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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
2.2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

2.2.1 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η όλη διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικά βήματα που είναι πολύ σημαντικό να διακριθούν  
προκειμένου να κατανοήσετε ότι η ποιότητα είναι σημαντική. Το πρώτο βήμα είναι να παρουσιάσετε τα 
καταλύματα σας στο διαδίκτυο, σε περιοδικά, σε αφίσες και σε άλλα διαφημιστικά υλικά για τα 
διαμερίσματα. Το δεύτερο βήμα αφορά τις δράσεις που κάνετε, ως ιδιοκτήτης, μετά την κράτηση. 
Απαιτείται ένας επίσημος ιστότοπος και πρέπει να φαίνεται ελκυστικός και να είναι εύκολος ο 
εντοπισμός όλων των πληροφοριών. Επίσης, μια σελίδα στο facebook είναι απαραίτητη. 
 
Η τεχνολογία της πληροφορίας συνοδεύει κάθε χρήστη, συμπεριλαμβανομένων όλων των τουριστών, σε 
όλα τα στάδια του κύκλου κατανάλωσης ενός τουριστικού προϊόντος: όταν ενημερώνει και επιλέγει έναν 
προορισμό, όταν παίρνει μια  απόφαση για  ταξίδι,  όταν κάνει κράτηση, όταν πληρώνει και προετοιμάζει 
το ταξίδι και όταν καταναλώνει το τουριστικό προϊόν  ακόμα και μετά το ταξίδι. 
 
Η ηλεκτρονική κράτηση είναι μια ειδική μορφή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στον εικονικό κόσμο 
κατά τις οποίες πραγματοποιείται αγορά και πώληση, ανταλλαγή αξίας ή συναλλαγή κεφαλαίων. Έχει 
μεγάλη σημασία στον τουρισμό, όπου η ταχύτητα, η διαθεσιμότητα δεδομένων και η διαγραφή των 
περιττών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των τηλεφωνικών συνομιλιών είναι συχνό φαινόμενο.  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι προτάσεις καταλυμάτων  παρουσιάζουν ένα ουσιαστικό πλαίσιο  φιλικό προς τον χρήστη για κράτηση. 
Επίσης, βοηθούν τους πελάτες να βρουν το πιο κατάλληλο κατάλυμα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους με ευκολία και ταχύτητα. Οι προτάσεις θα πρέπει να πείσουν τους επισκέπτες να ολοκληρώσουν μια 
διαδικασία κράτησης. 
 
Οι εικόνες και τα βίντεο υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητα, επειδή θα κρατήσουν τον χρήστη στην 
ιστοσελίδα. Τα διαθέσιμα καταλύματα, οι εποχιακές προσφορές και οι αντίστοιχες τιμές πρέπει να είναι 
εύκολα αντιληπτές. Δεδομένου ότι οι προτάσεις καταλυμάτων αφορούν και τους διεθνείς ταξιδιώτες, η 
επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες προβλέψεις για την εμφάνιση διαφορετικών επιλογών 
γλώσσας καθώς και νομισμάτων στη μηχανή κράτησης. 
 
Τα συστήματα ηλεκτρονικών κρατήσεων επηρεάζουν άμεσα την ταχύτητα των online πωλήσεων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν γίνει ένας απαραίτητος τρόπος επικοινωνίας στις ταξιδιωτικές 
επιχειρήσεις, τόσο με επιχειρηματικούς εταίρους όσο και με πιθανούς πελάτες και χρήστες υπηρεσιών. 
Χωρίς επαρκές σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων, είναι αδύνατο να παρέχονται ηλεκτρονικές πωλήσεις 
υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, καθώς και άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.  
 
Τα online  συστήματα κρατήσεων για ξενοδοχεία, διαμερίσματα ή ταξιδιωτικά γραφεία είναι ο πιο 
αποτελεσματικός και ταχύτερος τρόπος πώλησης. Οι κρατήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
δουλεύουν έχοντας τουρίστες, ξένα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή πρακτορεία, οι οποίοι έχουν πρόσβαση 
στην τοποθεσία ενός συγκεκριμένου προορισμού ή ξενοδοχείου, εξετάζουν την προσφορά και στη 
συνέχεια, ελέγχουν τη διαθεσιμότητα στην επιθυμητή ημερομηνία, και επιλέγουν ένα κατάλυμα.  
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Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας των κρατήσεων πρέπει να βλέπουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά του 
καταλύματος (ιδιωτικό κατάλυμα, ξενοδοχείο, κ.λπ.). Ο σχεδιασμός, οι εικόνες υψηλής ποιότητας και μια 
πλήρης οπτική παρουσίαση είναι τα σημαντικότερα στοιχεία για να παραμείνει ο επισκέπτης στον 
ιστότοπο σας.  
Η πιο σημαντική συμβουλή είναι να συνδέσετε την επιχείρηση με τον χρήστη και να μεταφέρετε ένα 
μήνυμα σχετικά με τη μοναδικότητα του καταλύματος. 
Το πιο ισχυρό μέσο μετάδοσης ενός μηνύματος είναι ασφαλώς εικόνες υψηλής ποιότητας. Όλα τα 
καταλύματα πρέπει να φωτογραφηθούν από επαγγελματίες φωτογράφους. 
 
Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει εύκολα τη διαθεσιμότητα του καταλύματος. Το online 
ημερολόγιο στον ιστότοπο κρατήσεων πρέπει να είναι ορατό σε όλες τις σελίδες όπου ο χρήστης μπορεί 
να δει τις διαθέσιμες ενότητες για τις επιλεγμένες ημερομηνίες. 
 
Πρέπει να δώσετε ένα πρακτικό παράδειγμα για την παροχή λύσεων στους πελάτες (για παράδειγμα: 
μονόκλινο δωμάτιο, δίκλινο δωμάτιο, σουίτα 2 ατόμων, 1 παιδί κλπ). Έτσι διευκολύνεται η επιλογή του 
πελάτη και εξομαλύνεται η όλη διαδικασία κράτησης. Είναι επίσης σημαντικό να δοθούν συγκεκριμένες 
λεπτομέρειες για τις λύσεις που προσφέρονται και για τους διαθέσιμους αριθμούς (π.χ. "2 στούντιο με θέα 
στη θάλασσα και 1 studio στο ισόγειο", "τελευταία διαθέσιμη σουίτα"), προκειμένου να εντοπιστεί η 
επιλογή του πελάτη, να γίνει πιο ελκυστική η λύση και να τον «πιέσει» να βιαστεί να κλείσει την κράτησή 
του. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως χωρίς επένδυση 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν  

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Οι δεκαετίες επενδύσεων στην ανάπτυξη οδήγησαν στη δημιουργία Συστημάτων Ηλεκτρονικών 
Κρατήσεων πολλών χρηστών, χωρίς τα οποία δεν θα ήταν σήμερα δυνατή η λειτουργία όχι μόνο των 
αεροπορικών εταιρειών, αλλά και άλλων κλάδων μεταφορών, τουρισμού και φιλοξενίας. 
Η βελτίωση των οπτικών στοιχείων μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα μέσω συνεργασίας με έναν επαγγελματία 
φωτογράφο. 
Οι πρόσθετες λειτουργίες για τον ιστότοπο εξαρτώνται από τη λύση που χρησιμοποιείται για τον ιστότοπο 
και ενδέχεται να χρειαστούν από μερικές μέρες έως μερικές εβδομάδες. 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 
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Οι προτάσεις διαμονής έχουν θετικό ρόλο, καθώς προσφέρουν: 
 
- υψηλότερο ποσό μετατροπών, 
- μικρότερα ποσοστά εγκατάλειψης των υπηρεσιών κρατήσεων 
- προμήθεια προϊόντων όπου είναι η φθηνότερη, 
- μείωση του λειτουργικού κόστους, 
- δυνατότητα γρήγορης και φτηνής εκπλήρωσης των παραγγελιών, 
- εξοικονόμηση χρόνου, 
- αύξηση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. 

 
Οι προτάσεις διαμονής έχουν αρνητικό ρόλο, καθώς: 

 
- αδυνατούν να παρουσιάσουν τις προτάσεις διαμονής με συνεχή τρόπο 
- υπάρχει η ανάγκη για συνεχείς επενδύσεις και περαιτέρω ανάπτυξη, 
- υπάρχουν δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού με κατάλληλη πείρα, 
- υπάρχει ο κίνδυνος απάτης, 
- είναι αυξημένο κόστος του marketing που συνδέεται με τον έντονο ανταγωνισμό (δεν είναι 
εύκολο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό εμπορικό σήμα μεταξύ εκατομμυρίων ιστότοπων στο 
Διαδίκτυο), και 
-μπορεί να υπάρξει κλοπή ταυτότητας πελατών. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης, μείωση του κόστους λειτουργίας, μείωση του χρόνου παράδοσης 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Βασικές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Panian, Ž.; Internet i malo poduzetništvo; Informator, Zagreb, 2000.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 
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Farrokh Mamaghani, Impact of e-commerce on travel and tourism: An historical analysis, 2009. 
Woolford L. (2006). The Internet’s Impact on Travel & Tourism, Part 1. USDM.net 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Επιπλέον λειτουργίες που βοηθούν τους χρήστες να πραγματοποιήσουν μια κράτηση θα ενισχύσουν όλες 
τις πωλήσεις, και   αναμένεται ότι η βελτίωση των οπτικών λειτουργιών και η χρήση πρόσθετων γλωσσών 
θα συμβάλει στην ενίσχυση των διασυνοριακών πωλήσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, είναι δύσκολο να πάρετε οποιεσδήποτε διασυνοριακές κρατήσεις από τους πρώτους 
ταξιδιώτες στον προορισμό σας χωρίς τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά της παρούσας ενέργειας. 
 
Οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας (ΤΠΕ) έχουν αλλάξει σημαντικά τις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις. Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου επιλέγουν συχνότερα να πραγματοποιούν online κρατήσεις 
διαμονής και ταξίδια. Παρ 'όλα αυτά, οι περισσότερες ξενοδοχειακές εταιρείες δημιουργούν online 
κρατήσεις μέσω έμμεσων διαύλων, όπως τα online ταξιδιωτικά πρακτορεία. 

 

2.2.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι αξιολογήσεις είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία μάρκετινγκ σε σύγχρονα καταλύματα, 
στηριζόμενες στο Διαδίκτυο και στις διαφημίσεις του Διαδικτύου. Το καλό σχετικά με  τις αξιολογήσεις 
είναι ότι είναι εύκολο να αυξηθεί ο αριθμός των κρατήσεων για διαμερίσματα, δωμάτια ή εξοχικές 
κατοικίες. Τα κακά νέα είναι ότι τα εξίσου εύκολα σχόλια για τη διαμονή μπορούν να χειροτερεύσουν τα 
πράγματα με κακές κριτικές. 
Πριν από την ηλεκτρονική κράτηση, ο πελάτης κάνει έρευνα στο Διαδίκτυο σχετικά με το τι οι άλλοι 
άνθρωποι έχουν να πουν για τον προορισμό (πόλη, ξενοδοχείο, ιδιωτικό κατάλυμα, Airbnb, ...) τον οποίο 
ενδιαφέρονται. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ταξίδια, καθώς πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν πρώτη φορά σε ένα 
συγκεκριμένο ταξιδιωτικό προορισμό και θα λάβουν υπόψη τα σχόλια από άτομα που έζησαν παρόμοιες 
εμπειρίες. Οι επισκέπτες που διαβάζουν τις αξιολογήσεις συσκευασμένων προϊόντων για καταναλωτές 
έχουν κατά μέσο όρο 6% υψηλότερο ποσοστό παραγγελιών από τους επισκέπτες που δεν διαβάζουν 
αξιολογήσεις.  
Οι πληροφορίες κριτικών είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε κάθε 
κατεύθυνση. Οι κριτικές των πελατών μπορούν να ελαχιστοποιήσουν σημαντικά τα ποσοστά 
εγκατάλειψης και επίσης να ενισχύσουν την αξιοπιστία της επιχείρησης. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις 
χρηστών αποτελούν μια πολύτιμη πτυχή της εξυπηρέτησης των πελατών, και μπορούν να αξιοποιηθούν 
με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τις κριτικές προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες.    
 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όλο το περιεχόμενο στον ιστότοπο πρέπει να είναι ελκυστικό, μοναδικό και σχετικό με την επωνυμία. Το 
σημαντικότερο μέρος της ιστοσελίδας καταλυμάτων είναι το περιεχόμενό της. 
Το περιεχόμενο του ιστότοπου πρέπει να περιέχει, με σαφήνεια και ομοιόμορφο τρόπο, τι προσφέρει το 
κατάλυμα και πού βρίσκεται. Όταν  αναζητούν κάτι  δυνητικοί πελάτες, οι δύο πιο πιθανοί  όροι 
αναζήτησης είναι (1) το προϊόν ή η υπηρεσία που αναζητούν και (2) που ελπίζουν να βρουν αυτό το προϊόν 
ή την υπηρεσία. 
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Αλλά θα πρέπει επίσης να σκεφτείτε τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται και ποιο είναι το κοινό-
στόχος. Εκτός από τη θέση και τη διεύθυνση της επιχείρησης, που βρίσκεται στο τέλος όλων των σελίδων 
του ιστότοπου, θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον περιεχόμενο που εξηγεί τις διάφορες δραστηριότητες 
και τα αξιοθέατα γύρω από την προτεινόμενη τοποθεσία. 
 
Προσθέστε όσο πιο συχνά μπορείτε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας στις σελίδες του ιστότοπού σας για 
να εξασφαλίσετε περισσότερες κρατήσεις. Η εταιρεία θα πρέπει να προσθέτει συχνά περισσότερο 
περιεχόμενο και να ενθαρρύνει ενεργά τις μηχανές αναζήτησης να καταγράφουν τις  σελίδες στον 
ιστότοπο, γεγονός που θα βοηθήσει στην αύξηση της κατάταξης του ιστότοπου στις μηχανές αναζήτησης 
και θα φέρει περισσότερη επισκεψιμότητα σε αυτόν. Έχοντας ανανεωμένο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα, 
φαίνεται στις μηχανές αναζήτησης ότι ο ιστότοπος ενημερώνεται συχνά.  
 
Τα οπτικά υλικά διασφαλίζουν ότι ο πελάτης έχει σαφή κατανόηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και του 
προορισμού όπου θα μείνει. 
 
Ένα τμήμα που περιέχει ποιοτικές φωτογραφίες ή / και βίντεο, οι λύσεις στέγασης πρέπει να εμφανίζεται 
πριν από την κράτηση και όταν επιλέγεται ένα δωμάτιο. Μια παλέτα (6-10) επαγγελματικών 
φωτογραφιών / βίντεο είναι η πιο επιθυμητή επιλογή. 
Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα πρέπει να στοχεύουν το προφίλ πελατών και την τοποθεσία που 
επιθυμούν (π.χ κάποια τοποθεσία μπορεί να είναι κλασική και εύκολη για οικογένειες, αντισυμβατική και 
ελκυστική για τους νέους, κλπ.). Στην περίπτωση παροχής βίντεο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
είναι κατανοητό για το διεθνές κοινό. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχουν αναφορές στην τοπική γλώσσα 
(π.χ. κροατική), πρέπει να μεταφράζονται τουλάχιστον στα αγγλικά για να καταστεί το περιεχόμενο 
κατανοητό σε μια ευρύτερη ομάδα δυνητικών πελατών. 
Μπορείτε να προσελκύσετε και να διατηρήσετε πελάτες δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανεβάσουν τις 
φωτογραφίες  τους σε ένα ειδικό τμήμα. 
 
Οι ιστότοποι που περιέχουν αξιολογήσεις όπως το TripAdvisor έχουν άμεσο αντίκτυπο στα έσοδα για τους 
ιδιοκτήτες ξενοδοχείων. Κάθε μήνα, 456 εκατομμύρια άνθρωποι - περίπου ένας στους 16 ανθρώπους στη 
γη - επισκέπτονται σελίδες του TripAdvisor.com για να σχεδιάσουν ή να αξιολογήσουν ένα ταξίδι.  
Σήμερα, περισσότερες από 200 αναρτήσεις ανεβαίνουν στο TripAdvisor κάθε λεπτό. Η ερευνητική 
εταιρεία Oxford Economics διαπίστωσε ότι οι κριτικές και τα αποτελέσματα του TripAdvisor επηρέασαν 
περίπου τα 546 δισεκατομμύρια δολάρια των ταξιδιωτικών δαπανών κατά το 2017 – επομένως η επιρροή 
είναι μεγάλη.  

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

3. Ενέργειες που έχουν προϋποθέσεις, αλλά δεν απαιτούν επένδυση.  

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν  

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Δύο έως τρεις ημέρες για τον καθορισμό της διαδικασίας σχετικά με κάθε πελάτη και την αναχώρησή του 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ  
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Θετικό μέρος της λύσης: 
 
  - Μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ορατότητα του καταλύματος 
 
Αρνητικό μέρος της λύσης: 
 
  - Η αρνητική αξιολόγηση και οι ανεπαρκείς κριτικές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τους πιθανούς 
πελάτες 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Περισσότερη κυκλοφορία  στον ιστό. Έξι από τα σημαντικότερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις online 
κριτικές που πρέπει να γνωρίζετε: 
Το 88% των ταξιδιωτών φιλτράρει ξενοδοχεία με μέση βαθμολογία αστέρων κάτω από τρία, το 32% 
διαγράφει εκείνα με βαθμολογία κάτω από τέσσερα,  το 96% θεωρεί τις κριτικές σημαντικές κατά την 
έρευνα ενός ξενοδοχείου, το 79% θα διαβάσει μεταξύ έξι και 12 κριτικών πριν πάρει μια απόφαση αγοράς, 
τέσσερις στους πέντε πιστεύουν ότι ένα ξενοδοχείο που ανταποκρίνεται στις κριτικές ενδιαφέρεται 
περισσότερο για τους πελάτες του και το 85% συμφωνεί ότι μια προσεκτική απάντηση σε μια κριτική θα 
βελτιώσει την εντύπωση του ξενοδοχείου. 
Οι κριτικές ταξιδιωτών μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες να σας επιλέξουν, να βοηθήσουν την 
επιχείρηση να χρεώνει περισσότερο τους πελάτες και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Μέτριες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Revinate, https://www.revinate.com/blog/7-ways-to-improve-tripadvisor-performance/  
Siteminder, https://www.siteminder.com/r/marketing/hotel-online-reviews/influence-travellers-
reviews-hotel/  
StayNtouch, https://www.stayntouch.com/blog/how-online-reviews-impact-hotel-revenue/   

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Από πιο εμπορικές έως πιο συγκεκριμένες ιστοσελίδες για ανεξάρτητους ταξιδιώτες: 
 
Μηχανή αναζήτησης κριτικών από ταξιδιώτες 
http://www.tripadvisors.com;  
 

https://www.revinate.com/blog/7-ways-to-improve-tripadvisor-performance/
https://www.siteminder.com/r/marketing/hotel-online-reviews/influence-travellers-reviews-hotel/
https://www.siteminder.com/r/marketing/hotel-online-reviews/influence-travellers-reviews-hotel/
https://www.stayntouch.com/blog/how-online-reviews-impact-hotel-revenue/
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Μηχανή αναζήτησης κριτικών από ταξιδιώτες 
http://www.virtualtourist.com;  
 
Μηχανή αναζήτησης κριτικών από ταξιδιώτες 
http://www.responsibletravel.com; 
 
Μηχανή αναζήτησης κριτικών από ταξιδιώτες 
http://www.zoover.com; 
 
Μηχανή αναζήτησης κριτικών από ταξιδιώτες 
http://www.independenttravel.com 
 
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις online κριτικές για να σχεδιάσετε το επόμενο ταξίδι σας: 
http://business.financialpost.com/2014/03/13/how-to-use-online-travel-review-websites-to-plan-your-
next-business-trip/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η προσοχή στις πολύπλευρες πτυχές είναι σημαντική, ειδικά για τους ξένους ταξιδιώτες. Οι ανάγκες τους 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθώς και οι αξιολογήσεις και οι απόψεις τους. Πρέπει να υπάρχουν 
διατάξεις σχετικά με τη διευκόλυνση των σχολίων σε διάφορες γλώσσες. 
 
Είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για τις διασυνοριακές κρατήσεις δεδομένου ότι οι ταξιδιώτες 
θα είναι πολύ πρόθυμοι να διαβάζουν κριτικές από ανθρώπους από τη χώρα τους. Εάν μπορούν να βρουν 
και να διαβάσουν καλές κριτικές από συμπατριώτες τους, η εμπιστοσύνη τους θα αυξηθεί, οδηγώντας σε 
κράτηση. Προφανώς, όταν κάποιος πηγαίνει σε μια ξένη χώρα ή ένα μέρος για διακοπές,  θα ψάξει για 
κριτικές από άλλους που έχουν ζήσει τη συγκεκριμένη εμπειρία. 
 
Μια κακή κριτική μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια έως και 30 κρατήσεων! Ένα έγγραφο σχετικά με την 
επιρροή των αξιολογήσεων και των κριτικών στο διαδίκτυο διαπίστωσε ότι οι χρήστες πιστεύουν ότι οι 
κακές αξιολογήσεις υπερβαίνουν τις καλές αξιολογήσεις. Οι κακές αξιολογήσεις είναι αξιόπιστες 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των αξιολογήσεων και οι καλές αξιολογήσεις είναι αξιόπιστες μόνο όταν 
συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό αξιολογήσεων! Από την άλλη πλευρά, οι θετικές κριτικές μπορούν να 
μετατρέψουν τις περιουσίες μιας επιχείρησης. Οι καταναλωτές τείνουν να επιλέγουν ξενοδοχεία με 
καλύτερες βαθμολογίες και ερευνητές που μελετούν το Yelp, έναν από τους κύριους ανταγωνιστές του 
TripAdvisor, διαπίστωσαν ότι ακόμη και μια αύξηση του ενός αστεριού σήμαινε αύξηση κατά 5-9% στα 
έσοδα. 
 
Εν ολίγοις, οι απόψεις προηγούμενων επισκεπτών επηρεάζουν το μυαλό του αναγνώστη και οι κακές 
κριτικές είναι σίγουρα κακές για τις επιχειρήσεις. Η online φήμη του ξενοδοχείου έχει αξία για τους 
ταξιδιώτες και η βαθμολογία σας μπορεί να συνδεθεί με το είδος των εσόδων που μπορούν στη συνέχεια 
να έρθουν στο ξενοδοχείο. 

 

2.2.3 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
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Η ορατότητα είναι το κλειδί για τις επιχειρήσεις, και με τη βοήθεια του μάρκετινγκ στο διαδίκτυο, είναι 
βέβαιο ότι θα αυξήσετε τον αριθμό των κρατήσεων σε περιόδους λιγότερης ζήτησης. Για κάθε περίοδο, 
συνιστάται η εναλλαγή του περιεχομένου του ιστότοπου, με τη δυνατότητα να υπάρχουν προσφορές 
εκείνη την εποχή, ώστε οι τουρίστες να θέλουν να έρθουν. Πολύ σημαντικά τμήματα κράτησης είναι οι 
επιλογές και τα εργαλεία του Google που μπορούν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε την προβολή σας σε 
πιθανούς πελάτες και επομένως να αυξήσετε τον αριθμό των κρατήσεων. 
 
Η πρόοδος της κράτησης πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να περιλαμβάνει ξεχωριστά βήματα 
προκειμένου ο πελάτης να περιηγηθεί εύκολα. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι να καθησυχάζετε 
τον πελάτη ότι η συναλλαγή είναι ασφαλής. Και τα δύο αυτά στοιχεία θα ενθαρρύνουν τον πελάτη να 
ολοκληρώσει την κράτηση. Στην πραγματικότητα, η αποτυχία της εφαρμογής μιας καλής πρότασης 
κρατήσεων είναι αυτό που προκαλεί υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης σε ηλεκτρονικά καταστήματα κάθε 
είδους.  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η παροχή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη θέση του καταλύματος, καθώς και σαφείς, απλοί και 
εύχρηστοι χάρτες (επιλογή μεγέθυνσης κ.λπ.) και ψηφιακές γεωγραφικές πληροφορίες θα 
δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρησιακό προφίλ που οι πελάτες θα βρουν αξιόπιστο.  
Πρέπει να παρέχονται συντεταγμένες GPS καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ιδιωτικά / 
δημόσια μέσα που μπορεί να πάρει κάποιος για  να φτάσει στο κατάλυμα, ιδίως από τις μεγάλες υποδομές 
μεταφορών (αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό, λιμάνι κλπ.). 
Θα πρέπει να παρέχονται  λεπτομερή χρονοδιαγράμματα, όπου είναι δυνατόν, σχετικά με τις συνδέσεις 
με τα τοπικά συστήματα μεταφορών, εξασφαλίζοντας ότι είναι ενημερωμένα και παρέχουν λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια (ημέρα/ νύχτα, εργάσιμες / μη εργάσιμες ημέρες κ.λπ.). 
Κατά την εξαγωγή φωτογραφιών βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την επιλογή των πληροφοριών 
τοποθεσίας, ώστε οι ιστοτόποι όπως το Flickr να μπορούν να έχουν πληροφορίες γεωγραφικής 
τοποθεσίας για τις φωτογραφίες σας. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

2. Απλές πράξεις που δεν έχουν προϋποθέσεις, αλλά απαιτούν μια επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν  

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Δυο μέρες για την εφαρμογή της διαδικασίας  

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικό μέρος της λύσης: 
 
  - Διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία κράτησης, με λιγότερα ποσοστά εγκατάλειψης 
 
Αρνητικό μέρος της λύσης: 
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  - Χρηματοοικονομικό κόστος για την εγκατάσταση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικό για τις κρατήσεις 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Αύξηση της ασφάλειας (αντιληπτή) της διαδικασίας κράτησης και επομένως ο πελάτης αισθάνεται 
ασφαλής και καλά ενημερωμένος σε όλα τα βήματα που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στο ποσοστό 
παρακράτησης. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Προχωρημένες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Βασικές 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Xinyuan (Roy), Zhao; Liang, Wang; Xiao, Guo; Rob Law; The influence of online reviews to online hotel 
booking intentions, Online hotel booking intentions, International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, Vol. 27 No. 6, 2015pp. 1343-1364 
 
Progress Trackers in Web Design:  
http://www.smashingmagazine.com/2010/01/15/progress-trackers-in-web-design-examples-and-best-
design-practices 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Βοηθητικό εγχειρίδιο για το Bookimg: 
http://www.bookeasy.com/help/index.html?tour_booking.html 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Έχουν εντοπιστεί έξι χαρακτηριστικά του περιεχομένου αξιολογήσεων online και ένα χαρακτηριστικό της  
προέλευσης, τα οποία είναι:  η χρησιμότητα, η εμπειρογνωμοσύνη των κριτών, η έγκαιρη προέλευση, το 
μέγεθος, η χωρητικότητα και η πληρότητα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κατέδειξαν θετικές αιτιώδεις 
σχέσεις μεταξύ της χρησιμότητας, της εμπειρογνωμοσύνης των κριτών, της έγκαιρης προέλευσης, του 
μεγέθους και της πληρότητας και των προθέσεων ηλεκτρονικής κράτησης των ερωτηθέντων. 
Μία σημαντικά αρνητική σχέση μεταξύ των αρνητικών αξιολογήσεων των προθέσεων κρατήσεων online 
εντοπίστηκε, ενώ οι επιπτώσεις από τις θετικές αξιολογήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τις προθέσεις 
κράτησης δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.  

http://www.bookeasy.com/help/index.html?tour_booking.html
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2.2.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αυτή η βιομηχανία ήταν πάντα σχετική με τη δημιουργία υπέροχων εμπειριών και αναμνήσεων για τους 
ανθρώπους που είναι ταξιδιώτες / τουρίστες. Ο σχεδιασμός της ταξιδιωτικής εμπειρίας είναι η βαθιά 
προσωπική σχέση μεταξύ του επαγγελματία και του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός μπορεί να 
αποτελέσει τον κύριο παράγοντα εμπιστοσύνης  των επισκεπτών σχετικά με  για τις συμβουλές και τις 
πληροφορίες  που δέχονται από εσάς, και επίσης μπορεί να είναι ο κύριος λόγος για το συγκεκριμένο 
ταξίδι, για ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο ή ακόμα και για μια πόλη ή χώρα. Το ταξιδιωτικό site πρέπει να 
είναι εμφανίσιμο  και πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο πελάτης για να 
οργανώσει τα ταξιδιωτικά του σχέδια. Επίσης, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι οι διοργανωτές 
ταξιδιών αναπτύσσουν μακροπρόθεσμα ταξιδιωτικά σχέδια με βάση το προφίλ των πελατών (με βάση 
τις ηλικίες, τα παιδιά, τον προϋπολογισμό, τις επιθυμίες, τον κατάλογο προορισμών). 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Αυτή η βιομηχανία ήταν πάντα σχετική  με τη δημιουργία υπέροχων εμπειριών και αναμνήσεων για τους 
ανθρώπους. Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει αναμφίβολα περαιτέρω ευκαιρίες για να ξεκινήσουν οι 
άνθρωποι αυτές τις εμπειρίες συνδεδεμένες με επιχειρήσεις  και προορισμούς. Ανεξάρτητα από το μέσο, 
ο κλάδος πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή εξαιρετικών εμπειριών. 
 
Το 2016, η Google διαπίστωσε ότι το 60% των ταξιδιωτών δήλωσε ότι η μεγαλύτερη προαιρετική αγορά 
τους ήταν ταξίδι. Αλλά, για να φτάσουμε σε αυτό το τελικό σημείο, υπάρχουν τέσσερα βασικά στάδια που 
η Google έχει εντοπίσει στην αναζήτηση του ταξιδιού: όνειρο, σχεδιασμός, κράτηση και εμπειρία.  
 
Πριν από την πραγματοποίηση αυτής της επένδυσης, οι ταξιδιώτες λαμβάνουν χρόνο να διερευνήσουν 
όλες τις σχετικές πιθανότητες. Στην πραγματικότητα, πάνω από το 40% των ταξιδιωτών λένε ότι 
βρίσκονται στο στάδια μεταξύ του να ονειρεύονται και να σχεδιάζουν το επόμενο ταξίδι τους - να 
μεγεθύνουν τις λεπτομέρειες για έναν προορισμό και μετά να τις μικρύνουν για να ξανασκεφτούν όλες τις 
επιλογές ξανά. Και, αυτό συμβαίνει σε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα σε ένα πλήθος πλαισίων. 
 
Επομένως, πρέπει να είστε εκεί, σε αυτές τις «στιγμές», έτοιμοι να διευκολύνετε τους χρήστες στο ταξίδι 
τους και τη μετάβασή τους από το όνειρο και το σχεδιασμό στην κράτηση.   
 
Καθώς η Airbnb αναπτύσσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εκτός από τη διευκόλυνση της φιλοξενίας 
ατόμων τη νύχτα, έχει διερευνήσει την ιδέα των «μαγικών ταξιδιών» στις οποίες η πραγματική έννοια του 
ταξιδιού και οι εναλλακτικές του πτυχές επανέρχονται στον σύγχρονο τουρισμό.  Οι άνθρωποι αντί να 
επισκέπτονται μόνο τις πόλεις, τις γνωρίζουν όπως οι ντόπιοι.  
Η υπηρεσία του Airbnb μπορούν να υλοποιηθεί δημιουργώντας  υλικό υποστήριξης για τα άτομα, 
βιωματικούς χάρτες ταξιδιών και έντυπα και προγράμματα ταξιδιού, για τα επιθυμητά αποτελέσματα: 
Πρωτότυπα ταξίδια, Αξιολόγηση Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας και Μαγικά Ταξίδια. 
 
Από το Airbnb μπορούμε να μάθουμε ότι ο  συνδυασμός πολλαπλών εμπειριών είναι περιττός και 
προτιμάται η εστίαση σε ένα κύριο χαρακτηριστικό.  
Οι ταξιδιώτες είναι συνήθως πιο ενθουσιασμένοι με τις αυθεντικές εμπειρίες, παρά με την άψογη 
εξυπηρέτηση. 
Η πλαισίωση και η αφήγηση είναι το κλειδί για την επιτυχία. 
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ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

3. Δράσεις που έχουν προαπαιτούμενα, αλλά δεν χρειάζονται επένδυση 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν 

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

2 εβδομάδες  

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικό: 
  -Οι μετατροπές είναι πιο πιθανές, δεδομένου ότι στους επισκέπτες προσφέρεται ένα ελκυστικό 
ταξιδιωτικό πακέτο.   
 
Αρνητικό: 
  - Απαιτούνται κάποιες προσπάθειες όσον αφορά τον σχεδιασμό του " σωστού πακέτου ταξιδιών" που 
ταιριάζει σε κάθε καταναλωτή, καθώς και τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για πρακτικές ρυθμίσεις.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ICT 

Μέτριες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  
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Simplycmb, σ 
 
Afterdigital, https://afterdigital.co.uk/blog/travel-and-tourism-is-all-about-designing-great-
experiences/  
 
Dolores García, María Tugores, Differentiation in the tourist sector: an evolutionary analysis,  
https://pdfs.semanticscholar.org/8d65/5cd8ebcc2a3536b75e11d3527d94936a796b.pdf  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

An inspirational shopping solution for customers: 
http://www.amadeus.com/web/amadeus/es_1A-corporate/Online-travel-agencies/Our-
portfolio/Connect/Content/OTAs_Ancillary_Services/1319620844592-Solution_C-
AMAD_ProductDetailPpal-
1319610362839?industrySegment=1319608908790&level2=1319608909378&level3=1319608911535  
 
Travel Foundation, https://www.thetravelfoundation.org.uk/for-businesses/ 
 
Handley Ann, (2012), Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars 
(and More) That Engage Customers and Ignite Your Business (New Rules Social Media Series)  , John 
Wiley & Sons  
 
Li Charlene, (2008) Groundswell: Winning in a World Transformed by Social Technologies, Harvard 
Business School Press  

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Στη συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα μίας μαζικής στρατηγικής ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα ενός συγκεκριμένου προορισμού, υπήρξε προτίμηση για μετατόπιση από την 
εξειδίκευση προς την επίτευξη υψηλότερων ποιοτικών προτύπων στη δημιουργία της εμπειρίας των 
επισκεπτών. Η υψηλή ποιότητα επεκτείνεται όπως και οι τουριστικές δραστηριότητες ενός 
συγκεκριμένου προορισμού, αλλά μόνο μέχρι ένα μέγιστο επίπεδο πέρα από το οποίο ο προορισμός 
υποβαθμίζεται δραματικά. 
 
Ο σχεδιασμός ταξιδιωτικών εμπειριών είναι κάτι που μπορείτε να διαφοροποιήσετε από τον ανταγωνισμό 
καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ανταγωνισμού θα κάνει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Σχεδιάζοντας 
εμπειρίες ταξιδιού ειδικά για την προσφορά σας θα είναι η πιο αποτελεσματική διαφήμιση για την 
επιχείρησή σας. Κάθε τουριστική εταιρεία (εταιρεία κρατήσεων, ξενοδοχείο, κ.α.) υποτίθεται ότι γνωρίζει 
ότι οι ανταγωνιστές προσπαθούν να ανταποκριθούν με τον σωστό τρόπο. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν με διαφορετική τουριστική προσφορά και να δώσουν λεπτομερείς περιγραφές στους 
ταξιδιώτες για το τι μπορούν να βιώσουν σε τοποθεσία και εγκαταστάσεις. 

 

2.2.5 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διαδικασία ακύρωσης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο διαμονής, αλλά τις περισσότερες φορές ισχύει ο 
κανόνας ότι πρέπει να υπάρξει ακύρωση τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την άφιξή του πελάτη για να 
του επιστραφούν τα χρήματα, ενώ για την κράτηση του διαμερίσματος, δωματίου, ξενοδοχείου 

http://www.simplycmb.com/travel/
https://afterdigital.co.uk/blog/travel-and-tourism-is-all-about-designing-great-experiences/
https://afterdigital.co.uk/blog/travel-and-tourism-is-all-about-designing-great-experiences/
http://www.amadeus.com/web/amadeus/es_1A-corporate/Online-travel-agencies/Our-portfolio/Connect/Content/OTAs_Ancillary_Services/1319620844592-Solution_C-AMAD_ProductDetailPpal-1319610362839?industrySegment=1319608908790&level2=1319608909378&level3=1319608911535
http://www.amadeus.com/web/amadeus/es_1A-corporate/Online-travel-agencies/Our-portfolio/Connect/Content/OTAs_Ancillary_Services/1319620844592-Solution_C-AMAD_ProductDetailPpal-1319610362839?industrySegment=1319608908790&level2=1319608909378&level3=1319608911535
http://www.amadeus.com/web/amadeus/es_1A-corporate/Online-travel-agencies/Our-portfolio/Connect/Content/OTAs_Ancillary_Services/1319620844592-Solution_C-AMAD_ProductDetailPpal-1319610362839?industrySegment=1319608908790&level2=1319608909378&level3=1319608911535
http://www.amadeus.com/web/amadeus/es_1A-corporate/Online-travel-agencies/Our-portfolio/Connect/Content/OTAs_Ancillary_Services/1319620844592-Solution_C-AMAD_ProductDetailPpal-1319610362839?industrySegment=1319608908790&level2=1319608909378&level3=1319608911535
https://www.thetravelfoundation.org.uk/for-businesses/
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τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την άφιξη για να υπάρξει επιστροφή χρημάτων, μετά την παραλαβή 
των προμηθειών. 
Οι πολιτικές ακύρωσης καθορίζουν την επιστροφή χρημάτων στον πελάτη στην σπάνια περίπτωση που 
ακυρώνει μια κράτηση. Κυμαίνονται από χαλαρές σε εξαιρετικά αυστηρές πολιτικές, παρόλο που δεν 
πρέπει να τις αναφέρετε έτσι στους πελάτες.  Οι πολιτικές ακύρωσης που κάνουν τον πελάτη να 
αισθάνεται ασφαλής είναι απαραίτητες για καλύτερες πωλήσεις. 
Η πολιτική ακύρωσης θα πρέπει να προσφέρει διάφορες επιλογές στους πελάτες και η τελική τιμή θα 
πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το αν ο πελάτης δικαιούται να κάνει ακύρωση ή όχι.  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 
Ένα τμήμα αφιερωμένο στα ερωτήματα των επισκεπτών είναι ζωτικής σημασίας.  Μια φόρμα μπορεί να 
εισαχθεί στο τέλος της διαδικασίας κράτησης για ειδικά αιτήματα όπου μπορεί να προστεθεί μια απλή 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο. Η φόρμα πρέπει να είναι σαφώς ορατή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας κράτησης και ιδιαίτερα κατά την ολοκλήρωσή της. Για παράδειγμα, στο Airbnb, οι 
οικοδεσπότες μπορούν να επιλέξουν ποιες πολιτικές ακύρωσης πρέπει να προσφέρουν στους επισκέπτες 
και οι επισκέπτες μπορούν να τις ελέγξουν πριν από την κράτηση. 
 
Η Airbnb παρέχει μεγάλη ευελιξία όταν πρόκειται για πολιτικές ακύρωσης, επιτρέποντας στους 
οικοδεσπότες να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις τυποποιημένες πολιτικές ακύρωσης. Αυτές οι επιλογές 
είναι ευέλικτες, μέτριες και αυστηρές και έχουν σχεδιαστεί για την προστασία τόσο των οικοδεσποτών  
όσο και των φιλοξενουμένων. 
Παρόλο που οι ακριβείς όροι των επιλογών πολιτικής ακύρωσης του Airbnb μπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα με την τοποθεσία σας, υπάρχουν ορισμένοι γενικοί όροι που είναι παντού κοινοί. Ακολουθεί 
μια σύντομη επισκόπηση των όρων καθεμιάς από αυτές τις πολιτικές ακύρωσης μαζί με ορισμένους 
σημαντικούς παράγοντες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τις σωστές επιλογές για την επιχείρησή σας 
στο  Airbnb. 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας αδιάσπαστος τρόπος αλληλεπίδρασης με τους πελάτες για μια 
σειρά επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον τομέα των καταλυμάτων. Η επιχείρηση θα 
πρέπει να εκμεταλλευτεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε οι δυνητικοί και οι υπάρχοντες πελάτες να 
παρέχουν τα στοιχεία τους. Οι σύνδεσμοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα widget θα πρέπει να 
υπάρχουν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. 
 
Είναι σημαντικό να απαντάτε άμεσα σε ερωτήσεις και να δηλώσετε με σαφήνεια ποιες γλώσσες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία. 
 
Εάν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για τις τυπικές πληροφορίες, είναι σημαντικό να 
βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα θα τις παρουσιάσει, δηλ. να προσθέσετε μια ενότητα FAQ. 
 
Ειδικά εάν η μονάδα διαμονής είναι μικρή και δεν είναι δυνατόν να διαθέτετε ένα ειδικό μέσο 
επικοινωνίας, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι ο πελάτης αισθάνεται ασφαλής για τα ερωτήματα του 
και γνωρίζει πότε θα λάβει απάντηση για την ερώτηση, παρέχοντας ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα (π.χ. 
αναφέροντας ότι όλες οι ερωτήσεις θα λάβουν απάντηση εντός 24 ωρών). 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Απλές δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν απευθείας χωρίς επένδυση 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
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Δεν υπάρχουν 

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

 
Δεν υπάρχουν 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

 
Θετικό μέρος της λύσης: 
  - Οι διαφανείς διαδικασίες εκτιμώνται πάντα από τους πελάτες, επομένως είναι πιο πιθανό να 
ολοκληρωθεί η κράτηση. 
 
Αρνητικό μέρος της λύσης: 
  - Πρέπει να βρεθεί μια καλή ισορροπία μεταξύ της διαφάνειας και των γενικών πληροφοριών, ώστε να 
μην αποσπάται η προσοχή του πελάτη από την πραγματική κράτηση. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Αυξημένο ποσοστό διατήρησης πελατών, λόγω της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Βασικές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Ανεπτυγμένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Rental Support Tripadvisor, https://rentalsupport.tripadvisor.com/articles/FAQ/noc-What-are-the-
cancellation-policies 
 
Airbnb, https://www.airbnb.com/home/cancellation_policies  
 
IGMS, https://www.igms.com/airbnb-cancellation-policy/ 

https://rentalsupport.tripadvisor.com/articles/FAQ/noc-What-are-the-cancellation-policies
https://rentalsupport.tripadvisor.com/articles/FAQ/noc-What-are-the-cancellation-policies
https://www.airbnb.com/home/cancellation_policies
https://www.igms.com/airbnb-cancellation-policy/
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

 
Πως να αποφύγετε την αντιστροφή χρέωσης 
http://blog.templatemonster.com/2012/06/26/how-to-avoid-chargeback-ecommerce-tips; 
 
Διαχείριση ακύρωσης σε ξενοδοχείο 
http://www.pricetravel.com/help/hotel-cancellation 
 
Ακυρώσεις στο Booking.com: http://www.booking.com  

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο τουριστικός κλάδος στο σύνολό του επιβιώνει λόγω των διαφόρων τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών. Η διαφάνεια είναι το κλειδί της επιτυχίας. Έτσι, οι πολιτικές ακύρωσης είναι ένα από τα πιο 
σημαντικά πράγματα για κρατήσεις και επιχειρηματική επιτυχία. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένας 
ταξιδιώτης, πρέπει να υπάρχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση και ευελιξία που 
θα μπορεί να αναζητήσει πριν κάνει κράτηση. 

 

2.2.6 ΠΑΡΟΧΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΠΙΘΑΝΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, τα ιδιωτικά καταλύματα, τα ξενοδοχεία και οι ξενώνες έχουν λεπτομερείς 
κανόνες πληρωμής και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής για διαμονή. Από 
πιθανή πληρωμή μέσω διαδικτύου, προπληρωμή, και στο κατάλυμα. Όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και 
ξενοδοχεία  έχουν μια  μέθοδο πληρωμής και σχετικές πληροφορίες που περιγράφονται στην 
ιστοσελίδα.  Μπορεί επίσης να υπάρξει συμφωνία μέσω email, ειδικά για ορισμένες ειδικές τιμές, όπου 
οι ενοικιαστές στέλνουν φυλλάδια και πληροφορίες στους παλιούς και νέους επισκέπτες σχετικά με το 
κόστος και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να πληρώσουν. 
 
Οι πελάτες πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι για όλες τις πιθανές χρεώσεις και πρόσθετες χρεώσεις που 
δεν περιλαμβάνονται στην αναγραφόμενη τιμή. Ειδικά εάν ο πελάτης έχει ζητήσει πρόσθετες 
υπηρεσίες, όπως μεταφορά από το αεροδρόμιο, πρόσβαση στο internet κλπ.  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Όσον αφορά τις στρατηγικές τιμολόγησης, ο βασικός στόχος είναι να εκτιμηθεί η αξία που δημιουργήθηκε 
για τους πελάτες και στη συνέχεια να καθοριστούν οι τιμές που αντικατοπτρίζουν αυτή την αξία. Μια 
εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να τιμολογήσει έναντι των ανταγωνιστών της, αλλά οι πιο πολύτιμες 
στρατηγικές τιμολόγησης είναι εκείνες που ακολουθούν τις συνθήκες και την κατάσταση της αγοράς και 
της ζήτησης. 
Η βελτιστοποίηση των τιμών συνεπάγεται τη συνεχή βελτιστοποίηση πολλαπλών μεταβλητών όπως οι 
αλλαγές των, οι δείκτες των τιμών και το απόθεμα,  προκειμένου  να μεγιστοποιήσετε πλήρως τα έσοδα 
και να κερδίσετε από την αξία που αντιλαμβάνεται ο πελάτης. 
Οι επισκέπτες  που έρχονται πρώτη φορά δεν είναι εξοικειωμένοι με συγκεκριμένους φόρους (π.χ. 
δημοτικοί φόροι που εφαρμόζονται στην Ευρώπη) που ενδέχεται να ισχύουν και θα προτιμούσαν να 
γνωρίζουν εκ των προτέρων τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, ανεξάρτητα από το πόσο μικρό μπορεί να είναι 
το ποσό. 
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Πρέπει να αναλυθούν όλες οι δαπάνες και να γνωστοποιηθούν πρόσθετες χρεώσεις πριν από την 
ολοκλήρωση της κράτησης.  
Είναι σημαντικό όλες οι πληροφορίες, ιδίως αυτές που αφορούν τις χρεώσεις, να είναι συνοπτικές, αλλά 
ταυτόχρονα σαφείς. 
 
Παρομοίως με τις πληροφορίες ακύρωσης, μια καλή λύση είναι να δοθεί μια συνολική εικόνα των 
πολιτικών ακύρωσης των επιχειρήσεων και να παρέχεται μια πλήρως λεπτομερής σελίδα που 
περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν τις μεμονωμένες κρατήσεις, τις οποίες 
πρέπει να συμφωνήσει ο πελάτης, προκειμένου να προχωρήσει στην κράτηση. Αυτή η λειτουργεία πρέπει 
να είναι χαρακτηριστικό της μηχανής κρατήσεων των επιχειρήσεων. 
Μετά από αυτό, το τιμολόγιο που αποστέλλεται στον πελάτη πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή 
περιγραφή όλων των υπηρεσιών και δαπανών καθώς και τη δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης της 
ίδιας της κράτησης ή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
 
Η επιστροφή χρέωσης είναι μια συναλλαγή που γίνεται από τον κάτοχο της κάρτας ή την εταιρεία. 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να συμβεί "επιστροφή χρέωσης" και οι πιο συνηθισμένοι 
είναι τα εξής: επιστροφή εμπορεύματος, υπηρεσίες που δεν υπάρχουν πλέον, διαφωνίες, σφάλματα ή 
απάτη. 
Συνήθως, η επιστροφή χρέωσης είναι ένα από τα δαπανηρά μέρη της αποδοχής πιστωτικών καρτών.  

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

3. Δράσεις που έχουν προαπαιτούμενα αλλά δεν θέλουν επένδυση  

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Μια μέρα 

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Μια μέρα 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

 
Θετικό μέρος της λύσης: 
  - Οι διαφανείς διαδικασίες εκτιμώνται πάντα από τους πελάτες, επομένως είναι πιο πιθανό να 
ολοκληρωθεί η κράτηση. 
 
Αρνητικό μέρος της λύσης: 
  - Πρέπει να βρεθεί μια καλή ισορροπία μεταξύ της διαφάνειας και των γενικών πληροφοριών, ώστε να 
μην αποσπάται η προσοχή του πελάτη από την πραγματική κράτηση.  
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Αυξημένο ποσοστό διατήρησης πελατών. 
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2018-1-UK01-KA205-047672 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Βασικές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προχωρημένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Linn Allos, Visibility of Revenue Management as a Business Management tool in Company X, Saimaa 
University of Applied Sciences, Tourism and Hospitality, Imatra, 2015,  
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104198/Allos_Linn.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
Templatemonster blog: 
http://blog.templatemonster.com/2012/06/26/how-to-avoid-chargeback-ecommerce-tips 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

 
Handbook: 
Cathy Enz (2010) The Cornell School of Hotel Administration Handbook of Applied Hospitality 
Strategy 
http://www.amazon.com/Cornell-Administration-Handbook-Hospitality-Strategy/dp/1412905907 
 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Μια μονάδα διαμονής πρέπει να κάνει τις απαραίτητες προβλέψεις σχετικά με όλους τους ρητούς και 
ασαφείς κανονισμούς, καθώς και  τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μπορεί να είναι άγνωστοι σε ξένους 
ακροατές. 

 

2.2.7 ΠΑΡΟΧΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, 
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΚΤΛ)  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η περιγραφή θα πρέπει επίσης να σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύει επισκέπτες. Οι 
εικόνες πρέπει να είναι σαφώς ορατές και απαιτείται μια λεπτομερής περιγραφή όλων των δωματίων, 
του διαμερίσματος, και του ξενοδοχείου. Επίσης είναι απαραίτητη μια περιγραφή των αξιοθέατων, των 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104198/Allos_Linn.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 

Title of the deliverable Partner organization DD/MM/YYYY 

2018-1-UK01-KA205-047672 

καταστημάτων, των σούπερ μάρκετ που βρίσκονται κοντά, καθώς και προτεινόμενες εκδρομές. Είναι 
επίσης σημαντικό να αναφερθεί η διεύθυνση και είναι απαραίτητο να δοθούν οδηγίες για τον εντοπισμό 
του καταλύματος. 
 
Οι πελάτες πρέπει να έχουν ακριβείς και κατανοητές οδηγίες σχετικά με την επιλεγμένη μονάδα 
διαμονής, πριν από την κράτηση, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την επιλογή τους και να την 
φτάσουν εύκολα. Επίσης, οι πληροφορίες τοποθεσίας είναι σημαντικές για τους ιστότοπους κράτησης 
μέσω διαδικτύου.  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 
Οι Hayes και Miller (2011) προτείνουν να χρησιμοποιηθούν χαρακτηριστικά των δωματίων για τη 
βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων. Τα βασικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται από τα ξενοδοχεία 
είναι η τοποθεσία, το μέγεθος ή ο τύπος των δωματίων, η διαμόρφωση κρεβατιών και ένα συνολικό 
πακέτο. Για παράδειγμα, μια υποθετική εταιρεία, η εταιρεία X χρησιμοποιεί δρόμο / χώρο στάθμευσης 
για τοποθεσία, δίκλινα / δύο μονά κρεβάτια όσον αφορά τη διαμόρφωση των κρεβατιών, και οι τύποι 
δωματίων περιλαμβάνουν μονόκλινο, τρίκλινο, οικονομικό, στάνταρ, θέα στο δρόμο και τέλος υπάρχουν 
δωμάτια που επιτρέπουν τα κατοικίδια ζώα. Αυτό βοηθά τη διαχείριση αποθεμάτων, καθώς γνωρίζοντας 
τα μοναδικά χαρακτηριστικά των δωματίων που απαρτίζουν τα δωμάτια, καθιστά δυνατή τη διάθεση 
αυτών των δωματίων στους κατάλληλους επισκέπτες. 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ενός δωματίου από τους πελάτες ποικίλλουν ανάλογα με την 
τοποθεσία, το επίπεδο υπηρεσιών και την τοποθεσία του ξενοδοχείου, αλλά στα περισσότερα ξενοδοχεία 
οι επισκέπτες μπορούν να χωριστούν σε τρία τμήματα της αγοράς: προσωρινή σύμβαση,   ειδική ή 
ομαδική σύμβαση και διαπραγμάτευση. 
 
¨Προσφέροντας μια πλήρη ταξιδιωτική εμπειρία στον πελάτη, σύμφωνα με τον αριθμό, την ηλικία, τα 
ενδιαφέροντα και τον σκοπό ταξιδιού του αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Το κατάλυμα πρέπει να επικεντρώνεται στο πρόγραμμα αφοσίωσης πελατών του. Αυτό συμβαίνει επειδή 
το πρόγραμμα αφοσίωσης πελατών ενός ξενοδοχείου είναι ένας θησαυρός πληροφοριών για να γνωρίσετε 
τους πελάτες. Τα δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές τους και τις προτιμήσεις που συλλέγονται στα 
προγράμματα αφοσίωσης, προσφέρουν στις επιχειρήσεις ένα καλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών που 
απαιτείται για να παραδώσει την πιο σχετική, υψηλότερη ποιότητα φιλοξενίας και να οδηγήσει τη 
μακροχρόνια διατήρηση του πελάτη. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει δέσμευση για την εμπλοκή και την 
ανταπόκριση στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, και τα θέματα ποιότητας που μπορεί να προκύψουν. 
Η λέξη "συγγνώμη" και η αντιμετώπιση της κατάστασης είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη 
δημιουργία μακροπρόθεσμων πελατών. Όσοι αρνούνται, κατηγορούν και αποποιούνται την ευθύνη τους 
βρίσκονται σε μια χειρότερη κατάσταση από ό, τι ξεκίνησαν. 
Μηχανές όπως το Amadeus Extreme Search μπορούν να προσφέρουν πολλούς συνδυασμούς και 
έμπνευση για μια ποικιλία λύσεων. 
Συνιστάται να ενημερώνετε τους πελάτες πριν από την κράτηση για όλες τις προσφορές που 
προσφέρονται: χαμηλές τιμές σε περιόδους που δεν υπάρχουν υψηλά ποσοστά τουρισμού και σε ηλιακές 
ομάδες  (παιδιά κάτω των 12 ετών και κάτω των 3 ετών, άνω των 65 ετών), πολλές διανυκτερεύεις , πακέτο 
με επιπλέον υπηρεσίες, ανάλογα με τα στοιχεία προορισμού (π.χ.: τουριστικές κάρτες αστικών κέντρων, 
εισιτήρια για εκθέσεις, συνδυασμένες συμφωνίες με σπα, εστιατόρια κ.λπ.) 
 Επιπλέον, κερδοφόρος μπορεί να είναι ο συνδυασμός προσφορών συγκεκριμένων εμπειριών (εμπειρίες 
"πλήρους τοπικής κατάδυσης", πράσινες εκδρομές κ.λπ.) μέσω συγκεκριμένων συμφωνιών με 
συμπληρωματικούς παρόχους. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

3. Δράσεις που έχουν προαπαιτούμενα, αλλά δεν χρειάζονται επένδυση.  
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.2.6. Παροχή λεπτομερών πληροφοριών για όλες τις πιθανές χρεώσεις 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

1 εβδομάδα για την ενσωμάτωση των βασικών πληροφοριών και στη συνέχεια εξαρτάται από το πόσα 
πρέπει να κάνετε. 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

 
Θετικό μέρος της λύσης: 
  - Η σαφής χαρτογράφηση και οι οδηγίες μπορούν να αυξήσουν την προσέλκυση πελατών στο 
κατάλυμα 
 
Αρνητικό μέρος της λύσης: 
  - Οι χάρτες και οι συνδέσεις με τις τοπικές συγκοινωνίες και τις άλλες χαρακτηρισμένες τοποθεσίες 
πρέπει να είναι συνεχώς ενημερωμένοι 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών θα συμβάλει στη διατήρηση των πελατών. 

ΔΕΞΙΟΗΤΕΣ ICT 

Προχωρημένες  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προχωρημένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Linn Allos, Visibility of Revenue Management as a Business Management tool in Company X, Saimaa 
University of Applied Sciences, Tourism and Hospitality, Imatra, 2015,  
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104198/Allos_Linn.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104198/Allos_Linn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Πώς να ορίσετε δεδομένα γεωγραφικών πληροφοριών: 
 
http://www.hotelmap.com; 
 
http://www.roadtriphelper.com; 
 
http://apb.directionsmag.com/entry/hotel-mapping-innovation/159863; 
 
Google maps: 
http://www.googlemaps.com; 
 
Google earth: 
http://www.googlearth.com  

ΔΙΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Είναι σημαντικό για τις κρατήσεις γενικότερα. Για ορισμένους χρήστες, οι πληροφορίες γεωγραφικής 
τοποθεσίας μπορεί να έχουν ιδιαίτερη σημασία εάν αναζητούν κάτι πολύ συγκεκριμένο (π.χ. 
αναρριχητικούς βράχους, μονοπάτια πεζοπορίας). 

 

2.2.8 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Όταν απαντάτε σε ειδικά αιτήματα, πρέπει να ικανοποιήσετε τόσο τον επισκέπτη που έρχεται όσο και τον ενοικιαστή. Τα ιδιωτικά  
καταλύματα  είναι πιο ευέλικτα όσον αφορά την αλλαγή των αιτημάτων, ενώ τα ξενοδοχεία έχουν ορισμένους κανόνες, αλλά επίσης  
τείνουν να προσαρμοστούν για να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες. 
Η απάντηση πρέπει να είναι σαφής και η ανταπόκριση πρέπει να είναι γρήγορη. 
Στα ειδικά αιτήματα του επισκέπτη που δεν μπορούν να εκτελεστούν, θα πρέπει να υπάρχει άλλη επιλογή που θα ικανοποιήσει  
τον επισκέπτη. 
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους για την επιχείρηση θα πρέπει να είναι η εξατομίκευση των προσφερόμενων υπηρεσιών.  
Είναι απαραίτητο να επιτρέπεται στους ταξιδιώτες για να καταγράψουν τυχόν ειδικά αιτήματα από διάφορα κανάλια επικοινωνίας  
(τόσο online όσο και offline) και να διασφαλίσετε ότι τα πιο συχνά απαντώνται.  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η ενέργεια αυτή προβλέπει τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένης λύσης στέγασης, ενδεχομένως μέσω φωτογραφιών. 
 Μια δυνατότητα ζουμ στον ιστότοπο θα μπορούσε να βοηθήσει τον πελάτη να πάρει όσο το δυνατόν ακριβέστερη πληροφόρηση  
για την επιλεγμένη λύση. 
Όλες οι περιγραφές δωματίου πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: τύπο δωματίου, τυχόν εποχιακές προσφορές 
 και εκπτώσεις,  όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις αξιολογήσεις ταξιδιωτών και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές της μονάδας  
διαμονής. Προσφορές για συγκεκριμένα δωμάτια (π.χ. περιορισμένα ) μπορούν να αυξήσουν τη μετατροπή αλλά πρέπει να  
χρησιμοποιηθούν με μέτρο. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

http://www.googlearth.com/
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3. Δράσεις που έχουν προαπαιτούμενα αλλά δεν χρειάζονται επένδυση 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.2.7. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Μια εβδομάδα για την ενσωμάτωση των βασικών πληροφοριών και στη συνέχεια εξαρτάται από το πόσα θα κάνετε 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικό μέρος της λύσης: 
  - Καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών 
 
Αρνητικό μέρος της λύσης: 
  - Χρόνος / πόροι που επενδύθηκαν για την ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών θα συμβάλει στη διατήρηση των πελατών. 
Υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις. Αυτή η δραστηριότητα  
μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο  κέρδος για την επιχείρηση. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Προχωρημένες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

 
Linn Allos, Visibility of Revenue Management as a Business Management tool in Company X, Saimaa University  
of Applied Sciences, Tourism and Hospitality, Imatra, 2015,  
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104198/Allos_Linn.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104198/Allos_Linn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Statistics: 
Bureau of Labour Statistics (2010-11) Occupational outlook handbook Hoepli 
http://books.google.it/books?id=5oxGNtegbzsC&pg=PA71&lpg=PA71&dq=hotel+handbook+Catering+for+special+requests&source=bl&ots=VuwlN2G4LI&sig=hW-
3ze4G5OMY7dvxcglj93L9V1g&hl=it&sa=X&ei=CygAVM_nKseLOcHMgPgH&redir_esc=y#v=onepage&q=hotel%20handbook%20Catering%20for%20special%20requests&f=false 
 
NBCNEWS, What are customers looking for? tips for choosing a hotel: 
http://www.nbcnews.com/id/31785486/ns/travel-travel_tips/t/tips-choosing-hotel 
 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Απαντώντας σε ερωτήσεις (συγκεκριμένο δωμάτιο, ειδικά αιτήματα) είναι λογικό να περιμένετε περισσότερες κρατήσεις εάν 
 μπορείτε να φιλοξενήσετε περισσότερα ειδικά αιτήματα. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα θα βοηθήσουν τις κρατήσεις,  
αλλά πρέπει να διατηρήσετε την ισορροπία σωστή προκειμένου να διασφαλίσετε ότι το περιθώριο εισφοράς σας από τις  
κρατήσεις δεν θα πέσει. 

 


