης,2016.  
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 «Το μάρκετινγκ πόλεων: 

 Η περίπτωση του Δήμου Κομοτηνής» 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Κατά τον P.Kotler «μάρκετινγκ είναι η λειτουργία της επιχείρησης, η οποία αναγνωρίζει τις 

ανάγκες και επιθυμίες των πελατών, ορίζει ποιους στόχους μπορεί καλύτερα η επιχείρηση να 

υπηρετήσει, σχεδιάζει κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες, προγραμματίζει να υπηρετήσει την 

αγορά και απαιτεί από τον κάθε ένα μέσα στον οργανισμό να σκέφτεται και να εξυπηρετεί τους 

πελάτες». Το μάρκετινγκ έχει ως κύριο στόχο την ικανοποίηση των  αναγκών  των  καταναλωτών  

τόσο  μέσα  από  τα  προϊόντα  και  τις  υπηρεσίες  που παρέχονται  όσο  και  την  άμεση  και  

σωστή  εξυπηρέτηση του  πελάτη.  Επιπροσθέτως, το μάρκετινγκ έχει ως κύριο στόχο να εντοπίζει, 

τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ατόμων, των επιχειρήσεων καθώς και των οργανισμών. Επιπλέον, 

το μάρκετινγκ έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί  όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της  επιχείρησης  

επιδιώκοντας  τη  μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη και να αυξήσει τα κέρδη της όσο το δυνατό 

περισσότερο .Ένας συνοπτικός  ορισμός, είναι  πως  «το  μάρκετινγκ αποτελεί τη τεχνική, με την 

οποία η επιχείρηση  δημιουργεί  ικανοποιημένους πελάτες και έχει  την  δυνατότητα  να  τους  

διατηρεί.  Η  ανάπτυξη  μιας  επιχείρησης  και  η  μακροχρόνια επιβίωση  της,  οφείλεται  σχεδόν  

αποκλειστικά  στην  διατήρηση  ικανοποιημένων  πελατών».  

«Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είναι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που 

το καθένα έχει συσταθεί σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια της Ελλάδας και έχει ως σκοπό τη 

διοίκηση των τοπικών ζητημάτων, τα δε όργανα του εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία από τους 

δημότες της περιφέρειας. Εμμέσως ο όρος εμπεριέχει και γεωγραφική και δημογραφική σημασία, 

υπό την έννοια ότι κάθε Ο.Τ.Α. έχει καθορισμένη έκταση, έδρα και συγκεκριμένο πληθυσμό. Βάσει 

της τρέχουσας διοικητικής διαίρεσης, οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας 

(εξαιρουμένου του Αγίου Όρους) υπάγεται ταυτόχρονα στη δικαιοδοσία δύο Ο.Τ.Α.: ενός 

πρωτοβάθμιου, που ονομάζεται Δήμος, κι ενός δευτεροβάθμιου, που ονομάζεται Περιφέρεια. 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, στους ΟΤΑ ανατίθεται η διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων, τους αναγνωρίζεται διοικητική αυτοτέλεια και ορίζεται πως οι αρχές τους εκλέγονται 

με καθολική και μυστική ψηφοφορία. Το Κράτος μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι 

πόροι για την εκπλήρωση της αποστολής των ΟΤΑ. Από τα παραπάνω απορρέει η νομική τους 

προσωπικότητα, αναγκαία γενικά προϋπόθεση της αυτοδιοίκησης. 
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Οι ΟΤΑ αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, διακριμένα από το νομικό πρόσωπο του 

κράτους, με την στενή του έννοια. Κατά συνέπεια, οι ΟΤΑ δεν έχουν μόνο αρμοδιότητες, αλλά και 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, δικό τους προσωπικό, δική τους περιουσία και δικό τους 

προϋπολογισμό. Το Κράτος ασκεί βέβαια εποπτεία στους ΟΤΑ, αλλά η εποπτεία αυτή δεν θα 

πρέπει να εμποδίζει, κατά το Σύνταγμα, την πρωτοβουλία και ελεύθερη δράση τους. 

 Η νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προβλέποντας την ανάπτυξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας των τοπικών οργανισμών, όχι μόνο δεν απορρίπτει αλλά μάλλον ενθαρρύνει την 

επιδίωξη κερδών, καθορίζοντας τον τρόπο διανομής τους και ποσοστό που θα διατίθεται στους 

συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. Το όλο πλέγμα των διατάξεων που αφορούν την επιχειρηματική δράση των 

ΟΤΑ θέλει αναμφισβήτητα την Τοπική Αυτοδιοίκηση "επιχειρηματία" είτε ανεξάρτητη, είτε σε 

σύμπραξη με άλλους ιδιωτικούς φορείς, με κύριο, αν όχι αποκλειστικό σκοπό την αύξηση των 

εσόδων της και την ανακούφιση του δημόσιου προϋπολογισμού από την παροχή οικονομικής 

ενίσχυσης. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και με όσα προαναφέρθηκαν για τον ρόλο και τη χρησιμότητα του 

μάρκετινγκ στον κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών, κερδοσκοπικών και μη, και με 

δεδομένο το σύγχρονο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι ΟΤΑ στην πραγματικότητα της 

τοπικής κοινωνίας, γίνεται φανερή η χρησιμότητα αν όχι και αναγκαιότητα της εφαρμογής των 

μεθόδων του μάρκετινγκ στην τοπική αυτοδιοίκηση, με τρόπο βέβαια που να συνάδει με τον 

πολυδιάστατο ρόλο τους, την άσκηση των τοπικών υποθέσεων, την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα αλλά και τον κοινωνικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν».
62

 

Σήμερα σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση και την οικονομική κρίση, οι 

πόλεις αναζητούν νέους τρόπους προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές προβάλλοντας τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματά τους. Πάγια στρατηγική των πόλεων στον αγώνα τους να καθιερωθούν 

στις προτιμήσεις των χρηστών τους είναι η διατήρηση, η ανάδειξη και η προβολή των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους που τις καθιστούν μοναδικές. Όπλα τους το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ 

πόλης που στοχεύει στη βελτίωση της εικόνας της πόλης. Το μάρκετινγκ πόλης δεν είναι απλώς ένα 

μέσο για την προβολή μιας πόλης σε ένα ευρύ κοινό. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να δώσει 

διέξοδο σε περιπτώσεις πόλεων που είναι αποπροσανατολισμένες όσον αφορά την ταυτότητά τους, 

κατευθύνοντας έτσι την ανάπτυξή τους σύμφωνα με ένα κοινό όραμα.  

Το μάρκετινγκ πόλης σήμερα είναι πιο χρήσιμο από κάθε άλλη εποχή. Τα προγράμματα 

μάρκετινγκ των Δήμων ωφελούν τόσο την δημόσια διοίκηση, όσο τις επιχειρήσεις και τον 

                                                 
62

 Ε. Μπέσιλα-Βήκα (1998),''Οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως Φορείς της Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας", Σάκκουλας.  
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πληθυσμό. Η πρώτη ομάδα που επωφελείται δηλαδή η δημόσια διοίκηση είναι επειδή επιτυγχάνει 

την δημιουργία και απελευθέρωση πόρων που προέρχονται μέσω των διαφημίσεων και χορηγιών. 

Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ένα κόστος σε υψηλά επίπεδα για τον πολίτη, τόσο όσον αφορά την 

δική του υπηρεσία, όπως και η διαδικασία της παραγωγής της υπηρεσίας. Η δεύτερη ομάδα δηλαδή 

οι επιχειρήσεις γιατί βρίσκουν νέες πλατφόρμες για την προβολή, διαφήμιση και την ανάδειξη τους. 

Και, οι τρίτοι, δηλαδή ο πληθυσμός επειδή επιτρέπεται να ανυψώσει το πρότυπο της ζωής του ή να 

μειώσει τους φόρους του (για τον πολίτη δεν τον πειράζει να βρει ένα λογότυπο σε ένα δημόσιο 

πάρκο με χρήσιμες πληροφορίες, αν χάρη σε αυτό το πάρκο είναι καθαρό ή έχει καλύτερο 

εξοπλισμό).  

Το επιστέγασμα του μάρκετινγκ πόλης, είναι η δημιουργία του brand-name της πόλης, το οποίο 

σκοπό έχει να προβάλλει την ταυτότητα της πόλης του. Τα τελευταία χρόνια ο όρος «μάρκετινγκ 

του τόπου» τείνει να ταυτιστεί με έναν νέο όρο, το «branding του τόπου» (place branding), 

προκαλώντας συχνά παρερμηνείες. Με τον όρο «branding του τόπου» εννοείται η απόδοση 

συγκεκριμένης χωρικής ταυτότητας σε μια περιοχή ή πόλη, ώστε να διαμορφωθεί μια κεντρική ιδέα 

για τα χαρακτηριστικά και την αστική προσωπικότητά της ενώ το μάρκετινγκ τόπου είναι μια 

μακροπρόθεσμη διαδικασία ή στρατηγική αλληλένδετων ενεργειών και μέτρων με σκοπό τη 

διατήρηση ή αύξηση της ελκυστικότητας ενός τόπου. Το Μάρκετινγκ Πόλης αποσκοπεί στην 

ικανοποίηση των προσδοκιών των αγορών-στόχων, έχοντας όμως ως σημείο αναφοράς τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. Το Μάρκετινγκ Πόλης και το Branding 

Πόλης αποτελούν διαφορετικά είδη δράσης με ξεχωριστή μεθοδολογία και τεχνικές αλλά 

παράλληλα αποτελούν αλληλένδετα συμπληρωματικά στοιχεία για την ανάδειξη μιας πόλης.  

Ο Δήμος Κομοτηνής, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης και η Μητρόπολη Μαρωνείας και 

Κομοτηνής συμπράττουν για την υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου έργου στο ιστορικό κέντρο της 

Κομοτηνής, κατόπιν της πρόσκλησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για το 

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα υπόσχεται σε δύο 

από τις έξι μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, συνολική χρηματοδότηση για αστικές 

παρεμβάσεις ύψους 17,6 εκατ. ευρώ. Ο Δήμος Κομοτηνής φιλοδοξεί να είναι από τους δύο 

δικαιούχους του προγράμματος και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των 8,8 εκατ. για τις 

παρεμβάσεις ανάπλασης και ανάδειξης του ιστορικού κέντρου της πόλης και της δημιουργίας brand 

name.  

Παρ όλα αυτά όπως προαναφέρθηκε το brand name είναι το επιστέγασμα του μάρκετινγκ τόπου. 

Για την ανάδειξη της πόλης και την αύξηση της ελκυστικότητας δεν αρκεί μόνο η δημιουργία brand 

name αλλά καθίσταται αναγκαία η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μάρκετινγκ όπου 
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θα καθορίζονται συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις με την χρήση και της νέας τεχνολογίας με 

στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού στην περιοχή. «Το 2015 διήλθαν μέσω 

του Ελληνοβουλγαρικού κάθετου άξονα Νυμφαίας – Μακάζα περίπου στα 3 εκατομμύρια 

αυτοκίνητα  από τα οποία», σύμφωνα με την κ. Κωνσταντινίδου, (πρόεδρο του Εμπορικού 

Συλλόγου Κομοτηνής) «εμείς δεν είδαμε ούτε ένα 5% μέσα στην πόλη. Να γνωρίσουν την πόλη, να 

δουν τα μνημεία μας, την γευσιγνωσία μας, τις ομορφιές μας και τον πολιτισμό μας».  

Οπότε ο Δήμος Κομοτηνής θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπ όψιν τα οφέλη και τις δυνατότητες του 

«μάρκετινγκ τόπου» και να προχωρήσει στην δημιουργία ενός γραφείου μάρκετινγκ και την 

εκπόνηση ενός προγράμματος «μάρκετινγκ του τόπου» και να έρθει σε επαφή με άλλους Δήμους 

που έχουν ήδη εκπονήσει σχέδιο μάρκετινγκ (όπως ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης) και να μελετήσει 

κάποιες καλές πρακτικές άλλων Δήμων ώστε να στοχεύσει στην προσέλκυση τόσο πλήθους 

τουριστών-επισκεπτών από την Βουλγαρία λόγω του Ελληνοβουλγαρικού κάθετου άξονα 

Νυμφαίας – Μακάζα όσο και από άλλες  γειτονικές ή μη γειτονικές χώρες (Ρωσία,Τουρκία κτλπ). 

Προς την κατεύθυνση αυτή  κάποιες από τις ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν στα πλαίσια 

εκπόνησης ενός προγράμματος «μάρκετινγκ πόλης» με στόχο την προσέλκυση τουριστών και 

επισκεπτών είναι οι εξής: 

 Δημιουργία λογότυπου της πόλης (π.χ. “Komo.city: The place to live”). 

 Διαφημιστικό σπότ της πόλης σε διάφορες γλώσσες (Βουλγάρικα-Τούρκικα-Ρώσικα) και 

προώθησης του σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σε Δήμους και χώρες του 

εξωτερικού. 

 Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου Κομοτηνής και εμπλουτισμό της με εικόνες – 

βίντεο της πόλης καθώς και με πληροφορίες για τουριστικούς προορισμούς , φαρμακεία, 

νοσοκομεία, μουσεία κλπ με δυνατότητα επιλογής σε διάφορες γλώσσες και δημιουργία 

εφαρμογής για κινητά που θα παρέχει αντίστοιχες πληροφορίες (Επίσης το link της σελίδας και 

η εφαρμογή της θα μπορούσαν να υπάρχουν διαθέσιμα και στις ιστοσελίδες γειτονικών Δήμων 

γειτονικών χωρών π.χ στην ιστοσελίδα του Δήμου Κίρτζαλι Βουλγαρίας). 

 Τοποθέτηση περισσότερων πινακίδων κατεύθυνσης και διαφημιστικών πινακίδων στις 

εισόδους – εξόδους της πόλης αλλά και στην περιοχή των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων στον 

κάθετο άξονα Νυμφαίας – Μακάζα. 
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 Σύσφιξη σχέσεων με γειτονικές χώρες μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ-

συναυλίες κλπ) με κοινές δράσεις και κοινή συμμετοχή (π.χ. συμμετοχή παραδοσιακών 

σχημάτων από Βουλγαρία στα «Ελευθέρια Κομοτηνής»). 

 Πίεση σε tour operators (ταξιδιωτικών πρακτορείων) της Βουλγαρίας και Τουρκίας για 

δημιουργία ελκυστικών ταξιδιωτικών πακέτων εκδρομών και διαμονής στην Κομοτηνή. 

Βέβαια πριν του «μάρκετινγκ τόπου» θα πρέπει να έχουν εξαλειφθεί τα όποια προβλήματα και 

αδυναμίες της πόλης-Δήμου που δυσχεραίνουν την εικόνα και συμβάλλουν αποτρεπτικά στην 

επισκεψιμότητα του τόπου. Ένα απ’ αυτά είναι τα πολλά αδέσποτα ζώα συντροφιάς (σκυλιά) τα 

οποία κυκλοφορούν σε κεντρικά σημεία της πόλης και αποτελούν κίνδυνο για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών. Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα προς επίλυση είναι το έντονο κυκλοφοριακό 

και το πρόβλημα εύρεσης θέσης στάθμευσης κυρίως περιμετρικά της πλατείας. Επίσης  σημαντικά 

προβλήματα προς επίλυση αποτελούν η αδυναμία διέλευσης  λεωφορείων και βαρέων οχημάτων 

από τον Ελληνοβουλγαρικό κάθετο άξονα Νυμφαίας – Μακάζα στα σύνορα Ελλάδας –Βουλγαρίας 

και οι ελλιπείς υποδομές σε τουριστικά καταλύματα στην παραλία Φαναρίου. 

Επομένως λαμβάνοντας υπ’ όψιν όσα έχουν προαναφερθεί παραπάνω κρίνεται επιτακτική και 

αναγκαία η ίδρυση ενός γραφείου μάρκετινγκ στον Δήμο Κομοτηνής και η δημιουργία ενός 

προγράμματος «μάρκετινγκ τόπου» για την ανάδειξη του Δήμου και την προσέλκυση όσο το 

δυνατόν περισσότερων επισκεπτών και τουριστών εφόσον βέβαια πρώτα εξαλειφθούν 

οποιαδήποτε προβλήματα-αδυναμίες που δυσχεραίνουν την εικόνα και συμβάλλουν αποτρεπτικά 

στην επισκεψιμότητα του τόπου. 
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