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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Νάξος, 13 Μαρτίου 2023 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Πληρ.: Καλτσά Φωτεινή 

Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                               Προς:  Τουριστική Επιτροπή    
84300 Νάξος                                             
Τηλέφωνο.: 2285360138                                                                                                 

e-mail : fkaltsa@naxos.gov.gr 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΕΤΟΥΣ 2023». 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η προβολή και η διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος . Στόχος είναι η αναζήτηση και η υλοποίηση προτάσεων- δράσεων για τη 
βελτίωση και αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας των νησιών μας με την αύξηση της 
αναγνωρισιμότητας και της συνειδητής επιλογής του ως τελικού ταξιδιωτικού προορισμού. 
Η αναγκαιότητα προσέλκυσης επισκεπτών γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Βασικές αρχές 
του νέου προγράμματος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου , η ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού , η προσέγγιση νέων αγορών και επενδύσεων, η 
τουριστική εκπαίδευση και η ανάδειξη της γαστρονομίας. 

Οι δράσεις που προτείνονται από το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων έχουν ως στόχο την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος του τουριστικού 
προϊόντος της Νάξου, της Σχοινούσας, των Κουφονησίων , της Ηρακλειάς και της Δονούσας. 

Η διαφορετικότητα σε κάθε γωνία της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων  αποτελεί και τη 
μοναδικότητα του προορισμού που μπορεί να ενθουσιάσει όλες τις κατηγορίες των 
ταξιδιωτών. Ενόψει μίας νέας τουριστικής περιόδου με πολλά αινίγματα, η Νάξος κερδίζει 
τις εντυπώσεις . 

Συγκεκριμένα προτείνονται:  

 

 

 

 

 

 

 

∆ήµος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων  14/03/2023

Αριθµός πρωτοκόλλου 4541/2023
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Α1 . Διενέργεια συστηματικής τουριστικής φωτογράφισης στα πέντε νησιά του Δήμου 

Εκπόνηση αναλυτικών οδηγιών και καταλόγου των ζητούμενων φωτογραφικών µμοτίβων 
για τη νέα τουριστική φωτογράφιση της Νάξου & των Μικρών Κυκλάδων µε σκοπό την 
ανανέωση του υφιστάμενου φωτογραφικού αρχείου. 

Θα χρειαστεί ένας μεγάλος αριθμός φωτογραφιών που θα καλύψουν κάθε τουριστική 
πτυχή των πέντε νησιών. Είναι σημαντικό, μέσα από το φωτογραφικό υλικό που θα 
χρησιμοποιήσει ο Δήμος για την τουριστική προβολή των νησιών: 

 

• να αναδειχθεί τόσο η παράδοση και η αυθεντικότητα των νησιών όσο και το 
μοντέρνο πρόσωπό τους όπου αυτό εμφανίζεται με τρόπο ελκυστικό για τον Έλληνα και 
ξένο επισκέπτη (στοιχεία «Aegean Chic» σε έναν αυξανόμενο αριθμό ξενοδοχείων, 
εστιατορίων, μπαρ, καταστημάτων) 

 

• να αναδειχθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των πέντε νησιών, τονίζοντας δηλ. ποια 
στοιχεία διαφοροποιούν και καθιστούν μοναδικό κάθε νησί (π.χ. κουζίνα) χωρίς παράλληλα 
να υστερούν στο παραμικρό ως προς τα κοινά τους χαρακτηριστικά με άλλα νησιά (π.χ. τις 
εξαιρετικές τους παραλίες) 

 

• να απεικονιστεί ο μεγάλος πλούτος των προσφερόμενων τουριστικών 
δραστηριοτήτων και εμπειριών που διαρκώς αυξάνεται – από τις οργανωμένες 
γαστρονομικές περιηγήσεις και τα μαθήματα μαγειρικής μέχρι την οργάνωση γάμων και τις 
ανακαινισμένες συνεδριακές εγκαταστάσεις 

 

• να τονιστεί ότι η Νάξος αποτελεί ταξιδιωτικό προορισμό για όλο το χρόνο  

 

• να διαχέεται μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και υπερηφάνειας των κατοίκων του 
Δήμου για το τι έχουν να προσφέρουν τα νησιά τους στον Έλληνα και ξένο επισκέπτη 

 

• να ζωντανέψει το εκ πρώτης όψεως ξερό τοπίο και να δειχθεί ότι κάθε νησί 
αποτελεί έναν κήπο αρωμάτων με ολοζώντανη φύση και συνάμα ένα πολιτιστικό πάρκο με 
διάσπαρτα τα ίχνη της μακραίωνης ιστορικής πορείας του που αναμένει τους πεζοπόρους 
να το εξερευνήσουν 

 

• να ακολουθηθεί μια ανθρωποκεντρική και όχι καρτποσταλική προσέγγιση ως προς 
την απεικόνιση των πέντε νησιών, η οποία θα εστιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στους 
επισκέπτες και τους κατοίκους των νησιών καθώς και στη μεταξύ τους επαφή: 

• εστίαση στους επισκέπτες, οι οποίοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο όμορφο 
και ενδιαφέρον σκηνικό των πέντε νησιών 

• εστίαση στους κατοίκους των νησιών και ιδίως στους επαγγελματίες που έρχονται 
σε επαφή με τους τουρίστες και νιώθουν υπερήφανοι για τον τόπο, την ιστορία, τις 
παραδόσεις αλλά και τα προϊόντα τους 
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Α2. Παραγωγή προωθητικού βίντεο 

Σκοπός της πρότασης είναι η παραγωγή ενός βίντεο (Διάρκειας μέχρι 3') που θα εμπνεύσει 
το κοινό ανά τον κόσμο που θα το παρακολουθήσει, να ταξιδέψει στον προορισμό που 
αποτυπώνεται. 

Μέσω του βίντεο, ο θεατής γίνεται μέρος της ομορφιάς και της κουλτούρας του νησιού, 
περιμένοντας με ανυπομονησία το καλοκαίρι για να το επισκεφτεί. 

Στόχος είναι το αποτέλεσμα του βίντεο να είναι σαν ένα πραγματικά βιωματικό ταξίδι στο 
νησί, έτσι ώστε ο θεατής να νιώσει ότι βρίσκεται ήδη εκεί. 

Μέσω του βίντεο θέλουμε ο θεατής να γνωρίσει: 

 Τις φυσικές ομορφιές του νησιού 

 Τους διάσημους αλλά και τους κρυφούς προορισμούς του τόπου που ενδεχομένως 
θέλουμε να επικοινωνήσουμε 

 Τα φημισμένα ελληνικά ηλιοβασιλέματα 

 Τις ιδιαίτερες περιπατητικές διαδρομές 

 Τα αξιοθέατα 

 Την ιστορία, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου 

 Τα τοπικά προϊόντα και την γαστρονομία 

 Τον τρόπο διασκέδασης του νησιού 

 Τα ξακουστά πανηγύρια 

 Τις καθημερινές στιγμές των ανθρώπων του νησιού που ουσιαστικά είναι κι αυτό 
που το ξεχωρίζει από κάθε άλλον τόπο. 

 

 

Α3. Διαφημίσεις στο διαδίκτυο οι οποίες θα προσεγγίζουν τους χρήστες ακριβώς τη 
στιγμή που δείχνουν ενδιαφέρον για τον τουριστικό προορισμό των νησιών του Δήμου 
μας(google adwards). 

Το Google Ads είναι μια διαφημιστική λύση στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται , για να 
προωθηθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στην Αναζήτηση Google, στο YouTube και σε 
άλλους ιστοτόπους. Επίσης, το Google Ads δίνει στους διαφημιζόμενους τη δυνατότητα να 
επιλέγουν συγκεκριμένους στόχους για τις διαφημίσεις τους, για παράδειγμα αύξηση 
τηλεφωνικών κλήσεων ή επισκέψεων στον ιστότοπο. Με έναν λογαριασμό Google Ads, οι 
διαφημιζόμενοι μπορούν να προσαρμόζουν τους προϋπολογισμούς και τη στόχευσή τους, 
καθώς και να ξεκινούν ή να διακόπτουν τις διαφημίσεις τους ανά πάσα στιγμή. 

Το Google Ads λειτουργεί εμφανίζοντας τη διαφήμισή σας, όταν οι χρήστες 
πραγματοποιούν αναζήτηση στο διαδίκτυο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
προσφέρετε. Αξιοποιώντας έξυπνη τεχνολογία, το Google Ads βοηθάει ώστε οι διαφημίσεις 
σας να εμφανίζονται σε δυνητικούς πελάτες ακριβώς τη στιγμή που είναι έτοιμοι να 
προβούν σε κάποια ενέργεια. 
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Α4. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα τουριστικού 
ενδιαφέροντος. 

Για την ενίσχυση της προβολής η υλοποίηση στοχευμένων διαφημιστικών καταχωρήσεων 
σε τουριστικά έντυπα, in flight έντυπα, έντυπες εκδόσεις αεροδρομίων και σε ηλεκτρονικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης εκτιμάται απαραίτητη. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται: 

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε in flight έντυπα αεροπορικών εταιρειών. 

 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα αεροδρομίων. 

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εθνικά και σε διεθνή Μ.Μ.Ε. 

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εθνικά και σε διεθνή blogs και sites. 

 

Α5. Ζωντανές Μεταδόσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Προκειμένου να προβάλει η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες τα ήθη και τα έθιμα τους, τον 
πολιτισμό τους, τις παραλίες, διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαστρονομία, και ότι άλλο 
αποτελεί πόλο έλξης των ταξιδιωτών έτσι ώστε να τα επισκεφτούν, επιβάλλεται να 
υπάρξουν ζωντανές μεταδόσεις στα Ελληνικά και τα Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
ανάλογα με τα θέματα που θέλουμε να προβάλουμε (ενδεικτικά πεζοπορία, γαστρονομία 
και γάμοι).  

Α6. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις 

Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις εξωτερικού και εσωτερικού καθώς και σε θεματικές 
εκθέσεις.  

 

Α7. Πρόγραμμα ανάδειξης της γαστρονομίας της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων 
(πολυετία) 

Α7α. Εδραίωση γαστρονομικού brand της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων 

 Αμοιβή γραφίστα  

 Παραγωγή σήματος για χορήγηση στις επιχειρήσεις 

 

Α7β. Ορισμός συντονιστή/project manager για το γαστρονομικό brand «The Great Food of 
Naxos» 

 Αμοιβή project manager 

 

Α7γ. Επίσημος κατάλογος γαστροτουριστικών επιχειρήσεων της Νάξου και των Μικρών 
Κυκλάδων 

 

Α7δ. Παραγωγή και διανομή περιεχομένου (content) για τη γαστρονομία της Νάξου και των 
Μικρών Κυκλάδων 

 Παραγωγή προωθητικού βίντεο 
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Α7ε. Ενεργή προβολή των γαστροτουριστικών επιχειρήσεων στους επισκέπτες των πέντε 
νησιών 

 Παραγωγή και τοποθέτηση πινακίδων 

 Διαδικτυακή διαφήμιση 

 Διοργάνωση του «Great Food of Naxos Celebration» 

 

Α7στ. Διοργάνωση press trips και fam trips με θέμα τη γαστρονομία 

 

Α7ζ. Ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων γαστρονομίας και γαστρονομικού τουρισμού 

 

 Διοργάνωση σεμιναρίων 

 Διοργάνωση Βραβείων Ναξιώτικης Γαστρονομίας 

 

Α8. Υπηρεσίες συντονισμού και σχεδιασμού του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής   

 

Ένα στρατηγικό πλάνο επιχειρησιακής πολιτικής στον τουρισμό για ένα προορισμό όπως η 
Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες , απαιτεί τον ακριβή συντονισμό και την καθοδήγηση όλων 
των εμπλεκόμενων τοπικών και οικονομικών φορέων με την υποστήριξη εξειδικευμένου 
ειδικού σε θέματα. 

 

Α9. Εξειδικευμένες προσφερόμενες υπηρεσίες και ειδικές δράσεις προβολής (Πρακτική 
Υποστήριξη γραφείου Τουρισμού). 

i) Προεργασία τουριστικής προβολής. Ανάλυση στρατηγικής τουριστικής προβολής , 
καταγραφή εργαλείων προβολής , εισηγήσεις για δράσεις προβολής και για οργάνωση 
πρωτότυπων προωθητικών ενεργειών. 

ii) Δημόσιες Σχέσεις & Εκθέσεις. Προγραμματισμός δημοσιογραφικών ταξιδιών , 
προσέλκυση τηλεοπτικής εκπομπής και εκπροσώπηση του Δήμου σε διεθνείς τουριστικές 
εκθέσεις. 

iii) Επικοινωνία και Δημοσιότητα. Υποστήριξη στη διαμόρφωση κειμένων δημοσιότητας και 
σε υποστήριξη σε επίπεδο Γραφείου Τύπου . 

 

Α10. Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και προώθηση μέσω Διαφημίσεων 

i) Συντήρηση ιστοσελίδας www.naxos.gr για το έτος 2023  

ii) Προώθηση ιστοσελίδας με τεχνικές SEO 

iii) Διαχείριση λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για το έτος 2023 

iv) Διαφημιστικές Καμπάνιες σε Facebook / Instagram Ads 

Προσδιορισμός προδιαγραφών για την τουριστική παρουσία του Δήμου στα κοινωνικά 
δίκτυα, εκπόνηση ημερολογίου αναρτήσεων (editorial calendar) στα κοινωνικά δίκτυα για 
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την πολυδιάστατη προβολή των νησιών του Δήμου καθώς επίσης εκπαίδευση και 
καθοδήγηση των στελεχών και των συνεργατών του Δήμου ως προς την εφαρμογή των 
ανωτέρω.  

v) Διενέργεια Διαγωνισμών στα Social Media (Social Media Contests) 

vi) PR Marketing 

vii) Influencer Marketing 

viii) YouTube Advertising 

ix) Ανάπτυξη – εμπλουτισμός λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 
Εμπλουτισμός και ανάπτυξη λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ανάρτηση 
photo, επιλογή επεξεργασία και ανάρτηση φωτογραφιών. 

x) Καθημερινή διαχείριση των βασικών λογαριασμών στα social media. Δημιουργία 
social media calendar με συνεχή παρακολούθηση σχολίων των χρηστών και πραγματοποίηση 
αναρτήσεων. 

xi) Επιπλέον ενέργειες προώθησης μέσω διαφημίσεων και αφιερώσεων σε εθνικά και 
διεθνή blogs και sites.   

  

Α11. Φιλοξενίες – διατροφή – μετακινήσεις δημοσιογράφων bloggers – tour 
operators 
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                                                                                                                        Σύνολο                  120.808,00                      
                

Ο Δήμαρχος 

και με ε.ε. 

 

 

Ευάγγελος Κατσαράς 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ                 
ΕΥΡΩ 

01 Διενέργεια συστηματικής τουριστικής φωτογράφισης στα πέντε νησιά 
του Δήμου 

19.800,00 

02 Παραγωγή προωθητικού βίντεο 19.800,00 

03 Διαφημίσεις στο διαδίκτυο οι οποίες θα προσεγγίζουν τους χρήστες 
ακριβώς τη στιγμή που δείχνουν ενδιαφέρον για τον τουριστικό 
προορισμό των νησιών του Δήμου μας (google adwards). 

 

12.400,00 

04 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
τουριστικού ενδιαφέροντος 

12.000,00 

05 Ζωντανές Μεταδόσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης 

5.000,00 

06 Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις 10.000,00 

07 Πρόγραμμα ανάδειξης της γαστρονομίας της Νάξου και των Μικρών 
Κυκλάδων (πολυετία) 

5.000,00 

08 Υπηρεσίες συντονισμού και σχεδιασμού του Προγράμματος Τουριστικής 
Προβολής   

4.000,00 

09 Εξειδικευμένες προσφερόμενες υπηρεσίες και ειδικές δράσεις προβολής 
(Πρακτική Υποστήριξη γραφείου Τουρισμού) 

14.880,00 

10 Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και προώθηση μέσω Διαφημίσεων 8.928,00 

11 Φιλοξενίες – διατροφή – μετακινήσεις δημοσιογράφων bloggers – tour 

operators 

9.000,00 


