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Η
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της

τεχνολογίας

και

ο

έντονος

ανταγωνισμός

που
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και να στοχεύσουν στην αγορά που τους ενδιαφέρει ή να αναγνωρίσουν
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς που έχει στοχεύσει και να
προσαρμόσει

τις

υπηρεσίες

που

συγκεκριμένων αναγκών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
O τουρισμός στην Ελλάδα περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι οικονομικής
δραστηριότητας καθώς αποτελεί το καλύτερο ίσως «εξαγώγιμο» προϊόν
που διαθέτει η χώρα μας, με τον αριθμό των επισκεπτών να παρουσιάζει
μία σταθερή αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ως
επακόλουθο, ο τομέας του τουρισμού να απορροφά ένα μεγάλο τμήμα των
συνολικών επενδύσεων της χώρας, είτε αυτές αφορούν την εγκατάσταση
και ίδρυση μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είτε σε μικρομεσαίες
οικογενειακές επιχειρήσεις που επενδύουν στη δημιουργία καταλυμάτων.
Παράλληλα ο χώρος του τουρισμού έχει εξελιχθεί σε ένα πεδίο με έντονο
ανταγωνισμό καθώς πολλές χώρες είτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ιταλία, Ισπανία) είτε εκτός διεκδικούν μεγαλύτερα μερίδια της τουριστικής
αγοράς.
Σε αυτό το πλαίσιο ανταγωνιστικότητας, οι επιχειρηματίες του τουρισμού
ήταν φυσικό να εκμεταλλευτούν τις τεχνολογικές δυνατότητες που τους
προσφέρει η ανάπτυξη του διαδικτύου, τόσο για την αποτελεσματική
προβολή των επιχειρήσεων όσο και για την άμεση επικοινωνία με τους
δυνητικούς τους πελάτες.
Η χρήση του διαδικτύου καθώς έχει επεκταθεί στην καθημερινότητα πλέον
των πωλητών είτε για προσωπικούς είτε και για επαγγελματικούς λόγους,
το καθιστά σαν ένα σημαντικό εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών,
ανταλλαγής εμπειριών καθώς και διευκόλυνσης
αποφάσεων. Αποτέλεσμα

αυτού ήταν

να

στην

λήψη

των

δημιουργηθούν και να

αναπτυχθούν πολύ γρήγορα διάφορα εργαλεία (πλατφόρμες)

που

προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτήτων αλλά και για την
διευκόλυνση των πελατών, καθώς και νέων τύπων των παρεχόμενων
υπηρεσιών (Airbnb).
Η συγκεκριμένη εργασία έχει στόχο να διερεύνηση τη στάση των
καταναλωτών για αναζήτηση της διαμονής τους μέσω ηλεκτρονικών
εφαρμογών (τύπου booking, trivago, airbnb). Για το σκοπό αυτό
πραγματοποιήθηκε έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου με κύριο
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σκοπό να διευρυνθούνκάποια ερευνητικά ερωτήματα που πρέπει να
απαντηθούν κατά την υλοποίηση της έρευνας:
 Αρχικά διερευνάται η γνώση και η χρήση του διαδικτύου στον
προγραμματισμό.
 Μελετάται ο βαθμός εφαρμογής των εφαρμογών ηλεκτρονικών
κρατήσεων τύπου booking, trivago, Airbnb κ.α.
 Τέλος, διερευνώνται οι προτεραιότητες των καταναλωτών σε σχέση με
την τελική απόφαση τους για την χρησιμοποίηση των πιο πάνω
ιστοσελίδων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν από την στατιστική
επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα, οι
καταναλωτές

μπορούν

να

ταξινομηθούν

με

βάση

τρία

διακριτά

χαρακτηριστικά. Τα στοιχεία με τα οποία προχωρούν στη λήψη απόφασης
για τις διακοπές τους, τις παροχές που προσφέρονται από τα καταλύματα
και την εμπειρία που τελικά αποκομίζουν. Η ταξινόμηση αυτή, είναι
ανεξάρτητη από τα χαρακτηριστικά του δείγματος, εκτός από την εμπειρία,
η οποία στο μέρος που αφορά τον εξοπλισμό του καταλύματος και την
αίσθηση μοναδικότητας που προσφέρει, εξαρτάται από το φύλο του
ερωτώμενου.

Λέξεις κλειδιά: κρατήσεις, ηλεκτρονικές κρατήσεις, τουρισμός, ιστοσελίδες
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ABSTRACT
Tourism in Greece occupies a great part of economic activity as it may
constitute the best exportable product available in our country. The last
few years have shown a gradual upward trend with a large number of
visitors. This, as a result, has led thistourist sector to absorb a large
portion of total investment in the country. At the same time though, this
tourist sector has evolved in intense competition because many countries
which belong to the European Union (Italy, Spain) or outside claim a
bigger share of the tourist market.
In this area of competition, tourist businessmen, naturally took advantage
of the technological potential granted to them through the internet. Not
only with

effective

exposure

of businesses

but also by

direct

communication with potential clients.
The use of the internet has expanded in people’s daily routine, whether for
personal or professional reasons. It is considered a significant search tool
teeming with information, assisting in exchanging experiences and
facilitating decision making. As a result, many platform tools are created
and developed quickly with the aim of serving private owners and
providing convenience to clients by offering new types of provided facilities
(Airing).
The specific project aims to explore the status of the consumers in order to
search for accommodation via electronic hotel search sites (such as
booking, trivago, airbnb). For this purpose research was carried out by the
use of questionnaire, mainly with the intention of expanding research
questions which should be answered during the implementation of the
research.
 Initially, knowledge and use is researched in the internet program.
 Electronic bookings (such as booking, trivago, airbnbetc.) are studied to
an extent so as to apply it in practice.
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 Finally, further studies are carried out to check customer priority in
relation to the final decision in using the sites mentioned above.
According to the results which came up from the statistical process of data
which was conducted by the study, consumers can classify three distinct
attributes. The details received enables the tourist to continue with the
decision making process for their holidays, the amenities which are offered
in their accommodation and the experience gained.
This classification is irrespective of the characteristics of the sample. Apart
from experience, which is of most concern, it is also the equipment at the
accommodation which offers a unique sense of uniqueness regardless of
the gender (male/female) of the respondent.

Keywords: reservations, electronicbookings,tourism,websites
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τουρισμός, σαν τομέας οικονομικής δραστηριότητας, αποτελεί έναν από
τους βασικότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, στον οποίο
συμμετέχουν πολλά μέρη, τα οποία αλληλεπιδρούν

μεταξύ τους.

Ταξιδιώτες, πράκτορες, επιχειρήσεις διαμονής και εστίασης, το μάρκετινγκ,
είναι μόνα κάποια από τα μέρη του τουρισμού. Ο τουρισμός - που πολύ
συχνά είναι συνώνυμο του ταξιδιού - είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο,
που συνοδεύεται από βιώματα, εμπειρίες, εικόνες, συναισθήματα, ακόμα
και περιπέτειες .
Η συνεχόμενη πρόοδος της τεχνολογίας και ιδιαίτερα η αλματώδη
ανάπτυξη του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει
δημιουργήσει ένα μεγάλο πεδίο έρευνας σχετικά με την αλληλεπίδραση
των παροχών τουριστικών υπηρεσιών και των δυνητικών πελατών. Η
αναζήτηση τουριστικών πληροφοριών είναι πλέον μία ευρέως δεδομένη κι
εύκολη διαδικασία για τον “πελάτη”, η οποία σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να θεωρηθεί στατική αλλά εξελίσσεται σε μία δυναμική και
συνεχώς μεταβαλλόμενη διαδικασία.
Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν ένα μεγάλο
πεδίο άντλησης πληροφοριών αλλά και ένα χώρο που μπορούν να
μοιραστούν εμπειρίες, κριτικές και σχόλια τα οποία χρησιμοποιούνται από
άλλους χρήστες για την λήψη αποφάσεων. Ο αχανής χώρος του
τουρισμού, έγινε πλέον προσιτός για τον απλό καταναλωτή, που αναζητά
πληροφορίες για καταλύματα, εστίαση, τοποθεσία, καθώς και υπηρεσίες
που λειτουργούν συμπληρωματικά στις τουριστικές επιχειρήσεις.
Ο

τουρισμός όμως, είναι ένα

«προϊόν» υπηρεσίας, με

όλα

τα

χαρακτηριστικά της άυλης φύσης του. Έτσι ο καταναλωτής διαμορφώνει
ολοκληρωμένη

άποψη,

μόνο

μετά

την

«κατανάλωσή»

του.

Μία

«παραδοσιακή» αρχή του Marketing, αναφέρει ότι, ο ευχαριστημένος
καταναλωτής

διαδίδει

δυσαρεστημένος σε

την

εμπειρία

του

σε

3

πελάτες

ενώ

ο

7. Έτσι οι ικανοποιημένοι

πελάτες,

γινόταν

«διαφημιστές», για όσους αναζητούσαν πληροφορίες για ταξιδιωτικούς
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προορισμούς και καταλύματα, καθώς οι πληροφορίες μεταδίδονταν στο
οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του καθενός. Η
ανάπτυξη του διαδικτύου, άλλαξε αυτή τη παραδοσιακή προσέγγιση,
καθώς οι πληροφορίες πλέον διαχέονται άμεσα και σε ένα μεγάλο πλήθος
ατόμων, μεταβάλλοντας ραγδαία τους όρους του ανταγωνισμού.
Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτύου βρίσκεται μπροστά σε μια πληθώρα
πληροφοριών, ερευνά, επιλέγει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
ταιριάζουν στις ανάγκες του και προχωράει στις κατάλληλες αγοραστικές
αποφάσεις.
Συγκεκριμένα η δομή της παρούσας εργασίας αποτελείται από έξι
κεφάλαια, όπως αναλύεται παρακάτω.
Στο πρώτο κεφάλαιο,γίνεται μια σύντομη ιστορική διαδρομή στην
ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου καθώς και ο ρόλος που αυτός
διαδραματίζεται στην ελληνική οικονομία. Στην συνέχεια, αναφέρονται οι
βασικές έννοιες του Marketing και ο τρόπος που επηρεάζει τον χώρο της
τουριστικής βιομηχανίας

την ραγδαία ανάπτυξη στην χρήση των

διαδικτυακών υπηρεσιών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας
που έχει αναπτυχθεί με αντικείμενο την επίδραση του διαδικτύου στην
τουριστική βιομηχανία καθώς και την επιρροή που ασκούν στην απόφαση
των καταναλωτές τα σχόλια που αναρτούνται στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ή στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο ερευνητικό σχέδιο. Αφού γίνει αρχικά
μία

εισαγωγή

στις

αρχές

που

διέπουν

την

διαμόρφωση

ενός

ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί για την συλλογή δεδομένων,
παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα
ερευνητική εργασία. Στην συνέχεια γίνεται η ανάπτυξη των υποθέσεων της
έρευνας και αναλύεται το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. Το
κεφάλαιο αυτό κλείνει με την στατιστική επεξεργασία για την εξαγωγή
συμπερασμάτων σε σχέση με το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε.
Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με την ανάλυση των δημογραφικών
χαρακτηριστικών του δείγματος, ενώ στο πέμπτο γίνεται η παρουσίαση

6

Μεταπτυχιακή Εργασία της Καραγιάννης Πωλίνας

των αποτελεσμάτων μετά την επεξεργασία των δεδομένων στο στατισ τικό
πρόγραμμα spss. Αφού αρχικά γίνει η διατύπωση του προβλήματος,
γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων,

με τις μεθόδους: α) της

παραγοντικής ανάλυσης β) της ανάλυσης συστάδων και γ) της επαγωγική
ανάλυσης.
Στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από
την έρευνα και κατατίθενται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του
θέματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο πρώτο Κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται μια σύντομη ιστορική διαδρομή
στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου καθώς και ο ρόλος που αυτός
διαδραματίζεται στην ελληνική οικονομία. Στην συνέχεια, θα γίνει μία
αναφορά των βασικών εννοιών του Marketing και ο τρόπος που επηρεάζει
τον χώρο της τουριστικής βιομηχανίας την ραγδαία ανάπτυξη στην χρήση
των διαδικτυακών υπηρεσιών. Στο τέλος του κεφαλαίου θα διατυπωθεί ο
ερευνητικός σκοπός της παρούσας εργασίας.

1.1 ΙστορικήΑναδρομή
Ο τουρισμός ως δραστηριότητα ανάγεται από την αρχαιότητα, με τη μορφή
του θρησκευτικού τουρισμού. Η λέξη «τουρισμός» εμφανίστηκε το 1800.
Ο Thomas Cook πρωτοστάτησε στην εμπορευματοποίηση του τουρισμού
ιδρύοντας το πρώτο γραφείο ταξιδιών και την πρώτη οργανωμένη
κρουαζιέρα.

Στην

«παλαιοτουριστική»

περίοδο

ο

τουρισμός

είχε

αριστοκρατικό χαρακτήρα. Ο τουρισμός των εισοδηματιών (rentiers)
σταμάτησε στις αρχές του 20ού αιώνα, με την έναρξη της άδειας μετ’
αποδοχών για τους εργαζομένους, το 1936. Ακολουθώντας τις ριζικές
ανακατατάξεις των εκβιομηχανιζόμενων κοινωνιών, ο τουρισμός απέκτησε
μαζικό χαρακτήρα.
Ο μαζικός τουρισμός του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα διακρίνεται σε
τρεις φάσεις: 1950 έως 1970-1975, 1970-1975 έως 2000 και 2000 έως
σήμερα. Επισημαίνουμε ότι ο Τουρισμός μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των εισοδημάτων του
ντόπιου πληθυσμού μέσω της οικονομικής ανάπτυξης πολλών περιοχών.
Επίσης, έχει συμβάλει στην αύξηση των εσόδων των κρατών υποδοχής,
μέσω π.χ. της φορολογίας, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, έχει
προσελκύσει το ενδιαφέρον του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κατά
συνέπεια την επένδυση κεφαλαίων από ιδιώτες για την κατασκευή και τον
εκσυγχρονισμό

των

τουριστικών

επιχειρήσεων
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τουριστικά γραφεία, επισιτιστικές μονάδες κ.λπ. Ομοίως και ο δημόσιος
τομέας έχει εκσυγχρονιστεί με την ανάληψη και τη δημιουργία

των

απαραίτητων υποδομών όπως αεροδρόμια, οδικές αρτηρίες, λιμάνια,
μαρίνες, γήπεδα κ.λπ., την προσφορά υπηρεσιών, όπως τη διαφήμιση
των τουριστικών προορισμών, καθαριότητα, ανακύκλωση, αστυνόμευση,
υγεία κ.λπ..
Ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
λόγω του οικονομικού του δυναμικού και του δυναμικού δημιουργίας
θέσεων

απασχόλησης,

καθώς

και

λόγω

των

κοινωνικών

και

περιβαλλοντικών συνεπειών του. Για την παρακολούθηση των πολιτικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τουρισμό, καθώς και της περιφερειακής
πολιτικής της και της πολιτικής της για

την αειφόρο ανάπτυξη

χρησιμοποιούνται οι στατιστικές τουρισμού.
Το 2014 μία

στις δέκα

επιχειρήσεις στη

μη χρηματοοικονομική

επιχειρηματική οικονομία της Ευρώπης ανήκαν στον τουριστικό κλάδο.
Αυτές οι 2,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις απασχολούσαν περίπου 12,3
εκατομμύρια άτομα. Οι επιχειρήσεις σε κλάδους με δραστηριότητες
σχετικές με τον τουρισμό αντιστοιχούσαν στο 9,1 % των απασχολουμένων
σε ολόκληρη τη μη χρηματοοικονομική επιχειρηματική οικονομία και στο
21,5 % των απασχολουμένων στον τομέα των υπηρεσιών. Ο τουριστικός
κλάδος αντιπροσώπευε το 3,7 % του κύκλου εργασιών και το 5,6 % της
προστιθέμενης αξίας στη μη χρηματοοικονομική επιχειρηματική οικονομία.
Οι διαστάσεις του τουρισμού κατατάσσονται σε οικονομικές, κοινωνικές,
ψυχολογικές,

πολιτικές,

οικολογικές,

νομοθετικές

–

πολιτικές

και

τεχνολογικές.
Το τουριστικό σύστημα αποτελείται από υποσυστήματα. Αυτά είναι το
τουριστικό υποκείμενο, που είναι ο πελάτης που ζητά τουριστικές παροχές
και το τουριστικό αντικείμενο. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα επιμέρους
υποσυστήματα, δηλαδή «τουριστική περιοχή», «τουριστική επιχείρηση»
και «τουριστική οργάνωση». Το
«τουριστικό

αντικείμενο»

«τουριστικό υποκείμενο» και

βρίσκονται

σε

συνεχή

το

αλληλεξάρτηση.

Το γεγονός ότι το τουριστικό σύστημα διακρίνεται για την αλληλεξάρτησή
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του από το περιβάλλον με σπουδαιότερα το Οικονομικό, το Οικολογικό, το
Τεχνολογικό και το Πολιτικό είναι μεγίστης σημασίας
Οι Mill και Morrison (1992) τμηματοποιούν το «τουριστικό σύστημα» σε
τέσσερα τμήματα:
1.

Την τουριστική αγορά (market) – (τουρίστες).

H τουριστική αγορά εξετάζει την υπάρχουσα και πιθανή ζήτηση για το
τουριστικό προϊόν, η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένο ταξιδιωτικό κίνητρο
ή σκοπό. Κατά τη διαδικασία της λήψης απόφασης, ο ταξιδιώτης –
τουρίστας προσπαθεί να συλλέξει στοιχεία για την ικανοποίηση των
ατομικών αναγκών του. Οι προσέγγιση και η ανάλυση της ατομικής και
αγοραίας καταναλωτικής συμπεριφοράς καθώς και οι διάφορες υποθέσεις
για τη σχέση εισοδήματος – κατανάλωσης εξηγούν την τουριστική ζήτηση
(μικροοικονομική και μακροοικονομική θεωρία κατανάλωσης).
2.

Το τουριστικό ταξίδι (travel) – (μεταφορά).

Το δεύτερο τμήμα των Mill και Morrison εξετάζει τις εγχώριες και διεθνείς
τουριστικές ροές καθώς επίσης, περιγράφει και αναλύει τις επιλογές των
τουριστών που σχετίζονται με το που, πότε και πως θα ταξιδέψουν. Από
αυτή τη χωρική ανάλυση του τουριστικού φαινομένου μπορούν να
προβλεφθούν οι μελλοντικές τουριστικές ροές.
3.
Το

Τον τουριστικό προορισμό (destination) – (θεάματα – υπηρεσίες).
τρίτο

τμήμα

του

τουριστικού

συστήματος

είναι

η

περιοχή

ενδιαφέροντος, δηλαδή ο τουριστικός προορισμός, ο οποίος είναι η
επιλογή του τουρίστα και είναι μέρος του προσφερόμενου τουριστικού
προϊόντος. Ο προορισμός αυτός είχε χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα
οποία επιδρούν στην τουριστική χωρητικότητα αυτού, στην τουριστική
ζήτηση καθώς και στις επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο
κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της περιοχής αυτής.
4.

Το

τουριστικό

μάρκετινγκ

(marketing)

-

(πληροφορίες

και

διαφήμιση).
Το τελευταίο τμήμα, το τουριστικό μάρκετινγκ, είναι το σύνολο των
συστηματικών

και

συντονισμένων

ενεργειών.

Οι

ενέργειες

αυτές

απορρέουν από την εκτέλεση ενός προγράμματος επιχειρησιακής

11

Κεφάλαιο 1. Τουριστικός κλάδος και ο Ρόλος Του Στην Ελληνική Οικονομία

πολιτικής και έχουν σαν στόχο την επίτευξη της μεγιστοποίησης της
ικανοποίησης

των

αναγκών

διαφόρων

προσδιορισμένων

ομάδων

καταναλωτών, με τρόπο που να επέρχεται τόσο οικονομικό όφελος
(επιχειρηματικό) όσο και κοινωνικό στον τουριστικό προορισμό.

1.2 Τουρισμός στην Ελλάδα
Από τις σημαντικότερες θετικές επιδράσεις του τουρισμού στην Ελλάδα,
αλλά και στις άλλες χώρες που αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς
προορισμούς, αποτελεί η συνεισφορά του στην αύξηση του εθνικού
εισοδήματος και τις απασχόλησης. Τα πιο πάνω έρχονται σαν αποτέλεσμα
των δαπανών που πραγματοποιούν οι τουρίστες στις χώρες που
επισκέπτονται. Οι δαπάνες των επισκεπτών δημιουργούν εισόδημα σε
όσους εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με τον χώρο του τουρισμού, σε τομείς
όπως η διαμονή, η σίτιση, οι μεταφορές , η διασκέδαση κλπ. Το ύψος του
εισοδήματος που δημιουργείται είναι φυσικά σε άμεση εξάρτηση με το
ύψος της δαπάνης που πραγματοποιούν οι επισκέπτες και ειδικά για την
Ελλάδα που αποτελεί ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, το εισόδημα
διανέμεται σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
Παράλληλα ο τουρισμός δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης στους
κλάδους που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με αυτόν, παρόλο που η
απασχόληση στον τουριστικό κλάδο χαρακτηρίζεται από την εποχικότητα
της ζήτησης. Η απασχόληση στον τουρισμό μεταξύ του 2008 και του 2017
παρουσίασε αύξηση σε αντίθεση με άλλους κλάδους στους οποίους
υπήρξε μείωση, ενώ η απασχόληση στον τουρισμό, δίνει διέξοδο εργασίας
σε άτομα που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.Το
ποσοστό επίσης των απασχολούμενων γυναικών στον κλάδο του
τουρισμού,

είναι

μεγαλύτερος

από

άλλους

κλάδους

[https://www.maritimes.gr (2019)].
Το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2018, ο τουριστικός κλάδος είχε τον
μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων (411 χιλ.) από το 2009, φτάνοντας
στο

10,6%

της

συνολικής

απασχόλησης,
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προηγούμενο

υψηλότερο

σημείο

του

2017

(398,7

χιλ.)

[https://www.kathimerini.gr (2019)].
Ο κλάδος του τουρισμού επίσης είναι από τους λίγους που παρουσιάζουν
έντονη επενδυτική δραστηριότητα ακόμα και σε περίοδο της γενικότερης
ύφεσης που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Οι
επενδύσεις στον χώρο του τουρισμού συμβάλλουν ουσιαστικά στην
γενικότερη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, καθώς με την ανάπτυξη
του διαδικτύου δόθηκε

η ευκαιρία

σε

πολλούς καταναλωτές να

ανακαλύψουν νέους προορισμούς ή να αναδειχθούν περιοχές που
προσφέρουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Στο Υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης κατατέθηκαν το 2017 περίπου 250 επιχειρηματικά σχέδια
συνολικού ύψους άνω των 900 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου
αναπτυξιακού νόμου. Επίσης, μία σειρά επενδύσεων, συνολικού ύψους
3,2 δισ. ευρώ, αναβαθμίζουν το τουριστικό προφίλ της χώρας. Με βάση τα
παραπάνω, το σύνολο των επενδύσεων από τον ξενοδοχειακό κλάδο για
κατασκευή

νέων

και

για

ανακαίνιση

/

επισκευή

υπαρχόντων

ξενοδοχειακών δωματίων τα έτη 2017 και 2018 εκτιμήθηκε σε περίπου €
1.541 εκ. και € 2.260 εκ. αντίστοιχα – αύξηση +46%. Ο ελληνικός
τουρισμός συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε πολλούς
κλάδους. Οι σημαντικότεροι είναι, οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης
που απορροφούν περίπου τα 2/3 της τουριστικής δαπάνης. Σημαντική
είναι και η συνεισφορά των μεταφορών, ενώ παράλληλα επωφελούνται το
εμπόριο,

οι

χρηματοοικονομικές

υπηρεσίες,

οι

κατασκευές

κ.ά.

https://www.maritimes.gr(2019)].
Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι ο κεντρικός πυλώνας στήριξης της
οικονομίας. Το 2017 προσέγγισε το 20% η συνολική συμβολή του
τουρισμού στο ΑΕΠ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Εβδομαδιαίο Δελτίο
Οικονομικών Εξελίξεων της τράπεζας Alpha Bank. Επίσης, η συμβολή του
τουρισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα, στην ανάκαμψη
της οικονομίας και στη μείωση του ελλείμματος των εξωτερικών
συναλλαγών. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, για το 2017 ανήλθαν στα 14,5
δισ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
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Επιχειρήσεων

(ΣΕΤΕ).

Οι

επενδύσεις

σε

νέες

τουριστικές

και

ξενοδοχειακές μονάδες, ξεπερνούν τα 4,1 δισ. ευρώ.
Το 2018 ήταν επίσης μια εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό,
καθώς η Ελλάδα υποδέχθηκε πάνω από 30 εκ. τουρίστες, μόνιμους
κατοίκους άλλων χωρών και εισέπραξε περίπου16€ δισ. παρουσιάζοντας
αύξηση αφίξεων (+10,8%) και εσόδων (+11,7%). Αναφορικά με τις
διανυκτερεύσεις η αύξηση ανήλθε στο +8,2% και συνολικά έσοδα σχεδόν
227 εκ., που επίσης αποτελεί νέο ρεκόρ.
Το 2010, ο τουριστικός κλάδος συνεισέφερε στην οικονομία 34,4 δισεκ. €,
ή το 15,1% του συνολικού ΑΕΠ. Οι αφίξεις τουριστών πλησίασαν τα 15
εκατομμύρια.

Τα

νούμερα

αυτά

έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς

επιτέθηκαν σε περίοδο που η ελληνική οικονομία δοκιμάζονταν από την
κρίση χρέους και αποτυπώνουν το ρόλο που διαδραματίζει ο τουρισμός
στην ελληνική οικονομία.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ (2012), κάθε € 1,0 που δημιουργεί η τουριστική
δραστηριότητα,

δημιουργεί

έμμεση

και

προκαλούμενη

πρόσθετη

οικονομική δραστηριότητα € 1,2 και άρα, συνολικά, δημιουργεί € 2,2 ΑΕΠ.
Δηλαδή, ο πολλαπλασιαστής της τουριστικής δραστηριότητας ανέρχεται
σε 2,2.

1.3 Βασικές έννοιες του Marketing
Όπως έχουν συμφωνήσει πολλοί θεωρητικοί του Marketing (Ηγουμενάκη
2004), τα 4P (Product, Price, Promotion, Place) είναι τα βασικά στοιχεία
του μίγματος Marketing:


Προϊόν (Product): Ως τουριστικό προϊόν δύναται να νοηθεί

οποιοδήποτε τουριστικό αγαθό ακόμα και υπηρεσία που προσφέρεται είτε
εξατομικευμένα είτε συνδυαστικά στα πλαίσια της τουριστικής αγοράς και
το οποίο χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της κάλυψης συγκεκριμένων
τουριστικών αναγκών και επιθυμιών. Έτσι,
συμπεριλαμβάνει

αγαθά,

υπηρεσίες,

οργανισμούς, ιδέες και άτομα (Λαγός, 2005).
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Τιμολόγηση (Price): Πρόκειται για την διαδικασία εύρεσης του

τελικού κόστους το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο τουρίστας
προκειμένου να καλύψει την εκάστοτε υπάρχουσα τουριστική ανάγκη ή
επιθυμία του και καθίσταται άμεσα συνυφασμένο τόσο με την φύση το
προϊόντος και της υπηρεσίας, όσο και με την ποιότητα αυτού, καθώς
επίσης και με την υπολειπόμενη προστιθέμενη αξία του. Ο προσδιορισμός
του εν λόγω κόστους είναι δυνατόν να διενεργηθεί είτε βάσει των
δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης και της μεταξύ τους
συσχέτισης, είτε βάσει του νεκρού σημείου, είτε βάσει της συσχέτισης η
οποία υφίσταται μεταξύ του κόστους και της τιμής.


Προώθηση (Promotion): Πρόκειται για ένα στοιχείο στα πλαίσια του

οποίου περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέσα καθώς επίσης και οι
εξειδικευμένες μέθοδοι προβολής στις υποψήφιες αγορές με απώτερο
σκοπό την παροχή όσο το δυνατόν πληρέστερης πληροφόρησης προς
τους

τελικούς

καταναλωτές-τουρίστες.

Απώτερος

σκοπός

του

συγκεκριμένου στοιχείου της προώθησης είναι η μεγιστοποίηση των
επιπέδων της ζήτησης για ένα συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν ή μια
συγκεκριμένη τουριστική υπηρεσία.


Διανομή (Place): Το σημείο αυτό αναφέρεται στον χρόνο, τον τόπο,

καθώς επίσης και στα εκάστοτε υφιστάμενα ανθρώπινα και τεχνολογικά
μέσα με την υποβοήθηση των οποίων ένα τουριστικό αγαθό είναι δυνατόν
να διατηρηθεί στα πλαίσια της ευρύτερης αγοράς προκειμένου να
καταλήξει στα χέρια του τελικού του αγοραστή (τουρίστα) προκειμένου να
καλυφθούν οι τουριστικές ανάγκες και επιθυμίες του. Στο σημείο αυτό,
αξίζει να αναφερθεί το γεγονός του ότι τόσο η επιλογή όσο και η λειτουργία
κατάλληλων καναλιών διανομής των τουριστικών προϊόντων διαδραματίζει
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός του ότι μέσω
αποτελεσματικών

καναλιών

διανομής

οι

τουριστικές

επιχειρήσεις

διοχετεύουν τα προϊόντα τα οποία παράγουν με αποτελεσματικότερο και
αποδοτικότερο τρόπο στην αγορά επί της οποίας αυτά προορίζονται.
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1.4 Marketing Υπηρεσιών
Ειδικότερα σε ότι αφορά το τουριστικό προϊόν αυτό διαφέρει ουσιαστικά
από το ένα «κλασσικό προϊόν» με το οποίο ασχολείται το Marketing,
καθώς πρόκειται για παροχή υπηρεσίας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
που αφορούν τις υπηρεσίες γενικότερα.
Η

παροχή

μιας

υπηρεσίας

δημιουργείται

ουσιαστικά

με

την

αλληλεπίδραση μεταξύ προμηθευτή και πελάτη. Αυτή είναι η αιτία που
δημιουργεί

την «εμπειρία» που αποκομίζει ο πελάτης από

τον

προμηθευτή, την οποία μετά θα μεταφέρει με διάφορους τρόπους
(προφορικά, με αξιολόγηση – σχόλια, κτλ) στο κοινωνικό του περίγυρο.
Η υπηρεσία διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά σε σχέση με ένα υλικό
προϊόν :

με

Την άυλη φύση. Η παροχή μίας υπηρεσίας δεν έχει υλική υπόσταση
τις

ιδιαιτερότητες

που

αυτό

συνεπάγεται.

Δηλαδή,

αδυναμία

αποθήκευσης, δυσκολία επικοινωνίας του προϊόντος στην αγορά στόχο
και την δυσκολία τιμολόγησης καθώς είναι αδύνατος ο προσδιορισμός του
κόστους ανά περίπτωση εξυπηρέτησης.


Την αδιαιρετότητα. Η υπηρεσία προϋποθέτει την συμμετοχ ή του

καταναλωτή

στην

παραγωγική

διαδικασία,

ενώ

η

κατανάλωση

πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την παραγωγή. Το τελικό αποτέλεσμα
της διαδικασίας αυτής είναι η εμπειρία που θα αποκομίσει ο πελάτης.


Η ετερογένεια. Επειδή η υπηρεσία αφορά στην αλληλεπίδραση

παρόχου και πελάτη όπως αναφέρθηκε πιο πάνω απαιτείται η άμεση
επαφή του προσωπικού με τους καταναλωτές. Αυτό δυσχεραίνει τις
προσπάθειες των προμηθευτών να συστηματοποιήσουν το επίπεδο των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έτσι λοιπόν σε σχέση με το μίγμα Marketing που αφορά τα προϊόντα (4P),
οι επιχειρήσεις στο κλάδο παροχής υπηρεσιών πρέπει να προσθέσουν
δύο ακόμα βασικά χαρακτηριστικά α) το προσωπικό (People) που αφορά
στο προσωπικό που θα συμμετάσχει στην διαδικασία παραγωγής της
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υπηρεσίας και β) τις διαδικασίες (Procedures) που αφορά στις διαδικασίες
εξυπηρετήσεις των πελατών. (Γούναρης , 2003)
Η γνώση των τάσεων οι οποίες υπάρχουν στα πλαίσια της εκάστοτε
τουριστικής

αγοράς,

καθώς

επίσης

και

των

προτιμήσεων

των

καταναλωτών αναφορικά με τα εκάστοτε τουριστικά προϊόντα και τις
τουριστικές υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν τις τουριστικές ανάγκες και
επιθυμίες

τους,

σε

συνδυασμό

με

την

γνώση

του

βαθμού

ανταγωνιστικότητας του εν λόγω τουριστικού προϊόντος και υπηρεσίας και
το βαθμό ανταπόκρισης των εν δυνάμει αγοραστών του, θεωρείται ως
βασική προϋπόθεση η οποία θα πρέπει να πληρείται από μια τουριστική
επιχειρηματική μονάδα η οποία έχει ως απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση
της κερδοφορίας της και την διατήρηση της βιωσιμότητας της (Λαγός,
2005).

1.5 Η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών στον τουρισμό
Η

συνεχόμενη

ανάπτυξη

των

τεχνολογιών

του

διαδικτύου

έχει

δημιουργήσει ένα μεγάλο πεδίο έρευνας σχετικά με την αλληλεπίδραση
των παροχών τουριστικών υπηρεσιών και των δυνητικών πελατών. Η
αναζήτηση τουριστικών πληροφοριών είναι πλέον μία ευρέως δεδομένη κι
εύκολη διαδικασία για τον “πελάτη”, η οποία σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να θεωρηθεί στατική αλλά εξελίσσεται σε μία δυναμική και
συνεχώς μεταβαλλόμενη αλληλεπίδραση.
Η χρήση

του διαδικτύου και των

μέσων κοινωνικής

δικτύωσης

δημιουργούν ένα μεγάλο πεδίο άντλησης πληροφοριών αλλά και ένα
χώρο που μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες, κριτικές και σχόλια τα οποία
χρησιμοποιούνται από άλλους χρήστες για την λήψη αποφάσεων. Αυτές οι
νέες πλατφόρμες διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ ιδιοκτητών που
νοικιάζουν χώρους (οικείες, δωμάτια, κλπ) και επισκέπτες από όλο τον
κόσμο σε αντίθεση με μια ενιαία εταιρεία με αντικείμενο να διαχειρίζεται
κτίρια.

Καθώς

η

βασική

επιδίωξη

των

καταναλωτών

είναι

να

μεγιστοποιήσουν την αξία των υπηρεσιών που θα λάβουν, σε σχέση με τα
χρήματα που θα διαθέσουν (Constantinides, 2004), οι τεχνολογίες του
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διαδικτύου δίνουν την δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτούν
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες χωρίς απαραίτητα να τα διαθέτουν,
ενώ οι «πωλητές» προσφέρουν πρόσβαση στα περιουσιακά τους στοιχεία
(π.χ. υπηρεσίες όπως το UberX) (Belk 2014, Gutentag et. al., 2017).
Ήταν φυσικό το θέμα αυτό να αποτελέσει σημαντικό πεδίο έρευνας, καθώς
αφορά έναν μεγάλο χώρο, όπως είναι αυτός των τουριστικών προϊόντων
που αφορά σε καταλύματα, εστίαση, την επιλογή τοποθεσίας, καθώς και
υπηρεσίες που λειτουργούν συμπληρωματικά στις τουριστικές υπηρεσίες.
Τα στοιχεία αυτά, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ελλάδα, καθώς η
τουριστική

βιομηχανία

είναι

η

«βαριά

βιομηχανία»

της

χώρας,

συμβάλλοντας σημαντικά σε πολλούς κλάδους της οικονομίας (εισόδημα,
απασχόληση, φόρους). Παράλληλα είναι ένας τομέας της οικονομίας που
μπορεί να επωφεληθεί από τους διάφορους διαθέσιμους τεχνολογικούς
πόρους (Liberato et. al., 2018).

1.6 Ερευνητική Πρόταση
Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά των
καταναλωτών που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την
πραγματοποίηση μίσθωσης καταλυμάτων κυρίως κατά την διάρκεια των
διακοπών τους. Επίσης, από την επεξεργασία των δεδομένων που θα
συλλεχθούν θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν κοινά χαρακτηρίστηκα,
τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα να ενταχθούν οι καταναλωτές του
δείγματος σε ομάδες με βάση κοινά τους χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα η εργασία προσπαθεί να εξετάσει τους κάτωθι στόχους:
• Να διερευνήσει κατά πόσο οι καταναλωτές μπορούν να ενταχθούν σε
ομάδες σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους, σε ότι αφορά τη χρήση
διαδικτυακών εφαρμογών κράτησης καταλυμάτων.
• Να αποτυπώσει το δημογραφικό προφίλ των τουριστών σε ότι αφορά:
α. Τη στάση τους απέναντι στις πιο πάνω εφαρμογές.
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β. Αποφάσεις τους που αφορούν στις διακοπές/ταξίδια, δεν συνδέονται
με μια ιδιαίτερη στάση απέναντι στις εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στον
τουριστικό τομέα

1.7 Ανασκόπηση κεφαλαίου
Στο Κεφάλαιο που προηγήθηκε έγινε μια σύντομη παρουσίαση της
ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου. Επισημάνθηκε η σημασία της
τουριστικής βιομηχανίας στην οικονομία με ειδικότερη αναφορά στην
Ελλάδα. Αναλύθηκε στη συνέχεια ο ρόλος της ανάπτυξης του διαδικτύου
στον τουριστικό κλάδος και τέλος τέθηκε το ερευνητικός σκοπός της
εργασίας. Στη συνέχεια και στο 2ο Κεφάλαιο θα παρουσιαστεί αναλυτικά η
βιβλιογραφική επισκόπηση στο αντικείμενο της εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
2.1 Εισαγωγή
Η χρήση του διαδικτύου, έχει πλέον σημαντική θέση στην καθημερινότητα
των ανθρώπων είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους
αναψυχής. Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη των μέσων κοινωνική
δικτύωσης δημιούργησε μια μεγάλη «κοινότητα» η οποία μοιράζεται
απόψεις, γνώμες, εμπειρίες. Ήταν επομένως φυσικό επακόλουθο, στην
νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε, να «προσαρμοστούν» γρήγορα,
πολλοί κλάδοι του παραδοσιακού εμπορίου, μεταξύ των οποίων και ο
κλάδος της τουριστικής αγοράς. Η ανάπτυξης της τεχνολογίας στη
τουριστική βιομηχανία, έγινε η αιτία να αναπτυχθεί μια διαδραστική
διαδικασία μεταξύ «προμηθευτών» και «πελατών», η οποία έγινε
αντικείμενο μελέτης για πολλούς ερευνητές. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί
θα γίνει μια παρουσίαση της

βιβλιογραφίας που έχει διατυπωθεί στο

αντικείμενο αυτό.

2.2 Η χρήση του διαδικτύου στον τουρισμό
Η

συνεχόμενη

ανάπτυξη

των

τεχνολογιών

του

διαδικτύου

έχει

δημιουργήσει ένα μεγάλο πεδίο έρευνας στον τομέα των παροχών
τουριστικών υπηρεσιών. Η αναζήτηση τουριστικών πληροφοριών είναι
πλέον μία ευρέως δεδομένη κι εύκολη διαδικασία για τον “πελάτη”, η οποία
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί στατική αλλά εξελίσσεται σε
μία δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη αλληλεπίδραση.
Η επίδραση των on-line υπηρεσιών στους καταναλωτές, μπορεί να είναι
πολύπλευρη (Constantinides, 2004), καθώς, ανεξέλεγκτοι παράγοντες
(εξωτερικοί - προσωπικοί) μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των
καταναλωτών. Είναι επομένως φυσικό, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν
τόσο οι παραδοσιακοί όσο και ηλεκτρονικοί έμποροι για να επηρεάσουν
την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών τους να διαφοροποιούνται.
Παράλληλα, ο χώρος της τουριστικής βιομηχανίας, έγινε ιδιαίτερα
ανταγωνιστικός, καθώς εκτός από τους καθιερωμένους πράκτορες,
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εμφανίστηκαν αρκετοί νέοι «παίκτες» (Li-Ming&Wai, 2013).Η ανάπτυξη
του διαδικτύου έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματική
δραστηριότητα καθώς αποτελεί ισχυρό εργαλείο, τόσο στο λειτουργικό
τομέα όσο και στον τομέα του Marketing της τουριστικής βιομηχανίας.
(Wang et. al, 2015). Μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών η επιχείρηση
μπορεί να αναπτύξει την αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες της,
βελτιώνοντας έτσι την διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (Schmidt et.
al, 2008). Όλο και περισσότεροι καταναλωτές, χρησιμοποιούν τις
ηλεκτρονικές εφαρμογές για να ενημερωθούν σχετικά με τα διαθέσιμα
καταλύματα (Κumar et. al, 2017), καθώς αντιπροσωπεύουν πλέον το ένα
τρίτο των παγκόσμιων πωλήσεων, στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας
(Monga & Kaplash, 2016). Σύμφωνα με τον (Wang et. al, 2015), ο Hawk
Partners 2012, διαπίστωσε ότι μεταξύ των διαδικτυακών καναλιών οι
ιστοσελίδες των ξενοδοχείων είναι οι πιο συχνά αναφερόμενες πηγές.
Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές στη διερεύνηση σχετικά
με τη συμπεριφορά των πελατών κατά την «αγοραστική διαδικασία». Η
έννοια της «αγοραστικής διαδικασίας» περιλαμβάνει τον εντοπισμό των
σταδίων της αγοραστικής απόφασης ( Masierο & Nicolau, 2016), τους
σημαντικούς παράγοντες που την επηρεάζουν και τον τρόπο που
επιλέγουν για την πραγματοποίηση της «αγοράς». Πόσοι δηλαδή
κινούνται

παραδοσιακά,

παροχές

των

χρησιμοποιούν

ξενοδοχείων

ή

τις

επίσημες

χρησιμοποιούν

τις

ηλεκτρονικές

υπηρεσίες

που

προσφέρουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες των On-lineTravel Agents
(ΟΤΑ).
Οι έρευνες κινούνται σε δύο κυρίως κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η χρήση
των ηλεκτρονικών πλατφορμών στην διαδικασία επιλογής δωματίου
καθώς οι καταναλωτές σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αγοράς
επισκέπτονται δύο διαφορετικούς τύπους ιστοσελίδων (Verma et. al,
2012). H δεύτερη βασίζεται στο κατά πόσο τα σχόλια επηρεάζουν τους
καταναλωτές στις επιλογές σχε τικά με την κράτηση δωματίων.
Οι

καταναλωτές

έχουν

δύο

διαφορετικές

επιλογές,

για

να

πραγματοποιήσουν on-line κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία και διάφορα
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καταλύματα διαμονής(Kok et. al, 2013). Η μία είναι οι επίσημοι δικτυακοί
τόποι των ξενοδοχείων ή των καταλυμάτων. Η δεύτερη είναι, η
χρησιμοποίηση

των OTA, (π.χ.Expedia.com, Booking.com, Airbnb,

Agoda.com) οι οποίοι θεωρούνται μεσάζοντες που βοηθούν τα ξενοδοχεία
και διάφορους τύπους καταλυμάτων στην πώληση των δωματίων τους(LiMing & Wai, 2013).
Σε αυτό το δικτυακό περιβάλλον οι δυνητικοί πελάτες, μπορούν να
περιηγηθούν σε αρκετές ιστοσελίδες αναζητώντας πληροφορίες. Σύμφωνα
με τον (Constantinides, 2004) τα κύρια συστατικά στοιχεία της εμπειρίας
στο διαδίκτυο ως:


Τη λειτουργικότητα του ιστότοπου που περιλαμβάνει τα στοιχεία

που αφορούν την χρηστικότητα και την αλληλεπίδραση του ιστότοπου.


Τα ψυχολογικά στοιχεία που αποσκοπούν στη μείωση της

αβεβαιότητας του πελάτη επικοινωνώντας με την εμπιστοσύνη και την
αξιοπιστία του on-line πωλητή και του ιστότοπου


Τα στοιχεία περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των αισθητικών

πτυχών της on-line παρουσίασης και της επιλογής μάρκετινγκ.
Οι (Li-Ming &

Wai,

2013), αναφέρονται

στους

Jarvelainen and

Puhakainen, οι οποίοι υποστήριξαν ότι, οι πελάτες που είναι εξοικειωμένοι
σε on-line αγορές, θεωρούν πιο εύχρηστη την δικτυακή πραγματοποίηση
κράτησης, σε αντίθεση με αυτούς που δεν έχουν παρόμοια εξοικείωση.
Παράλληλα αναφέρονται σε έκθεση της Pho Cus Wright και στους
Moroson & Jeong, σύμφωνα με τους οποίους, το 62% και 73%

των

καταναλωτών αντίστοιχα, που πραγματοποιούν κράτηση δωματίων μέσω
διαδικτύου, χρησιμοποιούν τους ΟΤΑ (Li-Ming & Wai, 2013), καθώς
θεωρούν ότι παρέχουν μεγαλύτερη προσβασιμότητα και ευελιξία σε
σχέση.
Οι ιστοσελίδες μπορεί να είναι χρήσιμες και για τους επαγγελματίες καθώς
μπορούν

να

βοηθήσουν

τους

διαδικτυακούς εμπόρους και τους

σχεδιαστές ιστοσελίδων να εντοπίσουν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής κατά το σχεδιασμό και την οικοδόμηση του ηλεκτρονικού τους
καταστήματος ή την αξιολόγηση της υπάρχουσας επιχείρησης άμεσα
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(Constantinides, 2004).Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν πλέον την
δυνατότητα – αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τις δίνει η τεχνολογία – να
δημιουργήσουν ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας ( virtual reality)
που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν διαδραστική επαφή με διάφορα
θέματα που αφορούν τη διαμονή τους στο κατάλυμα, (παροχές,
διευκολύνσεις, τοποθεσία κ.τ.λ.) (Zenga et. al, 2020). Σύμφωνα με τον
(Wang et.al, 2015), η ποιότητα

του ιστότοπου ενός ξενοδοχείου

χαρακτηρίζεται από τρεις διαστάσεις. Τη χρηστικότητα, τη λειτουργικότητα
και την ασφάλεια. Η παροχή δηλαδή πληροφοριών με λεπτομέρεια και
σαφήνεια, καθώς και ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα των πελατών ενισχύει
το αίσθημα εμπιστοσύνης, το οποίο με την σειρά του έχει ισχυρή επιρροή
στην απόφαση των καταναλωτών.
Η επίτευξη καλύτερης συμφωνίας (τιμής) είναι το ισχυρότερο κίνητρο που
υποκινεί τους πελάτες στην επιλογή τους για την πραγματοποίηση
διαδικτυακής κράτησης

(Monga & Kaplash, 2016). Άλλοι σημαντικοί

παράγοντες όπως ευκολία, αξιοπιστία, πληροφορία (Li-Ming & Wai, 2013,
Nowak et. al., 2015; Tussyadiah 2015, Κumar et. al, 2019,(Chu & Choi
2000, Dolnicar &Otter 2003) οικιακές ανέσεις, τοποθεσία (Quinby &
Gasdia 2014), αυθεντικότητα (Lamb 2011; Nowak et. al., 2015,
(Tsourgiannis & Valsamidis 2019) και επαφή με την τοπική κοινωνία
(Tussyadiah 2015; Tussyadiah & Pesonen 2016; Guttentag et. al, 2017)
είναι αυτά που αναζητούν κυρίως οι καταναλωτές, κατά την διαδικασία της
διαδικτυακής κράτησης που πραγματοποιούν.
Όπως ειδικότερα αναφέρουν οι (Κumar et. al, 2019), η χρήση της
ηλεκτρονικής τεχνολογίας επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μειώσουν το
κόστος λειτουργίας, επιτρέποντάς τους έτσι να «επιστρέψουν» τη μείωση
αυτή στους πελάτες, με τη μορφή ελκυστικών προσφορών.
Οι (Tsourgiannis & Valsamidis 2019) ταξινόμησαν το δείγμα της έρευνάς
τους σε τρεις ομάδες, ανάλογα με την στάση τους σε σχέση με την χρήση
διαδικτυακών

εφαρμογών

ηλεκτρονικής

κράτησης.

Στους

(α)

πρωτοπόρους, (β) σε αυτούς που αναζητούν την ευκολία και (γ) τους
συνειδητούς χρήστες. Έδειξαν επίσης ότι παράγοντες όπως, η ηλικία, το
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φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, η διάρκεια ταξιδιού και το διαθέσιμο
εισόδημα για διακοπές είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την
απόφαση σχετικά με την χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών κράτησης.

2.3 Η επίδραση των σχολίων στην επιλογή καταλύματος
από τους καταναλωτές
Αναφορικά με τις έρευνες που ασχολούνται με τις κριτικές των πελατών
που αναρτούνται στα website των ξενοδοχείων, των ΟΤΑ και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης έχει δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό πεδίο έρευνας
στην τουριστική βιομηχανία καθώς έχει αναγνωριστεί ότι πολύ πελάτες
ελέγχουν τις απόψεις αυτές πριν καταλήξουν στην οριστική τους
απόφαση.
Η ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οδήγησε όλο και
περισσότερους ταξιδιώτες, να χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά και τις
ψηφιακές τεχνολογίες γενικότερα, για να σχεδιάσουν τα ταξίδια τους, αλλά
και μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Ο πελάτης, καθώς προχωρά στην
αγορά ενός άυλου προϊόντος – όπως είναι η αγορά ενός ταξιδιού – μπορεί
να το αξιολογήσει μόνο μετά τη κατανάλωση. Είναι φυσικό επακόλουθο, τα
ταξιδιωτικά site’s, αλλά και τα websites των ξενοδοχείων, στα οποία
αναρτώνται τα σχόλια των πελατών, να αποκτήσουν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση των ταξιδιωτικών αποφάσεων (Gellerstedt & Armo 2019,
Murnar & Jacobsen 2012, Verma et. al, 2012). Μέσω των on–line
αξιολογήσεων μειώνεται το γνωστικό φορτίο και το αναλαμβανόμενο
ρίσκο, που οφείλεται στη βιωματική και άυλη φύση του τουριστικού
προϊόντος (Zenga et. al, 2020).Oι υποψήφιοι ταξιδιώτες μπορούν να
«βιώσουν» εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να αξιολογήσουν πιο
γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια τα προϊόντα που τους προτείνονται.
Αυτό

οφείλεται στο

γεγονός

ότι

οι

διαδικτυακές κοινότητες

δεν

δημιουργούν μόνο πνευματικές αξίες για τα μέλη τους αλλά δημιουργούν
επίσης κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες (Chen & Law 2016). Η επίδραση
και η αποτελεσματικότητα των σχολίων όμως, μπορεί να διαφοροποιείται
στις διάφορες «πλατφόρμες», καθώς εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά
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των προϊόντων και φυσικά τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών (Zenga
et. al.,2020).
Οι (Gretzel & Yoo, 2008) αναφέρουν ότι, η αναζήτηση ταξιδιωτικών
πληροφοριών,

ήταν

μεταξύ

των

πιο

δημοφιλών

διαδικτυακών

δραστηριοτήτων, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των υποψήφιων
αγοραστών, αναζητούν σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς θεωρούν ότι
αποτελούν αξιόπιστες πηγές πληροφοριών που μπορούν να τους
βοηθήσουν στο σχεδιασμό που κάνουν.
Καθώς οι καταναλωτές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη τεχνολογική γνώση,
συμμετέχουν περισσότερο στην ηλεκτρονική αγορά και έχουν μεγαλύτερες
απαιτήσεις για την on-line παρουσία των ξενοδοχείων. Επομένως οι
επιχειρήσεις πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους για την
ανάπτυξη των ιστοσελίδων σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες που θα
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών σε πληροφορίες, σχεδιασμό
και σχέσεις (Wang et. al, 2015).
Στα πρώτα στάδια της διαδικασίας αγοράς οι καταναλωτές τείνουν να
εστιάζουν περισσότερο στην ποσότητα των αναθεωρήσεων, οι οποίες
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκπόνηση της τελικής τους απόφασης.
(Gavilan et. al, 2018). Οι Sparks & Browning (2011) αναφέρουν ότι
σύμφωνα με τους Litvin, Goldsmith & Pan, πολλοί καταναλωτές πλέον
είναι πρόθυμοι να δεχτούν τις αξιολογήσεις και τα σχόλια προηγούμενων
πελατών, σαν βασική πηγή πληροφοριών. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται
και ο Chatterjee, σύμφωνα με τον οποίο, οι αξιολογήσεις μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της αβεβαιότητας και του
όγκου των πληροφοριών που έχουν να επεξεργαστούν οι καταναλωτές.
Στην πραγματικότητα πλέον, οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων ενθαρρύνουν τους
πελάτες για την καταχώριση σχολίων ή αξιολογήσεων σε σχέση με την
εμπειρία που βίωσαν κατά την διάρκεια της διαμονής τους.
Τα σχόλια των καταναλωτών προσφέρουν δυο τύπους πληροφοριών, τις
λεκτικές και τις μη λεκτικές (Zenga et. al.,2020). Από τη μια, η αριθμητική
βαθμολογία με την οποία αξιολογούν το κατάλυμα και από την άλλη τα
λεκτικά σχόλια με τα οποία περιγράφουν την εμπειρία τους. O Cialdini
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(2009), αναφέρει ότι, οι καταναλωτές θεωρούν πιο αξιόπιστες τις αρνητικές
αξιολογήσεις, καθώς οι άνθρωποι τείνουν να έχουν την τάση να δίνουν
μεγαλύτερη έμφαση στις αρνητικές κριτικές καθώς θεωρούν ότι τους
προειδοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό κάνοντας τους πιο επιφυλακτικούς
στις αποφάσεις τους (Sparks & Browning 2011). Αντίθετα οι θετικές, για να
θεωρηθούν αξιόπιστες θα πρέπει να συνοδεύονται από σημαντικό αριθμό
σχολίων, καθώς μια καλή βαθμολογία που συνοδεύεται από μικρό αριθμό
σχολείων, μπορεί να θεωρηθεί αναξιόπιστη με πιθανότητα να απορριφθεί
(Gavilan et. al.,2018). Σύμφωνα με τους (Verma et. al, 2012), η
πιθανότητα να κάνει κάποιος πελάτης κράτηση σε κατάλυμα που έχει
αρνητικές κριτικές είναι 40%, ποσοστό που ανεβαίνει στο 75 -80%, όταν το
κατάλυμα έχει θετικές αξιολογήσεις από τους προηγούμενους πελάτες.
Αντίστοιχη έρευνα του (Ye et. al, 2009) ανέδειξαν ότι οι διαδικτυακές
κριτικές χρηστών έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις on-line κρατήσεις
δωματίων, ενώ μία αύξηση των αξιολογήσεων κατά 10%, μπορεί να
οδηγήσει σε αύξηση των κρατήσεων περισσότερο από 5% (Ye et. al,
2011).
Παράλληλα, η χρήση των κοινωνικών δικτύων δίνει τη δυνατότητα στους
επαγγελματίες του τουρισμού να βελτιώσουν την εικόνα τους, να
παρέχουν προσωποποιημένες προσφορές και να επικοινωνούν άμεσα και
οικονομικά με τους πελάτες τους, ακόμα και αν είναι μια μικρή επιχείρηση
του κλάδου, αποκτώντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Phillips et.al,
2016). Ο υψηλός αριθμός αξιολογήσεων υποδηλώνει τη μεγαλύτερη
δημοφιλία του καταλύματος, ενώ μπορεί να επηρεάσει και τη κερδοφορία,
καθώς ο αριθμός αξιολογήσεων έχει θετική συσχέτιση με τη μέση αξία ανά
συναλλαγή (Singh&Torres,2015).
Η συμπεριφορά των ανθρώπων στην επιλογή της on –line κράτησης,
συνδέεται με διάφορους παράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς του, τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, της
εξοικείωση του στη χρήση υπολογιστών, καθώς και τυχόν προηγούμενες
σχετικές εμπειρίες του (Gavilan et. al, 2018). Σύμφωνα με τους (Murmur &
Jacobsen, 2012), αυτοί που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια
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του

ταξιδιού τους, παρουσιάζουμε υψηλότερη υποκίνηση στο να

μοιραστούν τις εντυπώσεις τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
ενώ παράλληλα θέλουν να συνεισφέρουν με αυτό τον τρόπο, στις
ιστοσελίδες που ήταν χρήσιμες για τους ίδιους.

2.4 Ανασκόπηση κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε, επιχειρήθηκε μια σύντομη βιβλιογραφική
επισκόπηση, στην χρήση του διαδικτύου στην τουριστική βιομηχανία,
καθώς και την επίδραση των κριτικών που προέρχονται από τους πελάτες,
στην απόφαση

των καταναλωτών, σχετικά

με

την επιλογή

του

καταλύματος.
Στη συνέχεια της εργασίας και στο Κεφάλαιο που ακολουθεί, θα αναλυθεί
η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί, για την συλλογή και επεξεργασία
των δεδομένων της έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σκοπός της διατριβής, είναι να διερευνήσει τη στάση των καταναλωτών για
αναζήτηση της διαμονής τους μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών (τύπου
booking, trivago, airbnb). Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφεται η
μεθοδολογία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την εξαγωγή
συμπερασμάτων. Αναλύεται συγκεκριμένα, η δομή του ερωτηματολογίου
που χρησιμοποιήθηκε, γίνεται η περιγραφή του δείγματος που κλήθηκε να
απαντήσει, αναπτύσσονται οι υποθέσεις που θα ερευνηθούν και γίνεται η
περιγραφή του στατιστικού προγράμματος που θα χρησιμοποιηθεί για την
επεξεργασία των δεδομένων.

3.1

ΔιαμόρφωσηΕρωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο είναι ένα έντυπο, που περιλαμβάνει μια σειρά
δομημένων ερωτήσεων, στις οποίες ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει
γραπτά και με μία συγκεκριμένη σειρά. Αποτελεί το μέσο επικοινωνίας
μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενων, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ανάλ ογα με
τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων. Ένα ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο
πρέπει να παρέχει στον ερευνητή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που
θα τον βοηθήσουν στην υλοποίηση του ερευνητικού του σχεδιασμού.
Με το ερωτηματολόγιο επιχειρείται να συλλεχθούν και να μετρηθούν
στοιχεία

οικονομικά,

δημογραφικά,

ψυχολογικά

-

κοινωνικά

και

συμπεριφορικά. Θα πρέπει να παρέχει μετρήσεις και στοιχεία τα οποία να
διακρίνονται από πληρότητα, ακρίβεια, σταθερότητα, επαναληψιμότητα,
χρησιμότητα και εφαρμοσιμότητα.
Η δομή του ερωτηματολογίου, λόγω των ιδιοτήτων που έχει, αποτελεί την
πλέον κρίσιμη και λεπτή εργασία, καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία
μιας στατιστικής έρευνας. Το θεματολογικό περιεχόμενο, πρέπει να
αντιστοιχεί πλήρως στις πληροφοριακές ανάγκες του προβλήματος και να
καλύπτει τους γενικότερους και ειδικότερους στόχους της έρευνας, με
δεδομένο τον περιορισμό σε χρόνο και πόρους. Σύμφωνα με τον
Λαγουμιντζή (2004), αν σε μια έρευνα, εφαρμοστεί αποτελεσματικό σχέδιο
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δειγματοληψίας ή ακόμη και η πλέον ενδεδειγμένη ανάλυση των
στοιχείων, δεν είναι δυνατόν να εξάγουμε σωστά συμπεράσματα, αν
λάβουμε μη συγκρίσιμες απαντήσεις από ένα ακατάλληλο ερωτηματολόγιο
με ασαφείς ερωτήσεις. Η διατύπωση των ερωτήσεων, καθώς και οι
απαντητικές επιλογές, θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή
ακρίβεια και ποιότητα των στοιχείων.
Ένα βασικό στοιχείο είναι το μέγεθος του ερωτηματολογίου, καθώς τα
μεγάλα ερωτηματολόγια είναι δυσκολότερο να κατασκευασθούν, να
αναλυθούν, ενώ μπορεί να επηρεάσουν και την ποιότητα των στοιχείων.
Τα μικρά ερωτηματολόγια από την άλλη πλευρά, δύσκολα μπορεί να
καλύψουν τις ανάγκες της έρευνας, αν και επιτυγχάνουν υψηλότερα
ποσοστά ανταπόκρισης.(Κουρεμένος 2001)
Οι ερωτήσεις που συγκροτούν ένα ερωτηματολόγιο διακρίνονται σε δύο
κυρίως τύπους:
α) τις ανοιχτές ερωτήσεις ή ανοιχτού τύπου και
β) τις κλειστές ερωτήσεις ή κλειστού τύπου.
Οι ανοιχτές ερωτήσεις αφήνουν στον ερωτώμενο την πλήρη ελευθερία να
εκφράσει τις προτιμήσεις, τις σκέψεις καθώς και τα συναισθήματα του,
οργανώνοντας την απάντηση του όπως εκείνος την εννοεί. Μέσω των
ανοιχτών τύπων ερωτήσεων είναι δυνατή η προσέγγιση θεμάτων σε
μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Έχουν όμως το μειονέκτημα, να αφήνουν μεγάλα
περιθώρια υποκειμενισμού, τόσο κατά τη σύνταξή τους, όσ ο και κατά την
επεξεργασία και ερμηνείας των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου περιλαμβάνουν μία ερώτηση και μία λίστα
από διαφορετικές πιθανές απαντήσεις. Οι ερωτηθέντες πρέπει να
επιλέξουν ανάμεσά τους την πιο ταιριαστή απάντηση για αυτούς. Συνήθως
αυτός ο τύπος ερωτήσεων περιλαμβάνει ως πιθανές απαντήσεις μία σειρά
από δηλώσεις και ο ερωτηθέντας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία ή
περισσότερες από αυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ερωτήσεις
κλειστού τύπου παρουσιάζονται με τη μορφή μιας κλίμακας στην οποία οι
ερωτηθέντες πρέπει να προβούν σε κάποια αξιολόγηση, με τη χρήση μιας
προκαθορισμένης μονάδας μέτρησης. Το πλεονέκτημα των ερωτήσεων
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αυτού του τύπου είναι ότι συνήθως απαιτούν λίγο χρόνο για την απάντησή
τους και είναι εύκολα επεξεργάσιμες. Το βασικό μειονέκτημά τους
εντοπίζεται στη περίπτωση που οι απαντήσεις είναι ατελείς και μπορεί να
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Στις
κλειστές ερωτήσεις χρησιμοποιούνται συνήθως, διάφορες αξιολογικές
κλίμακες όπως π.χ. γραφική κλίμακα, κλίμακα ιεράρχησης - ταξινόμησης
κ.α.. Πολύ γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες είναι η κλίμακα Stapel
και η κλίμακα Likert.( Κουρεμένος, 2001).

3.2 Δομή Ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων,
αποτελείται από 15 ερωτήσεις και δομήθηκε σε δύο κύριες ενότητες. Η
πρώτη, που περιλαμβάνει εννέα ερωτήσεις (1-9), έχει σκοπό να
διερευνήσει τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τις διακοπές
τους. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί ο τρόπος
λήψης της απόφασης, ηεξοικείωση και η στάση των καταναλωτών σε
σχέση με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την
κράτηση

καταλυμάτων,

καθώς

και

οι

ιδιαίτερες

προτιμήσεις

και

προτεραιότητες, που επηρεάζουν την απόφασή τους σε σχέση με την
επιλογή του καταλύματος. Η δεύτερη ενότητα (ερωτήσεις 10 -15), διερευνά
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Εκτός από τα κύρια
δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, επάγγελμα,

μόρφωση),

προστέθηκαν ερωτήσεις που αφορούν στο εισόδημα του καταναλωτή,
αλλά και το ποσό που είναι διατιθέμενος να καταναλώσει για τις διακοπές
του. Οι ερωτήσεις αυτές, έχουν ιδιαίτερη σημασία, αν ληφθεί υπόψη το
γενικότερο οικονομικό κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα τη τελευταία
δεκαετία.
Για το ερωτηματολόγιο, προτιμήθηκαν ερωτήσεις

nominal variable

(ονομαστική) και ordinal variable (διατάξιμη) μέθοδο. Αναλυτικά το
ερωτηματολόγιο

παρουσιάζεται

στο

«Παράρτημα 1».
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3.3 Ανάπτυξη Υποθέσεων
Η παρούσα εργασία υιοθέτησε το εννοιολογικό μοντέλο που ανέπτυξαν οι
Tsourgiannis & Vaslamidis (2019), για να θέσει βασικές έννοιες σε ένα
αναγνωρίσιμο πλαίσιο (Σχήμα 1), προκειμένου να ερευνήσουν τις σχέσεις
μεταξύ

των παραγόντων που επηρεάζουν

τη συμπεριφορά

των

καταναλωτών στην Ελλάδα προς τις εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ. Οι
μηδενικές υποθέσεις (Null Hypotheses) αναφέρονται στην απόρριψη της
υπόθεσης:
Ho1

Ho2

Παράγοντες π ου
επ ηρεάζουν τη
στάση των
καταναλ ωτών σε
σχέση με το
ψηφιακό
marketing

Κατάταξη των
καταναλ ωτών σε
ομάδες σύμφωνα με
τα χαρακτηριστικ ά
τους σε σ χέσ η με τις
ψηφιακές εφαρμογές
στο χώρο του
τουρισμού.

Δημογραφικάχαρακτη
ριστικά
(Ηλικία, Επ άγγελμα,
Εκπ αίδευσ η κτλ)

Εικόνα 1. Παρουσίαση Υποθέσεων

• Ho1: Οι καταναλωτές δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε ομάδες ανάλογα
με τη στάση τους απέναντι στις εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στον
τομέα του τουρισμού.
• Ho2: Τα δημογραφικά και προσωπικά χαρακτηριστικά των πελατών δεν
σχετίζονται σημαντικά με τη στάση τους απέναντι στις εφαρμογές
ψηφιακού μάρκετινγκ στον τουριστικό τομέα.

3.4 Επιλογή Δείγματος
Μια έρευνα βασισμένη σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκε
σε όλη την Ελλάδα για να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες,
δεδομένου ότι υπήρχαν και οι περιορισμοί του Covid 19. Για τη
διαμόρφωση του δείγματος χρησιμοποιήθηκε μέθοδος δειγματοληψίας
συμπλέγματος. Συγκεκριμένα, ο γενικός πληθυσμός διαμορφώθηκε σε
δύο επίπεδα, με βάση τις περιφέρειες και τους νομούς. Με βάση τη
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μεθοδολογία που παρουσιάστηκε από τον Oppenheim (2000), επιλέχθηκε
τυχαία ένας νομός από κάθε μία από τις δεκατρείς περιφέρειες στην
Ελλάδα για να έχει αντιπροσωπευτικό δείγμα για τη γεωγραφική περιοχή
της Ελλάδας. Η δειγματοληψία έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα κάθε νομού
σε περιοχές με υψηλή αξιοποίηση. Ο συνολικός αριθμός ατόμων που
ερωτήθηκαν σε κάθε νομαρχιακό δείγμα ήταν 30 ερωτηθέντες, τυχαία
επιλεγμένοι.
Από τη μεθοδολογία της έρευνας προέκυψε συνολικό παραγωγικό δείγμα
370 ατόμων. Πριν από τη βασική δειγματοληψία, πραγματοποιήθηκε
πιλοτική έρευνα τον Απρίλιο 2020 για να αξιολογηθεί εάν οι ερευνητικοί
στόχοι εκπληρώθηκαν από το σχεδιαζόμενο ερωτηματολόγιο. Η πιλοτική
έρευνα πραγματοποιήθηκε για συνολικά 30 ερωτηθέντες στην πόλη της
Ξάνθης. Με βάση τα αναλυθέντα αποτελέσματα, το δείγμα της έρευνας
θεωρήθηκε επαρκές για τη διεξαγωγή της τελικής έρευνας χωρίς
περαιτέρω τροποποιήσεις. Η κύρια έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μαϊο Ιούνιο του 2020.

3.5 Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων
Για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκαν στο σύνολο
των απαντήσεων, τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης σε τρία στάδια,
προκειμένου να αποκαλυφθούν οι βασικές πληροφορίες που περιέχονται
σε αυτές. Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis)
χρησιμοποιήθηκε

για

τον

προσδιορισμό

των

μεταβλητών

που

αντιστοιχούσαν στο μέγιστο ποσό διακύμανσης εντός των δεδομένων από
την άποψη του μικρότερου αριθμού μη συσχετισμένων μεταβλητών
(συστατικών). Με τον πίνακα συσχετίσεων, και τη δοκιμή Bartlett (Bartlett
test), ελέχθηκε η ισότητα των διακυμάνσεων του δείγματος. Τέλος για τον
έλεγχο της επάρκειας του δείγματος, χρησιμοποιήθηκε το Measure of
Sampling Adequace (MSA) προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα των
δεδομένων για την επακόλουθη ανάλυση παραγόντων.
Οι μεταβλητές με υψηλό ποσοστό μεγάλων απόλυτων τιμών συσχετίσεων
και MSA κάτω του 0,5 απομακρύνθηκαν πριν από την ανάλυση. Μια
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ορθογώνια

περιστροφή

(μέθοδος

varimax)

διεξήχθη

και

χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα κριτήρια της ιδιοτιμής = 1. Στη συνέχεια,
εφαρμόσθηκε το scree test και το ποσοστού διακύμανσης, για τον
προσδιορισμό των παραγόντων στην πρώτη περιστροφή (Hair et. al.,
1998). Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές περιπτωσιολογικές
περιστροφές, όπου χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα ερμηνείας

των

παραγόντων για τη σύγκριση των μειωμένων με το PCA μεταβλητών.
Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης συστάδων
(cluster analysis) για την ταξινόμηση των συμμετεχόντων στην έρευνα, σε
ομάδες με όμοια χαρακτηριστικά έναντι αυτών των ψηφιακών εφαρμογών.
Για

την επεξεργασία

του δείγματος με

την

πιο πάνω

μέθοδο,

χρησιμοποιήθηκαν τόσο οι ιεραρχικές όσο και οι μη ιεραρχικές μέθοδοι
(Hair et. al,1998). Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό τεστο
Kruskal Walis για να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στους βασικούς
παράγοντες που προέκυψαν από την PCA και τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά

των

ερωτηθέντων.

ανάλυση chi-square για

Επιπλέον,

πραγματοποιήθηκε

να αναπτυχθεί το προφίλ κάθε ομάδας

ερωτηθέντων σχετικά με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά καθώς και
για να διερευνηθεί η συσχέτιση των προτιμήσεων των ομογενών όσον
αφορά τις διακοπές / ταξίδια τους και η στάση τους απέναντι στις
εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στον τομέα του τουρισμού.

3.6 Ανασκόπηση κεφαλαίου
Αντικείμενο του κεφαλαίου που προηγήθηκε ήταν η παρουσίαση της
μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της ερευνητικής
πρότασης. Έγινε αρχικά μία σύντομη αναφορά του τρόπου δόμησης ενός
ερωτηματολογίου και τον τύπο των ερωτήσεων που χρησιμοποιείται για
την συγκέντρωση στοιχείων μιας έρευνας. Στην συνέχεια παρουσιάστηκε
το ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου έγινε η συλλογή δεδομένων στην
παρούσα εργασία και αναπτύχθηκαν οι υποθέσεις που θα εξετασθούν για
την διερεύνηση του ερευνητικού προβλήματος. Τέλος έγινε η επιλογή του
δείγματος που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων καθώς
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και πραγματοποιήθηκε λεπτομερής αναφορά του τρόπου και των τεχνικών
που εφαρμόσθηκαν, για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.
Στη συνέχεια και στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλυθούν τα δημογραφικά
στοιχεία του δείγματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
4.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μία ανάλυση των δημογραφικών
χαρακτηριστικών του δείγματος. Συγκεκριμένα

με

την χρήση

του

στατιστικού πακέτου spss αποτυπώνεται το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε
για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας με βάση χαρακτηριστικά όπως
το φύλο, μόρφωση, ηλικία, εισόδημα και άλλα.
Επίσης προκειμένου να έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα του δείγματος
διερευνήθηκαν με την χρήση του Crosstabulation του spss σύνθετα
στοιχεία του δείγματος όπως παραδείγματος χάρη σχέση φύλου με την
μόρφωση και του επαγγέλματος με την ετήσια δαπάνη διακοπών.

4.2 Παρουσίαση δημογραφικού δείγματος
Ακολουθούν

πίνακες

και

γραφήματα

που

προέκυψαν

από

την

επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και σχολιασμός τους για την
καλύτερη κατανόηση της έρευνας. Στην αρχή θα αναφερθούν τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος που εξετάστηκε έτσι ώστε,
αφού θα έχει κατανοηθεί πρώτα το δείγμα της έρευνας, να εξηγηθούν και
οι υπόλοιπες ενότητες.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
FILO

HLIKIA

MORFOSI

EPAGGELMA

ETHSIA_DA PA

EISODIMA

NI_DIAKOPON
Valid

370

370

370

370

370

370

0

0

0

0

0

N
Missing

0

Πίνακας 1 Στατιστικά Στοιχεία

Το δείγμα μας είναι 370 άτομα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Η
δειγματοληψία έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα κάθε νομού καθώς και σε
περιοχές με υψηλή αξιοποίηση. Ο συνολικός αριθμός ατόμων που
ερωτήθηκαν σε κάθε νομαρχιακό δείγμα ήταν 30 ερωτηθέντες.
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ΦΥΛΟ
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

ANDRAS

236

63.8

63.8

63.8

GYNA IKA

134

36.2

36.2

100.0

Total

370

100.0

100.0

Πίνακας 2 Φύλο Δείγματος

Διάγραμμα 1. Φύλο

Όσον αφορά τη μεταβλητή φύλο παρατηρούμε ότι το 63,8% του δείγματος
ήταν άνδρες και το 36,2% ήταν γυναίκες. Από τον πίνακα 2 καθώς και το
γράφημα 1 είναι φανερό ότι οι άνδρες ανταποκρίθηκαν σε μεγαλύτερο
βαθμό στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απ’ ότι οι γυναίκες.
ΗΛΙΚΙΑ
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

.00

4

1.1

1.1

1.1

18-25 GENERA TION Z

53

14.3

14.3

15.4

26-40 GENERA TION Y

221

59.7

59.7

75.1

41-60 GENERA TION X

68

18.4

18.4

93.5

61+ BABY BOOMERS

24

6.5

6.5

100.0

370

100.0

100.0

Valid

Total

Πίνακας 3 Ηλικίες Δείγματος
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Διάγραμμα 2 Ηλικία

Όσον αφορά τις ηλικίες των ερωτηθέντων παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό (59,7%) ανήκει στην κατηγορία των 26-40 ετών, ακολουθούν οι
41-60 με ποσοστό 18,4% και η κατηγορία των 18-25 ετών με ποσοστό
14,3%.
ΜΟΡΦΩΣ Η

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

.00
DIMOTIKO
LYKEIO
AEI TEI
META PTY XIAKO
DIDAKTORIKO

8
8
116
205

2.2
2.2
31.4
55.4

2.2
2.2
31.4
55.4

Cumulative
Percent
2.2
4.3
35.7
91.1

33

8.9

8.9

100.0

Total

370

100.0

100.0

Πίνακας 4 Μόρφωτικό Επίπεδο Δείγματος
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Διάγραμμα 3 Μόρφωση

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος παρατηρούμε ότι η
μεγάλη

πλειοψηφία

δευτεροβάθμιας και
αντίστοιχα),

ενώ

το

του

δείγματος

(86,8%),

είναι

απόφοιτοι

της

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (31,4% και 55,4%
8,9%

του

δείγματος

κατέχει

κάποιον

τίτλο

Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού.
ΕΠΑΓΓ ΕΛΜΑ
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

.00

8

2.2

2.2

2.2

DHMOSIOS Y PALLHLOS

32

8.6

8.6

10.8

IDIOTIKOS Y PALLHLOS

73

19.7

19.7

30.5

55

14.9

14.9

45.4

138

37.3

37.3

82.7

SYNTAXIOUXOS

17

4.6

4.6

87.3

ANERGOS

47

12.7

12.7

100.0

370

100.0

100.0

ELEY THEROS
Valid

EPAGGELMA TIAS
FOITHTHS

Total

Πίνακας 5 Επάγγελμα Δείγματος
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Διάγραμμα 4 Επάγγελμα

Αναλύοντας

την

επαγγελματική

κατάσταση

των

ερωτηθέντων

παρατηρούμε ότι το 19,7% είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, το 8,6% είναι
Δημόσιοι Υπάλληλοι, το 14,9% ανήκει στον κλάδο των Ελεύθερων
Επαγγελματιών, το 37,3% είναι φοιτητές, το 4,6% είναι συνταξιούχοι και
τέλος το 12,7% δήλωσε μη απασχολούμενο.

ΕΤ ΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΩ Ν
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

.00

8

2.2

2.2

2.2

<500

123

33.2

33.2

35.4

501-1000

146

39.5

39.5

74.9

1001-2000

81

21.9

21.9

96.8

>20001

12

3.2

3.2

100.0

370

100.0

100.0

Valid

Total

Πίνακας 6 Ετήσια Δαπάνη Διακοπών
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Διάγραμμα 5 Ετήσια Δαπάνη Διακοπών

Σχετικά με της ετήσια δαπάνη διακοπών παρατηρούμε ότι το 39,5%
απάντησε ότι ξοδεύει για τις διακοπές του ετησίως μεταξύ 501-1000 ευρώ
και το 21,9% από 1001-2000. Το στοιχείο που είναι αξιοπρόσεκτο και το
οποίο συνδέεται με την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, είναι
ότι το 1/3 των ερωτηθέντων περίπου, (33,2%) απάντησε ότι το η ετήσια
δαπάνη για διακοπές, δεν ξεπερνάει το ποσό των 500 ευρώ.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

.00

10

2.7

2.7

2.7

9.000

43

11.6

11.6

14.3

9.001-15.000

150

40.5

40.5

54.9

15.001-23.000

103

27.8

27.8

82.7

64

17.3

17.3

100.0

370

100.0

100.0

Valid
23.0001
Total

Πίνακας 7 Εισόδημα Δείγματος
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Διάγραμμα 6 Εισόδημα

Το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα του δείγματος διαμορφώνεται ως εξής:
μικρότερο από 9.000€ για ποσοστό 11,6%, από 9.001-15.000€ για
ποσοστό 40,5%, από 50001-23.000€ για ποσοστό 27,8%, και για
εισόδημα από 23.001€ και πάνω ποσοστό 17,3%.
ΦΥΛΟ * ΜΟΡΦΩΣΗ
MORFOSI
.00

Count

DIMOTIKO LYKEIO

Total

AEI

METAPTYXIAKO

TEI

DIDAKTORIKO

6

4

63

149

% within FILO 2.5%

1.7%

26.7%

63.1%

2

4

53

56

% within FILO 1.5%

3.0%

39.6%

41.8%

8

8

116

205

% within FILO 2.2%

2.2%

31.4%

55.4%

14

236

ANDRAS
5.9% 100.0%

FILO
Count

19

134

GYNAIKA
Count

14.2% 100.0%
33

370

Total

Πίνακας 8 Φύλο - Μόρφωση
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Διάγραμμα 7 Φύλο - Μόρφωση

Συνδυάζοντας τις δυο παραπάνω μεταβλητές (φύλο – μόρφωση)
προκύπτει ο πίνακας 4.8, στον οποίο μπορούμε πιο αναλυτικά να
παρατηρήσουμε τα ποσοστά των ατόμων του δείγματος ανάλογα με το
φύλο και την μόρφωση τους. Ενδεικτικά, είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό ανδρών (63,1%) που απάντησε στην έρευνα μας έχουν τελειώσει
ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Το ίδιο ωστόσο παρατηρείται και στις απαντήσεις που συλλέχθηκαν από
τις γυναίκες, εφόσον το 41,8% ανήκει στην κατηγορία που έχουν ανώτερη
ή ανώτατη μόρφωση.
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EPAGGELMA * ET HSIA_DAPANI_DIAKOPON Crosstabulation
ETHSIA_DA PA NI_DIAKOPON
.00

Count
.00

% w ithin
EPAGGELMA
Count

<500

501-

1001-

1000

2000

8

0

0

0

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0

4

12

14

Total

>20001

0

8

0.0% 100.0%
2

32

DHMOSIOS
YPALLHLOS

% w ithin
EPAGGELMA
Count

0.0% 12.5% 37.5% 43.8%
0

4

40

29

6.2% 100.0%
0

73

IDIOTIKOS
YPALLHLOS

% w ithin
EPAGGELMA
Count

EPAGGELMA

0

5.5% 54.8% 39.7%
0

31

22

0.0% 100.0%
2

55

ELEY THEROS
EPAGGELMA TIAS

% w ithin
EPAGGELMA
Count

FOITHTHS

% w ithin

Count
SYNTAXIOUXOS

% w ithin

Count

0.0%
0

% w ithin
EPAGGELMA
Count

EPAGGELMA

78

0

14

13

2

0.0% 76.5% 11.8%
37

0

0.0% 78.7% 21.3%

0.0%

123

146

81

2.2% 33.2% 39.5% 21.9%

Πίνακας 9 Επάγγελμα - Ετήσια Δαπάνη
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40

10

8

% w ithin

0.0% 56.4% 40.0%

0.0% 56.5% 29.0% 10.1%
0

EPAGGELMA

ANERGOS

0.0%
0

EPAGGELMA

Total

0.0%

3.6% 100.0%
6

138

4.3% 100.0%
2

17

11.8% 100.0%
0

47

0.0% 100.0%
12

370

3.2% 100.0%
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Διάγραμμα 8 Επάγγελμα - Ετήσια Δαπάνη

Από τις παραπάνω μεταβλητές (επάγγελμα – ετήσια δαπάνη) προκύπτει ο
πίνακας 4.9, στον οποίο μπορούμε πιο αναλυτικά να παρατηρήσουμε τα
ποσοστά των ατόμων του δείγματος ανάλογα με την ετήσια δαπάνη και το
επάγγελμα. Παρατηρούμε ενδεικτικά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των
ερωτηθέντων είναι φοιτητές οι οποίοι το 56,5% ξοδεύουν για τις διακοπές
του ετησίως λιγότερο των 500,00 ευρώ.

4.3 Ανασκόπηση κεφαλαίου
Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολήθηκε με την ανάλυση των δημογραφικών
χαρακτηριστικών του δείγματος στην προσπάθεια να παρουσιασθεί μία
λεπτομερή εικόνα του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή
δεδομένων.
Αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου είναι η ανάλυση των δεδομένων που
συλλέχθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ
5.1

Διατύπωση Προβλήματος

Το πρόβλημα που ακολουθεί διερευνά την στάση των καταναλωτών για
αναζήτηση διαμονής τους μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών (τύπου
booking, trivago, airbnb).Για το σκοπό αυτό οργανώθηκε μια έρευνα
αγοράς με στόχο την ανάδειξη, αν υπάρχουν, ομάδων καταναλωτών που
διαφοροποιούνται ως προς:
(α)

το ποιος λαμβάνει την απόφαση για να κλείσει δωμάτιο μέσω της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας
(β)

ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές να

προβούν στην επιλογή δωματίου μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών.

5.2

Παραγοντική Ανάλυση
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.796

26

Πίνακας 10Test Αξιοπιστίας

Μέσα από τον πίνακα 10, μπορούμε να δούμε το Test αξιοπιστίας του
ερωτηματολογίου. Η τιμή είναι 79,6% σε σύνολο 26 ερωτήσεων που
περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο. Συνεπώς είναι υψηλή άρα

το

ερωτηματολόγιο μας είναι αξιόπιστο και μπορούμε να προχωρήσουμε
στην παραγοντική ανάλυση.
KMO and Bartlett's Test
Kaiser- Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Spher icity

.573
4950.154

df

325

Sig.

.000

Πίνακας 11 ΚΜΟ Τest
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Από τα αποτελέσματα του πίνακα 11, προκύπτει η τιμή Kaiser-MeyerOlkin Measure (ΚΜΟ) = 0,573 < 0,6. Η τιμή αυτή δείχνει ότι τα δεδομένα
μας παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα

που

δεν επιτρέπουν την

παραγοντική ανάλυση καθώς από στη μήτρα antiimage, η τιμή MSA των
παραμέτρων της ερώτησης Q6 είναι αρκετά χαμηλότερη του 0,5 οπότε
απορρίπτεται.

KMO and Bartlett's Test
Kaiser- Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Spher icity

.715
3124.871

df

231

Sig.

.000

Πίνακας 12 KMO Test

Αφαιρούμε την Q6 και ξανακάνουμε την factor analysis και παρατηρούμε
ότι ΚΜΟ έχει βελτιωθεί και είναι σε αποδεκτές τιμές. Συνέχεια στη νέα
μήτρα antiimage, η MSA της Q3 είναι επίσης < 0,5, επομένως την
απορρίπτουμε.
KMO and Bartlett's Test
Kaiser- Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Spher icity

.728
3004.492

df

210

Sig.

.000

Πίνακας 13 KMO Test

Μετά την αφαίρεση της Q3, παρατηρούμε ότι έχει βελτιωθεί και άλλο η τιμή
της ΚΜΟ από τον πίνακας 13 όμως, η τιμή MSA των παραμέτρων της
ερώτησης Q5 είναι 0,47<0,5, όπως φαίνεται στη νέα antiimage, οπότε
απορρίπτεται.
KMO and Bartlett's Test
Kaiser- Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Spher icity

2864.062

df

190

Sig.

.000

Πίνακας 14 KMO Test
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Αφού έχουμε απορρίψει τις παραμέτρου της ερώτησης Q5 η τιμή ΚΜΟ
έχει ανέβει όπως παρατηρούμε από το πίνακα 14στο 74% ενώ από τη
μήτρα antiimage προκύπτει ότι όλες οι μεταβλητές είναι κατάλληλες για
να προχωρήσουμε στην παραγοντική ανάλυση.
Total Variance Explained
Compone

Initial Eigenvalues

nt

Extraction Sums of

Rotation Sums of Squared

Squared Loadings

Loadings

Tota

% of

Cumulativ

Tota

% of

Cumulativ

Tota

% of

Cumulativ

l

Varianc

e%

l

Varianc

e%

l

Varianc

e%

e
1

2

3

4

5

6

5.09
1
2.73
3
1.81
6
1.33
9
1.13
2
1.10
2

e

25.454

25.454

13.667

39.121

9.081

48.202

6.695

54.897

5.661

60.558

5.509

66.067

7

.894

4.468

70.535

8

.879

4.396

74.931

9

.664

3.319

78.250

10

.629

3.146

81.396

11

.616

3.079

84.475

12

.537

2.685

87.160

13

.457

2.283

89.443

14

.433

2.167

91.610

15

.391

1.956

93.566

16

.308

1.540

95.106

17

.296

1.481

96.587

18

.279

1.394

97.981

19

.226

1.131

99.111

20

.178

.889

100.000

5.09
1
2.73
3

e

25.454

25.454

13.667

39.121

9.081

48.202

6.695

54.897

5.661

60.558

5.509

66.067

1.81
6
1.33
9
1.13
2
1.10
2

Extraction Method: Pr incipal Component Analysis.

Πίνακας 15 Παραγοντική Ανάλυση
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3.84
6
2.31
1
2.27
2
1.80
5
1.55
9
1.42
0

19.231

19.231

11.553

30.784

11.361

42.145

9.027

51.173

7.795

58.968

7.099

66.067
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Από τον πίνακα Total Variance Explained, προκύπτει ότι οι 6 παράγοντες
ερμηνεύουν συνολικά το 66,067% της μεταβλητότητας που υπάρχει στα
δεδομένα.

Διάγραμμα 9 Scree Plot

Από τον παραπάνω διάγραμμα 9 Scree Plot και με βάση το κριτήριο
«πλήθος ιδιοτιμών>1», προτείνονται 6 παράγοντες.
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a

Rotated Com ponent Matrix

Component
1
ΧΑΜΗΛ Ο ΚΟΣ ΤΟΣ

.738

ΕΥ ΚΟΛ ΙΑ CHECKIN

.707

ΕΝΤΥ ΠΩΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

.702

ΕΥ ΚΟΛ ΙΑ ΚΡΑ ΤΗΣ ΗΣ

.701

ΕΥ ΚΟΛ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ ΗΣ
ΠΡΟΒΛ ΗΜΑΤΩΝ

2

3

4

5

6

.692

ΤΟΠΟΘΕΣ ΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΤΟΣ

.679

ΚΑΝΩ ΚΑ ΤΙ ΔΙΑ ΦΟΡΕΤΙΚΟ

.595

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ

.873

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΝΤΟΠΙΩΝ

.860

ΠΡΟΣ ΒΑΣΗ Σ Ε ΕΞΟΠΛΙΣ ΜΟ

.484

ΣΠΙΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΙΛ ΙΚΗ
ΔΙΑ ΜΟΝΗ
ΧΡΗΣ Η Δ ΙΑΔΙΚΤΥ ΟΥ ΓΙΑ

.863

ΕΥ ΡΕΣ Η Δ ΙΑΚΟΠΩΝ
ΧΡΗΣ Η ΤΑ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑ 2 ΕΤΗ

.762

ΓΙΑ ΚΡΑ ΤΗΣ Η ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ Σ ΤΟΝ
ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΤΙΣ ΜΟ

.723

ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΤΥ ΠΟΣ Δ ΙΑ ΜΟΝΗΣ

.800

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΕΣ Η ΧΩΡΟΥ

.753

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

.778

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΘΑ ΡΙΟΤΗΤΑ

.465

.673

ΔΙΑ ΡΚΕΙΑ Δ ΙΑΚΟΠΩΝ

.753

SITE ΠΟΥ

-.607

ΧΡΗΣ ΙΜΟΠΟΙΗΣΑ ΤΕ
Extraction Method: Pr incipal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax w ith Kaiser Nor malization.
a. Rotation converged in 8 iterations.

Πίνακας 16 Rotated Component Matrix

Από τον πίνακα 5.7 «Rotated Component Matrix» παρατηρούμε ότι, από
τους 6 παράγοντες που προτείνονται αρχικά οι τρεις περιλαμβάνουν
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μόνο δύο μεταβλητές οπότε δεν θεωρούνται αξιόπιστοι και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Σε σχέση με τις ερωτήσεις που φορτίζουν κάθε ένα παράγοντα
μπορούμε να διαχωρίσουμε 3 παράγοντες. Ο πρώτος σχετίζεται με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο δεύτερος με την εμπειρία που απεικονίζει ο
πελάτης και ο τρίτος με τον λήπτη της απόφασης που έχει την τελική
απόφαση της επιλογής.
FA

«Παροχές» (Προσφερόμενες Παροχές)
Ε9α. Χαμηλό συγκριτικό κόστος
Ε9β. Βολική τοποθεσία καταλύματος
Ε9ι. Αίσθηση να κάνω κάτι διαφορετικό
Ε9ια. Εντύπωση ότι πρόκειται γα εντυπωσιακή εμπειρία
Ε9ιστ. Ευκολία κράτησης
Ε9ιζ. Ευκολία checkin-out
Ε9ιη.Ευκολία αντιμετώπισης αναπάντεχων προβλημάτων

FB

Εμπειρία» (Την αποκομίζει από την εμπειρία του)
Ε9γ. Πρόσβαση σε εξοπλισμό σπιτιού.
Ε9στ. Εμπειρία να σε φιλοξενούν ντόπιοι
Ε9η. Δυνατότητα να έχεις αυθεντική τοπική- ντόπια εμπειρία

FΓ

«Απόφαση» (Ενέργειες που γίνονται από αυτόν που

πραγματοποιεί την απόφαση)
Ε1. Χρησιμοποιήσατε τα τελευταία 2 χρόνια το διαδίκτυο για να
κλείσεις διακοπές.
Ε2. Διαδραματίσατε ενεργό ρόλο στον προγραμματισμό των
διακοπών σας
Ε7. Χρησιμοποιείται το διαδίκτυο για εύρεση διακοπών
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Com ponent Score Coefficient Matrix
Component
1

2

3

4

5

6

Q1

.035

.080

.346

.032

-.241

-.021

Q2

-.055

-.088

.310

-.061

.279

-.001

Q4

-.018

-.131

-.138

.144

-.056

.592

Q7

.048

-.107

.410

.058

-.055

-.089

Q8

.027

.036

-.058

.064

-.034

-.441

Q8A

.239

-.027

.064

-.137

-.074

.139

Q8B

.170

.025

.012

-.026

.056

-.091

Q8C

-.011

.150

-.074

-.011

.157

.190

Q8D

-.036

.011

-.017

.449

-.082

.049

Q8E

-.047

-.079

.056

.497

-.031

.030

Q8G

-.043

.449

-.022

-.090

-.017

-.117

Q8H

-.068

.452

-.071

-.013

-.086

-.078

Q8I

.223

.139

.052

-.357

-.111

.203

Q8IA

.220

-.151

.012

-.082

.004

.180

Q8IC

.057

.154

.124

-.032

.102

-.074

Q8ID

-.111

-.026

.006

-.023

.572

.057

Q8IE

.045

-.029

-.087

-.097

.473

-.120

Q8IST

.180

-.027

-.078

.094

-.032

-.139

Q8IF

.175

-.093

-.072

.218

-.082

-.087

Q8IH

.209

.032

.070

.051

-.162

-.153

Extraction Method: Pr incipal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax w ith Kaiser Nor malization.

Πίνακας 17 Πίνακας Συσχετίσεων

Ο πίνακας 5.8 Component Score Coefficient

Matrix δίνει τους

συντελεστές στάθμισης κάθε παράγοντα με τους οποίους υπολογίζονται
τα φορτία των παραγόντων, π.χ.
FΑ = Παροχές = 0.035 Q1 – 0.055 Q2 -0,018 Q4+ 0,048 Q7+0,027
Q8+0,239 Q8A + 0,17Q8B– 0,011 Q8C-0,036 Q8D-00,47 Q8E-0,043
Q8G-0,068 Q8H+ 0,223 Q8I+0,022 Q8IA+ 0,057 QIC -0,111 QID + 0,045
Q8IE + 0,180 QIST + 0,175 Q8IF + 0,209 Q8IH
Αν αντικατασταθούν τα Q με τις απαντήσεις κάποιου συγκεκριμένου
ερωτηματολογίου, τότε προκύπτει το σκορ του ατόμου που συμπλήρωσε
το ερωτηματολόγιο αυτό αναφορικά με τον παράγοντα FA.
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ομοίως
FB =Eμπειρία = 0,080 Q1 – 0,088 Q2 -0,131 Q4+ 0,107 Q7+0,036 Q80,027 Q8A + 0,025 Q8B +0,015 Q8C+0,011 Q8D -0,079 Q8E+0,449
Q8G+0,452 Q8H+ 0,139 Q8I-0,151 Q8IA+ 0,154 QIC -0,026 QID - 0,029
Q8IE - 0,027 QIST - 0,093 Q8IF + 0,032 Q8IH
Αν αντικατασταθούν τα Q με τις απαντήσεις κάποιου συγκεκριμένου
ερωτηματολογίου, τότε προκύπτει το σκορ του ατόμου που συμπλήρωσε
το ερωτηματολόγιο αυτό αναφορικά με τον παράγοντα FB.
ομοίως
FΓ = Απόφαση= 0.346 Q1 – 0.310 Q2 -1,38Q4+ 0,41 Q7-0,58 Q8+0,64
Q8A + 0,12Q8B– 0,74 Q8C-0,17 Q8D+ 0,056 Q8E-0,022 Q8G-0,071
Q8H+ 0,052 Q8I+0,012 Q8IA+ 0,124 QIC +0,006 QID - 0,087 Q8IE –
0,078 QIST - 0,072 Q8IF + 0,070 Q8IH
Κατόπιν γίνεται ανάλυση αξιοπιστίας σε κάθε παράγοντα ξεχωριστά
προκειμένου να διερευνηθεί η εσωτερική συνοχή των παραγόντων.
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.837

8

Πίνακας 18Test Αξιοπιστίας Παραγόντων 1

Οπίνακας18 δίνει τιμή Conbach’s Alpha = 0.837 για τον παράγοντα
«Παροχή» έτσι ώστε η εσωτερική συνοχή του F1 είναι αρκετά
ικανοποιητική.
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.749

3

Πίνακας 19Test Αξιοπιστίας Παραγόντων 2

Ο πίνακας 19 δίνει τιμή Conbach’s Alpha = 0.749 για τον παράγοντα F2
που είναι η εμπειρία έτσι ώστε η εσωτερική συνοχή του F2 είναι επίσης
ικανοποιητική.
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Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.719

3

Πίνακας 20 Test Αξιοπιστίας Παραγόντων 3

Ο πίνακας 20, δίνει τιμή Conbach’s Alpha = 0.719 για τον παράγοντα της
απόφασης ο οποίος είναι εξίσου ικανοποιητικός.

Εικόνα 2 Αθροιστική Βαθμολογία 1ου Παράγοντα

Για τη δημιουργία της μέσης αθροιστικής βαθμολογίας « Απόφαση» από
τις ερωτήσεις του παράγοντα F3 χρησιμοποιούμε την παραμετροποίηση
της Εικόνας 2.
Με την ίδια διαδικασία βρίσκουμε την μέση αθροιστική βαθμολογία και
για τους δύο άλλους παράγοντες την απόφαση και την εμπειρία.
Μετά το σχηματισμό των 3 παραγόντων, ακολουθεί η ιεραρχική ανάλυση
συστάδων και σχηματίζεται η νέα μεταβλητή CLU2_1.
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Εικόνα 3 Ανάλυση Συστάδων

5.3

Ανάλυση Συστάδων

Από

την

παραγοντική

ανάλυση

στην

προηγούμενη

παράγραφο

προέκυψε ότι οι ερωτήσεις του αρχείου δεδομένων, σχημάτισαν τρείς
ομάδες. «Παροχές» (ερωτήσεις 9α, 9β, 9ια, 9ιστ, 9ιζ και 9ιη), «Εμπειρία»
(ερωτήσεις 9γ, 9στ και 9η) και «Απόφαση» (ερωτήσεις 1, 2, και 7). Έγινε
μία δοκιμή με 2, 3 ή 4 συστάδες. Η πριπτώσεις για 2 και 4 συστάδες
απορρίφθηκαν από F-Test. Όποτε προχωράμε στην ανάλυση με 3
συστάδες.
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Εικόνα 4 Δημιουργία Συστάδων

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανάλυσης συστάδων.
Initial Cluster Centers
Cluster
2

3

PA ROXES_mean

3.98

4.40

2.64

EMPEIRIA_mean

4.43

3.05

2.90

APOFASI_mean

.92

.75

.81

Πίνακας 21 Αρχικά Κέντρα Συστάδων

Ο πίνακας 21 δίνει τα αρχικά κέντρα των συστάδων όπως αυτά
προσδιορίστηκαν στην Εικόνα 4 .
FinalClusterCenters
Cluster
ENDIA FERON

ENDIA FERON

ENDIA FERON

GIA

GIA

GIA EMPEIRIA

EMPEIRIA

PA ROXESI

KAI PA ROXES

PA ROXES_mean

3.98

4.40

2.64

EMPEIRIA_mean

4.43

3.05

2.90

APOFASI_mean

.92

.75

.81

Πίνακας 22 Τελικά Κέντρα Συστάδων
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Εφαρμόζοντας τον λογάριθμο Κ –Means cluster, όπως φαίνεται από το
πίνακα 22 δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των αρχικών και τελικών
κέντρων των συστάδων

Distances between Final Cluster Centers
Cluster

1

1
2

1.447

3

2.029

2

3

1.447

2.029
1.772

1.772

Πίνακας 23 Κ- Means

Επίσης από τον πίνακα 23 Distances φαίνονται οι αποστάσεις μεταξύ
των κέντρων των συστάδων. Οπότε προκύπτουν τρείς (3) κατηγορίες
καταναλωτών: α) Αυτοί που ενδιαφέρονται για την Εμπειρία, β) Αυτοί
που ενδιαφέρονται για τις παροχές και γ) Αυτοί που ενδιαφέρονται εξίσου
για τους δύο παράγοντες. Με βάση τη παρούσα ανάλυση μπορούμε να
απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση Η01: Οι καταναλωτές δεν μπορούν
να ταξινομηθούν σε ομάδες, ανάλογα με τη στάση τους απέναντι στις
εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στον τομέα του τουρισμού.

5.4 Επαγωγική στατιστική
Στη συνέχεια εξετάζεται πώς διαφοροποιούνται οι παράγοντες που
σχηματίστηκαν, με βάση τα κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά του
δείγματος και συγκεκριμένα με βάση το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, η
ηλικία καιτοεισόδημα. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Kruskal Wallis
του spss, καθώς έχουμε να ελέγξουμε συνεχής με κατηγορικές
μεταβλητές.
Αρχικά συγκρίνουμε του τρεις παράγοντες που σχηματίστηκαν με το
φύλο των ερωτώμενων του δείγματος. Στην συνέχεια και διαδοχικά οι
παράγοντες θα συγκριθούν με την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης, το
επάγγελμα και το εισόδημα.

Ranks
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FILO

PA ROXES

EMPEIRIA

APOFASI

N

Mean Rank

ANDRAS

236

190.32

GYNA IKA

134

177.00

Total

370

ANDRAS

236

171.44

GYNA IKA

134

210.26

Total

370

ANDRAS

236

172.22

GYNA IKA

134

208.88

Total

370

Πίνακας 24 Επαγωγική Στατιστική 1

Test Statistics
PA ROXES
Chi-Square

EMPEIRIA

APOFASI

1.338

11.492

15.929

1

1

1

.247

.001

.000

df
Asymp. Sig.

a,b

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: FILO

Πίνακας 25 Επαγωγική Στατιστική 2
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HLIKIA

PA ROXES

N

18-25 GENERA TION Z

53

141.87

26-40 GENERA TION Y

221

192.21

41-60 GENERA TION X

68

173.27

61+ BABY BOOMERS

24

224.17

Total

EMPEIRIA

366

18-25 GENERA TION Z

53

132.76

26-40 GENERA TION Y

221

182.25

41-60 GENERA TION X

68

217.05

61+ BABY BOOMERS

24

212.00

Total

APOFASI

Mean Rank

366

18-25 GENERA TION Z

53

169.51

26-40 GENERA TION Y

221

189.33

41-60 GENERA TION X

68

194.43

61+ BABY BOOMERS

24

129.75

Total

366

Πίνακας 26 Επαγωγική Στατιστική 3

Test Statistics
PA ROXES
Chi-Square

a,b

EMPEIRIA

APOFASI

14.015

21.222

13.414

3

3

3

.003

.000

.004

df
Asymp. Sig.
a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: HLIKIA

Πίνακας 27 Επαγωγική Στατιστική 4

.

Ranks
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MORFOSI

N

Mean Rank

DIMOTIKO

PA ROXES

8

110.75

LYKEIO

116

178.79

AEI TEI

205

192.54

33

139.61

META PTY XIAKO
DIDAKTORIKO
Total

362

DIMOTIKO

EMPEIRIA

8

199.69

LYKEIO

116

149.25

AEI TEI

205

192.48

33

222.29

META PTY XIAKO
DIDAKTORIKO
Total

362

DIMOTIKO

APOFASI

8

192.88

LYKEIO

116

195.12

AEI TEI

205

166.57

33

223.65

META PTY XIAKO
DIDAKTORIKO
Total

362

Πίνακας 28 Επαγωγική Στατιστική 5

Test Statistics
PA ROXES
Chi-Square

a,b

EMPEIRIA

APOFASI

11.411

18.931

18.357

3

3

3

.010

.000

.000

df
Asymp. Sig.
a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: MORFOSI

Πίνακας 29 Επαγωγική Στατιστική 6
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EPAGGELMA

N

DHMOSIOS Y PALLHLOS

32

173.78

IDIOTIKOS Y PALLHLOS

73

157.68

55

152.69

138

202.45

SYNTAXIOUXOS

17

129.24

ANERGOS

47

214.86

ELEY THEROS
EPAGGELMA TIAS
PA ROXES

FOITHTHS

Total

362

DHMOSIOS Y PALLHLOS

32

192.56

IDIOTIKOS Y PALLHLOS

73

184.60

55

216.59

138

151.03

SYNTAXIOUXOS

17

277.44

ANERGOS

47

182.86

ELEY THEROS
EMPEIRIA

EPAGGELMA TIAS
FOITHTHS

Total

362

DHMOSIOS Y PALLHLOS

32

213.19

IDIOTIKOS Y PALLHLOS

73

175.18

55

214.34

138

195.85

SYNTAXIOUXOS

17

104.59

ANERGOS

47

117.00

ELEY THEROS
EPAGGELMA TIAS
APOFASI

Mean Rank

FOITHTHS

Total

362

Πίνακας 30 Επαγωγική Στατιστική 7

Test Statistics
PA ROXES
Chi-Square

a,b

EMPEIRIA

APOFASI

22.888

33.313

60.593

5

5

5

.000

.000

.000

df
Asymp. Sig.
a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: EPA GGELMA

Πίνακας 31 Επαγωγική Στατιστική 8

Ranks
EISODIMA

N
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9000

PA ROXES

43

237.87

9001-15000

150

166.62

15001-23000

103

171.43

64

189.07

230001

EMPEIRIA

Total

360

9000

43

156.33

9001-15000

150

191.60

15001-23000

103

191.38

64

153.22

230001

APOFASI

Total

360

9000

43

160.49

9001-15000

150

203.42

15001-23000

103

153.19

64

184.18

230001
Total

360

Πίνακας 32 Επαγωγική Στατιστική 9

Test Statistics
PA ROXES
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

a,b

EMPEIRIA

APOFASI

17.107

9.759

25.659

3

3

3

.001

.021

.000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: EISODIMA

Πίνακας 33 Επαγωγική Στατιστική 10

Από τους πίνακες 24 έως 33 προέκυψε ότι οι 3 παράγοντες που
σχηματίστηκαν και αφορούν α) τις παροχές που προσφέρει το κατάλυμα
(Παροχές) β) την εμπειρία που αποκομίζει ο καταναλωτής (Εμπειρία) και
γ), τις ενέργειες που πραγματοποιούν αυτοί που λαμβάνουν την
απόφαση για διακοπές (Απόφαση), συσχετίζονται με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά που ελέχθηκαν. Εξαίρεση αποτελεί ο παράγοντας
παροχές που δεν εξαρτάται από το φύλο του επισκέπτη όπως προκύπτει
από τον πίνακα 25. Επίσης από τον Πίνακα 24, συμπεραίνεται ότι ενώ
για τον παράγοντα «Παροχές», υπάρχει ισότιμη συμμετοχή των δύο
φύλων, στους άλλους δύο παράγοντες, γυναίκες δίνουν περισσότερη
έμφαση.
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αποτύπωση του δημογραφικού προφίλ
της κάθε ομάδας ερωτώμενων που προέκυψες από την ανάλυση κατά
συστάδες με τη χρήση του crosstabulation του spss προκειμένου να
εξετασθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο υποεξέταση μεταβλητών
κάθε φορά. Η εξέταση θα γίνει σε σχέση με το φύλο και την ηλικία του
δείγματος.
FILO * Ward Method Crosstabulation
Ward Method
ENDIAFERON ENDIAFERON GIA
GIA PAROXESI EMPEIRIA KAI
PAROXES

ENDIAFERON
GIA EMPEIRIA
Count

98

93

45

236

41.5%

39.4%

19.1%

100.0%

51.6%

78.8%

72.6%

63.8%

26.5%

25.1%

12.2%

63.8%

92

25

17

134

68.7%

18.7%

12.7%

100.0%

48.4%

21.2%

27.4%

36.2%

24.9%

6.8%

4.6%

36.2%

190

118

62

370

51.4%

31.9%

16.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

51.4%
31.9%
Πίνακας 34 Crossstabulation

16.8%

100.0%

% within FILO
ANDRAS % within Ward
Method
FILO

% of Total
Count
% within FILO
GYNAIKA % within Ward
Method
% of Total
Count
% within FILO

Total

% within Ward
Method
% of Total

Total

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

a

2

.000

Likelihood Ratio

26.526

2

.000

Linear-by-Linear Association

17.052

1

.000

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

25.868

370

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 22.45.

Πίνακας 35 Chi-square Tests 1
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HLIKIA * Ward Method

Crosstabulation
Ward Method

Total

ENDIAF ENDIA ENDIAFERON
ERON FERON GIA EMPEIRIA
GIA
GIA
KAI PAROXES
EMPEIRI PAROX
A
ES
Count
% w ithin
HLIKIA
.00

2

0

2

4

50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1.1%

0.0%

3.2%

1.1%

0.5%

0.0%

0.5%

1.1%

19

20

14

53

35.8%

37.7%

26.4%

100.0%

10.0%

16.9%

22.6%

14.3%

5.1%

5.4%

3.8%

14.3%

122

71

28

221

55.2%

32.1%

12.7%

100.0%

64.2%

60.2%

45.2%

59.7%

33.0%

19.2%

7.6%

59.7%

35

17

16

68

51.5%

25.0%

23.5%

100.0%

18.4%

14.4%

25.8%

18.4%

9.5%

4.6%

4.3%

18.4%

12

10

2

24

50.0%

41.7%

8.3%

100.0%

% w ithin
Ward
Method
% of Total
Count
% w ithin

18-25

HLIKIA

GENERATIO

% w ithin

NZ

Ward
Method
% of Total
Count

HLIKI
% w ithin

A
26-40

HLIKIA

GENERATIO

% w ithin

NY

Ward
Method
% of Total
Count
% w ithin

41-60

HLIKIA

GENERATIO

% w ithin

NX

Ward
Method
% of Total
Count

61+ BABY
BOOMERS

% w ithin
HLIKIA
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% w ithin
Ward

6.3%

8.5%

3.2%

6.5%

3.2%

2.7%

0.5%

6.5%

190

118

62

370

51.4%

31.9%

16.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

51.4%

31.9%

16.8%

100.0%

Method
% of Total
Count
% w ithin
HLIKIA
Total

% w ithin
Ward
Method
% of Total

Πίνακας 36 Crossstabulation
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

Asymp. Sig. (2-sided)

a

8

.026

17.778

8

.023

1.771

1

.183

17.377

370

a. 4 cells (26.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .67.

Πίνακας 37 Chi-SquareTests 2

Επειδή η τιμή p στους δύο πίνακες 35, 37 είναι p< 0,05 (p 0,00 και 0,026
αντίστοιχα), υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών, η οποία
στην περίπτωση του φύλου είναι πιο ισχυρή. Από τον πίνακα 34 (φύλο),
διαπιστώνουμε επίσης ότι, ενώ στην 1η ομάδα (αυτή που ενδιαφέρονται
για την εμπειρία) υπάρχει ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων, στις άλλες
2 ομάδες, εμφανίζεται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα το αντρικό φύλο.
Μπορούμε να συμπεράνουμε δηλαδή ότι οι άντρες ταξιδιώτες δίνουν
μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία που αποκομίζουν από τη διαμονή
τους στο κατάλυμα και είναι αυτοί που αποφασίζουν για την επιλογή του
καταλύματος.
Από τον πίνακα 35 (ηλικία) φαίνεται ότι η πλειοψηφία του των
ερωτηθέντων της ηλικιακής κατηγορίας 18 -25 ανήκει στην 2η ομάδα
(ενδιαφερόμενοι για τις παροχές) στις άλλες τρεις ηλικιακές κατηγορίες
(26-40, 41-60 και 61+), η συντριπτική πλειοψηφία δίνουν ιδιαίτερη
έμφαση στην εμπειρία (1η ομάδα). Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα
σημαντικά για τις επιχειρήσεις, καθώς μπορούν να αξιολογήσουν τις
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προτιμήσεις

των

πελατών

στους

οποίους

απευθύνονται,

να

τμηματοποιήσουν την αγορά, να προσαρμόσουν τις παροχές των
καταλυμάτων τους σε σχέση με τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού που
στοχεύουν και αν σχεδιάσουν τις κατάλληλες προωθητικές ενέργειες για
το τμήμα αυτό. Οπότε , από την ανάλυση προκύπτει ότι η Η02: Τα
δημογραφικά

και

προσωπικά

χαρακτηριστικά

των

πελατών

δεν

σχετίζονται σημαντικά με τη στάση τους απέναντι στις εφαρμογές του
ψηφιακού μάρκετινγκ στον τουριστικό τομέα, μπορεί να απορριφθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
6.1 Συμπεράσματα
Όπως έχει αναφερθεί, σκοπός της ερευνητικής προσπάθειας ήταν να εξεταστεί η
στάση των καταναλωτών σχετικά με την αναζήτηση διαμονής τους μέσω
ηλεκτρονικών εφαρμογών (τύπου booking, trivago, airbnb). Η ραγδαία αύξηση
στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και του διαδικτύου
γενικότερα, έχει αλλάξει τον τρόπο προσεγγίσεις μεταξύ προμηθευτών και
πελατών. Σε αυτή την αλλαγή φυσικά δεν θα μπορούσαν να μείνουν εκτός οι
επαγγελματίες του τουρισμού. Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω το διαδίκτυο έχει
δημιουργήσει προϋποθέσεις για την άμεση επικοινωνία των τουριστικών
παροχών με τους πελάτες, έχει διευκολύνει την συλλογή πληροφοριών από την
πλευρά των πελατών και έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα
νέων αγορών – προορισμών. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η κατανόηση της
αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών με σκοπό φυσικά οι επιχειρήσεις να
προσαρμόσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες με σκοπό να προσεγγίσουν –
προσελκύσουν την αγορά στόχων που τους ενδιαφέρει. Στη κατεύθυνση αυτή
συνεισφέρει η παρούσα εργασία.
Το δείγμα

που χρησιμοποιήθηκε

στην έρευνα

αποτελούνται από 370

ερωτώμενους από 13 πρωτεύουσες νομών. Επομένως το δείγμα που
χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από αστικές περιοχές κάτι που πιθανόν να
δημιουργεί πρόβλημα αντιπροσωπευτικότητας καθώς δεν περιλαμβάνονται
κάτοικοι ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Αξίζει να σημειωθεί η χρονική
περίοδο πραγματοποιήσεις τις έρευνας καθώς η χώρα βρίσκεται στην έξοδο μιας
μακράς περιόδου ύφεσης που είχε σαν αποτέλεσμα την δραστική μείωση των
εισοδημάτων και της απασχόλησης.Αυτό συνεπακόλουθα, οδήγησε και στην
μείωση του μέρους του εισοδήματος που διέθεταν οι πολίτες για την
πραγματοποίηση των διακοπών τους ακόμα και στη μη πραγματοποίηση
διακοπών για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
Από το 2017, η ελληνική οικονομία έδειξε ότι αφήνει τη δύσκολη περίοδο της
ύφεσης και μπαίνει σε τροχιά ανάκαμψης. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε
ο ΟΟΣΑ, το ΑΕΠ της χώρας εμφάνισε αύξηση κατά 1,9% το 2018, ενώ για τα έτη
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2019 και 2020, η εκτίμηση ήταν ότι θα συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμό 2%
ετήσια [https://gr.euronews.com (2019)].
Η πανδημία λόγω του Covid-19, που εμφανίστηκε αρχικά στην Κίνα το τέλος του
2019 και μεταφέρθηκε τους πρώτους μήνες του 2020 στην Ευρώπη, επηρέασε
όπως ήταν φυσικό και την Ελλάδα και διέκοψε βίαια την πορεία ανάκαμψης στην
οποία βρισκόταν η ελληνική οικονομία. Τα περιοριστικά μέτρα που λήφθησαν για
την προστασία του πληθυσμού και την ανάσχεση της μετάδοσης του ιού,
έπληξαν μεγάλο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας. Από τους τομείς που
είχαν τις μεγαλύτερες συνέπειες ήταν αυτός του τουρισμού, καθώς διακόπηκε η
λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων και απαγορεύθηκε η μετακίνηση των
πολιτών, μεταξύ των χωρών που παρουσίασαν μεγάλη διάδοση του ιού.
Επειδή όπως έχει προαναφερθεί, μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας
βασίζεται στον τουριστικό κλάδο, η μείωση του εθνικού εισοδήματος που
προέρχεται από τον τουρισμό είναι η κύρια αιτία της ύφεσης που αναμένεται να
εμφανίσει η ελληνική οικονομία της τρέχουσα περίοδο, με ότι συνεπακόλουθο
φυσικά θα προκαλέσει αυτό στην απασχόληση και στο ατομικό εισόδημα των
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία του δείγματος προκειμένου
να διερευνηθούν βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως φύλο, ηλικία,
μόρφωση και άλλα. Στην συνέχεια μέσω του προγράμματος spss έγινε ανάλυση
κύριων παραγόντων στο δείγμα (PCA) και ανάλυση συστάδων (cluster analysis).
Εντοπίστηκαν 3 κύριοι παράγοντες. Ο πρώτος που ονομάστηκε «απόφαση»
αφορά στον λήπτη της απόφασης για την πραγματοποίηση των διακοπών. Ο
δεύτερος παράγοντας είναι η «εμπειρία» που σχετίζεται με την εμπειρία που
αποκομίζουν οι επισκέπτες από τα καταλύματα τα οποία επισκέπτονται και οι
«παροχές» που είναι ο τρίτος παράγοντας, αφορά στις ανέσεις που προσφέρουν
τα καταλύματα. Οι τρεις αυτοί παράγοντες διαθέτουν ικανοποιητική εσωτερ ική
συνοχή ώστε να αποτελέσουν βάση έρευνας.
Στη συνέχεια με την χρήση του Kruskal-Wallis του spss, ερευνήθηκε η συσχέτιση
των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών με την κάθε παράγοντα.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι επί μέρους παράγοντες δεν είναι ανεξάρτητοι
από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Μόνο σε ότι αφορά τον
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παράγοντα «παροχές», τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν εξαρτάται από το φύλο
του επισκέπτη.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε σχέση με τους παράγοντες εμπειρία και
απόφαση η συμμετοχή των γυναικών είναι πιο σημαντική. Διαπιστώνουμε επίσης
της ηλικιακές ομάδες που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο κάθε παράγοντα.
Σε ότι αφορά τον παράγοντα παροχές οι καταναλωτές ηλικία 26 έως 41 δείχνουν
να ενδιαφέρονται περισσότερο αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι πιθανόν
να είναι οικογένειες με παιδιά μικρής ηλικίας, οπότε η παροχές του καταλύμματος
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση επιλογές. Αντίθετα στους άλλους δύο
παράγοντες οι καταναλωτές της ηλικίας 41 - 60 ετών δίνουν περισσότερη
έμφαση.
Επίσης οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές
με υψηλο μορφωτικό επίπεδο (μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
Ο παράγοντας «παροχές» έχει ιδαίτερο ρόλο για τους καταναλωτές με μικρά
εισοδήματα κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα αυτή έχοντας γνώση των
περιορισμένων πόρων που διαθέτουν, προσπαθούν να εξασφαλίσουν τις
καλύτερες δυνατές παροχές με τη μικρότερη δυνατή τιμή. Από την ανάλυση κατά
συστάδες προέκυψαν τρείς ομάδες καταναλωτών (target group): α) Αυτοί που
δίνουν έμφαση στον παράγοντα εμπειρία, β) Αυτοί που δίνουν έμφαση στον
παράγοντα παροχές και γ) Αυτοί που δίνουν έμφαση και στου δύο παράγοντες
σχεδόν εξίσου.
Εφόσον τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν σημαντικά τις αποφάσεις
των ταξιδιωτών, αναδεικνύεται η σημασία που έχουν για τα καταλύματα στοιχεία
όπως η προβολή, η εξυπηρέτηση που παρέχουν καθώς και οι κριτικές που
δέχονται. Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, οι επιχειρήσεις μπορούν να
επιλέξουν τη ομάδα καταναλωτών που τους ενδιαφέρει (target group), να
προσαρμόσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και το μίγμα προβολής, ώστε να
προσεγγίσουν αποτελεσματικά το συγκεκριμένο τμήμα.
Οι επιχειρήσεις του τουρισμού μέσω του μίγματος προβολής που επιλέγουν
(διαφήμιση σε τουριστικά περιοδικά – sites, δημιουργίες ιστοσελίδων), επιχειρούν
να δημιουργήσουν κίνητρα στους επισκέπτες, να επηρεάσουν την αγοραστική
τους συμπεριφορά και την διαδικασία απόφασης του καταναλωτή. Σε αυτή την
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διαδικασία ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έχουν οι κριτικές που αναρτούνται στα μέσα
κοινωνικής δικτυώσεις, στις ιστοσελίδες των καταλυμάτων καθώς και στις
ιστοσελίδες που ασχολούνται με ταξιδιωτικά θέματα. Μέσω των σχολίων αυτών
οι υποψήφιοι

ή εν δυνάμει καταναλωτές συλλέγουν πληροφορίες,

τις

επεξεργάζονται και τελικά τους δίνεται η δυνατότητα να τις κατανοήσουν πιο
εύκολα γεγονός που τελικά θα κατάληξη στην δημιουργία τις συνολικής
αντιλήψεις για τον κάθε δυνατό προορισμό.

6.2 Προτάσεις
Δεδομένου της συνεχόμενης ανάπτυξης των τεχνολογικών εφαρμογών καθώς
και τις διαρκώς αυξανόμενης χρήσης τους από τους καταναλωτές – καθώς εκτός
των νεότερων ηλικιακά (Karagianni P.,2020), πλέον αυτές βρίσκουν εφαρμογή
και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι τουριστικές επιχειρήσεις τείνουν όλο και
περισσότερο να προσαρμοστούν σε αυτή την πραγματικότητα υιοθετώντας
ηλεκτρονικές εφαρμογές εξυπηρετήσεις πελατών είτε αυτόνομα (δηλαδή σαν
επιχείρηση) είτε συνεργαζόμενες με διάφορες εξειδικευμένες πλατφόρμες
(booking, trivago, airbnb, κ.α.). Η αυξητική πορεία που παρουσιάζει η χρήση των
διαδικτυακών εφαρμογών στο τομέα του τουρισμού σημαίνει ότι, οι καταναλωτές
δείχνουν πλέον όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, ξεπερνούν την αρχική
επιφυλακτικότητα στον τομέα αυτό.
Επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας που παρέχει το διαδίκτυο έχει γίνει πεδίο
ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών από τους καταναλωτές. Συγχρόνως
όμως, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν άμεσα σε τυχόν
αιφνίδιες αλλαγές του πριβάλλοντος και να προσαρμόσουν ανάλογα τις
υπηρεσίες που προσφέρουν αλλά και το μήνυμα που εκπέμπουν στους πελάτες
τους.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι

ο

τρόπος που οι επιχειρήσεις

προσαρμόστηκαν στη τρέχουσα περίοδο, που αντιμετωπίζουν τη πανδημία λόγω
του Covid-19. Ένα από τα κύρια μηνύματα των επιχειρήσεων, αφορά στη τήρηση
των μέτρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη δημιουργία στον πελάτη
αισθήματος ασφάλειας για το χρόνο παραμονής τους στο κατάλυμα. Την
σπουδαιότητα του τομέα αυτού έχουν αντιληφθεί πλέον οι επιχειρήσεις, οι οποίες
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όχι μόνο δίνουν πεδίο στους καταναλωτές να αναστήσουν τα σχόλια και τις
εμπειρίες, αλλά τους ενθαρρύνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ερευνηθούν περαιτέρω, α) η ανάπτυξη
της χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών στην επιλογή του καταλύματος για την
πραγματοποίηση διακοπών αλλά και β) ο βαθμός που οι καταναλωτές
επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από τις πληροφορίες και τα σχόλια που
αναρτούνται είτε στους ιστότοπους των καταλυμάτων είτε σε διάφορες
εξειδικευμένες πλατφόρμες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών έχετε χρησιμοποιήσει διαδικτυακές
εφαρμογές –ιστοσελίδες τύπου Booking, Trivago, Airbnb για να προγραμματίσετε
τις διακοπές σας/ ταξίδι σας;
Όχι
Ναι
2. Είχατε διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον προγραμματισμό των διακοπών σας/
ταξιδιού σας;
Όχι
Ναι
3. Ο σκοπός του ταξιδιού σας το οποίο προγραμματίσατε-κλείσατε μέσα από
εφαρμογές –ιστοσελίδες τύπου Booking, Trivago, Airbnb ήταν:
Παρακολούθηση Συνεδρίου, Σεμιναρίου, Συνεδρίου, Έκθεσης ή άλλου μεγάλου event
Επαγγελματικός διαφορετικός από Σεμινάριο, Συνέδριο, Έκθεση ή άλλου μεγάλου event
Διακοπές - Αναψυχή
Επίσκεψηφίλων/συγγενών
4. Πόσα βράδια μείνατε χρησιμοποιώντας εφαρμογές - ιστοσελίδες τύπου
Booking, Trivago, Airbnb
2-3

1

>7 βράδια

4-7

5. Τι τύπο διαμονής κλείσατε μέσω εφαρμογών - ιστοσελίδων τύπου Booking,
Trivago, Airbnb
Ολόκληρο Σπίτι

Δωμάτιο

Κοινόχρηστο μέρος (π.χ. καναπέ σε
καθιστικό)

/Διαμέρισμα

6.Με ποιους μείνατε σε τύπο διαμονής κλείσατε μέσω εφαρμογών -ιστοσελίδων
τύπου Booking, Trivago, Airbnb
Μόνος

Οικογένεια

Συνεργάτη/ες

Φίλους

7.. Χρησιμοποιείται τακτικά το διαδίκτυο για την εύρεση των διακοπών σας;
Όχι
Ναι
8. Ποιο site χρησιμοποιείτε ως κύριο μέσο;
Airbnb
Booking
Hotels
Trivago
Άλλο………………
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Παράρτημα

9
Πόσο σημαντικοί με βάση την παρακάτω κλίμακα είναι οι
ακόλουθοι λόγοι στην υιοθέτηση της εφαρμογής – ιστοσελίδας τύπου
Booking, Trivago, Airbnb που χρησιμοποιήσατε;

1
Kαθόλου
α
β
γ
δ
ε
στ
ζ
η
θ
ι
ια
ιβ
ιγ
ιδ
Ιε
Ιστ
Ιζ
Ιη

2
Λίγο

3
Αρκετά

4
Πολύ

5
Πάρα πολύ

Χαμηλόσυγκριτικάκόστοςδιαμονής
Βολικήτοποθεσία καταλύματος
Πρόσβαση σε εξοπλισμό σπιτιού (πχ ψυγείο, πλυντήριο κλπ)
Άνεσηχώρου – ΜεγάλοιΧώροι
Αίσθηση του να μένεις «σπίτι».
Μοναδικότητα τηςεμπειρίας
Εμπειρία του να σε «φιλοξενούν» ντόπιοι
Η δυνατότητα να έχεις μια αυθεντική τοπική – ντόπια εμπειρία
Η δυνατότητα να μείνεις σε γειτονιά ντόπιων – μη τουριστική
Το να κάνω κάτι διαφορετικό και νέο
Η εντύπωση ότι πρόκειται για μια εντυπωσιακή εμπειρία
Μου αρέσει η φιλοσοφία τύπου «Airbnb»
Περιβαλλοντικά φιλικήδιαμονή
Στήριξητηςτοπικής κοινωνίας
Καθαριότητα
Ευκολία κράτησης
Ευκολία check in-out
Ευκολία αντιμετώπισης αναπάντεχων προβλημάτων.

10.Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα
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11. Ηλικία
18-25ετών (ΓΕΝΙΑ Ζ)
26-40 ετών (ΓΕΝΙΑ Υ)
41-60 ετών (ΓΕΝΙΑ Χ)
>60 (ΒΑΒΥ BOOMERS)

8.
9.
10.
11.

12. Μόρφωση
Δημοτικό
Λύκειο
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό

13. Επάγγελμα
Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Φοιτητής
Συνταξιούχος
Άνεργος

14. Ετήσια δαπάνηδιακοπών
<500€
501-1000€
1001-2000€
>2001€
15. Ετήσιοοικογενειακό εισόδημα
<9000€
9001-15.000€
15.001-23.000€
>23.001
Ευχαριστώ πολύ!
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