ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Πλοφςια δραςτηριότητα του Δήμου κοπέλου για την τουριςτική
προβολή

Σκόπελοσ, 22 Μαρτίου 2021

Πολφ-επίπεδεσ είναι οι δράςεισ του Διμου Σκοπζλου και τθσ Επιτροπισ Τουριςμοφ με ςτόχο τθν
τουριςτικι προβολι του προοριςμοφ εν όψει τθσ νζασ τουριςτικισ ςεηόν. Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιδιαιτερότθτεσ τθσ εποχισ, ο Διμοσ Σκοπζλου ζχει κζςει το διαδίκτυο και τθν τεχνολογία ςε
προτεραιότθτα, ενϊ ταυτόχρονα παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ ϊςτε να δίνει το ςτίγμα του
προοριςμοφ ςε αγορζσ που εμφανίηουν τάςθ να επανζλκουν ταχφτερα ςτθν κανονικότθτα, όπωσ τθ
Βρετανικι και τθ Γερμανικι. Με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ και ςυνεχίηοντασ τθ ςυςτθματικι
ςυνεργαςία με εξειδικευμζνθ εταιρία ςυμβοφλων μάρκετινγκ, ο Διμοσ και θ Επιτροπι Τουριςμοφ
πραγματοποιοφν ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ ςτα παρακάτω πεδία:
Ενθμερϊνεται και εμπλουτίηεται διαρκϊσ θ νζα τουριςτικι ιςτοςελίδα του Διμου Σκοπζλου που
αναδεικνφει όλεσ τισ διαςτάςεισ του προοριςμοφ https://skopelos.gr/.
Μεταφράςτθκε ςτα Αγγλικά το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ και με ταχφτατουσ ρυκμοφσ «ανζβθκε»
ζγκαιρα ςτο διαδίκτυο προκειμζνου θ Σκόπελοσ να διακζτει για πρϊτθ φορά ςτα χρονικά πλζον,
ζναν πολφ αναλυτικό τουριςτικό διαδικτυακό τόπο ςτα Ελλθνικά και τα Αγγλικά.
Προγραμματίηεται για το επόμενο διάςτθμα θ παραγωγι τριϊν δίγλωςςων τουριςτικϊν βίντεο που
κα αποτυπϊνουν το πολυδιάςτατο τουριςτικό «προϊόν» τθσ Σκοπζλου. Τα βίντεο κα αξιοποιθκοφν
ςε πλικοσ διαφορετικϊν εφαρμογϊν όπωσ ενθμερϊςεισ δθμοςιογράφων και τουριςτικϊν και
πρακτόρων, τθ νζα τουριςτικι ιςτοςελίδα και τθ ςυςτθματικι χριςθ ςτα social media.
Στο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ και προβολισ των κεματικϊν μορφϊν τουριςμοφ, ετοιμάςτθκε υλικό ςτα
Ελλθνικά και τα Αγγλικά με φωτογραφίεσ, χάρτεσ και περιγραφζσ για τισ ποδθλατικζσ διαδρομζσ τθσ
Σκοπζλου.
Το υλικό για τισ ποδθλατικζσ διαδρομζσ ζχει ιδθ καταχωρθκεί ςτθν ειδικι ψθφιακι εφαρμογι
Strava που αφορά τουσ φίλουσ του ποδθλατικοφ τουριςμοφ και ζχει αναρτθκεί ςτο νζο τουριςτικό
website του Διμου μαηί με τθ δυνατότθτα χριςθσ τθσ εφαρμογισ, ενϊ ταυτόχρονα κα αξιοποιθκεί

ςε ςτοχευμζνεσ επαφζσ με επαγγελματίεσ, δθμοςιογράφουσ και ειδικοφσ ςτα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ.
Συνεχίηεται με αμείωτο ρυκμό θ προςκικθ νζων τοπικϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων τθσ Σκοπζλου
με κείμενα και φωτογραφίεσ ςτθν τουριςτικι ιςτοςελίδα χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ
επαγγελματίεσ, ϊςτε να προβάλλονται πλθρζςτερα και ταυτόχρονα μαηί με τον προοριςμό ςτθν
Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι επιχειριςεισ που καταχωροφνται, ςχετίηονται με ζνα εφροσ τουριςτικϊν
δραςτθριοτιτων όπωσ διαμονι, εςτίαςθ – αναψυχι, δραςτθριότθτεσ και τοπικά προϊόντα.
Αναπτφςςονται ςε κακθμερινι βάςθ και με επαγγελματιςμό τα νζα επίςθμα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ του Διμου (facebook, instagram, twitter, pinterest, youtube) που διακζτουν ταξιδιωτικό
περιεχόμενο. Τα social media ζχουν ιδθ ςθμειϊςει ικανοποιθτικζσ επιδόςεισ παρά τθ ςφντομθ
διάρκεια λειτουργίασ (ζνα ζτοσ) και μάλιςτα υπό τισ δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ πανδθμίασ. Οι
διευκφνςεισ ζχουν αναρτθκεί ςτθν τουριςτικι ιςτοςελίδα του Διμου https://skopelos.gr/.
Διαςφαλίςτθκε θ ςυμμετοχι του Διμου ςτισ μεγαλφτερεσ εικονικζσ διεκνείσ τουριςτικζσ εκκζςεισ
του κόςμου χωρίσ κόςτοσ, χάρθ ςτον άμεςο εντοπιςμό ευκαιριϊν και τθν ζγκαιρθ ανταπόκριςθ τθσ
Επιτροπισ Τουριςμοφ. Μετά τθ ςυμμετοχι ςτθν εικονικι Βρετανικι ζκκεςθ WTM Virtual (Νοζμβριοσ
2020), ςειρά είχε θ ολοκλθρωμζνθ ςυμμετοχι ςτθν κορυφαία διεκνι ζκκεςθ τθσ Γερμανίασ ITB
NOW (9-12/3/21) μζςα από προγραμματιςμζνεσ επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ ςτθ Γερμανικι και
ευρφτερα τθν Ευρωπαϊκι αγορά.
Αναδεικνφονται κζματα αςφάλειασ, ποιότθτασ και υγειονομικισ ετοιμότθτασ του προοριςμοφ ςτον
Ελλθνικό Τφπο. Πρόςφατα, εξαςφαλίςτθκε θ παρουςία τθσ Σκοπζλου ςε ειδικό αφιζρωμα με
επιλεγμζνουσ Ελλθνικοφσ προοριςμοφσ που ζχουν μθδενικά ι ελάχιςτα κροφςματα. Το αφιζρωμα
που περιλαμβάνει τθ Σκόπελο δθμοςιεφτθκε ςε ζγκριτα Ελλθνικά Μζςα όπωσ Κακθμερινι, Ζκνοσ,
Real, Πρϊτο Θζμα, In.gr, Zougla.gr, Ναυτεμπορικι, Skai.gr, Star.gr, Athens Voice, Lifo, TheTOC,
Newsbeast, Newsit, Newsbomb, CNN.gr, News.gr, Newpost, Capital, Iefimerida και πολλά ακόμθ ςε
εκνικό και τοπικό επίπεδο.
Διαρκισ είναι θ ενθμζρωςθ φορζων, δθμοςιογράφων, bloggers, τουριςτικϊν πρακτόρων του
εξωτερικοφ ςχετικά με τον προοριςμό και τισ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ. Οι προςπάκειεσ αυτζσ
αποδίδουν όπωσ φαίνεται από τισ πρόςφατεσ αναφορζσ και διακρίςεισ τθσ Σκοπζλου ςε ςθμαντικά
αφιερϊματα και λίςτεσ ςε διεκνι ΜΜΕ με εκατομμφρια αναγνϊςτεσ. Μζχρι ςτιγμισ:


Η Σκόπελοσ ανάμεςα ςτουσ καλφτερουσ Ελλθνικοφσ προοριςμοφσ για τθν ιςτορία και τον
πολιτιςμό τθσ, ςτο δθμοφιλζσ blog του κορυφαίου Tour Operator JET2.



Η Σκόπελοσ ωσ το καλφτερο Ελλθνικό νθςί για τα μοναςτιρια τθσ, ςφμφωνα με τθ διεκνι
Βρετανικι εφθμερίδα Daily Telegraph.



Η Σκόπελοσ ανάμεςα ςτα καλφτερα Ελλθνικά νθςιά για διακοπζσ μετά τθν καραντίνα,
ςφμφωνα με τθν ζγκριτθ Βρετανικι εφθμερίδα Evening Standard.



Η Σκόπελοσ ανάμεςα ςτουσ πζντε ονειρικοφσ Ελλθνικοφσ προοριςμοφσ για γαμιλιο τουριςμό
ςτουσ Σουθδοφσ ταξιδιϊτεσ ςτο blog τθσ διάςθμθσ παρουςιάςτριασ Αλεξάνδρασ Παςχαλίδου
που ζχει εντυπωςιακι απιχθςθ ςτθ Σουθδία.



Η Σκόπελοσ ανάμεςα ςτουσ προτεινόμενουσ προοριςμοφσ τθσ Μαγνθςίασ για διακοπζσ το
2021 χωρίσ ζγνοιεσ, ςφμφωνα με το πρϊτο ςε αναγνωςιμότθτα ταξιδιωτικό περιοδικό τθσ
Σκανδιναβίασ RES.



Η Σκόπελοσ ανάμεςα ςτουσ 20 καλφτερουσ προοριςμοφσ τθσ Ελλάδασ ςτθν εμβλθματικι
Σουθδικι εφθμερίδα Expresssen.

Ταυτόχρονα ςυνεχίηεται θ προςπάκεια για διερεφνθςθ νζων δράςεων προβολισ ςε Ελλάδα και
εξωτερικό που κα ανακοινωκοφν ςτο επόμενο διάςτθμα. Μεταξφ αυτϊν είναι ωσ παράδειγμα ο
προγραμματιςμόσ ταξιδιϊν με δθμοςιογράφουσ και bloggers, ο περαιτζρω εμπλουτιςμόσ του
τουριςτικοφ website και θ ςυμμετοχι του Διμου Σκοπζλου ςτθν κορυφαία εικονικι διεκνι
ζκκεςθ τουριςμοφ του Ιςραιλ IMTM χωρίσ κόςτοσ, λόγω τθσ άμεςθσ ανταπόκριςθσ του Διμου
και τθσ αξιοποίθςθσ των κατάλλθλων ευκαιριϊν.
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