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Τουριστική προβολή Δήμου Σκοπέλου 

Απολογισμός δράσεων  2021



Στόχος της Επιτροπής Τουρισμού ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

προγράμματος προβολής σύμφωνα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και 

τις ανατροπές που δημιούργησε η πανδημία. 

Για τον σκοπό αυτό, εντοπίστηκαν ευκαιρίες προβολής και διερευνήθηκε η αγορά 

ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ-επίπεδο πρόγραμμα για την στοχευμένη προβολή 

σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Απολογισμός Δήμου Σκοπέλου – Τουριστική προβολή 2021



«Χάρτης» ενεργειών τουριστικής προβολής 2021
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Διατηρήθηκε η συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων Τουριστικής 

προβολής προορισμών στα παρακάτω πεδία: 

 Καταγραφή- διερεύνηση του Τουριστικού περιβάλλοντος και του προορισμού.

 Εμπλουτισμός και επέκταση τουριστικού website.

 Δημιουργία ή αναβάθμιση πληροφοριακού υλικού.

 Λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση social media με το κατάλληλο σκεπτικό 
προβολής.

 Διερεύνηση δυνατοτήτων προβολής. 

 Εντοπισμός και υποστήριξη στην υλοποίηση δράσεων προβολής σύμφωνα με 
τις ανάγκες του προορισμού και τις ανατρεπτικές συνθήκες της εποχής 
εξαιτίας της πανδημίας.

Απολογισμός Δήμου Σκοπέλου – Τουριστική προβολή 2021



Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος προβολής προηγήθηκε

Εκτενής και πολυσέλιδη καταγραφή και διερεύνηση του τουριστικού

περιβάλλοντος και του προορισμού μέσα από τη συλλογή και ερμηνεία

στοιχείων. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων που διαμορφώθηκαν για το

2021, προσδιορίστηκαν οι οκτώ κατηγορίες δράσεων για προβολή:

 Τεκμηριώθηκαν και αναλύθηκαν οι κατηγορίες δράσεων προβολής

 Αναπτύχθηκε το κατάλληλο σκεπτικό προβολής

 Ακολούθησε η στόχευση σε αγορές

 Επιλέχθηκαν οι ενέργειες προβολής με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και το

 κατάλληλο περιεχόμενο ώστε να προσεγγίζονται ταξιδιώτες με ειδικά

 ενδιαφέροντα

Καταγραφή- διερεύνηση του Τουριστικού περιβάλλοντος και του 
προορισμού



6Δείγματα εργασίας



7Δείγματα εργασίας



8Δείγματα εργασίας



9Δείγματα εργασίας



10Δείγματα εργασίας



11Δείγματα εργασίας



12Δείγματα εργασίας



13Δείγματα εργασίας



14Δείγματα εργασίας



15Δείγματα εργασίας



16Δείγματα εργασίας



Για την προσέγγιση δημοσιογράφων, bloggers, επαγγελματιών και εκπροσώπων

φορέων δημιουργήθηκε και επικαιροποιήθηκε μέσα στο χρόνο νέα ειδική

παρουσίαση προορισμού στα Ελληνικά και τα Αγγλικά που αναδεικνύει

διαφορετικές διαστάσεις της Σκοπέλου. Η παρουσίαση είναι σε ηλεκτρονική

μορφή και έχει αποσταλεί και αποστέλλεται σε δεκάδες επαγγελματίες, φορείς

και δημοσιογράφους και bloggers με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 Γεωγραφικά στοιχεία του προορισμού

 Στατιστικά τουριστικά στοιχεία

 Φυσικό κάλλος

 Χωριά

 Πεζοπορία – ποδηλασία

 Γαστρονομία – παράδοση

 Γαμήλιος Τουρισμός

 Καταδυτικός Τουρισμός

 Ιστιοπλοΐα

 Τουριστικές υπηρεσίες του προορισμού

Δημιουργία νέου πληροφοριακού υλικού



18Δείγματα εργασίας



19Δείγματα εργασίας



20Δείγματα εργασίας



21Δείγματα εργασίας



22Δείγματα εργασίας



23Δείγματα εργασίας



24Δείγματα εργασίας



Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία για την αλλαγή και τον εμπλουτισμό

κειμένων σχετικά με τη βελτίωση και την ετοιμασία του υλικού, σε δύο εκδοχές

ηλεκτρονική και format, για εκτύπωση σχετικά με νέες χαρτογραφημένες

ποδηλατικές διαδρομές. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιηθήκαν και οι

αντίστοιχες βελτιώσεις στο σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.

Βελτίωση εξειδικευμένου υλικού για ποδηλατικό τουρισμό
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Σε μόνιμο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό χώρο στο διαδίκτυο, έχει «ανέβει» και

εμπλουτίζεται διαρκώς μία τράπεζα πληροφοριών που διατίθεται προς χρήση σε

επιλεγμένους φορείς όπως τα Γραφεία ΕΟΤ και εκπρόσωποι ΜΜΕ. Η τράπεζα

πληροφοριών συμβάλλει στην αμεσότερη επικοινωνία με ανθρώπους – «κλειδιά»

της αγοράς και περιλαμβάνει:

Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής «βιβλιοθήκης» 

Δείγμα εργασίας



Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία για τη δημιουργία τριών μοντέρνων βίντεο.

Το πρώτο βίντεο διάρκειας 3 λεπτών περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες, με

στόχο να αποτυπώσει διαφορετικές διαστάσεις του προορισμού. Το βίντεο έχει

διαφορετικά πλάνα, δείχνει εμπειρίες, ανθρώπινο στοιχείο και είναι διανθισμένο

με συγκεκριμένα σύντομα έξυπνα κείμενα. Οι ενότητες που καλύπτει το βίντεο είναι:

 Περιήγηση στα χωριά

 Παραλίες

 Γαστρονομία - Τοπικά προϊόντα

 Πεζοπορία

 Ποδηλασία

 Θαλάσσια σπορ

 Ιστιοπλοΐα

 Καταδύσεις

 Γαμήλιος τουρισμός

 Θρησκευτικός Τουρισμός

Δημιουργία νέων τουριστικών βίντεο
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Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα από βίντεο. 

Υπάρχει αντίστοιχο βίντεο και στα Αγγλικά
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Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα από βίντεο. 

Υπάρχει αντίστοιχο βίντεο και στα Αγγλικά
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Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα από βίντεο. 

Υπάρχει αντίστοιχο βίντεο και στα Αγγλικά
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Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα από βίντεο. 

Υπάρχει αντίστοιχο βίντεο και στα Αγγλικά
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Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα από βίντεο. 

Υπάρχει αντίστοιχο βίντεο και στα Αγγλικά
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Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα από βίντεο. 

Υπάρχει αντίστοιχο βίντεο και στα Αγγλικά



Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία για τη δημιουργία τριών μοντέρνων βίντεο.

Το δεύτερο βίντεο διάρκειας 3 λεπτών περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες με

στόχο να αποτυπώσει ειδικά τουριστικά «προϊόντα» του προορισμού, σύμφωνα

με τις προτιμήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη. Το βίντεο έχει διαφορετικά πλάνα,

δείχνει εμπειρίες, ανθρώπινο στοιχείο και είναι διανθισμένο με συγκεκριμένα

σύντομα έξυπνα κείμενα. Οι ενότητες που καλύπτει το βίντεο είναι:

 Περιήγηση στα χωριά

 Παραλίες

 Πεζοπορία

 Ποδηλασία

 Θαλάσσια σπορ

 Ιστιοπλοΐα

 Καταδύσεις

 Γαμήλιος τουρισμός

 Θρησκευτικός Τουρισμός

Δημιουργία νέων τουριστικών βίντεο
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Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα από βίντεο. 

Υπάρχει αντίστοιχο βίντεο και στα Αγγλικά
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Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα από βίντεο. 

Υπάρχει αντίστοιχο βίντεο και στα Αγγλικά



39
Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα από βίντεο. 

Υπάρχει αντίστοιχο βίντεο και στα Αγγλικά



40
Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα από βίντεο. 

Υπάρχει αντίστοιχο βίντεο και στα Αγγλικά



Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία για τη δημιουργία τριών μοντέρνων βίντεο.

Το τρίτο βίντεο διάρκειας 1,5 λεπτού διαθέτει θεματικό χαρακτήρα και εστιάζει στις

καταδύσεις και τον τουρισμό περιπέτειας, σύμφωνα με τις σύγχρονες ταξιδιωτικές

τάσεις. Το βίντεο έχει διαφορετικά πλάνα, δείχνει εμπειρίες, ανθρώπινο στοιχείο και

είναι διανθισμένο με συγκεκριμένα σύντομα έξυπνα κείμενα. Οι ενότητες που

καλύπτει το βίντεο είναι:

 Περιήγηση στα χωριά

 Παραλίες

 Γαστρονομία - Τοπικά προϊόντα

 Πεζοπορία

 Ποδηλασία

 Θαλάσσια σπορ

 Ιστιοπλοΐα

 Καταδύσεις

 Γαμήλιος τουρισμός

 Θρησκευτικός Τουρισμός

Δημιουργία νέων τουριστικών βίντεο



42Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα από βίντεο. 



43Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα από βίντεο. 



Μεταφράστηκαν στα Αγγλικά τα κείμενα της τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου

και μεταφέρθηκαν άμεσα και με αξιοπιστία στην ιστοσελίδα του Δήμου.

https://skopelos.gr/en/ στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί και τα νέα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης. Για πρώτη φορά στα χρονικά η ιστοσελίδα

στις μηχανές αναζήτησης.

Πλέον, ο διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει για πρώτη φορά στα χρονικά, όγκο

πληροφοριών στην Αγγλική γλώσσα σχετικά με τις ειδικές μορφές τουρισμού, την

ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση, το φυσικό κάλλος και τις δραστηριότητες.

Λόγω του πλούσιου πληροφοριακού και οπτικού περιεχομένου, χρειάστηκε

μεγάλη φροντίδα καθώς τεχνικά μιλώντας δημιουργήθηκε εκ νέου μια τουριστική

ιστοσελίδα στα Αγγλικά που είναι λειτουργικά και αισθητικά άρτια.

Δημιουργία της τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου στα Αγγλικά

https://skopelos.gr/en/


45Δείγματα εργασίας



46Δείγματα εργασίας



47Δείγματα εργασίας



Προστέθηκαν πληροφορίες για επαγγελματίες του προορισμού στο website με 

κείμενο και φωτογραφικό υλικό.

Χρειάστηκε πολύμηνη καθημερινή επικοινωνία για τη λήψη των πληροφοριών, 

την επεξεργασία και τις διορθώσεις.  

Υπολογίζεται πως προστέθηκαν πάνω από 150 επιχειρήσεις της Σκοπέλου στα 

Ελληνικά και τα Αγγλικά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μεγάλη 

συνδυαστική προβολή σε Ελλάδα και εξωτερικό, τόσο για τον προορισμό όσο και 

για τις τουριστικές επιχειρήσεις σε διάφορες κατηγορίες  και μάλιστα χωρίς να 

έχουν κάποια επιβάρυνση.   

Σε πρακτικούς όρους, η έκταση του νέου περιεχομένου ισοδυναμεί με την 

προσπάθεια για μία νέα πρωτότυπη τουριστική ιστοσελίδα.  

Δημιουργία νέων ενοτήτων  στην τουριστική ιστοσελίδα με
πληροφορίες για πλήθος επαγγελματιών στα Ελληνικά και Αγγλικά
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Για καθεμία από τις παραπάνω επιχειρήσεις, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Αγγλικά
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56
Για καθένα από τα παραπάνω καταλύματα, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Ελληνικά
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Για καθένα από τα παραπάνω καταλύματα, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Ελληνικά
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Για καθένα από τα παραπάνω καταλύματα, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Ελληνικά
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Για καθένα από τα παραπάνω καταλύματα, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Ελληνικά
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Για καθένα από τα παραπάνω καταλύματα, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Ελληνικά
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Για καθένα από τα παραπάνω καταλύματα, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Αγγλικά
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Για καθένα από τα παραπάνω εστιατόρια, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Ελληνικά
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Για καθένα από τα παραπάνω εστιατόρια, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Ελληνικά
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Για καθεμία από τις παραπάνω καφετέριες, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Αγγλικά
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Για καθένα από τα παραπάνω μπαρ, υπάρχει αντίστοιχο 

προφίλ και στα Αγγλικά
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Για καθεμία από τις παραπάνω επιχειρήσεις, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Αγγλικά
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Για καθεμία από τις παραπάνω επιχειρήσεις, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Αγγλικά
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Για καθεμία από τις παραπάνω επιχειρήσεις, υπάρχει 

αντίστοιχο προφίλ και στα Αγγλικά



Επιπλέον της απόδοσης στην Αγγλική Γλώσσα και της προσθήκης μεγάλου 

αριθμού τουριστικών επιχειρήσεων, σε όλη τη διάρκεια του έτους 

πραγματοποιούνταν διαρκής έλεγχος και επικαιροποίηση στοιχείων. Ένα από τα 

πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η προσθήκη των νέων χαρτογραφημένων 

ποδηλατικών διαδρομών στα Ελληνικά και τα Αγγλικά με:

 Κείμενα – περιγραφές 

 Χάρτες – διαδρομές 

 Φωτογραφίες 

 Ανέβασμα και ενσωμάτωση στην τουριστική ιστοσελίδα της εξειδικευμένης 

 ηλεκτρονικής εφαρμογής STRAVA με προφίλ του προορισμού που 
απευθύνεται στους φίλους της ποδηλασίας.

Σημαντικό: Είναι εξαιρετικά σπάνιο να βρει κανείς τουριστική ιστοσελίδα δήμου 

για προορισμό με περιεχόμενο σε τόσο εξειδικευμένο βαθμό. 

Εμπλουτισμός περιεχομένου της ιστοσελίδας στα Ελληνικά και Αγγλικά
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90Για καθεμία από τις παραπάνω διαδρομές, υπάρχει αντίστοιχο προφίλ και στα Ελληνικά



91Για καθεμία από τις παραπάνω διαδρομές, υπάρχει αντίστοιχο προφίλ και στα Ελληνικά



Δημιουργία & Ανάπτυξη των ταξιδιωτικών μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (Social Media)



Δημιουργία & Ανάπτυξη των ταξιδιωτικών μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (Social Media)

Υπάρχει καθημερινή συντήρηση και επικοινωνία με τους followers, ενώ σε 
τακτική βάση και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν πχ πανδημία, 
γίνονται αναρτήσεις στα social media με σκοπό την αποδοτική επικοινωνία 
και την πρόκληση οργανικής ανταπόκρισης στο ταξιδιωτικό κοινό. 

Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένα σύγχρονο αφήγημα στην Αγγλική γλώσσα με 
κύρια προτεραιότητα να γνωρίσουν οι επισκέπτες του προορισμού όχι μόνο 
τις όμορφες παραλίες και τα καθαρά νερά (Sea and Sun) αλλά και το εύρος 
δραστηριοτήτων που προσφέρει ο προορισμός όπως η γαστρονομία, 
ποδηλασία, πεζοπορία, κατάδυση, γάμοι, θαλάσσια σπορ κλπ.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα και εν μέσω 
πανδημίας, ο προορισμός να εξασφαλίσει επιπλέον προβολή μέσα από ένα 
δυναμικό κοινό (followers, φίλους) με ισχυρό engagement - αλληλεπίδραση 
σε όλα τα σύγχρονα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης.



Social Media Ενδεικτικά posts με έμφαση και στις ειδικές 

μορφές τουρισμού στα  Αγγλικά (Σε όλους τους 

λογαριασμούς των Social Media)



Social Media Ενδεικτικά posts με έμφαση στο ανθρώπινο 

στοιχείο/εμπειρία στα  Αγγλικά (Σε όλους τους 

λογαριασμούς των Social Media)
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Για τη στοχευμένη προβολή ενός προορισμού στα Social Media αξιοποιήθηκαν όλα τα 
δημοφιλή κανάλια Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Η προβολή στα Social Media πραγματοποιήθηκε με την μορφή ομπρέλας

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 
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https://www.facebook.com/visitskopelosisland

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

https://www.facebook.com/visitskopelosisland
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https://twitter.com/visit_skopelos

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

https://twitter.com/visit_skopelos
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https://www.instagram.com/visitskopelosisland

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

https://www.instagram.com/visitskopelosisland
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https://www.youtube.com/channel/UCOUwYcsqVp0baof

Dz1Horeg?view_as=subscriber

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

https://www.youtube.com/channel/UCOUwYcsqVp0baofDz1Horeg?view_as=subscriber
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https://gr.pinterest.com/visitskopelosisland/

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

https://gr.pinterest.com/visitskopelosisland/
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Τοποθετήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν τα σύμβολα των social media πάνω στο
επίσημο τουριστικό website του Δήμου Σκοπέλου για αποδοτική διασύνδεση με
σύγχρονους όρους.

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 



Αύξηση για το 2021 +2.450 φίλους παρά 
την πανδημία!!!

Περίοδος : 2021 = + 2.450 facebook likes, υψηλό organic engagement !!!

Ακόμα και σε περίοδο Covid-19, η επίσημη σελίδα του Δήμου Σκοπέλου 
«κέρδισε» επιπλέον 2.450 φίλους!!!

Dates-period01-01-2021 20-12-2021

3.250

5.700

Likes–official 

page

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 



Επίσης το 
engagement σε 
κάθε post για το 
2021 είναι αρκετά 
υψηλό παρά την 
πανδημία!

Υπολογίζουμε έναν 
μέσο όρο 800 
προσεγγίσεις ανά 
post, πολύ υψηλό 
για λογαριασμό 
που 
δημιουργήθηκε 
πριν ένα χρόνο!

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 



Αξιοποίηση των 
εκατοντάδων 
δημοσιευμάτων που 
προέκυψαν για τον 
προορισμό σε 
κορυφαία ΜΜΕ της 
Ελλάδας αλλά και το 
εξωτερικού. 

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 
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Ενδεικτικά Στατιστικά στοιχεία από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 
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Ενδεικτικά Στατιστικά στοιχεία από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 
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Ενδεικτικά Στατιστικά στοιχεία από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 
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Ενδεικτικά Στατιστικά στοιχεία από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 
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Ενδεικτικά Στατιστικά στοιχεία από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 



Ανάπτυξη λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

H επιδημία COVID-19 επηρέασε και την ψυχολογία των ταξιδιωτών/ χρηστών του 
διαδικτύου 

Περίπου 50.000 impressions το 2021 στο Twitter, παρά την 
πανδημία!!!

Ενδεικτικά 

στατιστικά 

στοιχεία στοιχεία 

από τα total 

impressions για 

ένα tweet.
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Ενδεικτικά Στατιστικά στοιχεία από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

Ενδεικτικό της προσπάθειας για υψηλή αλληλεπίδραση
με τους ακολούθους, είναι το υψηλό επίπεδο θεάσεων
όπως για παράδειγμα η παρακάτω επίδοση:
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Ενδεικτικά Στατιστικά στοιχεία από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 



Followers  –

official page

Dates-period

Αύξηση  για το  2021 + 1.300
φίλους, παρά την πανδημία!!!

Περίοδος : 2021 = +1.300 φίλους, υψηλό organic engagement !!!

Ακόμα και σε περίοδο Covid-19, η επίσημη σελίδα του Δήμου Σκοπέλου 
«κέρδισε» επιπλέον 1.300 φίλους!!!

01-01-2021 20-12-2021

2.468

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

1.168



Δημιουργία Stories και Highlights με τα διάφορα αφιερώματα 
σημαντικών ΜΜΕ για τον προορισμό

2Β. Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης 
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Ενδεικτικά Στατιστικά στοιχεία από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 
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Ενδεικτικά Στατιστικά στοιχεία από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 



Δημιουργήσαμε από την αρχή τον συγκεκριμένο λογαριασμό στα social media. 
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα άλμπουμ φωτογραφιών. Σημαντικό ρόλο έχει και 
το engagement (follow, likes). 

Υπολογίζεται ότι την περίοδο από αρχές Ιανουαρίου έως σήμερα, το 
φωτογραφικό υλικό του προορισμού έχει περίπου 5.000 προβολές!

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 
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Ενδεικτικά Στατιστικά στοιχεία από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ανάπτυξη, εμπλουτισμός και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 



Συμμετοχή σε εκθέσεις και workshop.

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Για το 2021, η πανδημία ανέτρεψε τα δεδομένα και σε επίπεδο διεθνών
εκθέσεων, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών να
πραγματοποιηθούν μόνο διαδικτυακά ή να ακυρωθούν εντελώς. Υπό αυτές
τις συνθήκες, έγινε μια μεγάλη υπέρβαση, εντοπίστηκαν έγκαιρα και
αξιοποιήθηκαν κατάλληλα οι ευκαιρίες δωρεάν συμμετοχής του Δήμου
Σκοπέλου σε διαδικτυακές συμμετοχές σε διεθνείς εικονικές εκθέσεις
τουρισμού και τουριστικά workshop που παρείχε ο ΕΟΤ σε περιορισμένο
αριθμό ενδιαφερομένων τηρώντας σειρά προτεραιότητας.



Συμμετοχή σε εκθέσεις.

Δωρεάν συμμετοχή στην κορυφαία εικονική έκθεση τουρισμού της Γερμανίας ITB
NOW 2021 με συναντήσεις με δημοσιογράφους, bloggers και επαγγελματίες.

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021



Συμμετοχή σε εκθέσεις.

Δωρεάν συμμετοχή στην κορυφαία εικονική έκθεση τουρισμού της Αυστρίας Ferien
Messe 2021 με προβολή σε εκατοντάδες δυνητικούς ταξιδιώτες.

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021



Συμμετοχή σε εκθέσεις

Δωρεάν συμμετοχή στην κορυφαία εικονική έκθεση τουρισμού του Ισραήλ IMTM 
2021 με προβολή σε δυνητικούς ταξιδιώτες, επαγγελματίες, bloggers και 
δημοσιογράφους. 

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021



Συμμετοχή σε εκθέσεις

Δωρεάν συμμετοχή στην κορυφαία εικονική έκθεση τουρισμού του Λονδίνου WTM 
2021 με επαφές κυρίως με εκπροσώπους φορέων, bloggers και δημοσιογράφους. 

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021



Συμμετοχή σε workshop

Δωρεάν συμμετοχή σε εικονικό workshop με επαγγελματίες/ bloggers στην Ιταλική 
αγορά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας. 
. 

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021



Συμμετοχή σε φυσική έκθεση τουρισμού στην Ελλάδα

O Δήμος Σκοπέλου συμμετείχε με δικό του περίπτερο στη διεθνή έκθεση τουρισμού
Philoxenia 2021 (12 -14/1121). Στοιχεία συμμετοχής: Φόντο περιπτέρου- μεγάλες
εντυπωσιακές φωτογραφίες, κεράσματα τοπικών εδεσμάτων, επίδειξη
εντυπωσιακών παραδοσιακών φορεσιών του νησιού από εθελόντριες Σκοπελίτισσες,
προβολή βίντεο από ειδική οθόνη. Η συμμετοχή του Δήμου ενισχύθηκε από την
συμπαρουσίαση της SEAJETS, ώστε να προβάλλεται παράλληλα ο προορισμός μαζί με
τη νέα δυνατότητα προσβασιμότητας από Θεσσαλονίκη που για το 2021 οδήγησε σε
αύξηση της επισκεψιμότητας από τη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, η Σκόπελος
προβλήθηκε σε ειδική έκθεση φωτογραφίας που διοργάνωσε η κοινότητα Greek
Instagramers μέσα στο εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας
φωτογραφικό υλικό από instagramers συμμετέχοντες σε ταξίδι γνωριμίας του
προορισμού που πραγματοποιήθηκε φέτος το καλοκαίρι με πρωτοβουλία του Δήμου.
Παράλληλα οργανώθηκε μεγάλος αριθμός συναντήσεων με ταξιδιωτικά πρακτορεία
και tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021
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Πολύμηνη προεργασία για τη συμμετοχή σε εκθέσεις και workshop.

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Έγκαιρη υποβολή  αιτήσεων και αποδοχή από τον  ΕΟΤ για  
την συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις

Οδηγίες – κατευθύνσεις –
λεπτομέρειες – επαφές με τους 

διοργανωτές για τη
συμμετοχή του Δήμου

Προγραμματισμός online επαγγελματικών 
συναντήσεων / παρουσιάσεων



Υπήρχε συνεχής επικοινωνία μεταξύ συμβουλευτικής εταιρίας, Δημάρχου,

Προέδρου και μελών επιτροπής τουρισμού για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση,

την αξιοποίηση, την υλοποίηση και την υποστήριξη σε επίπεδο διαδικασίας για

ευκαιρίες / δράσεις προβολής χωρίς κόστος ή με το ελάχιστο δυνατό κόστος και

σύμφωνα με τους περιορισμούς και τα εμπόδια λόγω πανδημίας και

γραφειοκρατίας των ΟΤΑ.

Εισηγήσεις - αξιολόγηση – υλοποίηση δράσεων προβολής



Παράδειγμα:

Συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και συναντήσεις με την

εταιρία Jet2 για τη διασφάλιση συν-διαφήμισης στο inflight magazine με

εκατομμύρια αναγνώστες που αποδεδειγμένα ταξιδεύουν συχνά , έτσι ώστε ο

Δήμος να μην επιβαρυνθεί με το κόστος της διαφήμισης.

Εισηγήσεις - αξιολόγηση – υλοποίηση δράσεων προβολής



Εισηγήσεις - αξιολόγηση – υλοποίηση δράσεων προβολής

Δείγματα εργασίας – αποσπάσματα επικοινωνίας 



Κύκλος επαφών με δημοσιογράφους/ bloggers και φορείς .

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Σε ένα άλλο σημαντικό επίπεδο, διαρκής ήταν και είναι η ενημέρωση
φορέων, δημοσιογράφων, bloggers, φορέων και τουριστικών πρακτόρων του
εξωτερικού σχετικά με τον προορισμό και τις ειδικές μορφές τουρισμού. Οι
προσπάθειες αυτές απέδωσαν, όπως φαίνεται από πρόσφατες αναφορές και
διακρίσεις της Σκοπέλου χωρίς κόστος διαφήμισης σε σημαντικά αφιερώματα
και λίστες σε διεθνή ΜΜΕ με εκατομμύρια αναγνώστες.



Κύκλος επαφών με δημοσιογράφους/ bloggers και φορείς .

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Σε συνεννόηση με το Γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας, διασφάλιση της
Σκοπέλου και για το 2021, στη λίστα με τους καλύτερους Ελληνικούς
προορισμούς για ιστορία και παράδοση στο δημοφιλές blog της JET2 που
αριθμεί δεκάδες εκατομμύρια επισκέψεις Βρετανών ταξιδιωτών



Κύκλος επαφών με δημοσιογράφους/ bloggers και φορείς .

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Σε συνεννόηση με το Γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας, διασφάλιση της
Σκοπέλου στη λίστα με τους προτεινόμενους Ελληνικούς προορισμούς
σύμφωνα με τη διεθνή Βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph που έχει πάνω
από 8 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μήνα. Η Σκόπελος αναδείχθηκε ως το
καλύτερο Ελληνικό νησί για τα μοναστήρια της, σύμφωνα με το σχετικό
αφιέρωμα.



Κύκλος επαφών με δημοσιογράφους/ bloggers και φορείς .

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Σε συνεννόηση με τη δημοσιογράφο Laura Hampson, ένταξη της Σκοπέλου
στη λίστα με τα καλύτερα Ελληνικά νησιά για διακοπές μετά την καραντίνα,
σύμφωνα με την έγκριτη Βρετανική εφημερίδα Evening Standard με το
διαδικτυακό τόπο της να έχει πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέπτες.



Κύκλος επαφών με δημοσιογράφους/ bloggers και φορείς .

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Γραφείο ΕΟΤ Σκανδιναβίας, η Σκόπελος
εντάχθηκε ανάμεσα στους πέντε ονειρικούς Ελληνικούς προορισμούς για
γαμήλιο τουρισμό στους Σουηδούς ταξιδιώτες στο blog της διάσημης
παρουσιάστριας Αλεξάνδρας Πασχαλίδου που έχει εντυπωσιακή απήχηση
στη Σουηδία.



Κύκλος επαφών με δημοσιογράφους/ bloggers και φορείς .

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Γραφείο ΕΟΤ Σκανδιναβίας, η Σκόπελος
εντάχθηκε ανάμεσα στους προτεινόμενους προορισμούς της Μαγνησίας για
διακοπές το 2021 χωρίς έγνοιες, σύμφωνα με το πρώτο σε αναγνωσιμότητα
ταξιδιωτικό περιοδικό της Σκανδιναβίας RES.



Κύκλος επαφών με δημοσιογράφους/ bloggers και φορείς .

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Γραφείο ΕΟΤ Σκανδιναβίας, η Σκόπελος 
εντάχθηκε  ανάμεσα στους 20 καλύτερους προορισμούς της Ελλάδας στην 
εμβληματική Σουηδική εφημερίδα Expressen.



Κύκλος επαφών με δημοσιογράφους/ bloggers και φορείς .

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Στο πλαίσιο ενημέρωσης σε bloggers, η Σκόπελος συμπεριλήφθηκε ως το 
μόνο νησί των Σποράδων σε νέα λίστα με τα 25 καλύτερα προτεινόμενα 
Ελληνικά νησιά σύμφωνα με το «Can Travel Will Travel», ανερχόμενο και 
δυναμικό ταξιδιωτικό blog της Μεγάλης Βρετανίας με χιλιάδες αναγνώστες. 



Κύκλος επαφών με δημοσιογράφους/ bloggers και φορείς .

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Διασφαλίστηκε η εκτενής παρουσία της Σκοπέλου στο δημοφιλές τηλεοπτικό 
και διαδικτυακό μέσο Greek TV London (διάρκεια άνω των 15 λεπτών) που 
παρακολουθούν συστηματικά δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και Κύπριοι οι οποίοι 
διαμένουν στη μεγάλη Βρετανία και που στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
ταξιδεύουν κάθε χρόνο για διακοπές στην Ελλάδα. 



Κύκλος επαφών με δημοσιογράφους/ bloggers και φορείς .

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας 
διασφαλίσαμε την παρουσία του προορισμού στην καμπάνια του ΕΟΤ με 
αποτέλεσμα  το νησί να προβάλλεται στο δημοφιλή διαδικτυακό τόπο της 
εφημερίδας Times του Λονδίνου με 38 εκατομμύρια επισκέπτες τον μήνα! 



Κύκλος επαφών με δημοσιογράφους/ bloggers και φορείς .

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Γραφείο ΕΟΤ Πολωνίας διασφαλίστηκε 
πολύμηνη προώθηση του στην κορυφαία πλατφόρμα πωλήσεων ταξιδιών 
«esky» που μιλάει για «μοναδική φύση μέσα σε ατμόσφαιρα Hollywood» που 
ζει κανείς στην Σκόπελο. 



Κύκλος επαφών με δημοσιογράφους/ bloggers και φορείς .

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Γραφείο ΕΟΤ Πολωνίας η δημοφιλής
εφημερίδα της Πολωνίας Rzecpospolita ξεχωρίζει τη Σκόπελο σε εκτενές αφιέρωμα
για Ελληνικούς προορισμούς στην ηλεκτρονική και έντυπη εκδοχή του, ως τον
απόλυτο πράσινο προορισμό που εκπέμπει γοητεία επίπεδου Mamma Mia.



Ταξίδια γνωριμίας με δημοσιογράφους/ bloggers/ τηλεοπτικά συνεργεία

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Ταυτόχρονα συνεχίστηκε η προσπάθεια για διερεύνηση νέων δράσεων
προβολής σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μεταξύ αυτών είναι ως παράδειγμα ο
προγραμματισμός ταξιδιών και η φιλοξενία σε τηλεοπτικά συνεργεία,
δημοσιογράφους και bloggers που διασφάλισαν προβολή αξίας δεκάδων
χιλιάδων ευρώ μόνο με παροχές φιλοξενίας, καθώς σε άλλη περίπτωση
έπρεπε ο Δήμος να δαπανήσει σε πληρωμένη διαφήμιση.



Ταξίδια γνωριμίας με δημοσιογράφους/ bloggers/ τηλεοπτικά συνεργεία

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Στις 14 Απριλίου αναλάβαμε τη φιλοξενία τηλεοπτικού συνεργείου του
ALPHA μετά από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από όπου
δημιουργήθηκαν ρεπορτάζ σχετικά με την υγειονομική ετοιμότητα και τις
μοναδικές δυνατότητες του προορισμού.



Ταξίδια γνωριμίας με δημοσιογράφους/ bloggers/ τηλεοπτικά συνεργεία

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Επιπλέον, διασφαλίστηκε, μετά από πρόσκληση του Δήμου, η επίσκεψη
τριμελούς τηλεοπτικού συνεργείου του ANT1 στη Σκόπελο 4-6/6 για να
προβάλει τον προορισμό στην Ελληνική αγορά με ρεπορτάζ μέσα από τον
καθιερωμένο τηλεοπτικό σταθμό. Στη διάρκεια των γυρισμάτων
πραγματοποιήθηκαν πολλές ζωντανές μεταδόσεις σε πρωινές εκπομπές και
στα δελτία ειδήσεων του ANT1, ενώ νέα αφιερώματα προέκυψαν στο αμέσως
επόμενο διάστημα, ως αποτέλεσμα της τριήμερης σημαντικής
δημοσιογραφικής επίσκεψης. Με τον τρόπο αυτό προσεγγίστηκαν το
κατάλληλο διάστημα εκατομμύρια Έλληνες τηλεθεατές.
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Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021

Μεταξύ 7-11/6 προγραμματίστηκε η επίσκεψη στη Σκόπελο δύο πολύ 
αξιόλογων Βρετανών instagramers και bloggers που επιμελούνται το blog και 
τα social media με τίτλο «Where Life is Great!». Οι  βραβευμένοι  με 
Influencer Awards Monaco, bloggers και instagramers, Marta Ostoja & 
Mateusz Tabin εξειδικεύονται στις διακοπές ζευγαριών με προτίμηση σε 
ειδικές μορφές τουρισμού, εναλλακτικές διακοπές και δραστηριότητες όπως 
πεζοπορία, καταδυτικός τουρισμός και θαλάσσιες εκδρομές. Κατά καιρούς 
έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας 
ταξιδιωτικής βιομηχανίας όπως οι τουριστικοί οργανισμοί της Ινδίας, της 
Ολλανδίας και της Τενερίφης, η Emirates, η Air China, η JET2 και άλλοι 
δεκάδες ταξιδιωτικοί φορείς. Το blog τους καθώς και τα social media τους με 
«αιχμή του δόρατος» το  instagram συγκεντρώνουν πάνω από 155.000 
ακολούθους, ενώ εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά engagement με κορυφαίες 
επιδόσεις σε comments (100/post), likes (3k), average weekly impressions 
(220k) και average reach 35k. 
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Εκτεταμένη προβολή είχε η Σκόπελος με διαδοχικές αναμεταδόσεις και μέσα 
από την επιτυχημένη εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»  που μεταδίδεται από 
το Star και κερδίζει καθημερινά το ενδιαφέρον εκατομμυρίων τηλεθεατών 
που την τοποθετούν κάθε χρόνο σε μία από τις πρώτες θέσεις στον πίνακα 
της τηλεθέασης. Μέτα από πολυήμερη συνεννόηση και σχεδιασμό με τον 
Δήμο Σκοπέλου, προγραμματίστηκε η επίσκεψη τηλεοπτικού συνεργείου στο 
νησί του Mamma Mia στα τέλη Ιουνίου, που μέσα από πολύωρα γυρίσματα 
ανέδειξε τις διαφορετικές πτυχές του προορισμού. 
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Το διάστημα 8-11 Ιουλίου 2021, μεγάλη φωτογραφική δράση προβολής 
προγραμματίστηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Σκοπέλου 
και της Επιτροπής Τουρισμού. Σε συνεργασία με την κορυφαία και 
βραβευμένη κοινότητα Ελλήνων Instagramers, «Greek Instagramers Events» 
προσκλήθηκαν 30 από τους σημαντικότερους Έλληνες instagramers  
προκειμένου να αποτυπώσουν και να αποθανατίσουν με τον έμπειρο 
φωτογραφικό φακό, το μεράκι και το ταλέντο τους, τους πόλους έλξης που 
συνθέτουν το μοναδικό και πολυδιάστατο τουριστικό «προϊόν» της Σκοπέλου. 
Οι αναρτήσεις και οι φωτογραφίες τους για τον προορισμό εκτιμάται πως θα 
συνεχίσουν να «ταξιδεύουν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 
περισσότερα από ένα έτη και θα προκαλέσουν εκατοντάδες χιλιάδες views, 
δημιουργώντας μία εξαιρετική επένδυση για τη μελλοντική προβολή της 
Σκοπέλου. 
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Από 11 έως 14 Ιουλίου, η Επιτροπή Τουρισμού σε συνεργασία με το Γραφείο 
ΕΟΤ Γερμανίας και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας οργάνωσαν 
και συντόνισαν την επίσκεψη του έμπειρου Γερμανού δημοσιογράφου  Jens 
Hoffmann στο νησί. Ο κύριος Jens Hoffmann έχει κατά καιρούς συνεργαστεί 
με τους πλέον έγκριτους εθνικούς τουριστικούς φορείς όπως ο ΕΟΤ αλλά και 
με πλήθος οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να προκαλέσει 
αφιερώματα σε έγκυρα ΜΜΕ της Γερμανίας.
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Το διάστημα 23 έως 27 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν  πολύωρα και 
εκτενή γυρίσματα της δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής «Κυριακή στο 
Χωριό», με στόχο την ανάδειξη της παράδοσης της Σκοπέλου, της 
αυθεντικότητας, της γαστρονομίας και του διαχρονικού μουσικό-χορευτικού 
πλούτου του νησιού. Είχε προηγηθεί πρόσκληση της εκπομπής και 
πολυήμερη προεργασία με τον Δήμο Σκοπέλου και την Επιτροπή Τουρισμού 
ώστε να οργανωθεί το απαιτητικό εγχείρημα. Ακολούθησε η παραγωγή και 
μετάδοση ενός μεγάλου επεισοδίου αποκλειστικά για Σκόπελο, καθώς και η 
ανάρτηση του οπτικοακουστικού υλικού στο κανάλι Youtube που το 
παρακολουθεί πλήθος ενδιαφερόμενων. Η εκπομπή «Κυριακή στο Χωριό» 
προβάλλεται από τον κορυφαίο τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, ΕΡΤ-3 
και αποτελεί μία από τις μακροβιότερες εκπομπές της Ελληνικής τηλεόρασης 
και η μοναδική τα τελευταία χρόνια που αναδεικνύει την παράδοση, σε 
συνδυασμό με το φυσικό κάλλος και τη γραφικότητα Ελληνικών περιοχών. 
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Ταυτόχρονα, από 26 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου οργανώθηκε η επίσκεψη
ταξιδιωτικών συντακτών της δημοφιλούς Βρετανικής έκδοσης του παγκόσμιου
ενημερωτικού τίτλου «Reader’s Digest» στη Σκόπελο μετά από πρόσκληση μας
που είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το νησί σε ένα πλούσιο εξαήμερο
πρόγραμμα που περιλάμβανε γραφικά χωριά, παραλίες, μοναστήρια,
πεζοπορία, τοποθεσίες του Mamma Mia και γαστρονομία. Το Readers Digest
θεωρείται ένα από τα πλέον αξιόπιστα περιοδικά και διαδικτυακούς τόπους σε
παγκόσμια κλίμακα, ενώ η Βρετανική εκδοχή του έχει πάνω από 520.000
επισκέπτες οι οποίοι ενημερώνονται τακτικά σε θέματα καθημερινότητας,
υγείας και ευεξίας, lifestyle, κουλτούρας, τεχνολογίας και οικονομίας.
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Στη συνέχεια, νέα δημοσιογραφική αποστολή από τη Μεγάλη Βρετανία
φιλοξένησαν ο Δήμος Σκοπέλου και η Επιτροπή στις αρχές Οκτωβρίου, μετά από
πολύμηνο προγραμματισμό. Πιο συγκεκριμένα, το νησί επισκέφθηκαν δύο
πολύπειρες Βρετανίδες ταξιδιωτικές συντάκτριες που αρθρογραφούν για
κορυφαία ΜΜΕ όπως η εφημερίδα UK Metro που έχει εντυπωσιακή
κυκλοφορία πάνω από 1,3 εκατομμύρια αντίτυπα και θωρείται η
δημοφιλέστερη ανάμεσα στις καθημερινές εφημερίδες.
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Πραγματοποιήθηκε συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης των ΜΜΕ της
Ελλάδας σχετικά με ειδήσεις και νέα του προορισμού και του Δήμου σε εύρος
θεμάτων ποιότητας, οργάνωσης, βαθμού ετοιμότητας και διεθνών διακρίσεων.
Ως αποτέλεσμα, πάνω από 200 δημοσιεύματα και αναφορές προς όφελος του
προορισμού προκλήθηκαν στα δημοφιλέστερα Μέσα Ενημέρωσης του
Ελληνικού Τύπου. Οι πρωτοβουλίες οδήγησαν σε προβολή αξίας πολλών
δεκάδων χιλιάδων ευρώ χωρίς κόστος, που σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε ο
Δήμος να πληρώσει για ισάξια διαφήμιση.

Ακολουθεί καταγραφή μέρος αυτών των ενεργειών με παραδείγματα
δημοσιεύσεων.

Γραφείο Τύπου με τουριστική θεματολογία
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Ετοιμασία και αποστολή ενημερωτικού σχετικά με τις διακρίσεις της Σκοπέλου
σε ΜΜΕ της Σκανδιναβίας που είχε αποσπάσει το νησί μέσα στο χρόνο μετά από
ενέργειες του Δήμου. Το Δελτίο Τύπου προκάλεσε το ενδιαφέρον της
«αφρόκρεμας» των Ελληνικών ΜΜΕ με πάνω από 20 δημοσιεύματα, όπως σε:
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Παραδείγματα από δημοσιεύματα. Συνολικά έχουν προκληθεί πάνω 

από 200 δημοσιεύσεις και αναφορές 



Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου με τουριστική θεματολογία
Ετοιμασία και αποστολή ενημερωτικού σχετικά με την ένταξη της Σκοπέλου σε
αφιέρωμα της κορυφαίας διεθνούς εφημερίδας της Μ. Βρετανίας Daily
Telegraph ως το καλύτερο Ελληνικό νησί για τα μοναστήρια, διάκριση που είχε
αποσπάσει η Σκόπελος μέσα στο χρόνο μετά και από ενέργειες του Δήμου με
Γραφεία ΕΟΤ. Το Δελτίο Τύπου προκάλεσε μεγάλη δημοσιότητα σε σημαντικά
Ελληνικά ΜΜΕ με πάνω από 30 δημοσιεύματα, όπως σε:
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meta-tin-pandimia/

https://www.capital.gr/epikairotita/3535467/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-

tin-pandimia

https://www.skai.gr/news/taksidi/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-pandimia

https://www.lifo.gr/now/greece/daily-telegraph-ta-10-pio-dimofili-nisia-stin-ellada-kai-ta-isyha-gia-episkepsi-ant

https://www.cnn.gr/taksidi/ellada/story/260155/daily-telegraph-to-elliniko-nisi-apokalypsi-kai-i-lista-me-ta-10-

dimofilestera

https://www.in.gr/2021/03/30/life/diakopes/daily-telegraph-ta-10-ellinika-nisia-pou-einai-idanika-gia-diakopes-

meta-tin-pandimia/

https://popaganda.gr/newstrack/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-pandimia/

https://www.star.gr/eidiseis/kosmos/537810/toyrismos-ta-ellhnika-nhsia-poy-proteinei-h-daily-telegraph

https://www.fpress.gr/diafora/story/69941/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-meta-tin-pandimia

https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/ayto-einai-to-elliniko-nisi-apokalypsi-tou-fetinou-kalokairiou-ymnoi-tis-Daily-Telegraph/3251718/
https://www.iefimerida.gr/ellada/i-telegraph-proteinei-10-ellinika-nisia
https://www.newsbeast.gr/travel/arthro/7240721/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-pandimia
https://www.tanea.gr/2021/03/30/greece/ta-10-ellinika-nisia-pou-einai-idanika-gia-diakopes-meta-tin-pandimia/
https://www.tovima.gr/2021/03/30/finance/daily-telegraph-ta-10-ellinika-nisia-pou-einai-idanika-gia-diakopes-meta-tin-pandimia/
https://www.capital.gr/epikairotita/3535467/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-pandimia
https://www.skai.gr/news/taksidi/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-pandimia
https://www.lifo.gr/now/greece/daily-telegraph-ta-10-pio-dimofili-nisia-stin-ellada-kai-ta-isyha-gia-episkepsi-ant
https://www.cnn.gr/taksidi/ellada/story/260155/daily-telegraph-to-elliniko-nisi-apokalypsi-kai-i-lista-me-ta-10-dimofilestera
https://www.in.gr/2021/03/30/life/diakopes/daily-telegraph-ta-10-ellinika-nisia-pou-einai-idanika-gia-diakopes-meta-tin-pandimia/
https://popaganda.gr/newstrack/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-pandimia/
https://www.star.gr/eidiseis/kosmos/537810/toyrismos-ta-ellhnika-nhsia-poy-proteinei-h-daily-telegraph
https://www.fpress.gr/diafora/story/69941/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-meta-tin-pandimia
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https://www.fpress.gr/diafora/story/69941/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-meta-tin-pandimia

http://www2.zougla.gr/greece/article/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-elinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-

pandimia

https://www.sofokleousin.gr/daily-telegraph-ta-10-koryfaia-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-

https://www.thetoc.gr/koinwnia/best-of-internet/daily-telegraph-auta-einai-ta-10-idanika-ellinika-nisia-gia-fetos-

to-kalokairi/

https://www.news.gr/travel/article/2532487/ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-pandimia.html

https://www.news247.gr/good-news/daily-telegraph-ta-10-kalytera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-

pandimia.9186445.html

https://www.athina984.gr/2021/03/30/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-

pandimia/https://www.athensvoice.gr/greece/707922_telegraph-ta-10-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-

pandimia?amp

https://www.euro2day.gr/news/world/article/2071903/daily-telegraph-ta-10-pio-dhmofilh-ellhnika-nhsia.html

https://www.cnn.gr/taksidi/ellada/story/267883/daily-telegraph-ta-15-ellinika-nisia-poy-prepei-na-pate-fetos-

diakopes

https://www.newsbomb.gr/bombplus/travel/story/1188394/daily-telegraph-ta-15-ellinika-nisia-poy-prepei-na-

pate-fetos-gia-diakopes

https://www.fpress.gr/diafora/story/69941/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-meta-tin-pandimia
http://www2.zougla.gr/greece/article/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-elinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-pandimia
https://www.sofokleousin.gr/daily-telegraph-ta-10-koryfaia-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-
https://www.thetoc.gr/koinwnia/best-of-internet/daily-telegraph-auta-einai-ta-10-idanika-ellinika-nisia-gia-fetos-to-kalokairi/
https://www.news.gr/travel/article/2532487/ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-pandimia.html
https://www.news247.gr/good-news/daily-telegraph-ta-10-kalytera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-pandimia.9186445.html
https://www.athina984.gr/2021/03/30/daily-telegraph-ta-10-idanikotera-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-pandimia/https://www.athensvoice.gr/greece/707922_telegraph-ta-10-ellinika-nisia-gia-episkepsi-meta-tin-pandimia?amp
https://www.euro2day.gr/news/world/article/2071903/daily-telegraph-ta-10-pio-dhmofilh-ellhnika-nhsia.html
https://www.cnn.gr/taksidi/ellada/story/267883/daily-telegraph-ta-15-ellinika-nisia-poy-prepei-na-pate-fetos-diakopes
https://www.newsbomb.gr/bombplus/travel/story/1188394/daily-telegraph-ta-15-ellinika-nisia-poy-prepei-na-pate-fetos-gia-diakopes


Γραφείο Τύπου

Παραδείγματα από δημοσιεύματα. Συνολικά έχουν προκληθεί πάνω 

από 200 δημοσιεύσεις και αναφορές 
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Παραδείγματα από δημοσιεύματα. Συνολικά έχουν προκληθεί πάνω 
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Γραφείο Τύπου

Παραδείγματα από δημοσιεύματα. Συνολικά έχουν προκληθεί πάνω 

από 200 δημοσιεύσεις και αναφορές 



Γραφείο Τύπου

Παραδείγματα από δημοσιεύματα. Συνολικά έχουν προκληθεί πάνω 

από 200 δημοσιεύσεις και αναφορές 



Ένταξη της Σκοπέλου σε μεγάλο αφιέρωμα στα Ελληνικά ΜΜΕ στα μέσα 
Μαρτίου, με αναφορά σε επιλεγμένους  Ελληνικούς προορισμούς , την 
ποιότητα τους και τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας  που λαμβάνουν (40 
δημοσιεύματα τουλάχιστον σε εθνικά Μέσα όπως:)   

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021
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https://www.kathimerini.gr/economy/561295051/kastellorizo-o-protos-covid-free-proorismos-stin-ellada/

https://www.iefimerida.gr/ellada/ola-ta-covid-free-nisia-tis-elladas-aisiodoxia-gia-ton-toyrismo-me-katholiko-

emboliasmo-ton

https://m.naftemporiki.gr/story/1702649/oi-covid-free-proorismoi-stin-ellada

https://www.capital.gr/epikairotita/3531996/to-kastelorizo-o-protos-free-covid-proorismos-stin-ellada

https://www.ethnos.gr/ellada/149562_ta-covid-free-nisia-tis-elladas-aisiodoxia-gia-ton-toyrismo

https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/asfales-to-kalokairi-stin-ellada---oli-i-lista-me-ta-covid-free-nisia-pou-

perimenoun-tous-touristes/

https://www.skai.gr/news/taksidi/ta-covid-free-nisia-stin-ellada-oi-emvoliasmoi-aggiksan-to-100-tou-plithysmou-

tourismos

https://www.protothema.gr/greece/article/1104356/emvoliasmoi-auta-einai-ta-ellinika-nisia-pou-einai-idi-covid-

free/?utm_source=rss

https://www.lifo.gr/now/greece/ayta-einai-ta-covid-free-ellinika-nisia-sto-100-o-emboliasmos-ton-katoikon

https://www.star.gr/eidiseis/ellada/535949/toyrismos-ayta-einai-ta-covid-free-nhsia-ths-elladas

https://www.zougla.gr/taxidia/travel-greece/article/ta-covid-fre-nisia-stin-elada

https://www.real.gr/koinonia/arthro/covid_free_nisia_stin_ellada_aisiodoksia_gia_ton_tourismo_me_katholiko_e

mboliasmo_ton_katoikon-721830/

https://www.athensvoice.gr/greece/705887_ola-ta-covid-free-nisia-tis-elladas-proto-kastelorizo

https://www.cnn.gr/taksidi/ellada/story/258127/koronoios-ta-prota-okto-free-covid-ellinika-nisia

https://www.kathimerini.gr/economy/561295051/kastellorizo-o-protos-covid-free-proorismos-stin-ellada/
https://www.iefimerida.gr/ellada/ola-ta-covid-free-nisia-tis-elladas-aisiodoxia-gia-ton-toyrismo-me-katholiko-emboliasmo-ton
https://m.naftemporiki.gr/story/1702649/oi-covid-free-proorismoi-stin-ellada
https://www.capital.gr/epikairotita/3531996/to-kastelorizo-o-protos-free-covid-proorismos-stin-ellada
https://www.ethnos.gr/ellada/149562_ta-covid-free-nisia-tis-elladas-aisiodoxia-gia-ton-toyrismo
https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/asfales-to-kalokairi-stin-ellada---oli-i-lista-me-ta-covid-free-nisia-pou-perimenoun-tous-touristes/
https://www.skai.gr/news/taksidi/ta-covid-free-nisia-stin-ellada-oi-emvoliasmoi-aggiksan-to-100-tou-plithysmou-tourismos
https://www.protothema.gr/greece/article/1104356/emvoliasmoi-auta-einai-ta-ellinika-nisia-pou-einai-idi-covid-free/?utm_source=rss
https://www.lifo.gr/now/greece/ayta-einai-ta-covid-free-ellinika-nisia-sto-100-o-emboliasmos-ton-katoikon
https://www.star.gr/eidiseis/ellada/535949/toyrismos-ayta-einai-ta-covid-free-nhsia-ths-elladas
https://www.zougla.gr/taxidia/travel-greece/article/ta-covid-fre-nisia-stin-elada
https://www.real.gr/koinonia/arthro/covid_free_nisia_stin_ellada_aisiodoksia_gia_ton_tourismo_me_katholiko_emboliasmo_ton_katoikon-721830/
https://www.athensvoice.gr/greece/705887_ola-ta-covid-free-nisia-tis-elladas-proto-kastelorizo
https://www.cnn.gr/taksidi/ellada/story/258127/koronoios-ta-prota-okto-free-covid-ellinika-nisia
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https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/7190105/protos-ellinikos-covid-free-proorismos-to-kastelorizo?amp=1

https://www.newsit.gr/ellada/ayta-einai-ta-covid-free-nisia-tis-elladas-oi-prosdokies-gia-ton-tourismo/3240057/

https://www.newsbomb.gr/bombplus/travel/story/1176540/ayta-einai-ta-covid-free-ellinika-nisia-sto-100-o-

emvoliasmos-ton-katoikon

https://www.in.gr/2021/03/14/greece/poia-einai-ta-covid-free-ellinika-nisia-sto-100-o-emvoliasmos-ton-katoikon/

https://www.news.gr/ellada/article/2517108/to-kastelorizo-o-protos-free-covid-proorismos-stin-ellada.html

https://newpost.gr/taksidi/604daf731e29392f0be79f95/poia-einai-ta-covid-free-ellinika-nisia-sto-100-o-

emvoliasmos-ton-katoikon

https://www.imerisia.gr/toyrismos/9213_toyrismos-ayta-einai-ta-prota-covid-free-nisia-tis-elladas-aisiodoxia-gia-

ton-klado

https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/7190105/protos-ellinikos-covid-free-proorismos-to-kastelorizo?amp=1
https://www.newsit.gr/ellada/ayta-einai-ta-covid-free-nisia-tis-elladas-oi-prosdokies-gia-ton-tourismo/3240057/
https://www.newsbomb.gr/bombplus/travel/story/1176540/ayta-einai-ta-covid-free-ellinika-nisia-sto-100-o-emvoliasmos-ton-katoikon
https://www.in.gr/2021/03/14/greece/poia-einai-ta-covid-free-ellinika-nisia-sto-100-o-emvoliasmos-ton-katoikon/
https://www.news.gr/ellada/article/2517108/to-kastelorizo-o-protos-free-covid-proorismos-stin-ellada.html
https://newpost.gr/taksidi/604daf731e29392f0be79f95/poia-einai-ta-covid-free-ellinika-nisia-sto-100-o-emvoliasmos-ton-katoikon
https://www.imerisia.gr/toyrismos/9213_toyrismos-ayta-einai-ta-prota-covid-free-nisia-tis-elladas-aisiodoxia-gia-ton-klado
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Παραδείγματα από δημοσιεύματα. Συνολικά έχουν προκληθεί πάνω 

από 200 δημοσιεύσεις και αναφορές 
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Παραδείγματα από δημοσιεύματα. Συνολικά έχουν προκληθεί πάνω 

από 200 δημοσιεύσεις και αναφορές 
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Παραδείγματα από δημοσιεύματα. Συνολικά έχουν προκληθεί πάνω 

από 200 δημοσιεύσεις και αναφορές 



Γραφείο Τύπου με τουριστική θεματολογία

Ένταξη της Σκοπέλου σε ειδικό αφιέρωμα με επιλεγμένους ελληνικούς
προορισμούς στην αρχή της σεζόν και με δηλώσεις ως προς την ετοιμότητα
και οργάνωση των προορισμών. Το αφιέρωμα αναδημοσιεύθηκε σε πλήθος
Ελληνικών ΜΜΕ (πάνω από 30 δημοσιεύσεις).

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021
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https://www.cnn.gr/ellada/story/268002/toyrismos-apo-teli-ioynioy-i-ayxisi-rois-taxidioton-sto-esoteriko-strefetai-

i-kyvernisi

https://www.kathimerini.gr/society/561381874/toyrismos-prosdokies-gia-megales-roes-ton-ioylio/

https://www.tovima.gr/2021/05/30/finance/apo-teli-iouniou-oi-ayksimenes-roes-touriston-stin-ellada-mexri-tora-

exei-anoiksei-to-10-ton-ksenodoxeion/

https://www.ethnos.gr/ellada/159206_toyrismos-oi-elpides-metaferontai-gia-ta-teli-ioylioy

https://www.athensvoice.gr/greece/715883_pote-anamenetai-simantiki-roi-toyriston-apo-exoteriko

https://www.in.gr/2021/05/30/economy/apo-teli-iouniou-oi-ayksimenes-roes-touriston-stin-ellada-mexri-tora-

exei-anoiksei-10-ton-ksenodoxeion/

https://www.iefimerida.gr/ellada/toyrismos-apo-ta-teli-ioynioy-oi-ayximenes-roes

https://www.vradini.gr/tourismos-stasi-anamonis-apo-tous-xenodochous-pote-anamenoun-simantiki-roi-

episkepton/

https://www.newsit.gr/ellada/tourismos-apo-teli-iouniou-ta-spoudaia-molis-to-10-ton-ksenodoxeion-exei-

anoiksei/3295219/amp/

https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/7454081/pote-anamenetai-na-afxithoun-oi-roes-touriston-stin-ellada

https://www.imerisia.gr/toyrismos/15196_toyrismos-molis-10-ton-xenodoheion-ehei-anoixei-pote-anamenetai-

ayximeni-roi

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1732461/pote-anamenetai-na-auksithoun-oi-roes-touriston-stin-ellada

https://www.insider.gr/toyrismos/174580/sta-teli-ioynioy-i-ayxisi-tis-rois-ton-toyriston-anaferoyn-epaggelmaties-

toy

https://www.sofokleousin.gr/tourismos-mono-to-10-ton-ksenodoxeion-exei-anoiksei

https://www.enikonomia.gr/tourism/248754,tourismos-posa-xenodocheia-echoun-anoixei-eos-tora-pote-

anamenont.html

https://www.typosthes.gr/oikonomia/toyrismos/250825_arhizei-i-kathodos-toyriston-apo-balkania-apo-teli-

ioynioy-ayximenes

https://www.lawandorder.gr/Article/141858/oikonomia/apo-teli-iouniou-oi-auximenes-roes-touriston-mono-to-10-

ton-xenodocheion-echei-anoixei

https://www.ipaidia.gr/eidiseis/tourismos-se-anamoni-pote-erxontai-simantikes-roes-touriston-stin-ellada/

https://www.filoxenianews.gr/molis-to-10-ton-xenodocheion-echei-anoixei-tis-pyles-toy/

https://travel-tourism.news-24.gr/%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-

%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-

https://www.cnn.gr/ellada/story/268002/toyrismos-apo-teli-ioynioy-i-ayxisi-rois-taxidioton-sto-esoteriko-strefetai-i-kyvernisi
https://www.kathimerini.gr/society/561381874/toyrismos-prosdokies-gia-megales-roes-ton-ioylio/
https://www.tovima.gr/2021/05/30/finance/apo-teli-iouniou-oi-ayksimenes-roes-touriston-stin-ellada-mexri-tora-exei-anoiksei-to-10-ton-ksenodoxeion/
https://www.ethnos.gr/ellada/159206_toyrismos-oi-elpides-metaferontai-gia-ta-teli-ioylioy
https://www.athensvoice.gr/greece/715883_pote-anamenetai-simantiki-roi-toyriston-apo-exoteriko
https://www.in.gr/2021/05/30/economy/apo-teli-iouniou-oi-ayksimenes-roes-touriston-stin-ellada-mexri-tora-exei-anoiksei-10-ton-ksenodoxeion/
https://www.iefimerida.gr/ellada/toyrismos-apo-ta-teli-ioynioy-oi-ayximenes-roes
https://www.vradini.gr/tourismos-stasi-anamonis-apo-tous-xenodochous-pote-anamenoun-simantiki-roi-episkepton/
https://www.newsit.gr/ellada/tourismos-apo-teli-iouniou-ta-spoudaia-molis-to-10-ton-ksenodoxeion-exei-anoiksei/3295219/amp/
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/7454081/pote-anamenetai-na-afxithoun-oi-roes-touriston-stin-ellada
https://www.imerisia.gr/toyrismos/15196_toyrismos-molis-10-ton-xenodoheion-ehei-anoixei-pote-anamenetai-ayximeni-roi
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1732461/pote-anamenetai-na-auksithoun-oi-roes-touriston-stin-ellada
https://www.insider.gr/toyrismos/174580/sta-teli-ioynioy-i-ayxisi-tis-rois-ton-toyriston-anaferoyn-epaggelmaties-toy
https://www.sofokleousin.gr/tourismos-mono-to-10-ton-ksenodoxeion-exei-anoiksei
https://www.enikonomia.gr/tourism/248754,tourismos-posa-xenodocheia-echoun-anoixei-eos-tora-pote-anamenont.html
https://www.typosthes.gr/oikonomia/toyrismos/250825_arhizei-i-kathodos-toyriston-apo-balkania-apo-teli-ioynioy-ayximenes
https://www.lawandorder.gr/Article/141858/oikonomia/apo-teli-iouniou-oi-auximenes-roes-touriston-mono-to-10-ton-xenodocheion-echei-anoixei
https://www.ipaidia.gr/eidiseis/tourismos-se-anamoni-pote-erxontai-simantikes-roes-touriston-stin-ellada/
https://www.filoxenianews.gr/molis-to-10-ton-xenodocheion-echei-anoixei-tis-pyles-toy/
https://travel-tourism.news-24.gr/%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%81%CE%BF%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF/
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Παραδείγματα από δημοσιεύματα. Συνολικά έχουν προκληθεί πάνω 
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Γραφείο Τύπου με τουριστική θεματολογία

Ένταξη της Σκοπέλου σε ειδικό αφιέρωμα με επιλεγμένους ελληνικούς
προορισμούς που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους αυτή τη σεζόν, παρά τις
αντιξοότητες. Το αφιέρωμα αναδημοσιεύθηκε σε πολλά ΜΜΕ πανελλήνιας
εμβέλειας (πάνω από 50 δημοσιεύματα), όπως:

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2021
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https://www.ethnos.gr/travel/173591_oi-protathlites-toy-toyrismoy-ta-nisakia-me-ekrixi-afixeon-den-peftei-

karfitsa

https://www.real.gr/koinonia/arthro/protagonistes_tou_kalokairiou_kai_oi_mikroi_nisiotikoi_proorismoi_tis_xoras

_me_plirotites_sta_katalymata_eos_kai_100_ton_augousto-767458/

https://www.iefimerida.gr/ellada/protagonistes-kalokairioy-mikroi-nisiotikoi-proorismoi

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1773914

https://www.skai.gr/news/travel/protagonistes-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi-me-plirotites-eos-100-ton-aygousto

https://www.lifo.gr/now/greece/toyrismos-ayta-einai-ta-mikra-nisia-poy-boyliaxan-ton-aygoysto-plirotita-eos-kai-

100

https://www.newsit.gr/ellada/tourismos-2021-vouliaksan-apo-episkeptes-oi-mikroi-protagonistes-tou-

kalokairiou/3361661/

https://www.capital.gr/epikairotita/3581109/protagonistes-tou-kalokairiou-kai-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi-tis-

xoras

https://www.cnn.gr/taksidi/ellada/story/281036/protagonistes-toy-kalokairioy-ta-mikra-nisia-poia-eixan-plirotita-

100

https://www.zougla.gr/taxidia/travel-greece/article/me-plirotita-sta-katalimata-eos-ke-100-ton-avgousto-ke-i-

mikri-nisiotiki-prorismi

https://www.newsbomb.gr/bombplus/travel/story/1231744/poia-mikra-nisia-itan-oi-protagonistes-toy-fetinoy-

kalokairioy

https://www.vradini.gr/tourismos-protagonistes-tou-kalokairiou-kai-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi/

https://www.pentapostagma.gr/koinonia/7035761_toyrismos-2021-boyliaxan-apo-episkeptes-oi-mikroi-

protagonistes-toy-kalokairioy

https://www.sofokleousin.gr/tourismos-protagonistes-tou-kalokairiou-oi-mikroi-nisiotikoi-proo

https://www.inboxnews.gr/ellada/protagonistes-toy-kalokairioy-kai-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi-plirotites-eos-

kai-100-ton

https://dete.gr/tourismos-2021-vouliaxan-apo-episkeptes-oi-mikroi-protagonistes-tou-kalokairiou/

https://www.fosonline.gr/travel/article/154961/kalokairi-2021-protagonistes-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi

https://www.ethnos.gr/travel/173591_oi-protathlites-toy-toyrismoy-ta-nisakia-me-ekrixi-afixeon-den-peftei-karfitsa
https://www.real.gr/koinonia/arthro/protagonistes_tou_kalokairiou_kai_oi_mikroi_nisiotikoi_proorismoi_tis_xoras_me_plirotites_sta_katalymata_eos_kai_100_ton_augousto-767458/
https://www.iefimerida.gr/ellada/protagonistes-kalokairioy-mikroi-nisiotikoi-proorismoi
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1773914
https://www.skai.gr/news/travel/protagonistes-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi-me-plirotites-eos-100-ton-aygousto
https://www.lifo.gr/now/greece/toyrismos-ayta-einai-ta-mikra-nisia-poy-boyliaxan-ton-aygoysto-plirotita-eos-kai-100
https://www.newsit.gr/ellada/tourismos-2021-vouliaksan-apo-episkeptes-oi-mikroi-protagonistes-tou-kalokairiou/3361661/
https://www.capital.gr/epikairotita/3581109/protagonistes-tou-kalokairiou-kai-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi-tis-xoras
https://www.cnn.gr/taksidi/ellada/story/281036/protagonistes-toy-kalokairioy-ta-mikra-nisia-poia-eixan-plirotita-100
https://www.zougla.gr/taxidia/travel-greece/article/me-plirotita-sta-katalimata-eos-ke-100-ton-avgousto-ke-i-mikri-nisiotiki-prorismi
https://www.newsbomb.gr/bombplus/travel/story/1231744/poia-mikra-nisia-itan-oi-protagonistes-toy-fetinoy-kalokairioy
https://www.vradini.gr/tourismos-protagonistes-tou-kalokairiou-kai-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi/
https://www.pentapostagma.gr/koinonia/7035761_toyrismos-2021-boyliaxan-apo-episkeptes-oi-mikroi-protagonistes-toy-kalokairioy
https://www.sofokleousin.gr/tourismos-protagonistes-tou-kalokairiou-oi-mikroi-nisiotikoi-proo
https://www.inboxnews.gr/ellada/protagonistes-toy-kalokairioy-kai-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi-plirotites-eos-kai-100-ton
https://dete.gr/tourismos-2021-vouliaxan-apo-episkeptes-oi-mikroi-protagonistes-tou-kalokairiou/
https://www.fosonline.gr/travel/article/154961/kalokairi-2021-protagonistes-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi
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https://economytoday.sigmalive.com/epiheiriseis/toyrismos/40466_se-poia-ellinika-nisia-espasan-rekor-oi-

afixeis-toyriston

https://www.xrima-online.gr/article/oikonomia/149469-toyrismos

https://www.lawandorder.gr/Article/157817/protagonistes-tou-kalokairiou-kai-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi-tis-

choras

https://travel-tourism.news-24.gr/

https://www.powergame.gr/arxeio/124935/eos-kai-100-i-plirotita-sta-mikra-nisia-ton-avgousto/

https://maleviziotis.gr/2021/09/11/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B

D%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D-

%CE%BF%CE%B9/

https://www.cretapost.gr/651607/protagonistes-tou-kalokeriou-ke-i-mikri-nisiotiki-proorismi/

https://www.rethemnosnews.gr/oikonomia/660862_protagonistes-toy-kalokairioy-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi-

me-plirotites-eos

https://hania.news/2021/09/11/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C

%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BE%CE%B7-

%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC/

https://parapona-rodou.blogspot.com/2021/09/100_0245316501.html

https://www.ekirikas.com/kouzina_taksidi_taksidi/arthro/protagonistes_tou_kalokairioy_kai_oi_mikroi_nisiotikoi_

proorismoi-3219788/

https://voliotaki.gr/wordpress/2021/09/%CE%BC%CE%B5-

%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-

%CE%AD%CF%89%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-100-%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CE%B1%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BF%CE%B9-

%CE%BC.html

https://economytoday.sigmalive.com/epiheiriseis/toyrismos/40466_se-poia-ellinika-nisia-espasan-rekor-oi-afixeis-toyriston
https://www.xrima-online.gr/article/oikonomia/149469-toyrismos
https://www.lawandorder.gr/Article/157817/protagonistes-tou-kalokairiou-kai-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi-tis-choras
https://travel-tourism.news-24.gr/
https://www.powergame.gr/arxeio/124935/eos-kai-100-i-plirotita-sta-mikra-nisia-ton-avgousto/
https://maleviziotis.gr/2021/09/11/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BF%CE%B9/
https://www.cretapost.gr/651607/protagonistes-tou-kalokeriou-ke-i-mikri-nisiotiki-proorismi/
https://www.rethemnosnews.gr/oikonomia/660862_protagonistes-toy-kalokairioy-oi-mikroi-nisiotikoi-proorismoi-me-plirotites-eos
https://hania.news/2021/09/11/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC/
https://parapona-rodou.blogspot.com/2021/09/100_0245316501.html
https://www.ekirikas.com/kouzina_taksidi_taksidi/arthro/protagonistes_tou_kalokairioy_kai_oi_mikroi_nisiotikoi_proorismoi-3219788/
https://voliotaki.gr/wordpress/2021/09/%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%AD%CF%89%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-100-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BF%CE%B9-%CE%BC.html
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Η αξία προβολής 
όλων των παραπάνω 
δράσεων είναι πάνω 
από 180.000€ που 
κανονικά θα έπρεπε 

να καταβάλει ο 
Δήμος για ισάξια 

προβολή, εάν δεν είχε 
κάνει όλες αυτές τις 

ενέργειες είτε 
δωρεάν, είτε με το 
ελάχιστο κόστος. 

Website

Social 
Media

Συνεργασία με 
εξειδικευμένη 

εταιρία

Εκθέσεις 

Workshops

Ταξίδια γνωριμίας 

(fam trips)

Κύκλος 
Επαφών -
προβολή 

Γραφείο Τύπου 
- δημοσιεύματα
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Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας! 

Τουριστική προβολή Δήμου Σκοπέλου  


