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Περίληψη  

Λέμεηο θιεηδηά: πνιηηηζκφο, επσλπκία πφιεο, ηαπηφηεηα πφιεο, κάξθεηηλγθ 

ηνπνζεζηψλ, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζηξαηεγηθή επσλπκίαο, ηνπνζέηεζε, 

νηθνλνκηθφο αληίθηππνο.   

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο «Σν brand name ηεο 

πφιεο ηεο Αζήλαο, κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηε δπλακηθή ηεο 

πξσηεχνπζαο, σο φρεκα  γηα ηελ αλάπηπμε Γηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. 

ηξαηεγηθέο  πξνηάζεηο  κάξθεηηλγθ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε».  

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο, ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθά άξζξα θαη 

πεξηνδηθά δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα θαη εζηηάδεη ζηε δπλακηθή ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

ζηνηρείνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο επσλπκίαο (brand) ηεο πφιεο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ νηθνλνκία ηεο αγνξάο ηείλεη λα εκπνξεπκαηνπνηεί 

θάζε πηπρή ηεο αζηηθήο δσήο, αθφκε θαη εθείλεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ πνιηηηζηηθφ 

ηνκέα. Καηά ζπλέπεηα, δεκηνπξγείηαη αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ηεο πφιεο, ε νπνία 

κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαιχηεξα ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πφιεο.  

Ζ εξγαζία δηεξεπλά ην ξφιν ηνπ πνιηηηζκνχ, φρη κφλν απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

κάξθεηηλγθ, αιιά σο κέξνο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ζηξαηεγηθήο πνπ πξνζδίδεη 

ζηελ πφιε πξφζζεηε αμία. Ζ παξνχζα κειέηε, εμεηάδεη ην πψο ε πνιηηηζηηθή 

επσλπκία ηεο Αζήλαο, ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, εάλ ζρεδηαζηεί ε πξνψζεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

πφιεο θαη παξέρεη ζηξαηεγηθέο πξνηάζεηο κάξθεηηλγθ δηακφξθσζεο ηνπ city branding 

γηα ηελ θαζηέξσζε δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. 

 



 

Summary 

Keywords: culture, city name, city identity, site marketing, competitive advantage, 

brand strategy, placement, economic impact. 

This master thesis is the subject of a study "The brand name of the city of Athens, 

with the cultural heritage and the dynamics of the capital, as a vehicle for the 

development of international economic relations. Strategic marketing suggestions in 

this direction ". 

The theoretical background of work is based on scientific articles and journals 

internationally recognized and focuses on the dynamics of the cultural element in 

shaping the brand of the city to attract economic activities. The market economy tends 

to commercialize every aspect of urban life, even those belonging to the cultural 

sector. As a result, there is a need to differentiate the city, which can be better 

integrated into the cultural heritage of the city. 

The work explores the role of culture not only from the point of view of marketing but 

as part of an integrated strategy plan that adds value to the city. The present study 

examines how the cultural brand of Athens could prove to be a key element in the 

globalized market if it is designed to promote city diversification and provides 

strategic marketing suggestions for shaping city branding to establish international 

economic relations.



 

Εισαγωγή 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηφπνπ, απφ ηελ άπνςε ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο θιεξνλνκηάο σο «βαζηθφ 

ζεκείν ππεξνρήο». Ζ αλάγθε γηα κηα «κνλαδηθή πξφηαζε πψιεζεο» πνπ έρνπλ ήδε 

αλαγλσξίζεη ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ νηθνδφκεζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηφπνπ πνπ ρξεηάδνληαη νη πφιεηο ζηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ηνπο γηα 

ηελ πξνζέιθπζε δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη ζπλεπψο ρξήζηκν λα εμεηαζηεί ε εμέιημε ησλ 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ απφ απιά ζήκαηα ηαπηφηεηαο ζε νληφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ 

πεξίπινθεο ζρέζεηο κε ηνπο ρξήζηεο.  

Ζ δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζπλνςίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην 

θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ city branding κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ πνιηηηζκφ, σο ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ηεο πφιεο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα αλάιπζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ ζηξαηεγηθήο 

δηακφξθσζεο ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο ηεο πφιεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

ην ηξίην θεθάιαην, αλαιχεηαη ην brand ηεο Αζήλαο θαη αλαθαιχπηεηαη ε 

αλαγθαηφηεηα ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηεο κάξθαο ηεο πφιεο  

κέζσ ηεο θιεξνλνκηάο ζε Μεηξνπνιηηηθφ επίπεδν. Ζ δεκηνπξγία εκπνξηθνχ ζήκαηνο 

ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί αζθαιέο ζηνίρεκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο  

ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, αλ δηνξζσζεί θαη πξνγξακκαηηζηεί ζσζηά. 

Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη πξνηάζεηο ζηξαηεγηθήο δηακφξθσζεο ηεο εκπνξηθήο 

εηθφλαο ηεο Αζήλαο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Καη ηέινο ζην ηέηαξην θεθάιαην, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο πνπ 

παξέρνπλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ζπλζήκαηα, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

ζήκαηνο ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην, γηα ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δπηπιένλ, θαηαγξάθνληαη πξνβιεκαηηζκνί πνπ πξνέθπςαλ ζην ζηάδην ηεο 

ζπγγξαθήο θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο κειέηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Ο πόλορ ηηρ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ ζηη διαμόπθωζη ηηρ 

επωνςμίαρ ηηρ πόληρ (city branding) 

 

1.1 Διζαγωγή  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη ζχγρξνλεο 

πφιεηο παξέρνπλ νκνηνγελείο εηθφλεο πνπ δελ έρνπλ θακία ηδηαηηεξφηεηα αλεμάξηεηα 

απφ ην πνχ βξίζθνληαη, γεσγξαθηθά ή πνιηηηζηηθά. Ο επηηαρπλφκελνο ξπζκφο ηεο 

αζηηθήο αλάπηπμεο ζβήλεη ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εκπνξεπκαηνπνηεί 

επηθίλδπλα ηελ αζηηθή εηθφλα. 

Ο Harvey, (1992) πξνζδηνξίδεη φηη ην ζχζηεκα παξαγσγήο Fordist, σο ζχζηεκα ηεο 

"επέιηθηεο ζπζζψξεπζεο" ζηεξίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο "πξνζηηζέκελεο αμίαο". Απηφο 

είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζεκεξηλή αλεζπρία ηεο κεηαθνξληηζηηθήο παξαγσγήο, 

είλαη λα απνθεπρζεί ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο πφιεο, κέζσ ηεο έκθαζεο ζηε 

δηαθνξνπνίεζε, ζε φξνπο κάξθεηηλγθ θαη εκπνξηθήο επσλπκίαο (branding), σο 

«εθείλν ην ζεκείν δηαθνξάο» πνπ ζα δεκηνπξγήζεη κηα "κνλαδηθή πξφηαζε πψιεζεο 

ηεο πφιεο". 

Οη πφιεηο αληαπνθξηλφκελεο ζηελ ηάζε απηή, αγσλίδνληαη επί ηνπ παξφληνο λα 

δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξνπνηεηέο γηα λα ζηεξίμνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ηελ εηθφλα θαη 

ηε θήκε ηνπο ζηνλ παγθνζκηνπνηεκέλν αληαγσληζκφ. ρεδφλ θάζε κεγάιε πφιε 

πξνζπαζεί λα ρηίζεη εηθνληθά θηίξηα γηα λα ηα θάλεη λα θαίλνληαη εθζακβσηηθά. ε 

απηφ ην δεδνκέλν πιαίζην, ηίζεηαη ην εξψηεκα: αλ ε αξρηηεθηνληθή πξφθεηηαη λα 

παξάζρεη κέξνο απηψλ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ, γηαηί λα κελ ζηξαθεί ζηελ ίδηα ηελ 

πφιε θαη έλα απφ ηα πην ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ηεο, λα απνηειέζεη ην ζεκείν εθθίλεζεο; 
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Σν θεθάιαην απηφ πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο «ηαπηφηεηαο ηφπνπ», ελφο αλαγθαίνπ 

ζπζηαηηθνχ ζηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ ζηηο κέξεο καο. Ωζηφζν, πξηλ 

αλαδεηήζνπκε απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα ηαπηφηεηα πφιεο, είλαη ζεκαληηθφ λα δνχκε 

πψο θαη γηαηί ράζεθε ε ηδηαηηεξφηεηα ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 

απφ πνχ πξνήιζε απηή ε αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε. 

 

1.2 Ανάγκη διαθοποποίηζηρ ηηρ πόληρ, αποθςγή 

εμποπεςμαηοποίηζηρ  

Σεξάζηηνη πξνυπνινγηζκνί θαη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο δαπαλψληαη γηα ην ρηίζηκν 

ηεο επσλπκίαο (branding) ηεο πφιεο. Ωζηφζν, απηφ δελ θαίλεηαη λα αξθεί γηα λα 

δηαηεξεζεί ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηνπο θαη λα κελ γίλνπλ απιά πξντφληα. ηελ 

αξρή ηνπ 20νπ αηψλα ην θνξληηζηηθν-θευλζηαλφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο 

παξαγσγήο, επηβεβαίσζε ηελ αξρηηεθηνληθή κέζα απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

ηππνπνίεζε ηεο νηθνδνκηθήο δηαδηθαζίαο  (Klingmann, 2007). Καη νη δχν απηέο 

ηάζεηο νδήγεζαλ ζηε δηαγξαθή ησλ δηαθνξψλ θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ζηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, κε απνηέιεζκα νη πφιεηο ζε φιν ηνλ 

θφζκν λα αλαδεηνχλ ην ίδην. Με ηελ πηψζε ηνπ θνξληηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν 

θαπηηαιηζηηθφο θφζκνο θηλήζεθε κε επέιηθηεο δηαδηθαζίεο ζηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη 

ηαρείεο αιιαγέο ζηηο θαηαλαισηηθέο πξαθηηθέο (Harvey, 1992). Λφγσ ηεο ηάζεο 

θηλεηηθφηεηαο, ε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο επηηαρχλζεθε, απεηιψληαο ηελ 

ηνπηθή ηδηαηηεξφηεηα. Σαπηφρξνλα, κε ηε βνήζεηα ηεο λέαο ηερλνινγίαο ε αγνξά 

άξρηζε λα πξνσζεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα.  

Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη νη πφιεηο πέξαζαλ απηή ηε δηαδηθαζία πξνο ηα πίζσ: απφ 

εκπεηξηθέο ηνπνζεζίεο, ζε απιέο εηθφλεο πνπ ζπκίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο, ζηελ 

αλψλπκε εηθφλα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο πφιεο, σο έλα απιφ εκπφξεπκα. 

Παξαδφμσο, απηφ ζπκβαίλεη ζε κηα επνρή πνπ ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ησλ πφιεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ν ηνπξηζκφο θαη νη 

επηρεηξήζεηο. 
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Απφ απηή ηελ άπνςε, νη κεγάιεο πφιεηο πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, πξνζπαζνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θηίξηα γηα λα γίλνπλ απηή ε "κνλαδηθή πξφηαζε πψιεζεο" γηα ηνπο 

επηζθέπηεο. Πνιιέο πφιεηο θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ λέα αξρηηεθηνληθή, φηαλ γηα 

απηέο ηηο πφιεηο, ε θιεξνλνκηά, κηα καθξά θαη θαιά δηαηεξεκέλε ηζηνξία, κπνξεί λα 

είλαη έλα πην θπζηθφ θαη αλακθίβνια πξσηαξρηθφ ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο. 

 

1.3 Δξελιζζόμενερ έννοιερ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ, παπάλληλα 

πεδία  

Ζ έλλνηα ηεο "θιεξνλνκηάο" είλαη γεληθφο φξνο πνπ νξίδεη φια φζα ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπιινγηθή κλήκε, πνπ αμίδεη λα ζσζνχλ γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Πεξηιακβάλεη 

δηάθνξα πεδία ελδηαθέξνληνο, φπσο ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ηνπηθέο παξαδφζεηο 

θαη γιψζζα, ρψξνπο κλήκεο πνπ ζπκίδνπλ νξηζκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ηηο ίδηεο 

ηηο αθεγήζεηο.  Ζ θιεξνλνκηά είλαη κηα ζπιινγηθή ηζηνξία γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο, 

ζαλ έλα νινθιεξσκέλν αξρείν αλακλήζεσλ. Ζ έλλνηα ηεο θιεξνλνκηάο άιιαμε 

ζηαδηαθά ηνλ ηνκέα ηεο, απφ ηελ εμέηαζε κεκνλσκέλσλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ, κέρξη 

ηε δηαηήξεζε κεγάισλ θαηαζθεπψλ αζηηθνχ ηζηνχ πνπ απνθαινχληαλ «ηζηνξηθφο 

αζηηθφο ηζηφο». 

ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ζέκαηνο, κεηαηνπίδνληαη ζην ζεσξεηηθφ ηνκέα δχν παξάιιεια 

πεδία ελδηαθέξνληνο, ην πεδίν ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ην πεδίν ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, πνπ κε ακνηβαίεο κεηακνξθψζεηο νδήγεζαλ ζηελ παγθφζκηα θαηαλφεζε 

ηεο «θιεξνλνκηάο» ζηε ζεκεξηλή κνξθή. 

Ο Υάξηεο ηνπ Gubbio ηνπ 1960, θαζηέξσζε έλαλ θαηάινγν πξνηεξαηνηήησλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο, πξνζδίδνληάο ηεο νηθνλνκηθή αμία, σο "πνιηηηζηηθφ θαη 

εκπνξηθφ αγαζφ". Ζ πεξίνδνο 1960-1980, επηθεληξψζεθε ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηζηνξηθψλ θέληξσλ, ηα νπνία νλφκαζαλ "απνθαηάζηαζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ" 

(Gianbruno, 2007). Απηή ηελ πεξίνδν πνιιά ηζηνξηθά θέληξα ζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε αλαδηακνξθψλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ αληηθαηηθέο ζηξαηεγηθέο νιφθιεξεο 

απνθαηάζηαζεο έλαληη απνζπαζκαηηθψλ αληηθαηαζηάζεσλ (Bologna vs Pesaro 

plans). Ζ πεξίνδνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, νλνκάδεηαη «πεξίνδνο αζηηθήο 
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απνθαηάζηαζεο» θαη επηθεληξψλεηαη ζε κε θεληξηθέο «πεξηζσξηαθέο πεξηνρέο» σο 

κέξνο κηαο εθηεηακέλεο έλλνηαο ηεο θιεξνλνκηάο  (Mendez, 1990).  

 

1.4  Πολιηιζηική  κληπονομιά – οικονομικό κεθάλαιο, ηαςηόηηηα 

ηόπος 

Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη έλα "ζχγρξνλν πξντφλ δηακνξθσκέλν απφ ηελ 

ηζηνξία" παξέρεη κηα αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ζρεδηάδεη έλα επηζπκεηφ κέιινλ 

(Tunbridge and Ashworth, 1996). 

Ζ δχλακή ηεο έγθεηηαη ζηηο έλλνηεο πνπ απνδίδνπλ νη θνηλσλίεο ζε αληηθείκελα ηνπ 

παξειζφληνο. Απηέο νη πξνβιέςεηο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ρξφλν, επεηδή ε 

θαηαλφεζε ηεο αμίαο ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηελ θνηλσλία δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε 

ηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά γεγνλφηα. Ζ θιεξνλνκηά, δελ αθνξά ηε 

κειέηε ηνπ παξειζφληνο, αιιά αθνξά πεξηζζφηεξν ην θηιηξάξηζκα ησλ ζεκεξηλψλ 

αμηψλ πνπ εμάγνληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην παξφλ. Απηή ε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγεί πεξαηηέξσ ζπζρεηηζκνχο, κε έλλνηεο φπσο ε «ζπιινγηθή 

κλήκε», νη «παξαδφζεηο», ε «αλάγθε λα αλήθεηλ». 

Ζ θιεξνλνκηά, ζεσξείηαη ν παξάγνληαο θιεηδί ζηε δεκηνπξγία παξαζηάζεσλ ηνπ 

ηφπνπ, σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ηαπηφηεηαο θαη νξίδεηαη, σο «ην κέξνο ηνπ 

παξειζφληνο πνπ επηιέγνπκε ζην παξφλ λα επηηχρνπκε ζχγρξνλνπο νηθνλνκηθνχο είηε 

πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο, γηα λα θιεξνδνηήζνπκε ζηελ επφκελε γεληά θαη φηη νη 

απφγνλνη επηιέμνπλ λα θάλνπλ κε απηφ» (Ashworth et al., 2007). Οη ζπλδέζεηο 

κεηαμχ ηεο "θιεξνλνκηάο" ηεο "ηαπηφηεηαο" θαη ηεο "ζέζεο"  ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ θαη ηνπ ζθνπνχ. 

 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε θιεξνλνκηά έξρεηαη ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη κεγέζε θαη 

ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη κέξνο απηήο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ηαπηφηεηα 

αλαθέξεηαη ζε έλα πιήζνο αλζξψπηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε εζληθφηεηα, ε 

γιψζζα, ε ζξεζθεία, ε εξκελεία ηεο ηζηνξίαο. Μφλν έλα κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο 

αλαθέξεηαη ζε ηφπν, ζρεκαηίδνληαο κηα άκεζε ζχλδεζε πνπ ζπλδέεη ηηο θνηλφηεηεο 
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κε κέξε πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή ηεο «ηαπηφηεηαο ηφπνπ». Δπνκέλσο, νη ηξεηο έλλνηεο 

ζπλδένληαη θαη επηθαιχπηνληαη ελ κέξεη. 

Ζ θιεξνλνκηά αληηθαηνπηξίδεη κηα ζχγρξνλε άπνςε, ε νπνία δελ κπνξεί λα αγλνήζεη 

ηηο ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, φπνπ ππάξρνπλ δχν πιεπξέο ζηελ έλλνηα ηεο 

θιεξνλνκηάο. Απφ ηε κία πιεπξά, ε θιεξνλνκηά είλαη έλα πνιηηηζηηθφ πξντφλ πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθεηνπνίεζεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηφπνπ θαη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, είλαη έλαο ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο πφξνο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

εκθαλίδεη δχν πηπρέο.  

ηελ πξψηε πηπρή, ε θιεξνλνκηά απνηειεί κέξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο, ζηε δεχηεξε ηα ηερλνπξγήκαηα 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα, 

δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ 

είλαη ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη ε νηθεηνπνίεζή ηνπ απφ ηελ θνηλφηεηα. πλεπψο, 

θαζίζηαηαη νηθνλνκηθά πνιχηηκε θαη έρεη ην ξφιν ηνπ βαζηθνχ ππνζηεξηθηή άιισλ 

πξντφλησλ, σο παθέην ζπκθσλίαο (package deal). Απηή είλαη ε πεξίπησζε "άκεζεο" 

ή "έκκεζεο ζπλαιιαγήο".  

Ο Harvey (2002), κηιάεη γηα ηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ζρεηηθά κε ην "κνλνπψιην 

ελνίθην". Σν κίζζσκα κνλνπσιίνπ πξνθχπηεη, φηαλ επηηεπρζεί ξνή εηζνδήκαηνο, απφ 

ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ησλ εκπνξεχζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θάπνηα "κνλαδηθά 

θαη κε αλαπαξαγφκελα ραξαθηεξηζηηθά". Οη έκκεζεο πεξηπηψζεηο κνλνπσιηαθψλ 

ελνηθίσλ, εκπνξεχνληαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ε αμία ηνπ νπνίνπ πξνέξρεηαη απφ 

ην φηη ζπλδέεηαη κε εμσηεξηθά πνιχηηκα ζηνηρεία  (εγγχηεηα κε ην θέληξν, ην 

κνλαδηθφ εκπνξεχζηκν πξντφλ θιπ.). Με απιά ιφγηα, κηα γε γίλεηαη πνιχηηκε ιφγσ 

ηεο θεληξηθήο ηεο ζέζεο ή ηεο εγγχηεηάο ηεο ζε κηα ζπγθεληξσκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ άκεζε πεξίπησζε, είλαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πφξνο, δειαδή ε 

ζπγθεληξσκέλε  δξαζηεξηφηεηα  (ρξεκαηνπηζησηηθφ θέληξν) εκπνξεχεηαη απεπζείαο. 

Σν παξάδεηγκα ηνπ Harvey, ζεκαίλεη φηη έλαο Πηθάζν, αγνξάδεηαη σο επέλδπζε 

(άκεζε αγνξά) θαη εκθαλίδεηαη ζε έλα κνπζείν κε κίζζσζε, κε ζθνπφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ (έκκεζε αγνξά). Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζε απηά ηα είδε 

πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο 

ηξφπνπο αγνξάο θαη ζε έλα άιιν είδνο θιεξνλνκηάο  φπσο γηα παξάδεηγκα ην παιάηη 
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ηνπ Μπάθηγρακ, φπνπ ην άκεζν εκπφξην είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν, αιιά νη ζπλέπεηεο 

ηνπ έκκεζνπ εκπνξίνπ ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Ζ «ηαπηφηεηα ηφπνπ» πεξηζηξέθεηαη κεηαμχ δχν πιεπξψλ ηεο θιεξνλνκηάο, επεηδή 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πνιηηηζηηθή πιεπξά θαη παξάγεη ηελ εκπνξηθή αμία. Ζ έλλνηα ηεο 

ηαπηφηεηαο ηφπνπ (place identity) νξίδεηαη σο "εθείλεο νη δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ ηαπηφηεηα ηφπνπ, ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κέζσ ελφο πνιχπινθνπ 

πξνηχπνπ ζπλεηδεηψλ θαη αζπλείδεησλ ηδεψλ, ζπλαηζζεκάησλ, αμηψλ θαη ηάζεσλ 

ζπκπεξηθνξάο, ζρεηηθέο κε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ" (Proshansky, 1978).  

Δπίζεο, έρεη νξηζηεί σο "ππνδνκή ηεο ηαπηφηεηαο πνπ απνηειείηαη απφ θαηαλνεηέο 

γλψζεηο γηα ηνλ θπζηθφ θφζκν ζηνλ νπνίν δεη " (Proshansky et al., 1983). 

Ζ ηδέα ζπλδέεη ηηο μερσξηζηέο έλλνηεο ηνπ "ηφπνπ" θαη ηεο "ηαπηφηεηαο", πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ηφπσλ θαη νκάδσλ. Σνπνζεηεί  ην ζρεκαηηζκφ, 

νκάδσλ, πξνθαιψληαο νξηζκέλα πνιηηηζηηθά ίρλε πνπ θαηαιήγνπλ λα νξίδνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο ηφζν σο άηνκα φζν θαη σο νκάδεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ηφπνη (places) ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζχλδεζή ηνπο κε κηα 

νκάδα (group). Ο ρψξνο κεηαζρεκαηίδεηαη κέζσ παξαδφζεσλ, κλεκψλ, κχζσλ θαη 

αθεγήζεσλ. Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ ηφπνπ, επηβεβαηψλεηαη θαη λνκηκνπνηείηαη απφ ηε 

ζρέζε ηνπ κε ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο θαη εηθφλεο ηνπ παξειζφληνο 

(Ashworth et al., 2007). 

πλήζσο νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη ηηο πφιεηο, φζνλ αθνξά ηηο ηδηφηεηεο ή ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, κηα ππφζρεζε ή θάπνην είδνο ηζηνξίαο. "Σν Παξίζη είλαη εηδχιιην, ην 

Μηιάλν είλαη ζηπι, ε Νέα Τφξθε είλαη ελέξγεηα, ε Οπάζηλγθηνλ είλαη ε εμνπζία, ην 

Σφθην είλαη ε λεπξηθφηεηα, ε Βαξθειψλε είλαη ν πνιηηηζκφο. Απηά είλαη ηα εκπνξηθά 

ζήκαηα ησλ πφιεσλ θαη είλαη αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλα κε ηηο ηζηνξίεο απηψλ ησλ 

ηφπσλ (Anholt, 2006).  

Ζ εηθφλα ελφο ηφπνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ ηδεψλ θαη ησλ 

εληππψζεσλ πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη εθείλνπ ηνπ ηφπνπ. Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ εληειψο δηαθνξεηηθέο εηθφλεο ηνπ ίδηνπ ηφπνπ. Ζ απνζηνιή 

ηεο εηθφλαο είλαη λα εμαηνκηθεχζεη κηα πφιε, λα ηελ μερσξίζεη απφ άιιεο πφιεηο θαη 

λα ηεο δψζεη ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα. Ζ εηθφλα κηαο πφιεο αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν 
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κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ηελ αλαγλσξίδνπλ θαη γηα ηη είλαη γλσζηή ε πφιε. Μηα 

εηθφλα ππνγξακκίδεη ηε δηαθνξά θαη ηελ αηνκηθφηεηα (Virtanen, 1998). Σα νπηηθά 

ζχκβνια έρνπλ θαηαιάβεη ηε ζέζε κάξθεηηλγθ, γηα παξάδεηγκα, ην Βεξνιίλν έρεη ηελ 

Πχιε ηνπ Βξαλδεκβνχξγνπ θαη ε Νέα Τφξθε ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο. Οη εηθφλεο 

κπνξνχλ επίζεο λα κεηαδνζνχλ κέζσ γεγνλφησλ θαη πξάμεσλ (Kotler et al., 1999).  

 

1.5 Branding και πολιηιζηική κληπονομιά δημιοςπγούν κεπδοθόπερ 

θέζειρ 

Μηθξφηεξεο ρψξεο φπσο ε Διιάδα, δελ κπνξνχλ πνηέ λα θεξδίζνπλ έλαλ αγψλα 

ελάληηα ζε κεγαιχηεξεο γηα λα θπλεγήζνπλ ζχγρξνλα νξφζεκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

θαηαιήγνπλ κφλν λα δηαγξάςνπλ ην παξειζφλ θαη ηελ ηνπηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

Αληίζεηα, ζα ήηαλ αζθαιέζηεξν λα βαζηζηνχλ ζε κηα «εμεηδηθεπκέλε» πξνζέγγηζε 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ηεο θιεξνλνκηάο, σο βαζηθφ παξάγνληα 

ηαπηφηεηαο.  

Σν place branding είλαη κηα νιηζηηθή θαη ζηξαηεγηθή ηδέα πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλάπηπμε, επηθνηλσλία θαη δηαρείξηζε ηεο αληίιεςεο ελφο ηφπνπ. Σν place branding 

ζηνρεχεη ζηελ αληίιεςε ηνπ ηφπνπ ζηα κάηηα ησλ θαηνίθσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

επελδπηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ  (TBR et 

al., 2016). 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο ηεο αγνξάο, πξνυπνζέηεη ηελ ηνπνζέηεζε σο "εγέηε", 

"ακθηζβεηία", "νπαδφ". ηελ ηαπηφηεηα ηφπνπ, ε ζηξαηεγηθή απηή δελ πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί άκεζα θαζψο ε ζέζε εγέηε είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα επηηεπρζεί, 

δεδνκέλνπ φηη ην ράζκα κεηαμχ ηζρπξψλ ρσξψλ θαη αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ είλαη 

απίζαλν λα γεθπξσζεί. Ζ ηνπνζέηεζε, σο κηα λίθε, κπνξεί λα είλαη πην ζνθή 

απφθαζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε.  

Ζ έκθαζε ζηελ πξαγκαηηθή ηδηαηηεξφηεηα σο πεξίπησζε "κνλνπσιηαθνχ ελνηθίνπ" 

είλαη ε πξαγκαηηθή επθαηξία απηψλ ησλ ρσξψλ, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ αξθεηή 
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θήκε γηα λα πξναρζνχλ σο εγέηεο. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ παξέρεη "εηθφλεο ηνπ 

ηφπνπ" πνπ είλαη άκεζα εκπνξεχζηκεο, αθνχ είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί κηα ηζνξξνπία θαη κηα ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πξνψζεζεο ηεο δνκεκέλεο θιεξνλνκηάο θαη ηεο εκπεηξίαο ελφο ηφπνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαδφζεσλ, ησλ ρεηξνηερληψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ δεκηνπξγνχλ ηδηαηηεξφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δνκεκέλε θιεξνλνκηά 

πξέπεη λα γίλεη κέξνο κηαο ξεαιηζηηθήο ηεξαξρηθήο αμηνιφγεζεο, γηα λα πξνζαξκφζεη 

ηηο πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο  ζηνλ ηνκέα πνπ αλήθεη. Κάζε έλδεημε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 

ησλ ζηνηρείσλ θιεξνλνκηάο, απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο θαιχηεξεο πξνψζεζεο θαη 

κεηαθξάδεηαη ζε έζνδα. Ζ ηνπηθή θιεξνλνκηά έρεη αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη 

ηελ επεκεξία. Ζ επεκεξία ησλ επηζθεπηψλ ηζηνξηθψλ θέληξσλ έρεη ππνινγηζηεί σο 

ηζνδχλακε κε £ 1.646 αλά άηνκν εηεζίσο (Fujiwara et al, 2014). Απηφ είλαη 

πςειφηεξν απφ ηελ αμία ζπκκεηνρήο ζηνλ αζιεηηζκφ ή ηηο ηέρλεο (£ 1.127 θαη £ 

1.084 αληίζηνηρα). 

Γεληθά, ε θιεξνλνκηά κπνξεί λα εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο:              

 ηελ πξψηε θαηεγνξία, ππάξρνπλ ηα «αζηηθά δηαζηήκαηα», νη 

εγθαηαιειεηκκέλνη ρψξνη πξψελ βηνκεραληθήο ρξήζεο πνπ ρξεηάδνληαη 

ρξήζεηο νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη θαιχηεξα ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Păcescu, 

2012). 

 ηε δεχηεξε θαηεγνξία ηα "αζηηθά φξηα" είλαη πεξηνρέο κε ηζηνξηθή ζεκαζία 

θαη ζχκβνια πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πεξίπαηνη, φρη κφλν γηα λα εληζρχζνπλ 

ηελ εκπεηξία ελφο ηφπνπ αιιά λα βνεζήζνπλ ζηε δηάδνζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζε κεγαιχηεξεο γεηηνληθέο αζηηθέο πεξηνρέο.  

 ηελ ηξίηε θαηεγνξία ηα "αζηηθά κνλνπάηηα" ζπλδένπλ δηάθνξα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο θαηά κήθνο κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο πφιεο, θαζψο 

θσηίδνπλ ηνλ ηζηφ ηεο πφιεο θαη εληζρχνπλ ηελ εκπνξεπζηκφηεηα. 
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1.6  Η θθοπά ηων πολιηιζηικών ζςμβόλων 

Ζ Διιάδα, εκκέλεη ζπζηεκαηηθά λα αλαηξέρεη ζην έλδνμν παξειζφλ ηεο θαη λα 

πξνζπαζεί λα αληιήζεη απφ ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ππεξαμίεο γηα ην κέιινλ, 

ρσξίο φκσο λα πξνζζέηεη ζην έλδνμν απηφ παξειζφλ ζχγρξνλεο εθθξάζεηο θαη κέζα 

(Ννκηθφο, 1997).   

Ζ θζνξά ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπκβφισλ δελ πξνθαιείηαη κφλν απφ ην ρξφλν πνπ 

θαηαζηξέθεη ηελ εμσηεξηθή ηνπο εηθφλα, αιιά επέξρεηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ 

ιφγσ ηεο άθξαηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο. Ζ πξφθιεζε γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη ηηο 

πφιεηο είλαη λα βξνπλ ηξφπνπο λα παξνπζηάδνπλ ηα θιαζηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα ζχγρξνλα, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξακέλνπλ επίθαηξα θαη 

ειθπζηηθά ζε λεφηεξα θνηλά. Απηφ ην έξγν ηεο ζχδεπμεο θιαζηθνχ θαη ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζκνχ, έρεη γίλεη αθφκα πην ζχλζεην ιφγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ (Anholt, 2007).   

Οη παξεκβάζεηο ζε ρψξνπο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ή ζε ηζηνξηθά θέληξα, 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ζηελ αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηηο εγθαηεζηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σαπηφρξνλα δεκηνπξγνχληαη θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

ηδησηψλ θαη ηνπηθψλ Αξρψλ θαη δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο αλαβάζκηζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ ηζηνξηθψλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο πφιεο (Μπηηζάλε, 2004). 

 

1.7 Ανακεθαλαίωζη 

ε απηφ ην θεθάιαην, δηαπηζηψλεηαη φηη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κπνξεί λα γίλεη "ην 

ζεκείν δηαθνξάο" ζηε δεκηνπξγία ηεο ηαπηφηεηαο ηφπνπ γηα ηηο πφιεηο ελ γέλεη θαη ηηο 

κηθξφηεξεο εηδηθφηεξα. Γηα ηηο κηθξφηεξεο πφιεηο, ε θιεξνλνκηά κπνξεί λα 

απνηειέζεη ην θχξην πιενλέθηεκά ηνπο γηα λα βξεζεί "ε κνλαδηθή πξφηαζε πψιεζεο" 

πνπ αλαπηχρζεθε πξνεγνχκελα. Ζ ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο θαη 

θιεξνλνκηάο, ιεηηνπξγεί ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα:  
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Πξψην, ζε κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε θιεξνλνκηά είλαη κέξνο ηνπ δηθηχνπ ηεο 

πφιεο θαη εθφζνλ ε πφιε πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνλ αληαγσληζκφ έλαληη ησλ 

άιισλ, ε θιεξνλνκηά ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηεο. Έηζη, θαηά ηε 

δηαηχπσζε ηεο "επσλπκίαο" (brand) ηεο πφιεο, πξέπεη λα δηαηίζεηαη εχινγν πνζφ ησλ 

πφξσλ γηα ηελ πξνψζεζε απηνχ ηνπ πνιχηηκνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

Γεχηεξν, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη πνιχηηκνο πφξνο απφ κφλε ηεο. Απφ ηελ 

άπνςε ηεο νηθνλνκηθήο πιεπξάο, νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο δαλεηζκέλεο 

απφ ηνλ θφζκν ηεο δηαθήκηζεο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ κε επηηπρία.  

Όηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα θαζηεξσκέλε ηαπηφηεηα, δεκηνπξγείηαη έλα 

brandbook. Απηφ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα εθαξκνζηεί ελ κέξεη ζηελ 

θιεξνλνκηά, δεδνκέλνπ φηη θάζε έξγν αλαθαίληζεο είλαη ην πιένλ θαηάιιειν γηα κηα 

θαηεγνξία ρξήζεσλ. Οη αλαινγίεο ρξήζεσλ πνηθίιινπλ, αλάινγα κε ηελ αζηηθή ζέζε 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζειθχζεη καθξνπξφζεζκα.  

Σξίην, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά βνεζά ζηελ αγνξά άιισλ πξντφλησλ πνπ  

ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε απηήλ. Έηζη, εάλ ιάβνπκε ππφςε, φηη ν ηνπξηζκφο 

αλαδηπιψλεηαη,  ε θιεξνλνκηά ζε πνιχπινθεο ζρέζεηο κε άιια πξντφληα, δηαηίζεηαη 

ζην εκπφξην σο κείγκα "παθέην ζπκθσλίαο" θαη δεκηνπξγείηαη κηα καθξά αιπζίδα 

ζπλεξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

Σηπαηηγικά επγαλεία  διασείπιζηρ ηηρ επωνςμίαρ ηηρ πόληρ 

(city branding) 

 

 

2.1 Διζαγωγή  

Οη πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν άξρηζαλ λα ρηίδνπλ ελεξγά ηα εκπνξηθά ηνπο ζήκαηα. 

Δληνχηνηο γελλάηαη ην εξψηεκα, πψο κπνξεί κηα πφιε λα δεκηνπξγήζεη κηα κάξθα; 

Δίλαη ην ίδην κε κηα κάξθα πξντφλησλ ή κηα κάξθα ππεξεζηψλ; ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη πφιεηο ζεσξνχληαη πεξίπινθα πξντφληα θαη είλαη δχζθνιν λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζρεδηαδφκελα εκπνξηθά ζήκαηα γηα απηέο  (Virtanen, 1998). Οη 

πφιεηο ζηε ζηξαηεγηθή δηαδηθαζία αληηκεησπίδνπλ έληνλν αληαγσληζκφ θαη 

ζεκαληηθφ αξηζκφ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο επσλπκίαο. ηελ 

αθαδεκατθή ινγνηερλία, ε εκπνξία ησλ ζέζεσλ είλαη κηα απφ ηηο κεγάιεο 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ.  

Απηφ ην θεθάιαην επηδηψθεη λα πξνζθέξεη κηα επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο ζηξαηεγηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπνζεζηψλ, πνπ επηηξέπεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα 

ηάζε ηεο κεηαθνξάο αξρψλ απφ ην εκπνξηθφ ζην δεκφζην κάξθεηηλγθ. Ζ ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζε επσλπκίαο ηνπνζεζηψλ, επηδηψθεη ην ζρεδηαζκφ ελφο ρψξνπ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα κηα 

ζπγθεθξηκέλε εηθφλα εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ζπκβαηή κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο πφιεο. Δπηηπγράλεηαη, φηαλ νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο είλαη 
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ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο πφιεηο ηνπο θαη ηθαλνπνηνχληαη νη εθηηκήζεηο ησλ επηζθεπηψλ 

θαη ησλ επελδπηψλ (Kotler et al., 1999). Σν κάξθεηηλγθ πφιεο ρξεζηκνπνηεί ην 

branding, σο κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη εζηίαζε ζηε δηαρείξηζε 

ηνπνζεζηψλ (Warnaby, 2009).  

 

2.2 Η ζημαζία ηηρ ηοποθέηηζηρ (positioning) ζηη διασείπιζη ηος 

brand  

Σν ηζρπξφ branding είλαη αδχλαην ρσξίο ηζρπξή ηνπνζέηεζε. Ζ ηνπνζέηεζε είλαη ν 

ηφπνο ζην κπαιφ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, φηη έλα εκπνξηθφ ζήκα είλαη ν θχξηνο παίρηεο, 

πξέπεη λα νδεγείηαη εμσηεξηθά, λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα 

απνηηκάηαη (Davis, 2000).  

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαζνξίδεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο κάξθαο 

(Guidry, 2011). Ζ έλλνηα ηεο εκπεηξίαο ηεο κάξθαο θαζνξίδεη ηελ εηθφλα θαη απνηειεί 

πνιχηηκε πεγή δηακφξθσζεο ζηάζεσλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ. Ζ εκπεηξία ηεο κάξθαο 

αλαθέξεηαη ηφζν ζην ινγηθφ φζν θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ (Florin et al., 2007).  

Ο Temporal (2002), επηζεκαίλεη φηη ε ηνπνζέηεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο κάξθαο, δηφηη παίξλεη ηηο απηέο πηπρέο ηνπ πξντφληνο θαη ρηίδεη ηα 

άπια κε ηε κνξθή κηαο εηθφλαο ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ. Ζ ηνπνζέηεζε 

(positioning) απφ ζηξαηεγηθή άπνςε, απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν κάξθεηηλγθ κηαο 

δηνηθεηηθήο κνλάδαο θαη θαζνξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νξγάλσζεο εζσηεξηθά, σο 

νδεγφο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εμσηεξηθά σο δείθηεο ηνπ πιαηζίνπ 

ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο.  

Οη Σybout θαη Sternthal (2005), εληνπίδνπλ ηέζζεξα θχξηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο 

ηνπνζέηεζεο: 

 Σελ νκάδα ζηφρν  

 Σν πιαίζην αλαθνξάο  

 Σν ζεκείν δηαθνξάο θαη  

 Σν ιφγν λα πηζηεχνπκε 
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Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο επσλπκίαο (place 

branding), απαηηεί δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία. Σν κέγεζνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

(θάηνηθνη, επελδπηέο -ηνπηθνί θαη παγθφζκηνη, επηζθέπηεο- εζσηεξηθνί & εμσηεξηθνί, 

νη εγέηεο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ε θνηλσλία επξχηεξα), απαηηεί έξεπλα κε ζηφρν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

Οη ζηξαηεγηθέο ηνπνζέηεζεο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε κηα πξνζέγγηζε εμέιημεο, πνπ 

ζα εθηηκάηαη ε έθηαζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο ηνπνζέηεζεο, ππφ ηνλ φξν φηη έρεη 

εθηηκεζεί ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ ζηφρσλ (ζρήκα 2.1).   

 

Σσήμα 2.1  

Εξέλιξη ηηρ ζηπαηηγικήρ ηοποθέηηζηρ 

 

 

Πηγή (Janiszewska, 2012) 

 

Ο θαζνξηζκφο ελφο πιαηζίνπ αλαθνξάο, νξίδεη ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

γίλεη κηα επσλπκία βίσκα. Σαπηφρξνλα, επηηξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη πιεζηέζηεξνη 

αληαγσληζηέο ηεο κάξθαο θαη επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζεκείνπ δηαθνξάο ηνπ 

ζήκαηνο. Όπσο παξαηεξεί ν Gilmore (2002), ε επηινγή ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο ηφπνπ, ην πξντφλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηελ 

πξνεγνχκελε ηζρχ θαη αληίιεςε ηεο κάξθαο, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζέζεσλ ησλ αληαγσληζηψλ.  
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Ζ πιεζψξα ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ ζπκβάιιεη ζην 

γεγνλφο, φηη ε ηνπνζέηεζε έρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία, σο βαζηθφ εξγαιείν ζε θάζε 

ζηάδην δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο: αλαιπηηθφ, πξνγξακκαηηζηηθφ, πινπνίεζεο θαη 

ειέγρνπ, (ζρήκα 2.2). Υξεζηκνπνηείηαη σο ππμίδα γηα ηελ αλάπηπμε, παξά ηηο αιιαγέο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πνιηηηθέο εθινγέο. 

 

Σσήμα 2.2 

Ο πόλορ ηηρ ηοποθέηηζηρ ζε κάθε ζηάδιο ηηρ διασειπιζηικήρ  διαδικαζίαρ  

 

 

 

Πηγή (Janiszewska, 2012) 

 

ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο, ε ηνπνζέηεζε δείρλεη ηηο πεξηνρέο θαη ηα εξεπλεηηθά 

δεηήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ νκάδσλ ζηφρσλ. Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξίδεη επίζεο ηε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ θαη είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ επαιήζεπζε θαη ηεξάξρεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο, κε αλαθνξά ζηε ζπλνρή ηεο ηδέαο ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο. Ζ εθαξκνγή είλαη έλα ζηάδην ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη επεξεάδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηνπνζέηεζεο.  

Ζ ιεηηνπξγία ειέγρνπ, αλαθέξεηαη ζηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπ επηπέδνπ επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ. Οη κεηξήζεηο, αλαθέξνληαη ζηελ 

αληίιεςε κηαο κάξθαο ηνπνζεζίαο ζηα κπαιά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κε ζεβαζκφ ηε 
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ζπκκφξθσζε κε ηηο παξαδνρέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε. Ζ εμεηδηθεπκέλε ρξήζε ηεο 

ηνπνζέηεζεο ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο, θαζνξίδεη κηα ζπλεθηηθή 

εηθφλα, έλα εκπνξηθφ ζήκα. 

Ζ ηνπνζέηεζε, είλαη ε απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε ζχγρξνλε επσλπκία θαη 

επηηξέπεη κηα δηνηθεηηθή κνλάδα λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε, 

ζην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

2.3 Ανηαγωνιζηικό πλεονέκηημα ηηρ πόληρ  

ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, κε ηνλ φξν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, λνείηαη ε ηθαλφηεηα 

ελφο ηφπνπ λα παξάμεη έλα αγαζφ, πην απνηειεζκαηηθά απφ φηη νη ππφινηπνη (Κψηηεο 

et al., 1995). Ο Porter  (1990), ηνλίδεη φηη νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ρψξεο 

ζηηο εζληθέο αμίεο, ζηελ θνπιηνχξα, ζηηο νηθνλνκηθέο δνκέο θαη ζηελ ηζηνξία ηνπο, 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηφπνπ, επνκέλσο θακία 

ρψξα δελ κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθή ζε φινπο ηνπο ηνκείο. χκθσλα κε θνηλά 

απνδεθηή άπνςε, ην θφζηνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηα επηηφθηα θαη νη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο, είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο 

ρψξαο.  

Ο Porter εηζήγαγε έλα κνληέιν, γλσζηφ σο Porters Diamond (ζρήκα 2.3), πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηνπο παξάγνληεο ηνπ εζληθνχ πιενλεθηήκαηνο. Απηφ ην κνληέιν, 

πξνηείλεη φηη ε εζληθή έδξα ελφο νξγαληζκνχ, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν είλαη πηζαλφ λα επηηχρεη πιενλεθηήκαηα ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα.  

Απηή ε βάζε δεδνκέλσλ παξέρεη βαζηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ή 

εκπνδίδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο λα δεκηνπξγήζνπλ πιενλεθηήκαηα ζηνλ παγθφζκην 

αληαγσληζκφ. Ο Porter δηαθξίλεη ηέζζεξηο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο: Οη ζπλζήθεο 

ζε κηα ρψξα πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη 

επηρεηξήζεηο νξγαλψλνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη θαη θαζνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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εγρψξηνπ αληαγσληζκνχ.  Δδψ, νη πνιηηηζηηθέο πηπρέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν. ε δηαθνξεηηθά έζλε, παξάγνληεο φπσο νη δνκέο δηαρείξηζεο, ην εζηθφ εξγαζίαο 

ή νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ εηαηξεηψλ, δηακνξθψλνληαη δηαθνξεηηθά.  

 

Σσήμα 2.3  

Το Μονηέλο ηος Porter ‘diamond’  

 

Πηγή (Porter, 1990) 

  

Απηφ πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο. 

Οη ηππηθνί εηαηξηθνί ζηφρνη ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα δέζκεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. Έρνπλ επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

δνκέο ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ. Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ θπξηαξρνχληαη απφ 

ηδηνθηήηεο-δηαρεηξηζηέο ζα ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην.  

Ο Porter, ηζρπξίδεηαη φηη ε εγρψξηα αληηπαιφηεηα θαη ε αλαδήηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κέζα ζε έλα έζλνο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο νξγαληζκνχο λα 

απνθηήζνπλ βάζεηο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ πιενλεθηήκαηνο, ζε κηα παγθφζκηα 

θιίκαθα. Οη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην κνληέιν Porters Diamond 

γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε πιενλεθηήκαηα 
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ηνπ ηφπνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιινπο ζε 

παγθφζκην κέησπν. 

χκθσλα κε ηνλ Porter, νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ πιενλεθηήκαηα ηα 

νπνία επηηξέπνπλ ζηηο βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο ηνπο λα αλαπηχμνπλ κηα ηζρπξή 

αληαγσληζηηθή ζέζε παγθνζκίσο, δηαζθαιίδνληαο πςειέο πξνζδνθίεο, φζνλ αθνξά 

ηελ απφδνζε ησλ πξντφλησλ θαη ηα πξφηππα αζθάιεηαο ή πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο. Ζ αληαγσληζηηθή ηαπηφηεηα πφιεο, ιεηηνπξγεί ζαλ καγλήηεο θαη έρεη 

ηξεηο πηπρέο:  

 ειθχεη θαηαλαισηέο, ηνπξηζκφ, ηαιέληα, επελδπηέο, ζεβαζκφ, πξνζνρή,  

 σζεί αλαπηπμηαθά πνιινχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη  

 έρεη ηε δχλακε λα δεκηνπξγεί ηάμε κέζα απφ ην ράνο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

θεξδίδνπλ ηε θήκε πνπ ηνπο αμίδεη θαη πνπ ρξεηάδνληαη. (Ibid).   

Έξεπλα ηεο Ernst &Young  (2011), έδεημε  φηη ε επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο πφιεο 

πνπ ζέιεη λα γίλεη θαη λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή, εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε πφιε φζν θαη απφ ηελ εγεζία ηεο.  

 

Σσήμα 2.4 

Παπάγονηερ πος ζςμβάλλοςν ζηην ανηαγωνιζηικόηηηα μιαρ πόληρ 

 

Πηγή  ( Ernst & Young, Cities for Citizens, Citizen Today, 2011) 

Ζ ζπλερήο θαη κε επαγγεικαηηζκφ αλάπηπμε ηεο επσλπκίαο (brand) ηεο πφιεο, 

πξνσζεί ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ θαη έρεη σο 

απνηέιεζκα έλα αληαγσληζηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ειθχεη επελδχζεηο.  
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Σα απνηειέζκαηα κηαο επηηπρνχο δηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο, ζπκβάιινπλ ζηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηεο πφιεο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο απηνεηθφλαο ησλ πνιηηψλ 

(Σδνπκάθα, 2005). 

 

2.4 Το πλαίζιο επικοινωνίαρ ηος city branding 

Οη κνληέξλεο ηερληθέο branding, γλσζηέο σο "branding πξνζσπηθφηεηαο" θαη 

"εθδειψζεηο επσλπκίαο", βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Οη ηερληθέο απηέο, έρνπλ ζρεδηαζηεί φρη κφλν γηα λα πξνζειθχζνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο πφιεο, αιιά θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο, κεηαμχ ηνπ ηφπνπ 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζεσξνχληαη σθέιηκα γηα ηελ νηθνλνκηθή ή θνηλσληθή 

αλάπηπμε θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο κάξθαο (Kavaratzis 2008). Ο Kavaratzis, 

μεθηλψληαο απφ ηελ εηθφλα ηεο πφιεο, αλαγλσξίδεη ειεγρφκελνπο ηχπνπο 

επηθνηλσλίαο ηεο πφιεο, (ζρήκα 2.5). 

 

Σσήμα 2.5 

Ελεγσόμενοι ηύποι επικοινωνίαρ ηεο πφιεο 

 

Πηγή, Kavaratzis (2008) 

 

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ην branding ηεο πφιεο ην αληηθείκελν ηεο 

εκπνξίαο πφιεσλ δελ είλαη ε ίδηα ε πφιε, αιιά ε εηθφλα ηεο  θαη ν πνιηηηζκφο 
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αλαγλσξίδεηαη σο ζεκαληηθή δηάζηαζε (Kavaratzis, 2008). Ο ξφινο ηεο θνπιηνχξαο 

ζηελ επσλπκία ηεο πφιεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο, εηδηθά επεηδή ην κάξθεηηλγθ 

ζην ρψξν θαηεγνξείηαη γηα «επηιεθηηθή ρεηξαγψγεζε ησλ ελλνηψλ θαη γηα δεκηνπξγία 

παξάινγσλ παξαδφζεσλ θαη άζρεησλ πνιηηηζκηθψλ κνηίβσλ» (Anholt, 2002). 

Ζ ζεκαζία ηνπ πνιηηηζκνχ επζπγξακκίδεηαη φηαλ ζεσξείηαη φηη είλαη κία απφ ηηο έμη 

βαζηθέο θαηεγνξίεο επηθνηλσλίαο πνπ απνηεινχλ ην εμάγσλν επηθνηλσλίαο ηεο πφιεο 

(ζρήκα 2.6).   

 

Σσήμα 2.6 

Το εξάγωνο επικοινωνίαρ ηηρ πόληρ 

 

Πηγή (Anholt, 2000) 

 

Ο Anholt, (2000), αλαθέξεη φηη νη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ην ρηίζηκν ηζρπξνχ brand 

ηεο πφιεο, είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ έμη ζεκείσλ ηνπ εμαγψλνπ επηθνηλσλίαο  ηα 

νπνία είλαη: 

 Ζ παξνπζία (presence) ηεο πφιεο, δειαδή ε αληίιεςε ησλ θαηνίθσλ θαη 

επηζθεπηψλ γη‟ απηήλ, ε νπνία δηακνξθψλεη ηελ εμσηεξηθή εηθφλα &  

ιεηηνπξγεί ζαλ θηλεηή δηαθήκηζε.  
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 Ο ηφπνο (place) ηα πιηθά θαη άπια ζηνηρεία (ην θιίκα, ην πεξηβάιινλ, νη 

ππνδνκέο, ηα ηζηνξηθά κλεκεία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο).  

 Οη άλζξσπνη (people) νη ηθαλφηεηεο θαη νη θηινδνμίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

ηνπηθφ κέγεζνο θαη δεκηνπξγνχλ δπλαηφηεηεο γηα ηνπξηζηηθή, επηρεηξεζηαθή, 

πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή αληαιιαγή. Υσξίο αλζξψπνπο κία πφιε είλαη απιά 

έλα άδεην ηνπίν (Anholt, 2007).    

 Σα πξναπαηηνχκελα (prerequisites) ελφο ηφπνπ ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηηο βαζηθέο παξνρέο ζε ππνδνκέο 

(ζρνιεία, λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ηθαλνπνηεηηθά κέζα κεηαθνξάο θιπ.).  

 Ο παικφο (pulse) ηεο πφιεο πνπ νξίδε, εάλ ε πφιε είλαη ελδηαθέξνπζα κε ηελ 

έλλνηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαζθέδαζεο θαη κε ηελ χπαξμε μερσξηζηψλ 

ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα βησζνχλ.  

 Ζ δπλακηθή ηεο πφιεο (potential), ε νπνία εθθξάδεη ηηο δπλεηηθέο νηθνλνκηθέο 

θαη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο εληφο ηεο πφιεο (πξνζηηφ πεξηβάιινλ γηα 

εμεχξεζε εξγαζίαο, γηα επελδχζεηο, εθπαίδεπζε).  

Ζ απνηειεζκαηηθή θαη ηζφξξνπε δηαρείξηζε ησλ έμη παξαγφλησλ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηε ζσζηή θαη ζεηηθή εηθφλα κηαο πφιεο. εκαληηθφ παξάγνληα 

απνηεινχλ επηπιένλ, ε ππνκνλή θαη νη θνηλνί ζηφρνη ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ 

(stakeholders) ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ place branding. 

 

2.5 Σηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ επωνςμίαρ (branding) ηηρ πόληρ  

Ζ ζηξαηεγηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο αγνξάο, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πέληε 

ζηάδηα (Kotler, 2000):  

ηάδην 1 - Έιεγρνο ζέζεο: Ο έιεγρνο ζέζεο ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

παξαγφλησλ έιμεο ελφο ηφπνπ, ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ (θαηαλεκεκέλνη ζε 

αλψηεξνπο, ακνηβαίνπο θαη αδχλακνπο αληαγσληζηέο) θαη ησλ ηάζεσλ θαη 



21 

 

θνηλσληθψλ εμειίμεσλ.  Ζ swot αλάιπζε, είλαη έλα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία 

ειέγρνπ ηφπνπ. 

ηάδην 2 - Όξακα θαη ζηφρνη: Ζ αλάπηπμε ελφο νξάκαηνο θαη ζηφρσλ ζα κπνξνχζε 

λα βαζηζηεί ζε ζελάξην-ζθέςεο γηα λα πξνβιέςεη, πψο έλα κέξνο πξέπεη λα κνηάδεη 

κεηά απφ 20 ρξφληα. Σα ζελάξηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πξνβιεκαηηζκφ 

ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ 

ζηφρσλ. 

ηάδην 3 - ηξαηεγηθή δηαηχπσζε: Μηα ζηξαηεγηθή δηαηχπσζε ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ελφο ηφπνπ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρία εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο. 

ηάδην 4 - ρέδην δξάζεο: Σα ζρέδηα δξάζεο νξίδνπλ ηηο επζχλεο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πξνζεζκηψλ. 

ηάδην 5 - Δθαξκνγή θαη έιεγρνο: Δηήζηα αλαθνξά ζην επξχ θνηλφ θαη ζε 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο θνηλφηεηαο, είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν ζε απηφ ην ζηάδην. 

 

2.6 Mάπκεηινγκ ηόπος  (Place marketing) 

Δίλαη ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή, νη πξνζπάζεηεο κάξθεηηλγθ λα μεθηλνχλ θαη λα 

ηειεηψλνπλ κε δηαθεκηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη πξνζπάζεηεο branding ηεο πφιεο 

λα αξρίδνπλ θαη λα ηειεηψλνπλ κε νπηηθά ζηνηρεία, φπσο ηα ινγφηππα θαη ηα 

ζπλζήκαηα. Σν branding πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κηα νινθιεξσκέλε ζπλερήο 

δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη κε φιεο ηηο άιιεο πξνζπάζεηεο κάξθεηηλγθ (Ashworth & 

Kavaratzis, 2009). χκθσλα κε ηνπο Kotler et al. (1999), ην κάξθεηηλγθ πφιεσλ 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Αλάπηπμε ηζρπξήο θαη ειθπζηηθήο ζέζεο θαη εηθφλαο 

 Καζνξηζκφ ειθπζηηθψλ θηλήηξσλ γηα ηνπο ζεκεξηλνχο θαη δπλεηηθνχο 

ρξήζηεο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. 

 Παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε απνηειεζκαηηθφ θαη πξνζβάζηκν ηξφπν. 
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 Πξνψζεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ησλ δηαθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ 

ηφπνπ 

Ζ νηθνδφκεζε ελφο επηηπρεκέλνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηεο πφιεο, έρεη επίδξαζε ζε 

έλα επξχ θάζκα πεδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνψζεζεο 

ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ηνπξηζκνχ, ησλ εζσηεξηθψλ επελδχζεσλ, ηνπ 

branding ησλ εμαγσγψλ, ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηνπ αζιεηηζκφ, ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο (Anholt, 2007).  

ε αληίζεζε κε ην εκπνξηθφ κάξθεηηλγθ πξντφληνο, ε δεκηνπξγία δεμηνηήησλ ζε 

ζέκαηα θιίκαθαο, απαηηεί ηελ ελεξγφ ππνζηήξημε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

νξγαληζκψλ, νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη πνιηηψλ, (Kotler, 2000).  Μηα νκάδα 

ζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθήο ηνπνζεζηψλ κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζε ηέζζεξηο επξείεο 

ζηξαηεγηθέο, (πίλαθαο 2.1). 

 

Πίνακαρ 2.1 

Εικόνερ και μάπκεηινγκ θέζεων 

 

Πηγή,  Kotler  (2000) 

 

Σν εκπνξηθφ ζήκα ηεο πφιεο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη, σο κηα κνξθή νκπξέιαο πνπ 

θαιχπηεη πνιινχο ελδηαθεξφκελνπο θαη αθξναηήξηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πξνηάζεηο 
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αμίαο ηεο πφιεο, δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

εκπνξία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ (Kavaratzis & Ashworth, 2005).  

Οη Ashworth θαη Kavaratzis (2009), ππνδειψλνπλ φηη είλαη δπλαηφλ λα πηνζεηήζνπκε 

κηα θηινζνθία branding γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφιεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 

εξγαιεία θαη ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο εθφζνλ πξνζαξκνζηνχλ απηά ηα 

εξγαιεία θαη ηα κνληέια ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πφιεσλ. Ζ 

νξγάλσζε ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εκπνξία ελφο ηφπνπ, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ 

ηα κέξε πην ειθπζηηθά απεπζχλεηαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ, 

(πίλαθαο 2.2): 

 

Πίνακαρ 2.2  

Οι αγοπέρ-ζηόσοι ηων marketers 

 

Πηγή (Kotler et al., 1993 & Kotler et al., 1999) 

 

Αθφκε θαη κηα κηθξή ρψξα, κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηε θπζηθή ηεο νκνξθηά, ζε 

πνιηηηζκηθά ζχκβνια, ηζηνξία θαη δηάζεκα πξφζσπα, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, 

πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θαη άιια αμηνζέαηα. Έλα κέξνο, 

εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλζξψπηλε ζέιεζε, ηελ ελέξγεηα, ηελ αλάπηπμε 

θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ, ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, ηελ αλαθαηαζθεπή αζηηθνχ ηζηνχ 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ, ην δπλακηθφ, ην θιίκα θαη ηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο. Ζ εηθφλα ελφο ρψξνπ πξέπεη λα είλαη έγθπξε, ξεαιηζηηθή πηζηεπηή, 
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απιή θαη δηαθξηηηθή (Kotler, 2000). Κάζε ηφπνο πξέπεη λα δηαηππψζεη έλα ζπλδπαζκφ 

πξνζθνξψλ θαη παξνρψλ πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, επελδπηψλ θαη επηζθεπηψλ (Kotler et al., 1999). Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εκπνξηθή πξνψζεζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηεο πφιεο, απαηηείηαη 

ε πηνζέηεζε νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο, δεδνκέλνπ φηη νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ην 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ε θιεξνλνκηά θαη νη ππνδνκέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο δηαθνξνπνίεζεο (Trueman, et al., 2007). 

Σν κάξθεηηλγθ πφιεσλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κνξθή ζρέζεο κεηαμχ ηνπηθψλ 

αξρψλ θαη ηνπηθνχ επξχηεξνπ θνηλνχ, (ζρήκα 2.7). ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη 

γηα ηελ επηθνηλσλία, κεηαμχ πνιηηψλ κε θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηελ 

πξνζέιθπζε εμσγελψλ επελδχζεσλ, απαζρφιεζεο ή πειαηψλ (Ashworth & 

Kavaratzis  2009). 

 

Σσήμα 2.7  

Επίπεδα μάπκεηινγκ ηόπος 

 

Πηγή (Kotler et al., 1999) 

 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κάξθεηηλγθ, μεθηλά απφ ηελ ππφζεζε φηη ην κέιινλ είλαη 

ζε κεγάιν βαζκφ αβέβαην. Μέζσ ζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθψλ, νη ρψξνη κπνξνχλ λα 
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δεκηνπξγήζνπλ κηα κνλαδηθή πξφηαζε πψιεζεο (Kotler et al., 1999). Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε πφιε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, ζρεδηαζκνχ, 

πινπνίεζεο θαη ειέγρνπ πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ κεηαβαιιφκελνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αληίδξαζε ζηηο κεηαβαιιφκελεο επθαηξίεο θαη απεηιέο.  

Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα ζαθήο καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή, φπνπ ηα 

ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα απνδίδνληαη ζην κέγηζην θαη ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο 

γηα λα βειηησζνχλ νξηζκέλεο αδπλακίεο. Δίλαη απαξαίηεην, λα επηιεγνχλ νη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα θάζε νκάδα ζηφρν θαη λα νξηζηνχλ βαζκνί 

ζεκαληηθφηεηαο ζε κεκνλσκέλνπο παξάγνληεο. εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε 

κηαο ηαπηφηεηαο κάξθαο είλαη κηα απηναλάιπζε ηεο κάξθαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Οη ηνκείο έξεπλαο πεξηιακβάλνπλ, (ζρήκα 2.9) ηελ ηξέρνπζα εηθφλα ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ηελ θιεξνλνκηά ηεο κάξθαο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο 

αδπλακίεο ηεο κάξθαο, ηελ ςπρή ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη ηε δηαζχλδεζε κε άιιεο 

κάξθεο (Aaker, 2010). 

 

Σσήμα  2.9 

Σηπαηηγική ανάλςζη ηος brand 

 

Πηγή (Aaker, 2010) 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ δειψζεσλ γηα ην ηη πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη ην εκπνξηθφ ζήκα θαη 

ε ππφζρεζή ηνπ ζηνπο πειάηεο, απνηειεί ζηξαηεγηθή πξννπηηθή. Σα ζήκαηα πξέπεη 
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λα επηιέγνπλ αγνξέο θαη ηελ νηθνδφκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ην κέιινλ. Ζ 

ζηξαηεγηθή κάξθαο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη 

ζεκαληηθνί γηα θάζε νκάδα ζηφρν θαη λα νξίζνπλ βάξε ζεκαληηθφηεηαο, φηαλ 

ζπλδπάδνπλ αμηνινγήζεηο απφδνζεο θαη επίπεδα ζπνπδαηφηεηαο.  

Μηα αλάιπζε πειαηψλ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη κηα αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ησλ 

πειαηψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη αλεθπιήξσηεο αλάγθεο. Ζ αλάιπζε αληαγσληζηψλ 

εμεηάδεη ην εκπνξηθφ ζήκα ηεο εηθφλαο θαη ηεο ζέζεο θαη ησλ ηζρπξψλ θαη ηξσηψλ 

ζεκείσλ ησλ θπξηφηεξσλ αληαγσληζηψλ. 

Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ πφιεσλ, είλαη φηη νη άλζξσπνη είλαη, ζε θάπνην βαζκφ, πξφζπκνη 

λα αιιάμνπλ γλψκε ζρεηηθά κε ηηο κάξθεο πξντφλησλ, σο απνηέιεζκα ηεο θαιήο 

δηαθήκηζεο θαη κάξθεηηλγθ.  

Όηαλ ε εηθφλα κηαο πξνσζεκέλεο πφιεο αιιάδεη πξνο ην θαιχηεξν, δελ νθείιεηαη ζην 

κάξθεηηλγθ θαη ηε δηαθήκηζε παξά αληαλαθιά κηα πξαγκαηηθή αιιαγή πνπ ζπλέβαηλε 

ζηηο ζπλζήθεο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο επθαηξίεο ηεο πφιεο. Σν κάξθεηηλγθ θαη ε 

δηαθήκηζε βνεζνχλ ηνλ θφζκν λα πξαγκαηνπνηήζεη απηέο ηηο αιιαγέο, ιίγν πην 

γξήγνξα απφ φ, ηη ίζσο ζα είραλ θάλεη δηαθνξεηηθά. Ζ δηαθήκηζε θαη ην κάξθεηηλγθ 

δελ κπνξεί πνηέ κηα θαθή πφιε λα ηελ θάλεη λα θαλεί θαιή (Anholt, 2006).  

 

2.7 Το δίκηςο Σσέζεων διαμόπθωζηρ Brand  

Ζ Graham Hankinson (2004), έρεη αλαπηχμεη έλα κνληέιν brand ρψξνπ, πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο επσλπκίαο κηαο πφιεο (ζρήκα 2.10).          

Σν κνληέιν επσλπκίαο Grahan Hankinson, απνηειείηαη απφ ηε βαζηθή κάξθα θαη 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δπλακηθψλ ζρέζεσλ ηεο κάξθαο:  

 ζρέζεηο θαηαλαισηψλ  

 ζρέζεηο πξσηνβάζκηαο ππεξεζίαο  

 ζρέζεηο κέζσλ θαη  
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 ζρέζεηο ππνδνκήο ηεο κάξθαο  

Απηέο νη ζρέζεηο εληζρχνπλ ηελ εκπεηξία ηεο κάξθαο θαη εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πξννδεπηηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

δηθηχσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

Σσήμα 2.10 

Το δίκηςο ζσέζεων ηος brand 

 

Πηγή, (Hankinson, 2004) 

 

Ζ επηηπρεκέλε επσλπκία, εμαξηάηαη απφ ην επξεκαηηθφ κάξθεηηλγθ πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο επελδχζεηο ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζθνξά ηεο πξνζθεξφκελεο εκπεηξίαο. Ζ επέλδπζε επαξθψλ 

θεθαιαίσλ, εμαζθαιίδεη ηελ ελίζρπζε ησλ αμηψλ θαη ηεο θαηαλάισζεο ησλ βαζηθψλ 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ.  

Ο ππξήλαο ηεο κάξθαο αληηπξνζσπεχεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο, ην πξφηππν 

επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο ηεο κάξθαο. Μπνξεί λα είλαη ην φξακα ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ νξγαλψζεσλ θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ηξία ζηνηρεία: ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ηελ ηνπνζέηεζε  θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηνπνζέηεζε θαζνξίδεη 
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ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο κάξθαο κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ κνλαδηθή. 

Ωζηφζν, ε ηνπνζέηεζε ζεκάησλ εμαξηάηαη απφ ηηο απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, ηα νπνία επεθηείλνπλ θαη εληζρχνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

βαζηθνχ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Ζ πξνζσπηθφηεηα ηεο κάξθαο ζπλππάξρεη ιεηηνπξγηθά, ζπκβνιηθά θαη βησκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Hankinson, 2004). Σα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ brand 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.3. 

 

Πίνακαρ 2.3 

Σηοισεία ηηρ πποζωπικόηηηαρ brand 

 

Πηγή (Hankinson, 2004) 

 

Σν ηξίην ζηνηρείν ηνπ ππξήλα κάξθαο είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Σφζν ε 

πξνζσπηθφηεηα φζν θαη ε ηνπνζέηεζε πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

έηζη ψζηε ε ππφζρεζε λα είλαη αιεζηλή θαη νη ππνζρέζεηο λα κπνξνχλ λα 

επαλεμεηαζηνχλ 
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2.8 Ανακεθαλαίωζη 

Ο Kotler, πξνηείλεη φηη νη πφιεηο ζα πξέπεη λα θάλνπλ φηη θαη νη επηρεηξήζεηο, ην 

επνλνκαδφκελν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αγνξάο. Μία πφιε αληηκεησπίδεη ηελ 

πξφθιεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζαλ έλα ζχζηεκα ην νπνίν απνξξνθά ηηο δνλήζεηο θαη 

πξνζαξκφδεηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο λέεο εμειίμεηο θαη επθαηξίεο πνπ 

δπλεηηθά παξνπζηάδνληαη ζην κηθξν θαη καθξνπεξηβάιινλ ηεο. Ζ θαζηέξσζε ελφο 

ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ, ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ, ζα επηηξέπνπλ ζηελ πφιε λα 

δηεξεπλά ην ελαιιαζζφκελν πεξηβάιινλ θαη λα αληηδξά επνηθνδνκεηηθά ζηηο 

επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ θαηά θαηξνχο παξνπζηάδνληαη.  

Βαζηθφ, ινηπφλ, κέιεκα είλαη λα αλαδεηρζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα ζηα νπνία έλαο 

ηφπνο ππεξηεξεί, εάλ ππάξρνπλ, ελψ εάλ δελ ππάξρνπλ, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

θαη λα απνηειέζνπλ ζπζηαηηθφ ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο θαη ζπλαθφινπζα, λα 

ζπκβάινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν city branding, κπνξεί λα νδεγήζεη αθελφο 

ζηνλ εληνπηζκφ λέσλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη αθεηέξνπ ζε δηαθνξεηηθή, 

επσθειέζηεξε δηαρείξηζε ησλ ήδε γλσζηψλ.  

Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο ηεο πφιεο, απαηηεί ηε ζπλέξγεηα 

ησλ ηδησηψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο θαιχηεξεο εηθφλαο ηεο 

πφιεο. Κχξην έξγν ηνπο, είλαη ε ζπλερηδφκελε  δηεξεχλεζε ηεο εηθφλαο ελφο ηφπνπ 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνηλψλ θαη ζηφρεπζε ζε ζπγθεθξηκέλα αθξναηήξηα, 

ηνπνζεηψληαο ηα αμηνζέαηα, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηζπκεηήο εηθφλαο θαη ηελ 

επηθνηλσλία ησλ αμηνζέαησλ κε ηηο νκάδεο ζηφρνπο (Kotler, 2000). 



30 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

 

Το πολιηιζηικό  brand ηηρ Αθήναρ και Σηπαηηγική 

Γιασείπιζη ηος brand 

 

3.1 Διζαγωγή  

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία, ππνδειψλεη φηη ε ζηξαηεγηθή επσλπκίαο (branding) ησλ 

Δπξσπατθψλ πφιεσλ, βαζίδεηαη ζηελ πνιηηηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, Deffner 

θαη Metaxas (2005). Μηα απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ησλ πφιεσλ 

ζηνλ νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ, είλαη ε ζπλνιηθή ηνπο εηθφλα ην "branding ηεο 

πφιεο". Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Αζήλαο, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε, ε νπνία νινθιεξψλεηαη 

ζηελ επσλπκία ηεο κεηξνπνιηηηθήο Αζήλαο.  

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζνχλ νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ "branding" ηεο 

πφιεο ηεο Αζήλαο θαη ζα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε 

δηακφξθσζε εκπνξηθήο επσλπκίαο ηεο πφιεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ηεο 

επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο, θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.   

 

3.2 Μηηποπολιηική πεπιοσή Αθηνών 

Ζ κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαιχπηεη ζήκεξα επέθηαζε 2.929 km2 κε 

πιεζπζκφ 3.75 εθαηνκκχξηα. Δλψ ήηαλ ήδε πξσηεχνπζα, ε πφιε ππέζηε πεξίνδν 

ηαρείαο αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνχ κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν κε 

ξπζκνχο αλάπηπμεο έσο θαη 8% ην ρξφλν. Μεηαμχ 1951 θαη 1981, ν πιεζπζκφο ηεο 

αζηηθήο πεξηνρήο ππεξδηπιαζηάζηεθε, απφ 1.379.000 ζε 3,027,090 θαηνίθνπο 

(Gospodini, 2002). Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε έληαμε ζηελ ΔΔ ην 1981 έθεξαλ 
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λέεο επελδχζεηο θαη πηζηψζεηο πνπ αχμεζαλ ην επίπεδν δσήο. Ζ καδηθή θαηαζθεπή 

θαηνηθηψλ άιιαμε γξήγνξα ην ραξαθηήξα ηεο Αζήλαο, επηβάιινληαο έλα ζχγρξνλν 

αιιά κεξηθέο θνξέο ηπραίν ραξαθηήξα. Γεκηνπξγήζεθε λέα ππνδνκή, φπσο σο 

δεκφζηα ζπγθνηλσλία, αιιά ε αλάπηπμε ήηαλ ρανηηθή κε πνιιαπιαζηαζκφ ηεο 

πνιπθαηνηθίαο. Ζ πφιε έρεη ζήκεξα εμειηρζεί ζε κηα κεηξφπνιε κε πιεζπζκφ ζρεδφλ 

ηέζζεξα εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο  (HSA, 2012), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη πάλσ 

απφ ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο δεη ζήκεξα ζηελ Αζήλα. 

Ζ κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο, κεηά ηε ζπλέλσζε Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ, 

ρέδην Καιιηθξάηε (λ.3852/10), έρεη πεξίπνπ εμήληα (66) Γεκνηηθέο αξρέο θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο ζπλεξγαζίαο, θαηαπλίγεηαη απφ ηηο αδπλακίεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη 

ηελ έιιεηςε ζπληνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ζε Μεηξνπνιηηηθφ επίπεδν. ηηο ιίγεο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ππάξρνπλ ζπλεξγαηηθέο δνκέο (Οιπκπηαθνί Αγψλεο 2004), 

πξφθεηηαη γηα ad hoc δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο.  

Σν πξψην ρσξνηαμηθφ ζρέδην κε έλα κεηξνπνιηηηθφ φξακα εγθξίζεθε ην 1985, θαη 

ζεκείσζε κηα θηιφδνμε πξνζπάζεηα λα πεξηνξίζεη ηελ εμάπισζε, λα κεηψζεη ηηο 

θνηλσληθέο δηαθνξέο θαη λα εληζρχζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φια απφ 

ζεζκηθή θαη θαλνληζηηθή άπνςε. Ωζηφζν, ε επηινγή ηεο Αζήλαο σο πφιεο ππνδνρήο 

ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, ζήκαηλαλ φηη ν κεηξνπνιηηηθφο ρσξνηαμηθφο 

ζρεδηαζκφο, ήηαλ παξαθάκπηνληαο ππέξ επεηγφλησλ θαη κεγάισλ αλαγθψλ ππνδνκήο. 

Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο θαηέιεμαλ λα είλαη κηα ρακέλε επθαηξία γηα έλα 

καθξνπξφζεζκν κεηξνπνιηηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην. Γέθα ρξφληα κεηά, ε ζπδήηεζε 

γηα ηελ κεηξνπνιηηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο Αζήλαο έρεη δελ νδήγεζε ζε θαλέλα 

ζεκείν. 

  

3.3 Γιασείπιζη ηος city branding ζηην Αθήνα  

Πφιεηο φπσο ε Ηζπαλία θαη ε Νέα Εειαλδία δηακφξθσζαλ branding, επεηδή έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη  φηη ε επσλπκία είλαη κηα ηζηνξηθή δηαδηθαζία. ηελ Διιάδα, ε πην 

εκθαλήο απφδεημε γηα ηελ χπαξμε ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ, ήηαλ νη δηαθεκηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη απφ αζηάζεηα θαη αζπλέπεηα 

(SETE, 2004). Απφ ην 1991 έσο ην 2004, ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ έρεη 
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ρξεζηκνπνηήζεη νθηψ δηαθνξεηηθά ινγφηππα θαη δέθα δηαθνξεηηθά ζπλζήκαηα 

(Kavaratzis, 2008).  

Μέρξη ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ην 2004, ε Αζήλα δελ κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί ζε 

δεκνηηθφηεηα κε άιιεο Δπξσπατθέο πφιεηο, ιφγσ ηεο θαθήο εηθφλαο θαη ελ κέξεη 

επεηδή ε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο δελ ήηαλ αλεθηή (Zografos, & Deffner, 2007).  Απφ 

ην 2010 ε Διιάδα, βηψλεη κηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθή θξίζε. Μηα ζεηξά απφ ιάζε 

ζπλέβεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε Αζήλα δελ θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη ηελ 

εηθφλα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο.  

Μηα εηθφλα κηαο θαιά δνκεκέλεο πφιεο, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο 

ζηνπο επηζθέπηεο, πνπ δηαηεξεί ηαπηφρξνλα κηα ηζρπξή ζέζε ζηε Γηεζλή πνιηηηζηηθή 

ζθελή. Ζ έιιεηςε καθξνπξφζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε δηαηήξεζε απηήο ηεο 

εηθφλαο ήηαλ πξνθαλήο, παξφηη ζεσξήζεθε θαιφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα πεξαηηέξσ 

πξφνδν ηεο Αζήλαο. ηελ Αζήλα, ην ζηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ γηα ηελ εηθφλα ηεο 

πφιεο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθφξσλ εηαίξσλ, δελ είλαη πξνθαλήο (Kavaratzis, 

2008).  

Σν branding ηεο πφιεο δελ κπφξεζε λα πάξεη θεληξηθή ζέζε ζηελ αηδέληα ηεο 

Αζήλαο, θαζψο ε εκπεηξία απφ ηελ νξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, 

δελ είρε δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο αιιαγήο 

επσλπκίαο  (Beriatos & Gospodini, 2004). Ζ Αζήλα, ζε αληίζεζε κε ηε Βαξθειψλε, 

δελ αθνινχζεζε καθξνπξφζεζκα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή, φζνλ αθνξά ηελ εηθφλα 

γηα ηελ νιπκπηαθή θιεξνλνκηά, παξά ην γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγία λέσλ θηηξίσλ, 

φπσο ην Νέν Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο, ε πξνψζεζε γεγνλφησλ - π.ρ. ην Φεζηηβάι 

Αζελψλ - θαη ε ζχγρξνλε ππνδνκή κεηαθνξψλ, ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζειθχζνπλ 

ελδηαθέξνλ (Gospodini, 2009).  

Ο ηνπξηζκφο ηεο Αζήλαο ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη κεηά ην 2004, αθήλνληαο 

αλεμεξεχλεηεο δπλαηφηεηεο , φπσο ε πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Αζήλαο 

θαη ε λέα πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα (Boukas et al., 2012). Απηφ δελ απνηειεί 

έθπιεμε, δεδνκέλνπ φηη ε Αζήλα παξέρεη απιψο απηέο απαηηήζεηο γηα ηελ 

ππνζηήξημε εκπεηξηψλ θαη αδπλαηεί λα αλαπηχμεη έλα δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ ιφγσ 

αδχλακεο εζληθήο πνιηηηθήο θαη νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πφιεο. Δκπλεπζκέλεο 

ελέξγεηεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ιφγσ ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 
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θαη δελ απνηεινχλ κέξνο ζχλζεηνπ πξντφληνο. Σν πξφβιεκα ηεο Αζήλαο είλαη φηη ε 

δηαρείξηζε θαη ε εκπνξία ησλ πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ, θαίλεηαη λα είλαη αλεπαξθήο θαη 

αδχλακε λα θζάζνπλ ζηε δπλακηθή ηεο πφιεο ζε φξνπο επηζθεπηψλ θαη εζφδσλ 

(Asprogerakas, 2007).  

ηε ζηξαηεγηθή αλζεθηηθφηεηαο ηεο Αζήλαο γηα ην 2030, ππνγξακκίδεηαη φηη ε 

Αζήλα ζα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ έλα εκπνξηθφ ζήκα ηεο πφιεο κε ζηφρν έλα πνην  

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ηφζν γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο θαη 

ηνπο επηζθέπηεο. Απηή ε δξάζε αλαθέξεηαη ζε κηα καθξνπξφζεζκε, νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηηο απνθάζεηο παξέκβαζεο κάξθεηηλγθ πνπ ζα απμήζνπλ ηε ζέζε ηεο 

Αζήλαο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο, επηζθέπηεο θαη 

πνιίηεο, δεκηνπξγψληαο λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. 

Ωο κεηανιπκπηαθφο πνιηηηζηηθφο πξννξηζκφο, ε πφιε έρεη ζπγθεληξψζεη πνιιά γηα 

ηε δηνξγάλσζε κεγάισλ παγθφζκησλ εθδειψζεσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζειθχζνπλ επελδπηέο ζηελ πφιε. Ο Psarros (2011), αλαθέξεη φηη ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ brand, ε Αζήλα έρεη επηθεληξσζεί ζηελ πξνψζεζε ηεο πφιεο, σο κεηξνπνιηηηθή 

πεξηνρή, κε παξάθηηεο πεξηνρέο θαη βνπλά γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ εηθφλα ελφο 

ζχγρξνλνπ πνιηηηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

 

3.4 Πποζπάθεια διαζύνδεζηρ αζηικών πεπιοσών με απσαιολογικούρ 

σώποςρ  

Ζ δεκηνπξγία ελφο δεκηνπξγηθνχ ζπκπιέγκαηνο αζηηθψλ πεξηνρψλ κε 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, είλαη βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο γηα ηελ εηθφλα ηεο 

πφιεο. Όηαλ αθνινπζείηαη έλα γεληθφ ζρέδην, δεκηνπξγηθνχ ζπκπιέγκαηνο θαη ε 

εγεζία είλαη ζαθήο, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε παξαθνινχζεζε 

ζηξαηεγηθήο branding είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε. Όηαλ φκσο απηέο νη ζπζηάδεο – 

ζπκπιέγκαηα εκθαλίδνληαη απζφξκεηα ρσξίο ζηξαηεγηθή, νη αξλεηηθέο εηθφλεο είλαη 

δχζθνιν λα απνθεπρζνχλ. 



34 

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο νδνχ Πεηξαηψο, φπνπ ε έιιεηςε θνηλψο 

απνδεθηνχ νξάκαηνο γηα απηφ ην ηκήκα ηεο Αζήλαο, δελ επέηξεςαλ ηελ πξνψζεζε 

κηαο λέαο εηθφλαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ πνιηηηζηηθφ ηεο κεηαζρεκαηηζκφ. Παξά ηελ 

πξνζνρή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ην πξφζθαην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ, ε 

κεηαηξνπή βξίζθεηαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην, ην ελδηαθέξνλ έρεη κεηαηνπηζηεί πξνο 

ηα κέηξα εγθιεκαηηθφηεηαο θαη επηηήξεζεο.  

Ζ ελνπνίεζε ησλ Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο Αζήλαο, επεξέαζε ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ παιηνχ θέληξνπ ηεο πφιεο θαη δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο γηα κηα λέα 

εηθφλα ζηελ Αζήλα. Σν έξγν απηφ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο γχξσ πεξηνρέο, 

δεκηνπξγψληαο λέεο νδηθέο δηαδξνκέο κε κεγάιε νξαηφηεηα ησλ αξραίσλ ζπκβφισλ 

ζηελ πεξηνρή. Απηφ αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ, αιιά θαη ηνλ ραξαθηήξα 

απηψλ ησλ πεξηνρψλ.  

 

3.5 Οπγανιζμοί Γιασείπιζηρ ηος branding ζηην Αθήνα 

Ζ Μεηξνπνιηηηθή Αζήλα, σο πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, απνηειεί έδξα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Ηδξπκάησλ θαη Οξγαληζκψλ πνπ ελεξγνχλ εθπξνζσπψληαο ηε 

ρψξα θαη αθνινπζνχλ ηελ θπβεξλεηηθή γξακκή δηαρείξηζεο ηεο επσλπκίαο 

ηεο πφιεο. Ζ αζελατθή θνπιηνχξα είλαη δπλακηθή, πνηθίιε θαη εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζα. Μνπζεία, γθαιεξί, ηδησηηθά ζπιινγέο, ζέαηξα, παξαζηάζεηο 

θαη αλαδπφκελεο θαιιηηέρλεο, φια ζέηνπλ ην ζεκάδη ηνπο ζηελ πνιηηηζηηθή 

ηαπηφηεηα ηεο πφιεο 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο βαζηθνχο παίθηεο πξνβνιήο ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο, 

αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά: 

 Γεδνκέλνπ ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Αζήλαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο σο 

πξσηεχνπζαο ηεο ρψξαο, ε Γεκνηηθή Αξρή αληηιακβάλεηαη ηνλ πνιηηηζκφ σο 

ζεκειηψδε πξνηεξαηφηεηα θαη σο θεληξηθφ άμνλα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ζε Γηεζλή επίπεδν. ηα πιαίζηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο Αλζεθηηθφηεηαο ηεο Αζήλαο γηα ην 2030, ε Αζήλα πηνζεηεί έλα 

θνηλφ φλνκα θάησ απφ ην ινγφηππν θαη ηελ νιηζηηθή ηαπηφηεηα «This is 

Athens». Ζ πφιε πξννδεπηηθά, θιηκαθψλεη ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-
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ηδησηηθνχ ηνκέα., κε ζεκαληηθνχο επελδπηέο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πφιεο. Ζ 

ζχκπξαμε, Athens Tourism Partnership (ATP), απνηειεί θνηλή πξνζπάζεηα 

ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ, ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ θαη ηεο Aegean 

Airlines θαη ζπζηάζεθε κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο Αζήλαο, σο ζχγρξνλν 

πνιηηηζηηθφ πξννξηζκφ.  

Τπφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ιεηηνπξγνχλ θνξείο πνπ επηζπκνχλ ηελ 

δηάζσζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λεφηεξεο 

πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο ηάζεηο, ρσξίο σζηφζν ζπλεθηηθή πνιηηηθή 

επσλπκίαο  (Π.Ο.Γ.Α, ΔΑΣΑ, Γίθηπν Πνιηηηζκνχ Αζελψλ (ACN). Σν ίδξπκα 

Πνιηηηζκνχ, ηαχξνο Νηάξρνο, ρξεκαηνδνηεί ην πξφγξακκα Rethink Athens θαη 

φρη κφλν, κε ζθνπφ ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. 

 Σν Φεζηηβάι Αζελψλ θαη Δπηδαχξνπ, ιεηηνπξγεί ζην θνηλφ, σο ν βησκαηηθφο 

θαζξέθηεο ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο. Σν θεζηηβάι, είλαη κηα 

δεκφζηα-ηδησηηθή ζπλεξγαζία πνπ θέξλεη ζε επαθή ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ιανχ (Kavaratzis, 2005).  

 Σν ίδξπκα «Athens Branding» είλαη έλαο ζεζκφο κε ζηφρν "ηελ ππνζηήξημε 

ηεο ζεηηθήο εηθφλαο πνπ απέθηεζε ε πφιε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ θαη ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθήο επσλπκίαο γηα ηελ 

Μεηξνπνιηηηθή Αζήλα. 

Ωζηφζν είλαη εκθαλήο ε έιιεηςε κηαο εληαίαο κεηξνπνιηηηθήο ζπληνληζηηθήο αξρήο. 

Ο ζπληνληζκφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαη φρη κφλν θνξέσλ, είλαη ην βαζηθφ ζεκείν 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε κηαο εληαίαο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο. 

 

3.6 Η Αθήνα ζηο μςαλό ηων επιζκεπηών και ηων καηοίκων 

Πξνεγνχκελε έξεπλα, πνπ δηελεξγήζεθε (Kladou, 2013), δείρλεη φηη νη ηνπξίζηεο 

ηείλνπλ λα επηζθέπηνληαη ηα πην δηάζεκα πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εζηίαζή ηνπο, π.ρ. αλέθεξαλ ην Λνχβξν ζην Παξίζη θαη ηνλ Παξζελψλα ζηελ Αζήλα 

(Stylianou,  Lambert, 2011). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ επεμεξγάζηεθε ε Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή (2013), o Ηεξφο Βξάρνο ηεο Αθξφπνιεο, ην Μνπζείν ηεο 
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Αθξφπνιεο θαη ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Αζήλαο καδί εκθαλίδνπλ ηε 

κεγαιχηεξε  επηζθεςηκφηεηα.  Γελ ππάξρνπλ σζηφζν, ζπιινγηθά δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηελ επίζθεςε ζε πνιηηηζηηθά θεζηηβάι ή εθδειψζεηο, εθηφο απφ ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνθαλή αλεπάξθεηα καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ 

κάξθεηηλγθ επσλπκίαο ηεο Αζήλαο, ε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε, έξημε θσο ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηεο πφιεο, κε βάζε ηα πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζχιιεςε ηεο 

Αζήλαο, σο κνλαδηθήο, ράξε ζηηο επηινγέο λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο, ηα θέληξα 

ηέρλεο, θεζηηβάι θαη γεγνλφηα, ζπκβάιινπλ ζηε ζεψξεζε ηεο Αζήλαο, σο δηάζεκν 

πνιηηηζηηθφ πξννξηζκφ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λα έξρνληαη γξήγνξα ζην κπαιφ 

ησλ επηζθεπηψλ.  

Ωζηφζν νη αληηιήςεηο απηέο, δελ νδεγνχλ ζηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, δειαδή 

ζηελ επίζθεςε επηζηξνθήο, εθηφο εάλ ζπλδένληαη πξψηα κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Γηα ηελ Αζήλα, νη θάηνηθνη ζθέθηνληαη, ηνλ πνιηηηζκφ, ηε 

Γεκνθξαηία ηνλ ήιην θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά κία πφιε κε ειάρηζηνπο ρψξνπο 

πξαζίλνπ, έληνλε ξχπαλζε, γθξάθηηη. Σαπηφρξνλα αηζζάλνληαη θφβν θαη 

εγθαηάιεηςε ζε κηα πφιε πνπ έρεη πιεγεί έληνλα απφ ηελ θξίζε.  Ο Kavaratzis, 

(2005), ηφληζε φηη «ε επσλπκία ηεο πφιεο, έρεη κεγάιε εμάξηεζε απφ ηελ ηαπηφηεηα 

ηεο πφιεο θαη ε Αζήλα είλαη ε δηθή καο ππφζεζε». 

 

3.7 Ανηαγωνίζηπιερ πόλειρ ηηρ Αθήναρ 

Οη πφιεηο πνπ αληαγσλίδεηαη ε Αζήλα ζε επίπεδν πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ, είλαη ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ε νπνία δηαζέηεη ηζρπξά ζχκβνια ρξηζηηαληζκνχ (Αγία νθηά, 

Μεγάιν Παδάξη, Βφζπνξνο) ε Βηέλλε πνπ είλαη νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή 

πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, έρεη πινχζηα ηζηνξηθά κλεκεία, (Όπεξα ηεο Βηέλλεο, 

Δθθιεζία Αγίνπ ηεθάλνπ, Παιάηη ηεο ίζζπ) θαη ην Άκζηεξληακ κε ζπνπδαίν 

πνιηηηζκφ, ζχγρξνλα κνπζεία, γαζηξνλνκία, λπρηεξηλή δσή, πνδειαηνδξφκνπο 

(Μνπζείν Van Gogh, κνπζείν ζχγρξνλεο ηέρλεο, ην ζπίηη ηεο Άλλαο Φξαλθ). 
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Ωζηφζν, ε Αζήλα δελ έθαλε εμεηδηθεπκέλε θαη πνηνηηθή αλάιπζε αληαγσληζηψλ θαη 

επηθεληξψζεθε ζε κεγαιχηεξνπο θαζηεξσκέλνπο παίρηεο (Ρψκε, Βαξθειψλε, Πξάγα) 

αληί ησλ πφιεσλ πνπ αληαγσλίδνληαη ζην ίδην επίπεδν κε απηήλ θαη ήηαλε ήδε 

κπξνζηά ηνπο  (Κσλζηαληηλνχπνιε, Βειηγξάδη θαη Βαιθαληθά έζλε), κε απνηέιεζκα 

λα κε αληαπνθξίλεηαη ε εηθφλα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ έδσζε ζηηο πφιεηο ζην 

ίδην επίπεδν, ην ρξφλν λα αλαπλεχζνπλ (Psarros, 2011). 

 

3.8  Swot analysis για ηο branding ηηρ Αθήναρ  

ηε  Swot  αλάιπζε γηα ην branding ηεο Αζήλαο, δηεξεπλψληαη ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζεκεία, νη κειινληηθέο πξννπηηθέο θαη απεηιέο φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ 

αξζξνγξαθία θαη επηρεηξείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ηξαηεγηθήο Αλζεθηηθφηεηαο γηα ηελ 

Αζήλα (2017): 

SWOT ανάλσζη ηης Αθήνας 

Δσνάμεις   

 Δπλντθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

 Δληαίν αξραηνινγηθφ θέληξν πνπ ζπλδέεηαη κε παξάθηηεο πεξηνρέο 

 Κεληξηθνί Πνιηηηζκηθνί ρψξνη δηαζπλδεκέλνη κε ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν 

 Ηζρπξά ηνπξηζηηθά πεξηνπζηαθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία 

 Αλαγλσξίζηκα αξραηνινγηθά ζχκβνια παγθνζκίσο  

 Σνπνζεζίεο θπζηθήο νκνξθηάο πνπ ζπλδένληαη κε ηζηνξηθά κλεκεία 

 ηξαηεγηθή γεσπνιηηηθή ζέζε, πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο  

 Πνηθίιεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα δηαζθέδαζε, γαζηξνλνκία 

 Πξσηνβνπιίεο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ κε επίθεληξν ηα ηνπηθά ζέκαηα 

Προκλήζεις 

 Αμηνπνίεζε Ηζηνξηθψλ κλεκείσλ  
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 Αμηνπνηήζηκνη λένη ζηαζκνί ηνπ κεηξφ κεηαθίλεζεο ζε παξαζαιάζζηεο 

πεξηνρέο  

 Γεκηνπξγία Μεηξνπνιηηηθήο πληνληζηηθήο Αξρήο branding ηεο πφιεο 

 Αμηνπνίεζε λενθιαζζηθψλ θελψλ θηηξίσλ 

 Δλαιιαθηηθή πνιππνιηηηζκηθή πφιε, ζπλδπαζκφο εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ 

 Αμηνπνίεζε πνιπιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο 

Αδσναμίες 

 Ζ Αζήλα είλαη παξάιιειε κάξθα ζηελ Διιάδα  

 Με ζηνρεπκέλε επηινγή αληαγσληζηψλ πφιεσλ    

 Αδπλακία καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο αλάδεημεο ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο πφιεο 

 Αδπλακία αμηνπνίεζεο ηεο ζεηηθήο εηθφλαο απφ ηελ Οιπκπηάδα ηνπ 2004 θαη 

εθκεηάιιεπζεο ηεο Οιπκπηαθήο θιεξνλνκηάο 

 Γπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πφιεο 

 Γπζθνιία πξνζέγγηζεο ηεο ζηξαηεγηθήο branding, ζε αξκνλία κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο ρψξαο θαη ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο  

 Έιιεηςε εληαίαο κεηξνπνιηηηθήο ζπληνληζηηθήο αξρήο  

 Οηθνλνκηθή χθεζε , αξλεηηθφ θνηλσληθν-πνιηηηθφ θιίκα 

 Υακειoί πξνυπνινγηζκνί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επσλπκίαο 

 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο θξαηηθψλ & ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηελ επηβνιή 

ζηξαηεγηθψλ θαη πάξα πνιιέο δηνηθεηηθέο αξρέο 

Απειλές 

 Σαρεία αλάπηπμε ησλ αληαγσληζηψλ (Κσλζηαληηλνχπνιε, Πξάγα) 

 πλερήο δηαξξνή εγθεθάισλ ζην εμσηεξηθφ 

 Τπνβαζκηζκέλεο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο  

 Δπηδείλσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, θαηλφκελα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ,  
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 Αχμεζε ησλ πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ θαη ηεο βίαο 

 Ρνέο πξνζθχγσλ παγηδεχνληαη ζηελ πφιε 

 Αλεπαξθήο δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ππνβάζκηζε δεκφζησλ ρψξσλ 

 Γθεηνπνίεζε πεξηνρψλ ηνπ θέληξνπ, πςειή εγθιεκαηηθφηεηα (έθζεζε ηεο 

Eurostat θαηαηάζζεη ηελ ρψξα 8ε ζε εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε ) 

 

3.9 Πποηάζειρ ζηπαηηγικήρ ζσεδιαζμού επωνςμίαρ (Branding) ηηρ 

πόληρ  

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ εληαίαο ζηξαηεγηθήο branding, 

παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά, πξνηάζεηο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ branding, φπσο 

ππνγξακκίδνληαη ζηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο αξζξνγξαθίαο θαη κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

ππφςηλ ζην ζρεκαηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ brand:  

 Ζ "επσλπκία εθδειψζεσλ", είλαη κία απφ ηηο ζχγρξνλεο, ηερληθέο branding. 

Οη εθδειψζεηο επσλπκίαο, βαζίδνληαη φρη κφλν ζηελ πξνζέιθπζε ηεο 

πξνζνρήο θαη ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο ηεο πφιεο, αιιά θπξίσο ζηελ αχμεζε 

ησλ δεζκψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πφιεσλ, πνπ ζεσξνχληαη σθέιηκα 

γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο πφιεο (Virtanen, 1998). Σν 

δεηνχκελν είλαη λα βξνχκε ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε εηθφλεο, ηζηνξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα ζπκβάλησλ γηα λα 

θαηαγξάςνπκε ηελ πξνζνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη λα νηθνδνκήζνπκε ην 

εκπνξηθφ ζήκα (Brown et al., 2002).  

 Ο πνιηηηζκφο, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ν αζιεηηζκφο, κπνξνχλ λα 

δψζνπλ ζηηο πφιεηο, πινχην, αμηνπξέπεηα, ζεβαζκφ ζην εμσηεξηθφ θαη 

πνηφηεηα δσήο ζην εζσηεξηθφ (Anholt, 2002). Ζ νηθνδφκεζε ηεο κάξθαο 

κέζσ βαζηθψλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, βαζίζηεθε ζηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ επσθεινχληαη απφ ηηο εθδειψζεηο απηέο 

(Hankinson, 2004). 
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 Οη πφιεηο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ επψλπκεο γηα αηψλεο, κφλν απφ έλα 

γεγνλφο (Anholt, 2007). Σν Βεξνιίλν θέξδηζε δεκνηηθφηεηα επεηδή έρεη 

δηαηξεζεί ζην παξειζφλ, κε κε θπζηνινγηθφ ηξφπν ιφγσ ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο 

πνιηηηθήο. Ζ δξακαηηθή ηζηνξία, έγηλε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εηθφλαο ηνπ 

Βεξνιίλνπ (Virtanen, 1998). 

 Οπνηαδήπνηε πξφηαζε ζηξαηεγηθήο πξέπεη λα είλαη ζσζηή θαη λα εμειηρζεί ζε 

εθζηξαηεία καθξνπξφζεζκεο επσλπκίαο. Σν ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο, πξέπεη 

λα αληηθαηνπηξίδεη κηα ππφζρεζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο. Ζ 

πξσηνηππία πξέπεη λα είλαη βηψζηκε, πηζηεπηή θαη ζρεηηθή (Morgan & 

Pritchard, 2002).  

 Οη εκπεηξνγλψκνλεο,  κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ κηα απνηειεζκαηηθή εηθφλα 

ελφο ηφπνπ, κε ηξία εξγαιεία: ζπλζήκαηα, ζέζεηο, ζέκαηα θαη νπηηθά ζχκβνια 

ή ζπκβάληα θαη πξάμεηο. πλήζσο, νη δεκηνπξγνί εηθφλσλ αλαπηχζζνπλ έλα 

ζιφγθαλ ή κηα ζχληνκε θξάζε.  

  Έλα άιιν εξγαιείν branding, είλαη ε ηνπνζέηεζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο, ζε 

εζληθφ θαη δηεζλή ρψξν, σο ρψξνο γηα ζπγθεθξηκέλν ηχπν δξαζηεξηφηεηαο ή 

σο βηψζηκε ελαιιαθηηθή ηνπνζεζία. θαη θαηαιήγεη λα είλαη ζπλνιηθφ φξακα 

ηνπ ηφπνπ.  

3.10  Ανάπηςξη δεξιοηήηων ζηπαηηγικήρ brand 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε επσλπκία ηεο πφιεο ν Psarros (2011) επηζεκαίλεη νξηζκέλεο 

δεμηφηεηεο γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο ζηξαηεγηθήο branding πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα 

ηελ πφιε: 

 Ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ηεο ηαπηφηεηαο επσλπκίαο, ηθαλφηεηα λα βιέπεη ην 

branding σο θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα εθζηξαηεία κάξθεηηλγθ.  

 Ηθαλφηεηα αλάπηπμεο κνλαδηθήο ηαπηφηεηαο κάξθαο, ε πφιε δελ πξέπεη λα 

αληηγξάθεη ζηξαηεγηθέο απφ άιιεο πφιεηο, ελψ παξάγεη ην εκπνξηθφ ηεο ζήκα 

(π.ρ. Ρνπκαλία).  

 Ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Γελ έρεη λφεκα λα 

δηνξγαλψλνληαη ηεξάζηηεο εθδειψζεηο πνπ απαηηνχλ πνιιά ρξήκαηα θαη ζα 
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κπνξνχζαλ λα θέξνπλ πνιινχο επηζθέπηεο. Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ 

ρξεηάδνληαη απηά ηα γεγνλφηα, δελ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ κηα απφδνζε 

επέλδπζεο γηα ηελ πφιε. 

 Ηζρπξή δέζκεπζε απφ ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

επσλπκίαο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην εκπνξηθφ ζήκα (θίλεηξα).   

 Γεκηνπξγία ζπλεξγαζίαο κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπ branding & 

 Απνθαζηζηηθή εγεζία  

 

3.11  Σηπαηηγικέρ πποηάζειρ (Branding) για ηην Αθήνα  

Ζ Αζήλα ζα πξέπεη λα νξγαλψζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζηε βάζε λα ππεξληθήζεη ηηο 

αδπλακίεο, λα απνηξέςεη ηηο απεηιέο, λα εθκεηαιιεπηεί ηηο πξνθιήζεηο θαη λα 

δηαηεξήζεη ηα ηζρπξά αλαγλσξίζηκα ζηνηρεία (Γεσξγφπνπινο Ν., 2013). 

ηφρνο είλαη νη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ λα επηιέμνπλ ηελ Αζήλα κε λέεο πξννπηηθέο, 

αγλνψληαο ηελ έσο ζήκεξα ζηεξεφηππε εηθφλα. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά πξνηάζεηο, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο 

κειέηεο θαη ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο ηεο 

πφιεο: 

 Οη δηάθνξεο δνκέο θαη νη γξαθεηνθξαηίεο πνπ απνζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε, πξέπεη λα εμνπδεηεξσζνχλ (Landry & Bianchini, 1995). 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε θνηλή ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ηνπ ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ θνξέα (ηνπηθέο αξρέο, πξεζβεπηέο, επψλπκνη) λα απεπζχλεηαη ζε 

Γηεζλέο αθξναηήξην. Υσξίο εηαηξηθέο ζρέζεηο, ε πξνψζεζε ηεο πφιεο είλαη 

ζνβαξά εμαζζελεκέλε (Baker, 2007).   

 Μηα λέα, επεθηεηλφκελε ζηξαηεγηθή γηα ην branding ηεο πφιεο, κε ην ζχλζεκα 

«ηεο Αλάιαθξεο Αζήλαο» ηεο επσλπκίαο γεηηνληάο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

κηα θνηλή εηθφλα θαη έλα θνηλφ φξακα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο (Ashworth & 

Kavaratzis, 2005). πρλά ζπγθεθξηκέλεο «πνιηηηζηηθέο γεηηνληέο» 
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αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ηεο πφιεο, πξνβάιινληαο εηθφλεο αλαγέλλεζεο, 

θαη πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο (Κνλζφια, 2011). 

 Μία Μφληκε ζπληνληζηηθή Μεηξνπνιηηηθή αξρή δηαρείξηζεο ηεο επσλπκίαο 

ζα κπνξνχζε λα ηδξπζεί θαη ε Αζήλα, λα ηνπνζεηεζεί σο ζχγρξνλε 

κεηξφπνιε ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Μεζνγείνπ, βαζηθή επξσπατθή 

πχιε εκπνξίνπ θαη θνπιηνχξαο.  

 Ζ παγθνζκηφηεηα ηνπ brand ηεο Αζήλαο θαη ε ηζηνξία ηεο είλαη ηα 

αλαγλσξίζηκα ζηνηρεία ηεο. Ζ ζχγρξνλε γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Αζήλαο 

απνηειεί ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ πεξηνρή. Ζ πξσηεχνπζα ζα πξέπεη 

λα απνθηήζεη δηεζλή ζηξαηεγηθή ζηνλ νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

ηνκέα. 

 Να ελεκεξψλεη ηε δηεζλή θνηλή γλψκε γηα ζεκαληηθά δηεζλή γεγνλφηα πνπ 

πξνάγνπλ ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ (Dinnie, 2008).  

 Να αλαδείμεη πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

αλάδεημε πνιηηηζηηθψλ πεξηνρψλ ζε Διιεληθέο πφιεηο, ήηαλ κάιινλ ηπραία 

θαη δελ αθνινχζεζε θαη εθ ησλ πζηέξσλ θάπνηα ζηξαηεγηθή (Karachalis, & 

Deffner, 2012). 

 Να αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα εκπιέθνληαη νη άλζξσπνη ζην branding. Οη 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο ην 2004, πέηπραλ επεηδή νη ίδηνη νη  Έιιελεο 

ζπληνλίζηεθαλ θαη ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο, γηα λα επηηχρνπλ πξάγκαηα, 

πνπ κφλν νη κεγάιεο ρψξεο κπνξνχλ λα θάλνπλ. Καη απηφ ήηαλ ζεκαληηθφ γηα 

ηελ ςπρνινγία. 

 Να επηθεληξσζεί ζε αληαγσληζηηθέο πφιεηο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 

 Ζ Αζήλα πξέπεη λα δνθηκάζεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ επεξεάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ αληίιεςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νκάδσλ ζηφρσλ (Kotler 

et al, 1999) 

 Απαηηείηαη έλα ζαθέο, κνλαδηθφ, ξεαιηζηηθφ κήλπκα επηθνηλσλίαο ηεο 

Αζήλαο. Μηα κάξθα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη ην δηθφ ηεο κήλπκα πνπ λα 

βαζίδεηαη ζηελ αιήζεηα θαη ζηηο ππάξρνπζεο αμίεο ηεο θπζηθήο θνπιηνχξαο, 

λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πφιε θαη λα κελ θαηαζθεπάδεη κηα ςεπδή ππφζρεζε 

(Virtanen, 1998 & Gilmore, 2002).  
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3.12  Δπιδόζειρ ηος brand και παπακολούθηζη 

Οη επηδφζεηο ηεο επσλπκίαο ηεο Αζήλαο, είλαη θαιέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο αληαγσληζηέο φπσο ε Ρψκε, ε Πξάγα θαη νη επεξρφκελνη πξννξηζκνί 

ησλ Βαιθαλίσλ. Δληνχηνηο, δελ έρεη γίλεη πιήξε αλάιπζε ησλ αληαγσληζηψλ πφιεσλ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αζήλαο, ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ brand, 

πεξηνξίδνληαη ζε ζπλεληεχμεηο ησλ tour operators θαη ζε έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο 

επηζθεπηψλ, γηα ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ επσλπκία ηεο Αζήλαο (Psarros, 2011). 

Οη πεξηνξηζκέλνη πξνυπνινγηζκνί ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο επσλπκίαο, ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε έμππλεο εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, εζηηαζκέλεο ζηνπο εγέηεο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ζηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. 

 

3.13  Ανακεθαλαίωζη 

ην πιαίζην δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο brand, ε Αζήλα, ζε αληίζεζε κε άιιεο πφιεηο 

εκθαλίδεη αλεπάξθεηα καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ επσλπκίαο. Ζ πξνψζεζε κηαο 

λέαο εηθφλαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ πνιηηηζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ, φπσο ε ελνπνίεζε 

ησλ Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο Αζήλαο επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ 

παιηνχ θέληξνπ ηεο πφιεο θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα κηα λέα εηθφλα ζηελ Αζήλα 

(Karachalis & Deffner 2012).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε, ε πφιε ρξεηάδεηαη Μεηξνπνιηηηθή ζπλεθηηθή ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο πνπ 

πξνάγεη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο θαη δίλεη έκθαζε ζηνπο 

πνιηηηζηηθνχο πφξνπο,. Ζ Μεηξνπνιηηηθή Αζήλα κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηα 

ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην brand, κφλν 

εάλ απνδνζεί ε αληίζηνηρε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο γηα λα γίλεη 

πφινο έιμεο επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ θήκε ησλ ηφπσλ είλαη ζπλήζσο πην 
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πεξίπινθε θαη ρηίδεηαη κε πην ηπραίν ηξφπν απφ ηελ εηθφλα ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

εηαηξεηψλ (Anholt, 2007).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Σςμπεπάζμαηα 

 

 

4.1 Διζαγωγή  

Απηή ε εξγαζία μεθίλεζε κε ηελ αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θελψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο δηακφξθσζεο ηνπ brand ζηελ Αζήλα θαη ηε 

ζπκβνιή ηεο δηάζηαζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζην εκπνξηθφ ζήκα γηα ηελ 

πξνζέιθπζε νηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ. Με βάζε ηελ επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία, 

επηρείξεζε ζηε ζπλέρεηα κηα ζπιινγηθή πξνζέγγηζε ζηε ζεσξία θαη ην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ brand ησλ πφιεσλ θαη εζηίαζε ζηελ αλάιπζε ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο, 

σο θέληξν ηνπ πνιηηηζκνχ.  

ε απηφ ην θεθάιαην, επηρεηξείηαη κηα επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο θαη παξαηίζεληαη 

ζπκπεξάζκαηα, πξνβιεκαηηζκνί θαη δπλαηφηεηεο, πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο κειέηεο. 

 

4.2 Σςμπεπάζμαηα  

Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά δίλεη ζηηο πφιεηο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη παξέρεη 

ζηνπο αλζξψπνπο κηα ζχλδεζε κε ην παξειζφλ, κηα αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, κηα 

ηαπηφηεηα. Ζ ηαπηφηεηα, ε θιεξνλνκηά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ θφζκν είλαη φιν θαη πην ζεκαληηθνί. Σα εξεπλεηηθά έγγξαθα, δείρλνπλ φηη ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο θαηαλνεί ηελ αμία ηεο θιεξνλνκηάο, σο πεγή δηαθνξνπνίεζεο θαη 
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αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη αλαιακβάλεη κεγαιχηεξν ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ηνπνζεζηψλ, θαζψο ν δεκφζηνο ηνκέαο επελδχεη ιηγφηεξν. 

ηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ν αληαγσληζκφο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά κεηαμχ 

ησλ πφιεσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο. Μηα πφιε 

κπνξεί λα έρεη έλα εκπνξηθφ ζήκα θαη κηα εηθφλα πνπ εμειίζζεηαη ζε "πνηφηεηα 

ηφπνπ". Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ θαζηεξψλεη ηελ εκπηζηνζχλε ζην ζήκα, ην νπνίν είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηεο πφιεο. ηηο αμίεο ηεο κάξθαο, 

πεξηιακβάλνληαη γεληθφηεξα νηθνλνκηθέο πηπρέο, πηπρέο εθπαίδεπζεο θαη πηπρέο 

ππνδνκήο (Herget et al., 2015). 

Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηνπ branding ηεο πφιεο, ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιπζε ησλ 

ηάζεσλ ησλ θηλήηξσλ θαη αλεθπιήξσησλ αλαγθψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 

(πνιίηεο, επηζθέπηεο, επελδπηέο, θνηηεηέο) θαη ζηελ αλάιπζε ηεο ζέζεο ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηεο εηθφλαο ησλ αληαγσληζηψλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ ηζρπξψλ θαη 

ηξσηψλ ζεκείσλ ησλ. εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηαπηφηεηαο κάξθαο ηεο 

πφιεο  είλαη ε απηναλάιπζε (swot) ηεο κάξθαο θαη ε δηαζχλδεζε κε άιιεο κάξθεο 

(Aaker, 2010). 

πγθεληξσηηθά, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, νινθιεξσκέλεο επσλπκίαο ηεο πφιεο, 

βαζίδεηαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη δέζκεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, κε ξφιν ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πφιεο θαη απηφ απαηηεί 

δέζκεπζε θαη νηθνλνκηθή ζπλππεπζπλφηεηα. Σν κάξθεηηλγθ ηφπνπ, είλαη κηα ζπλερήο 

δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη πνιίηεο  θαη παξάγνληεο κε εζληθή θαη δηεζλή επηξξνή 

(Kotler et al., 1999). Οη πφιεηο δελ είλαη νχηε πξντφληα νχηε εηαηξείεο, θαηά ηελ 

παξαδνζηαθή έλλνηα ησλ φξσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ρξεηάδνληαη μερσξηζηή κνξθή 

επσλπκίαο.  

Ο πνιηηηζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζην ρηίζηκν ηεο αληαγσληζηηθήο 

ηαπηφηεηαο κίαο πφιεο, δηφηη ην θνηλφ δελ είλαη ηφζν θαρχπνπην γη‟ απηήλ, φζν είλαη 

απέλαληη ζε εκπνξηθά κελχκαηα. Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο, επηηξέπνπλ ηε ζπλέρηζε θαη αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθά επεξγεηηθήο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ην άπιν πνιηηηζηηθφ θεθάιαην 

απνθηά αλαπηπμηαθή ζπκβνιή, θαζψο αλάγεηαη ζε βάζε αλάπηπμεο νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Ibid.). 
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Ζ εκπνξηθή επσλπκία ησλ πφιεσλ, είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα εθζηξαηεία 

κάξθεηηλγθ, είλαη κηα πνιχπινθε ζηξαηεγηθή δηαδηθαζία, είλαη έλα ρξήζηκν άζξνηζκα 

ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελφο ηφπνπ, ηνπ νξάκαηνο, ηνπ ιανχ ηνπ, ηεο 

ππφζρεζήο ηνπ ζηελ αγνξά.  

 

4.3 Η πεπίπηωζη ηηρ πόληρ ηηρ Αθήναρ 

Σα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο Αζήλαο είλαη αλαγλσξίζηκα παγθνζκίσο. Ζ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ηεο απνηειεί ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Αζήλαο έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη 

ζέινπλ λα δήζνπλ, λα εξγαζηνχλ θαη λα επηζθεθζνχλ ηελ πφιε θαη απνηειεί έλα απφ 

ηα "κνλαδηθά ζεκεία πψιεζεο". Ζ Αζήλα, ρξεηάδεηαη κηα ζεηηθή ηαπηφηεηα πνπ 

κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηελ ππεξεθάλεηα ηνπ ιανχ. Ζ Αζήλα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη 

ζεζκηθά ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, πνπ θξαηνχλ ηελ 

πφιε λα ζηέθεηαη κπξνζηά ζηελ θξίζε. 

Ωζηφζν, ε Αζήλα δελ θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηελ εηθφλα πνπ απέθηεζε ζηνπο 

Οιπκπηαθνχο αγψλεο θαη δελ αμηνπνίεζε ηελ Οιπκπηαθή θιεξνλνκηά, ιφγσ έιιεηςεο 

καθξνπξφζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε δηαηήξεζε απηήο ηεο εηθφλαο θαη 

ραιαξήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθφξσλ εηαίξσλ (Kavaratzis, 2008). Ζ Αζήλα γηα λα 

μαλαγίλεη βαζηθφο παίρηεο πξέπεη λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα εκπιέθνληαη νη 

άλζξσπνη ζην branding. Σν branding, βειηηψλεηαη κφλν φηαλ πιεξνχληαη φιεο νη 

αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, επηζθεπηψλ θαη επελδπηψλ, επεηδή νη άλζξσπνη είλαη απηνί 

πνπ νηθνδνκνχλ ηελ πφιε.  

ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ brand, ε Αζήλα ρξεηάδεηαη λα ζπζηήζεη 

Μεηξνπνιηηηθή ζπληνληζηηθή αξρή πνπ ζα αθνινπζήζεη νιηζηηθή καθξνπξφζεζκε 

ζηξαηεγηθή. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πφιεο, λα 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί κέξνο ησλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ ζεκάησλ θαη ε αμία θαη ν 

ξφινο ηεο θιεξνλνκηάο, λα αλαγλσξίδνληαη ζησπεξά θαη ξεηά. Ζ ιεηηνπξγία ησλ 

αζηηθψλ δεκηνπξγηθψλ ζπκπιεγκάησλ, πνπ ζπλδένπλ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κε 

αζηηθέο πεξηνρέο, εθδειψλεηαη σο απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ γηα ηηο 
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ππνβαζκηζκέλεο γεηηνληέο ηεο Αζήλαο. ην πιαίζην επξχηεξσλ αζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πνιενδνκηθνχ κάξθεηηλγθ θαη επσλπκίαο ηεο 

πφιεο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αιιαγήο θαη γηα ηελ πξφιεςε αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ. 

4.4 Σςμβολή ηηρ μελέηηρ ζε ακαδημαϊκούρ 

Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο κειέηεο, είλαη ε αλάιπζε ηεο πνιηηηζηηθήο αμίαο 

ηεο κάξθαο ηεο πφιεο, πνπ ζπλεηζθέξεη ζηα ζεσξεηηθά ζεκέιηα θαη ηελ πξαθηηθή 

αλάιπζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηεο πφιεο. Μηα άιιε ζεκαληηθή 

δηάζηαζε είλαη ε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά. Δμάιινπ, ε εηθφλα κηαο πφιεο 

επηθνηλσλείηαη ππνγξακκίδνληαο, φρη κφλν ηελ πξνψζεζε ηεο πφιεο αιιά θαη κε ηα 

ππφινηπα κέηξα κάξθεηηλγθ (Ashworth, 2001). Γηα παξάδεηγκα, νη Russo θαη van der 

Borg (2002), αλαθέξνπλ φηη, ζπγθεθξηκέλα απαιά ζηνηρεία ηνπ αζηηθνχ πξντφληνο, 

έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηνπο δηεζλείο ελδηαθεξφκελνπο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ειθπζηηθφηεηαο κηαο πφιεο θαη παξ 'φια απηά, ζπρλά αγλννχληαη απφ ηνπο 

πνιενδφκνπο.  

Ωο εθ ηνχηνπ, ε παξνχζα κειέηε ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ brand θαη απνθαιχπηεη ηελ αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ ελψζεσλ κε ηα 

απηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε επηζπκεηή 

ζπκπεξηθνξά, δειαδή ε αμία ηεο εκπηζηνζχλεο. 

 

4.5 Σςμβολή ζε εμπειπογνώμονερ 

Οη επαγγεικαηίεο ηεο πνιηηηζηηθήο επσλπκίαο ηεο πφιεο ζα βξνπλ ρξήζηκε ηε 

ζηξαηεγηθή ζεψξεζε ηεο κειέηεο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ζηξαηεγηθψλ. χκθσλα κε 

ηνπο Sirgy θαη Su (2000), ε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε θαηάιιειεο εηθφλαο θαη 

πξνζσπηθφηεηαο, έρεη θαηαζηεί δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ηνπνζέηεζε θαη πξέπεη λα εμεηαζηεί πξνζεθηηθά ην επηιεθηηθφ κάξθεηηλγθ ζηφρσλ. 
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Ζ γλψζε ηνπ ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο-ζηφρνπο, ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ  brand ζηηο αλάγθεο ησλ νκάδσλ ζηφρσλ. Ζ πνηφηεηα ηεο 

αηκφζθαηξαο ηεο πφιεο, ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ γλψζεσλ πνπ 

παξέρνληαη, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ πνηφηεηα είλαη ε κφλε δηάζηαζε πνπ 

έρεη δηαξθψο αληίθηππν ζηελ πίζηε. Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη νη νκάδεο ζηφρνη, ηείλνπλ 

λα επηζθέπηνληαη ηα πην δηάζεκα πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα αλεμάξηεηα απφ ηελ εζηίαζή 

ηνπο.  Ωζηφζν, ππνγξακκίδεηαη φηη νη πηπρέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ 

νη εκπεηξνγλψκνλεο, αθνξνχλ ηελ απζεληηθφηεηα, ηελ ςπραγσγία, ηα πνιηηηζκηθά 

ζχκβνια, ηα πνιηηηζηηθά θεζηηβάι θαη ηα θέληξα ηέρλεο.  

Απηφ ζπκβαδίδεη κε ηελ παξαηήξεζε  ησλ Ashworth θαη Page, (2011), φηη πεξηνρέο 

φπσο ην Λνχμνξ θαη ε Πίδα ζα έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη κηα εκπεηξία ζηε δσή ηνπο, 

ελψ ηα πην γεληθεπκέλα πξντφληα πνπ πσινχλ κηα αηκφζθαηξα ή έλαλ ηξφπν δσήο θαη 

φρη ζπγθεθξηκέλε έιμε είλαη πην πηζαλφ λα παξαθηλήζεη επηζθέςεηο επηζηξνθήο. Οη 

ηθαλνπνηεκέλνη επηζθέπηεο ηνπ θεζηηβάι είλαη επαλαιακβαλφκελνη, εθφζνλ ε 

εκπεηξία ηνπο είλαη ε πξνθαλήο επηινγή ηνπο. Δπνκέλσο, γηα ην branding ηεο πφιεο 

ζα πξέπεη λα απμεζνχλ νη ζσζηέο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

αληίιεςεο σο „„κηα πφιε φπνπ κπνξψ λα δήζσ‟‟ . 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη ηνπηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα 

απνδψζνπλ κεγαιχηεξε αμία ζηε ζεκαζία ησλ εθδειψζεσλ επσλπκίαο θαη 

πνιηηηζκνχ. Δπηπιένλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά  εηθφλαο πξέπεη λα αληαλαθινχλ πιήξσο ηα 

κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ κηα πφιε απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Σν εκπνξηθφ ζήκα ηεο Αζήλαο, ζα επηθεληξσζεί ζηηο πξναλαθεξζείζεο πηπρέο θαη ζα 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε απζεληηθέο εκπεηξίεο, δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηεο 

απζεληηθφηεηαο (Buhalis, 2000).  

Ωο εθ ηνχηνπ, παξέρνληαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο  ζηξαηεγηθήο brand θαη ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλ εληζρπζεί ζεηηθά ε δηάζηαζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ζηνηρείνπ, ζα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο άιιεο πηπρέο. 
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4.6 Πποβλημαηιζμοί,  πεπιοπιζμοί  μελέηηρ 

χκθσλα κε ηνλ Anholt  (2003), νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ δχν εκπφδηα 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ place branding: ηελ έιιεηςε ππνκνλήο πξνεξρφκελε απφ ηνλ 

ηεηξαεηή νξίδνληα ησλ πεξηζζφηεξσλ εθιεγκέλσλ πνιηηηθψλ, νη νπνίνη ζέινπλ λα 

επηδείμνπλ έξγν κέζα ζε κία ηεηξαεηία θαη ηελ πνιηηηθή δπζθνιία ζηελ κεηάδνζε ηνπ 

νξάκαηνο ζηνπο εκπιεθφκελνπο πνιηηηθνχο θαη εκπνξηθνχο θνξείο.  

ηελ πιεηνλφηεηα ηεο αξζξνγξαθίαο γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε επσλπκία ηνπνζεζηψλ, 

είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ επσλπκία πξντφλησλ θαη θαλείο δελ ηζρπξίδεηαη φηη κπνξεί 

λα πξνζεγγίζεη θαη ηα δχν θαζήθνληα κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν (Anholt, 2003). 

Δπηπιένλ, απφ ηε ζηξαηεγηθή νκνηφκνξθεο ηνπνζέηεζεο (positioning) ηεο πφιεο. 

πξέπεη λα ππνδείμνπκε, απεηιέο πνπ πξνθχπηνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

ηνπνζέηεζε ηεο κάξθαο πξέπεη λα είλαη θαζνιηθή θαη αξθεηά επξχρσξε γηα λα 

αλαθεξζεί ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

4.7 Δπεκηάζειρ μελέηηρ  

Μηα πην ζχλζεηε θαηαλφεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

επηπηψζεσλ ζηελ αζηηθή αλαλέσζε ησλ πφιεσλ, κεηαθξάδνληαη αξγφηεξα ζε ζεηηθά 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Οπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο, κπνξεί λα 

επηηεπρζεί θαη λα απνηειέζεη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα πεξαηηέξσ κειέηε, κε ζηφρν ηε 

δνθηκή ησλ ζεσξηψλ πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί.  

Ζ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία δηεξεπλά ηε θχζε θαη ην λφεκα ηεο επσλπκίαο, φηαλ 

κεηαθέξεηαη απφ ζπκβαηηθά πξντφληα ζε ηφπνπο. Γελ ππάξρεη απνδεθηφ ζρέδην γηα 

ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ ηδεψλ ζε κέξε, σο κέζν δηαρείξηζεο ηνπνζεζηψλ. Οη ζηφρνη, ηα 

κέζα θαη νη επηπηψζεηο, παξακέλνπλ αφξηζηα δηαηππσκέλνη θαη κφλν ελ κέξεη 

θαηαλνεηνί.  

Τπάξρεη ηαρεία ζπζζψξεπζε εκπεηξίαο σο πξνο ηελ πεξίπησζε, θαζψο νη πφιεηο 

μεθηλνχλ θαη μαλαξρίδνπλ ηηο εθζηξαηείεο πξνψζεζεο ηεο επσλπκίαο, αιιά κέρξη 
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ζηηγκήο, δελ ππάξρεη πιαίζην ζχγθξηζεο πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαηάξηηζε δηδαγκάησλ. 

Κάζε λέα θακπάληα παξακέλεη κνλαδηθή ζηνλ ηφπν πνπ ηελ μεθηλάεη θαη θάζε κία 

επαλαιακβάλεη θαη επαλεμεηάδεη ηε δηαδηθαζία απφ ηα βαζηθά ηεο ζηνηρεία.  

Ζ ίδηα ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πφιεσλ ζήκεξα απνζαξξχλεη ηελ ειεχζεξε 

αληαιιαγή ηδεψλ ή εκπεηξηψλ. Σα θελά κεηαμχ ηεο έλλνηαο θαη ηεο πξαθηηθήο θαη 

κεηαμχ ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο θαη ηεο επσλπκίαο ηνπνζεζίαο, παξακέλνπλ αιιά 

πξέπεη λα γεθπξσζνχλ, πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ελφο 

δπλεηηθά ηζρπξνχ κέζνπ δηαρείξηζεο ηνπνζεζηψλ (Ashworth & Kavaratzis, 2009). 

Σν κάξθεηηλγθ ζέζεσλ επηηξέπεη ηελ θξηηηθή ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα ηάζε ηεο 

κεηαθνξάο αξρψλ απφ ην εκπνξηθφ κάξθεηηλγθ ζην δεκφζην κάξθεηηλγθ. Παξέρνληαο 

κηα ηέηνηα επηζθφπεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ, πεξηγξάθνληαη ζρεηηθά ζέκαηα γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

4.8 Ανακεθαλαίωζη 

Μηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο, απνθαιχπηεη φηη ην πνιηηηζηηθφ 

πιενλέθηεκα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, απφ ηελ άπνςε ηεο άκεζεο επηξξνήο ηνπ ζηελ 

αμία ηνπ brand θαη ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ησλ νκάδσλ ζηφρσλ, εζηηάδεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ρξήζηεο. Σν branding ζπκβαίλεη φηαλ ην θνηλφ κηιάεη ζην 

θνηλφ, φηαλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο κπαίλεη  πίζσ απφ ηε 

ζηξαηεγηθή θαη ην βηψλεη ζηηο  δηθέο ηνπ θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο κε ηνλ έμσ θφζκν. 

Όηαλ νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο γαιβαλίδεηαη γηα λα γίλεη ην επηζηφκην ησλ κηαο ρψξαο, 

ηφηε έρεηε κηα δηαθήκηζε κέζνπ πνπ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ίζν κε ην ηεξάζηην 

έξγν ηεο επηθνηλσλίαο. θάηη ηφζν πεξίπινθν ζε ηφζα πνιιά. Πφζν ζπρλά, γηα 

παξάδεηγκα, έρνπκε αιιάμεη εληειψο ην κπαιφ καο γηα κηα ρψξα απιψο θαη κφλν 

ιφγσ ελφο θαινχ θίινπ πνπ έξρεηαη απφ εθεί. Ο απψηεξνο ζηφρνο ηεο επσλπκίαο ηεο 

πφιεο, ζα πξέπεη λα θηινδνμεί κηα ηέηνηα αίζζεζε ππεξεθάλεηαο θαη ζθνπνχ φηη 

νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο αξρίδεη, ζρεδφλ κε έλζηηθην, λα εθηειεί ηέηνηα πξάμε 

κεηαηξνπήο (Anholt, 2003).  
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Γελλάηαη εληνχηνηο ην εξψηεκα, ην πψο ε επσλπκία ηεο πφιεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηζρπξνχο δεζκνχο θαη λα απνηηκήζεη ζρεδφλ φια φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ 

πφιε, σο κηα ζπκβνιηθή αμία, δίπια ζηε ιεηηνπξγηθή ηεο αμία (Karavatzis & 

Ashworth, 2005). Ζ παξνχζα κειέηε πξνζθέξεη πξνηάζεηο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επσλπκία ησλ πφιεσλ θαη θπξίσο γηα ηνπο αθαδεκατθνχο 

θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο αλάπηπμεο ηεο κειέηεο.   
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