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Περιεχόμενα Παρουσίασης 

 

• Γιατί γαστρονομία; 
 

• Σκοπός 
 

• Γαστρονομικά προϊόντα στην τουριστική αγορά 
 

• Αξιολόγηση γαστρονομικής προσφοράς 
 

• Η γαστρονομία στο μάρκετινγκ του ελληνικού τουρισμού 
 

• Προτάσεις-Συμβουλές 
 



Πως ξεκίνησε η ιδέα 



Γιατί γαστρονομία; 

Επειδή... 

 

• υπάρχει ανάγκη εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος 
 

• υπάρχει ήδη  «καλό ελληνικό φαγητό και κρασί» 
 

• δεν χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις/πάγια 
 

• ενδιαφέρει ευρύ κοινό επαγγελματιών 
 

• συνδέεται ο τουρισμός με τον σύγχρονο πολιτισμό 

 



Γιατί γαστρονομία; 

•3 εκατ. Ευρωπαίοι ταξιδιώτες έχουν ως βασικό κριτήριο επιλογής του τόπου 

των διακοπών τους τη γαστρονομία και όχι τον ήλιο και τη θάλασσα. 

 

•500.000 θα έρχονταν στην Ελλάδα αν βελτιώναμε & προωθούσαμε τη 

γαστρονομική μας προσφορά 

 

ΜΚΔ 1.000€ * 500.000 τουρίστες =  

 

500.000.000 ευρώ επιπλέον στην ελληνική τουριστική αγορά 

 

 



τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια  

    να αποτελέσει η γαστρονομία  

έναν από τους κύριους λόγους  

    για τους οποίους οι τουρίστες 

επιλέγουν τη χώρα μας ως τόπο διακοπών 

Σκοπός 



Ο όρος «γαστρονομία» 
 

 

• Λακωνική  περιγραφή του φαγητού /κρασιού  

      στο επίπεδο της τουριστικής εμπειρίας 
 

• Αναπόφευκτη σύγκριση με Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία  

       

• Να προωθήσουμε το καλό, αυθεντικό, «τίμιο» ελληνικό φαγητό/κρασί 
 



Γαστρονομικά προϊόντα στην τουριστική αγορά 
 

• Τοπική κουζίνα στους χώρους εστίασης  

• Ξενοδοχειακή κουζίνα  

• Διεθνή εστιατορικά brands υψηλής γαστρονομίας 

• Επισκέψιμοι χώροι παραγωγής 

• Καταστήματα εμπορίας τροφίμων & ποτών 

• Διαδρομές και περιηγήσεις 

• Προγράμματα ειδικευμένων tour οperators 

• Εκδηλώσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος 

• Μουσεία και εκθέσεις 

• Μαθήματα και σεμινάρια 

• Περιποιήσεις σε spa 



Τοπική κουζίνα   

Υπερηφάνεια 



Ξενοδοχειακή κουζίνα 
 

Διαφοροποίηση μέσα από  

τοπικά προϊόντα & τοπικές συνταγές 



Διεθνή εστιατορικά brands υψηλής γαστρονομίας 
 

Ένταξη στο γαστρονομικό χάρτη 



Επισκέψιμοι χώροι παραγωγής  

Τουριστικά αξιοθέατα  

υψηλού επιπέδου 



Καταστήματα εμπορίας τροφίμων και ποτών  
 

Τοπικό χρώμα & 

ποικιλία 



Διαδρομές και περιηγήσεις 
 

Ανάδειξη γαστρονομικού πλούτου 



Προγράμματα ειδικευμένων tour operators 

 

•Σεμινάριο για την ιρλανδική γαστρονομία από γνωστό συγγραφέα 
 

• Επίσκεψη σε αγορές τροφίμων του Δουβλίνου 
 

• Γεύμα στο χώρο μιας εταιρίας που εμπορεύεται κρασί εδώ και 250 χρόνια 
 

• Επίσκεψη σε αποστακτήρια 

 

Εύρος γαστρονομικών δραστηριοτήτων 



Γαστρονομικές εκδηλώσεις  
 

Συνδυασμός 

γαστρονομίας & 

διασκέδασης 



Μουσεία και εκθέσεις 
 

Les Secrets du Chocolat 

Maison du Pain d’Alsace 
Musée du vignoble et des vins d'Alsace  

Συνδυασμός 

γαστρονομίας & 

γνώσεων  



Μαθήματα και σεμινάρια 
 

Επαγγελματίες και επισκέπτες σε γαστρονομική δράση! 



Περιποιήσεις σε spa  

Ενδυνάμωση της τοπικής 

γαστρονομικής ταυτότητας 



Τα κλειδιά της επιτυχίας 

οι κορυφαίοι γαστρονομικοί προορισμοί: 

• Ισχυροποιούν την ταυτότητα του προορισμού αναδεικνύοντας τοπικά στοιχεία 
 

• Ενισχύουν την ποικιλία με την ανάπτυξη προϊόντων 
 

• Συνδέουν την κουζίνα με την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά 
 

• Συνδέουν τον τουρισμό με την παραγωγική βάση  
 

• Έχουν ισχυρή διαδικτυακή παρουσία 
 

• Μεριμνούν για τη φιλικότητα του προορισμού  
 

• Συνεργάζονται και δικτυώνονται  
 

• Διαθέτουν εκπαιδευμένα στελέχη 

 



Αξιολόγηση γαστρονομικής προσφοράς 

Η ελληνική γαστρονομία έχει καλή φήμη. 
 

Θα είχε υψηλότερη αναγνωρισιμότητα, εάν είχαν αντιμετωπιστεί 2 αδυναμίες: 
 

•τα προβλήματα ποιότητας σε όλο το φάσμα παροχής γαστρονομικών υπηρεσιών  

•η απουσία αποτελεσματικής προβολής του γαστρονομικού πλούτου της Ελλάδας 

  



 

Τοπική - Ξενοδοχειακή κουζίνα 

 



 

Υψηλή /Δημιουργική κουζίνα 

 



 

Διάσπαρτοι γαστρονομικοί πόροι 



 

 Ανθρώπινο δυναμικό 

 



 

Αξιολόγηση γαστρονομικής προσφοράς 

 

πλούτος  

σε τοπικές συνταγές 

εμβληματικά  

προϊόντα 

εστιατόρια 

προσηλωμένα  

στην παράδοση 

ποιοτική  

αγροτική παραγωγή 



 

Αξιολόγηση γαστρονομικής προσφοράς 

 

χαρακτηριστικά τοπικά 

προϊόντα 

καλά παραδοσιακά  

εστιατόρια &  

ταβέρνες 

εστιατόρια  

δημιουργικής  

κουζίνας 

εξαιρετικό κρασί 

το μοναδικό σκηνικό της Καλντέρας 



 

Τα μέρη του σχεδίου 

Διαμόρφωση 

Γαστρονομικού 

Χαρτοφυλακίου  

 

  

1 
Ανάπτυξη 

Γαστρονομικού 

Brand 

 

  

2 
Επικοινωνιακό  

Πρόγραμμα 

 

  

3 

 

Βασικό εργαλείο προβολής η διαδικτυακή πύλη  

 



Διαδικτυακή πύλη 

 

• Η διαδικτυακή πύλη ως ένα ζωντανό περιοδικό για την ελληνική 

γαστρονομία και ευζωία με διαρκώς ανανεούμενο περιεχόμενο 

 

• Αναλυτική παρουσίαση όλων των στοιχείων του γαστρονομικού 

χαρτοφυλακίου μέσα από εταιρικές παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, 

ταξιδιωτικά άρθρα κοκ. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εντοπίσει 

εύκολα όλα τα στοιχεία του γαστρονομικού χαρτοφυλακίου ανά 

περιοχή και να τα συνθέσει σε ένα εξατομικευμένο ταξιδιωτικό 

πρόγραμμα. 

 



Διαδικτυακή πύλη 



Το σχέδιο μάρκετινγκ για την ελληνική γαστρονομία 

προϋπολογισμός  

Διαμόρφωση 

Γαστρονομικού 

Χαρτοφυλακίου  

 

  

1 
Ανάπτυξη 

Γαστρονομικού 

Brand 

 

  

2 
Επικοινωνιακό  

Πρόγραμμα 

 

  

3 

•Απατιέται συγκέντρωση συνολικού ποσού €500.000 για ενέργειες μάρκετινγκ ορίζοντα 3 ετών 

•Απαιτούνται €200.000 για την έναρξη του έργου 

 



 

 

 

 

Η καμπάνια ανεύρεσης οικονομικών πόρων  

Radio spot TV  spot 
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Η καμπάνια ανεύρεσης οικονομικών πόρων 

καταχωρίσεις   



 

 

 

 

Η καμπάνια ανεύρεσης οικονομικών πόρων 

συνεντεύξεις  



 

 

 

 

Η καμπάνια ανεύρεσης οικονομικών πόρων 

events  



 

 

Προς εστιάτορες και ξενοδόχους 

• Αποφασίστε για ποια κουζίνα θέλετε να φημίζεστε 
 

• Συνεργαστείτε με επαγγελματίες 
 

• Το κρασί δεν είναι είδος πολυτελείας 
 

• Εφαρμόστε μια πολιτική τιμολόγησης με λογικό περιθώριο κέρδους 
 

• Εντάξτε ελληνικότητα και εντοπιότητα στα γεύματα: 

       Greek Breakfast, Greek Pasta Nights 



• Ο «γαστρονομικός πατριωτισμός» επιβραβεύεται 
 

• Τα γεύματα είναι παράμετρος της τουριστικής εμπειρίας 
 

Προς εστιάτορες και ξενοδόχους 



Προς  παραγωγούς / εμπόρους  τροφίμων & ποτών 
 

• Αναπτύξτε συνέργειες με άλλους παραγωγούς και επιχειρηματίες 
 

• Παρουσιάστε συνταγές σε ξενοδόχους και εστιάτορες 
 

• Εκπαιδεύστε σερβιτόρους 
 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να δεχτείτε επισκέπτες 
 

• Να προσφέρετε τα καλύτερα προϊόντα 
 

• Προετοιμαστείτε για ερωτήσεις 



 

 

Επιτρέπεται (και ενθαρρύνεται)  

 

η αντιγραφή, αναπαραγωγή και διάδοση του περιεχομένου 

 

με κάθε τρόπο και μέσο. 

 

Η μελέτη είναι διαθέσιμη online στο  www.sete.gr 

 

  



 

Σας ευχαριστώ! 

 

 


