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Πεξίιεςε
Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο λέαο
πιαηθφξκαο, ε νπνία ζα εηζάγεη κία θαηλνηφκα ππεξεζία πξντφλησλ γηα ηνλ ειιεληθφ
ηαμηδησηηθφ ρψξν. Ζ πινπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο απηήο έγηλε κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ
ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ ζην νπνίν εξγάδνκαη. Χο πξψην βήκα ήηαλ ν ζρεδηαζκφο ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο, φπσο ε πινπνίεζε ηεο
ηζηνζειίδαο, ε εχξεζε πξντφλησλ, νη ζπλεληεχμεηο γηα ηελ εχξεζε πξνζσπηθνχ, ε ςεθηαθή
θαη έληππε δηαθήκηζε ηεο, ε δεκηνπξγία θαη θαηαζθεπή ινγνηχπνπ θαζψο επίζεο θαη ε
εμππεξέηεζε πειαηψλ κέζσ απηήο. Σα απνηειέζκαηα, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ ήηαλ
ελζαξξπληηθά απφ ηνλ πξψην θηφιαο κήλα ιεηηνπξγίαο ηεο.
Ζ λέα απηήλ πιαηθφξκα νλνκάδεηαη Trip4u.gr θαη ζηνρεχεη λα θαιχςεη ην θελφ πνπ ππάξρεη
ζηελ αγνξά ηνπ ηνπξηζκνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην θελφ πνπ εληνπίδεηαη ζηα ηαμίδηα πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ νη ηαμηδηψηεο ζε πξννξηζκνχο εθηφο Διιάδνο.
Πέξαλ απφ ηα πην απιά δεηήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη θαλείο ζηνλ πξννξηζκφ, φπσο ε
εχξεζε ηεο θαηάιιειεο πεξηνρήο

γηα ηε δηακνλή ή ηα αεξνπνξηθά ηνπ εηζηηήξηα, ηα

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εληέιεη απαζρνινχλ ηνλ ηαμηδηψηε αθνξνχλ ζην ηη ζα θάλεη
ζηνλ ειεχζεξν ηνπ ρξφλν φηαλ θζάζεη ζηνλ πξννξηζκφ. Δθεί ε αλεζπρία έγθεηηαη ζην πνηα
αμηνζέαηα ζα επηζθεθζεί, ζε πνηα εζηηαηφξηα αμίδεη λα γεπκαηίζεη πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη
ηελ κέγηζηε εκπεηξία ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα ρξήκαηα πνπ ζέιεη λα δαπαλήζεη, πνηα
παξάζηαζε αμίδεη λα παξαθνινπζήζεη, πσο ζα πξαγκαηνπνηεί ηηο κεηαθνξέο ηνπ εληφο ηεο
πφιεο ή ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ πφιεσλ πνπ έρεη επηιέμεη, πνηα πεγή δίλεη ηηο θαιχηεξεο
ηζνηηκίεο ζπλαιιάγκαηνο, απφ πνχ αμίδεη λα αγνξάζεη ηα εηζηηήξηα ηνπ πξνθεηκέλνπ λα
εμνηθνλνκήζεη ρξφλν θαη ρξήκαηα θαη πνιιά άιια. ε φια απηά ηα εξσηήκαηα έξρεηαη λα
απαληήζεη ε πιαηθφξκα ηνπ Trip4u.gr.
Οη πεξηζζφηεξνη ηαμηδηψηεο , ζπλήζσο θηάλνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη ξσηνχλ είηε ην
ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηνπ μελνδνρείνπ είηε ηνλ ίδην ηνπο ηνλ μελαγφ γηα δηάθνξεο
πξνηάζεηο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα θαηαιήγνπλ ζηηο πιένλ ηνπξηζηηθέο παγίδεο,
αληηκεησπίδνληαο ηεξάζηηεο νπξέο θαη αλακνλέο, πιεξψλνληαο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα είηε
ζαλ αληίηηκν ηεο εμππεξέηεζεο είηε εμαηηίαο ηεο θξάηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή, κε απνηέιεζκα λα κελ κέλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη, αιιά θαη κε έρνληαο ιάβεη
ηελ αλάινγε δπλαηή πξνζθνξά.
Ζ Trip4u.gr ζηνρεχεη αθξηβψο ζε απηφ ην θελφ εμππεξέηεζεο πνπ ππάξρεη απφ ηα
ηαμηδησηηθά γξαθεία πξνο ηνλ πειάηε. Γεκηνπξγψληαο κία πιαηθφξκα ε νπνία ζα έρεη
ζπγθεληξσκέλεο φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη ζεάκαηα ψζηε ν ηαμηδηψηεο λα κπνξέζεη
λα επηιέμεη κε αζθάιεηα, εγθπξφηεηα θαη ζε πνιχ επλντθέο ηηκέο, φια φζα εθείλα επηζπκεί

πξνθεηκέλνπ ην ηαμίδη ηνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο θαη ηα ζέισ ηνπ, κε ηειηθφ ζθνπφ
ηελ αλεπαλάιεπηε εκπεηξία.
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ABSTRACT
The purpose of the thesis was to create a new platform, which would introduce an innovative
service with new products in the Greek Travel Area.The platform was implemented with the
consent of the travel agency I work for. I had to design all the processes needed to operate it
from the outset, such as website design, product finding, staff interviews, digital and print
advertising, logo creation and even customer service. The financial results, and not just the
results, have been encouraging since the first month of the platform's operation, as we will see
later.Trip4u.gr is a new platform that aims to fill the gap in the tourism market, and more
specifically the gap found in travelers traveling abroad. Aside from the simpler issues to deal
with, such as finding the right accommodation and airline tickets, most of the problems that a
traveler is likely to face are what he or she will do in their spare time as soon as they arrive at
destination, what sights to visit, in which restaurants have lunch or dinner, in order to get the
most out of the experience in conjunction with the money he wants to spend, which local /
traditional show is worth watching, how he will be transporting within the city or the
combination of cities he has chosen, which source gives the best exchange rates, where it
worths buying his tickets to save time and money. All of these questions come from the
Trip4u.gr platform. Most travelers usually arrive at their destination and ask either the hotel's
customer service department or their tour guide for suggestions. The result is that they end up
in the most tourist traps, facing huge queues and waiting, eventually paying a lot more money
either as a service charge or for last-minute bookings, leaving them unsatisfied and spending
enough money without having received the equivalent-maximum value. Trip4u.gr aims
precisely at this customer service vacancy. Creating a platform that will bring together all the
necessary services and spectacles so that the traveler can choose safely, reliably and at very
favorable rates, all that he or she wants in order for his / her trip to be tailored to his or her
needs and wants, for one unparalleled experience.
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1
Διζαγωγή
1.1 Γέλλεζε Ιδέαο
Ζ ζρέζε κνπ θαη νη ζπνπδέο κνπ κε ηελ ηαμηδησηηθή βηνκεραλία ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθή κέρξη
πξηλ απφ πεξίπνπ ηξία ρξφληα θαζψο πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηα αηνκηθά ηαμίδηα πνπ
πξαγκαηνπνηνχζα κφλνο κνπ.
ηνλ παξειζφλ είρα εξγαζηεί γηα ηέζζεξα ρξφληα ζην δηαδηθηπαθφ
αζθαιηζηηθφ πξαθηνξείν Insurancemarket.gr, ζην νπνίν απέθηεζα
αξθεηέο γλψζεηο. Γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαζθεπή

site, ηελ

δηαδηθηπαθή πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο αιιά θαη πνιιέο ηαθηηθέο cross
sell θαη up sell, νη νπνίεο δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ γέλλεζε
ηεο ηδέαο ηνπ Trip4u.gr.
Μεηά απφ δχν κήλεο εξγαζίαο ζην ηαμηδησηηθφ γξαθείν JoyTours ν ηδηνθηήηεο ηνπ γξαθείνπ
κε ελεκέξσζε φηη εμαηηίαο ηεο πξνζπάζεηαο κνπ, επηζπκεί λα ηαμηδέςσ ζην Μαλράηαλ
πξνθεηκέλνπ λα δήζσ ηελ εκπεηξία απηήο ηεο εληππσζηαθήο θαη πνιχ θσηνγξαθεκέλεο
πφιεο ησλ ΖΠΑ, ε νπνία είλαη θαη ε θχξηα ππεχζπλε γηα ηελ γέλλεζε πνιιψλ ηδεψλ.
πκκεηείρα θαλνληθά ζαλ ηαμηδηψηεο ζηα νξγαλσκέλα γθξνππ πνπ δηέζεηε ην γξαθείν ηα
νπνία πεξηιακβάλνπλ, πιήξσο νξγαλσκέλεο θαη θαηαηνπηζηηθέο μελαγήζεηο ζε φιε ηελ
πφιε, κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην, αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη πνιπηειή
μελνδνρεία ζην θέληξν ηνπ Μαλράηαλ. Οη εληππψζεηο κνπ απφ ην ηαμίδη απηφ ήηαλ ζίγνπξα
νη θαιχηεξεο.
Με ηελ επηζηξνθή κνπ απφ ην ηαμίδη ν ηδηνθηήηεο ηνπ γξαθείνπ θαη ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο
ηεο Ακεξηθήο, κε ξψηεζε γηα ηελ εκπεηξία κνπ. Σνλ ελεκέξσζα φηη ήηαλ φια ππέξνρα θαη
πνιχ ζσζηά νξγαλσκέλα.
Χζηφζν είρα παξαηεξήζεη ην εμήο. Οη ηαμηδηψηεο αγφξαδαλ απφ ην πξαθηνξείν έλα παθέην
πνπ αλά πεξίπησζε θφζηηδε απφ 1600€ έσο θαη 2000€ γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. Όκσο
ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλνχζαλ ηνπηθά ζηνλ πξννξηζκφ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρα. ηηο
εξσηήζεηο πνπ έθαλαλ νη ηαμηδηψηεο ζηνλ μελαγφ γηα θάπνηα παξάζηαζε Broadway, ηνπο
ελεκέξσλε φηη φιεο είλαη πνιχ θαιέο θαη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ εηζηηήξηα απφ ηελ
ξεζεςηφλ ηνπ μελνδνρείνπ είηε απεπζείαο απφ ην ζέαηξν.

1

Απηή ε ινγηθή δελ κε ηθαλνπνηνχζε θαη ζεψξεζα φηη ππάξρεη κεγάιν θελφ, πξνθεηκέλνπ ην
ηαμηδησηηθφ γξαθείν λα απμήζεη ηνλ ηδίξν ηνπ απφ ην πειαηνιφγην πνπ ήδε δηέζεηε, αιιά θαη
ν ηαμηδηψηεο λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ζεάκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο δηθέο ηνπ
πξνηηκήζεηο. Χζηφζν ν ηδηνθηήηεο δελ ζπκθψλεζε κε ηελ ηδέα, θαζψο ζα δηέζεηε πνιχηηκν
ρξφλν κε κηθξφ θέξδνο, ελψ ηαπηφρξνλα δελ ζα έθαλα απηφ γηα ην νπνίν κε είρε πξνζιάβεη.
Δπίζεο φπσο κε ελεκέξσζε θαλέλα ηαμηδησηηθφ γξαθείν ζηελ Διιάδα δελ παξέρεη απηέο ηηο
επηπιένλ ππεξεζίεο, επνκέλσο δελ ππήξρε ιφγνο λα ην θάλνπκε νχηε θαη εκείο.
Παξφια απηά ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχζα λα εγθαηαιείςσ ηελ ηδέα κνπ, θαζψο
πίζηεπα φηη απηέο νη επηπιένλ ππεξεζίεο ζα βειηίσλαλ ηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε αιιά θαη ηα
θέξδε ηνπ γξαθείνπ, φπσο θπζηθά φιεο νη δηαδηθαζίεο cross sell θαη up sell.
Καηεπζείαλ μεθίλεζα ηελ έξεπλα κνπ ζην δηαδίθηπν, ζε κε εξγάζηκεο ψξεο, κέζσ
πιαηθνξκψλ φπσο ην Tripadvisor, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζσ ηηο θαιχηεξεο παξαζηάζεηο
Broadway,

λα

γξάςσ

ηα

θαηάιιεια θείκελα γη απηέο
θαη λα παξαθνινπζήζσ φζεο
πεξηζζφηεξεο κπνξψ κέζσ
DVD, γηα λα κπνξψ λα
ελεκεξψλσ

ηνλ

πειάηε

θαηάιιεια.

Παξάιιεια

αλαδήηεζα

δηαδηθηπαθέο

πεγέο γηα εηζηηήξηα αγψλσλ
NBA, ηα θαιχηεξα κνπζεία
Εικόνα 1 - Τimes Square

ηνπ

Μαλράηαλ,

φπσο

αμηνζέαηα

νπξαλνμχζηεο(πρ

Empire state Building), αιιά θαη εζηηαηφξηα ζε θνληηλέο απνζηάζεηο απφ ην μελνδνρείν, έηζη
ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη ηαμηδηψηεο κε κηα θξάηεζε ακέζσο κεηά ην ηέινο ησλ
μελαγήζεσλ.
ηελ ζπλέρεηα παξνπζίαζα ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ γξαθείνπ κνπ έλα έηνηκν email κε πξνηάζεηο
γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ ηαμηδησηψλ. Σν email απηφ ζα απνζηέιινληαλ 20 εκέξεο πξηλ
ηελ αλαρψξεζε ηνπ πειάηε, εθφζνλ πξψηα είρε θιείζεη ηελ εθδξνκή ηνπ.
Ζ θίλεζε απηή πέηπρε θαζψο ε δήηεζε μεθίλεζε ζρεδφλ άκεζα θαη ν θφζκνο ήηαλ
ελζνπζηαζκέλνο θαζψο κπνξνχζε λα θιείζεη ζεάκαηα γηα ηνλ ειεχζεξν ηνπ ρξφλν πνπ άιια
ηαμηδησηηθά ζην παξειζφλ δελ ηνπο πξφηεηλαλ. Σαπηφρξνλα ην γξαθείν επσθειήζεθε θαζψο
άξρηζε λα γίλεηαη γλσζηή απηή ε λέα ππεξεζία

ζηνπο ππνςήθηνπο ηαμηδηψηεο, κέζσ

θξηηηθψλ ζην δηαδίθηπν, νη νπνίνη έθαλαλ θξάηεζε γηα ηελ εθδξνκή ηνπο ζην γξαθείν
απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ιφγν απηφλ.
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Όπσο ζπκπεξαίλνπκε ε γέλλεζε ηεο ηδέαο πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε γηα θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ησλ ηαμηδησηψλ, αιιά θαη απφ ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζα απφ ην ηαμίδη κνπ ζην
Μαλράηαλ, φπνπ φιεο νη δηαζεζηκφηεηεο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο αιιά θαη αθξηβέο γηα ηνλ
Έιιελα ηαμηδηψηε.

1.2 Καηλνηνκία θαη ηόρνη
Ζ επηρείξεζε έρεη ζαλ ζηφρν λα πξαγκαηψζεη κία πιαηθφξκα ζηελ νπνία ζα είλαη
ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη πηζαλέο ππεξεζίεο θαη ιχζεηο πνπ ζα έρεη αλάγθε έλαο ηαμηδηψηεο
πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη ην ηαμίδη ηνπ ζην εμσηεξηθφ.
Απφ ηα πην απιά πξάγκαηα, φπσο ην πνην εζηηαηφξην λα επηιέμεη, πνηνλ αγψλα λα δεη, πνην
αμηνζέαην αμίδεη λα επηζθεθηεί, κέρξη θαη πην ζχλζεηα φπσο πνην αληαιιαθηήξην πξνζθέξεη
θαιχηεξεο ηζνηηκίεο, ηελ δηεπζέηεζε ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ (visa θιπ). Σν Trip4u.gr
θηινδνμεί λα απνηειέζεη ηελ ππεξεζία εθείλε φπνπ ν ηαμηδηψηεο ζα κπνξέζεη λα ιχζεη φια
ηνπ ηα πξνβιήκαηα θαη λα νξγαλψζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην ηαμίδη απφ κφλνο ηνπ.
Αξρηθφο ζηφρνο είλαη ε δπλακηθή είζνδνο ζηελ αγνξά ηνπ ηαμηδησηηθνχ ρψξνπ θαη ελ
ζπλερεία, ε πξνζάξηεζε ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ ζην δίθηπν ζπλεξγαηψλ ψζηε λα απμεζνχλ
νη πειάηεο καο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ Brand
name ηνπ Trip4u.gr ζην ρψξν.
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2
Σαξιδιωηικόρ σώπορ

2.1 Σαμηδησηηθό γξαθείν JoyTours - Δγγπεηήο Trip4u.gr
Σν ηαμηδησηηθφ γξαθείν ην νπνίν εγγπάηαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο είλαη ην
JoyTours, κε επσλπκία Γηεζλήο Σνπξηζκφο ΔΠΔ. Σν JoyTours είλαη γλσζηφ ζηνλ ηαμηδησηηθφ
ρψξν θαζψο είλαη ν θχξηνο δηνξγαλσηήο εθδξνκψλ πξνο ηελ ήπεηξν ηεο θεληξηθήο θαη
βφξεηαο Ακεξηθήο. Μέζσ ηνπ JoyTours φια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία ηεο Διιάδνο
πξαγκαηνπνηνχλ θξαηήζεηο γηα δηάθνξεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο, φπσο ειιελφθσλεο
μελαγήζεηο, μελνδνρεία, κεηαθνξέο, εθδξνκέο αιιά θαη νξγαλσκέλα παθέηα εθδξνκψλ,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ νηθνλνκηθφηεξεο ηηκέο. Οπζηαζηηθά απνηειεί ην εξγνζηάζην
παξαγσγήο εθδξνκψλ θάλνληαο ρνλδξηθή γηα φια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία ηεο Διιάδαο. Σα
ηειεπηαία ρξφληα θαζψο ην

Brandname ηνπ έρεη αξρίζεη θαη γίλεηαη αλαγλσξίζηκν

εμππεξεηεί θαη απεπζείαο ηαμηδηψηεο. Απηφ πξνθχπηεη θαζψο κε ηελ ηερλνγλσζία 28 ρξφλσλ
ζε ηαμίδηα ζηελ Ακεξηθή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψλεη κεγάινπο φγθνπο ηαμηδησηψλ
κε απνηέιεζκα λα πεηπραίλεη νηθνλνκηθφηεξεο ηηκέο κε ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ δηαζέηεη.

Σαπηφρξνλα κε ηελ Ακεξηθή, είλαη ζηνλ λνκφ Αηηηθήο ν θχξηνο δηνξγαλσηήο νξγαλσκέλσλ
εθδξνκψλ ζηελ θεληξηθή Δπξψπε, ζε ρψξεο φπσο ε Βνπδαπέζηε, ε Βηέλλε, ε Πξάγα, ε
Μάιηα, ε Γεξκαλία θαη ε Διβεηία. Δθηφο απφ ηελ θεληξηθή δηνξγάλσζε πνπ έρεη αλαπηχμεη,
εμππεξεηεί θαη απεπζείαο ηνπο πειάηεο πνπ επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζηνπο παξαπάλσ
πξννξηζκνχο. Σαπηφρξνλα κε ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ έρεη αλαπηχμεη κε ηα ζπλεξγαδφκελα
ηαμηδησηηθά γξαθεία πξνζθέξεη ζηνπο ηαμηδηψηεο κεγάιε γθάκα νξγαλσκέλσλ θαη αηνκηθψλ
ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο.
Δπηπιένλ ζηηο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη πεξηιακβάλνληαη :







Εκδρομζσ ςτθν Ελλάδα και το Εξωτερικό
Ειςιτιρια Αεροπορικά, Ακτοπλοϊκά, Σιδθροδρομικά
Κρατιςεισ ξενοδοχείων με περιςςότερα από 80.000 ςτον κόςμο
Κρουαηιζρεσ ςε Ελλάδα και εξωτερικό
Ειδικά ταξίδια ςυνεδρίων - bonus εταιρειών
Ακλθτικά ταξίδια - ταξίδια για λίγουσ - γαμιλια ταξίδια
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Μεταφορζσ με ιδιόκτθτο ςτόλο από ποφλμαν 9 των 56 κζςεων
Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ
Δλνηθηάζεηο απηνθηλήησλ

Ζ κεγάιε εκπεηξία, ην ζχζηεκα νξγάλσζεο, ε ηαχηηζή κε ηνλ πειάηε, ε επηινγή ησλ
θαηαιιειφηεξσλ ζπλεξγαηψλ, ην εμεηδηθεπκέλν θαη εμππεξεηηθφ πξνζσπηθφ, ε πξνζνρή ζηελ
ιεπηνκέξεηα, ην θέθη πάλσ ζηε δνπιεία θαη ην νηθνγελεηαθφ θιίκα πνπ επηδηψθεη κε ηνπο
πειάηεο αιιά θαη εληφο ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη νη αμίεο πνπ ην ηνπνζεηνχλ
ζηελ θνξπθή.

2.2 Έξεπλα Αγνξάο-Αλάιπζε Αληαγσληζκνύ
Aπφ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Διζηαη, απεπζπλφκαζηε ζε 3.3 εθαηνκκχξηα Έιιελεο
ηαμηδηψηεο νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ 5.5 εθαηνκκχξηα ηαμίδηα πξνο πξννξηζκνχο ηνπ
εμσηεξηθνχ. Απφ ην ζχλνιν απηψλ, ην 93,4% αθνξά ηαμίδηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα
ιφγνπο αλαςπρήο θαη κφιηο ην 6,6% γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Σν 34% ησλ εμφδσλ ηνπο
αθνξά ηελ εζηίαζε, ησλ 23,5% άιιεο δαπάλεο θαη κφιηο ην 17,6% ηελ δηακνλή.

Πίνακασ 1 - Πηγή ΕΛΣΤΑΤ

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ηαμηδησηψλ πξνέξρεηαη απφ ηηο ειηθίεο 24-54, έλα ειηθηαθφ
γθξνππ πνπ ζα απνηειέζεη θαη ζηφρν ηνπ Trip4u.gr.
Αλαθνξηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη άκεζνο αληαγσληζηήο καο δελ
ππάξρεη εληφο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Τπάξρνπλ δχν ηζηνζειίδεο, Newyorktravel.gr,
Travel2prague.gr πνπ παξέρνπλ αξθεηά απφ φζα εκείο θηινδνμνχκε λα πξνζθέξνπκε, πιελ
φκσο πεξηνξίδνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε πφιε, ελψ εκείο απεπζπλφκαζηε πξνο ην ζχλνιν
ησλ ηαμηδησηηθψλ πξννξηζκψλ.
ην εμσηεξηθφ ππάξρεη ην Viator πνπ ελ πνιινίο πξαγκαηνπνηεί ην ίδην αληηθείκελν θαη
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζέινπκε θαη εκείο λα πξνσζεζνχλ κέζσ ηνπ Trip4u.gr, πιελ
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φκσο ην Viator απεπζχλεηαη ζε παγθφζκηα αγνξά θαη ε δηείζδπζε ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά
είλαη ειάρηζηε.
Έκκεζν αληαγσληζκφ παξέρεη ε Airfast Tickets, ε νπνία παξέρεη θάπνηεο ππεξεζίεο φπσο
ελνηθίαζε νρεκάησλ θαη ηαμηδησηηθή αζθάιεηα, πιελ φκσο ηνπ φηη δελ αζρνιείηαη θαζφινπ
κε φηη αθνξά ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε ζεάκαηα, εζηηαηφξηα, μελαγήζεηο, εθδξνκέο θιπ.
Σέινο, σο έκκεζνο αληαγσληζηήο καο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε Trip Advisor, ε νπνία παξέρεη
πιεζψξα πιεξνθνξηψλ θαη θξηηηθψλ γηα δηάθνξνπο πξννξηζκνχο θαη ζεάκαηα, σζηφζν
πζηεξεί ζεκαληηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη επί ηεο νπζίαο επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο
ηεο απιά λα θιείζνπλ εηζηηήξηα γηα ζεάκαηα θαη απηά ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ.

Πίνακασ 2 – Σφγκριςη Ανταγωνιςμοφ

2.3 Πξνκεζεπηέο ζεακάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
Πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα λα πινπνηεζεί ε ηδέα ηνπ Trip4u.gr ήηαλ ν ηξφπνο εχξεζεο
πξνκεζεπηψλ γηα ην ζχλνιν απηψλ ησλ ζεακάησλ. Ζ αξρηθή ηδέα ήηαλ λα απεπζείαο
επηθνηλσλία κε ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπ εθάζηνηε ζεάκαηνο πξνζζέηνληαο έλα κηθξφ
θφζηνο εμππεξέηεζεο.
Χζηφζν ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία ιφγσ ηνπ φηη δηαζέηνπλ πιαηθφξκεο ζηηο νπνίεο γηα λα
εγγξαθείο πξέπεη λα δηαζέηεηο ΑΦΜ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα βξεηο
πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ηαμηδηψηεο ζε ηηκέο πην νηθνλνκηθέο απφ απηέο
πνπ κπνξεί λα βξεη ν θαζέλαο καο ζην δηαδίθηπν. Καη’ επέθηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε έγγξαθε
ζε πέληε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο ηηκψλ θαη λα
πξαγκαηνπνηείηαη ε αγνξά ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ πην θαηάιιειε θαη νηθνλνκηθή
πιαηθφξκα. Πιένλ πξαγκαηνπνηψληαο ηα ηαμίδηα ζε αξθεηέο ρψξεο, έξρνκαη ζε επηθνηλσλία
απεπζείαο κε ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο πεηπραίλνληαο ζπλερψο θαιχηεξεο ηηκέο πξνο φθεινο
ηνπ Trip4u.gr θαη θαη’ επέθηαζε ησλ ίδησλ ησλ ηαμηδησηψλ.
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Πποεηοιμαζία Trip4u.gr
3.1 Καηαζθεπή Λνγνηύπνπ
Σν ινγφηππν ελφο site ή κηαο επηρείξεζεο γεληθφηεξα, είλαη κηα απφ ηηο πην θξίζηκεο πηπρέο
ηνπ marketing. Δίλαη ε ζεκαληηθφηεξε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εηαηξίαο, είλαη ην ζήκα
θαηαηεζέλ ηεο θαη ν ηξφπνο πνπ ζα δειψζεη παξφλ ζηελ αγνξά πνπ ζηνρεχεη.
Γελ είλαη ηπραίν φηη νξηζκέλα ζήκαηα έρνπλ ηφζν κεγάιε δχλακε, πνπ ην αλζξψπηλν κπαιφ
ηα αλαγλσξίδεη ρσξίο θαλ λα δηαβάζεη ηελ επσλπκία ηνπο. Απηή ε ζηηγκηαία αλαγλψξηζε
είλαη ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζήκαηνο. Σν εηαηξηθφ ινγφηππν ηεο εηαηξίαο, απεηθνλίδεη
ηελ κνλαδηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη κέζα απφ ηα ρξψκαηα ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη ηα ζρέδηα
πνπ πεξηιακβάλεη επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα ηαπηηζηνχλ κε ην εκπνξηθφ ζήκα.

3.2 Λνγόηππν Trip4u.gr
Ζ θαηαζθεπή ηνπ ινγφηππνπ κνπ αλαηέζεθε εμ αξρήο. Πξνζπάζεζα λα ην θαηαζθεπάζσ
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ δηαζέησ, ζε απιά πξνγξάκκαηα ηεο Microsoft.
Θέιακε ην ζήκα λα κελ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ δχν ρξψκαηα. Σν ρξψκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζην 80% ησλ ινγνηχπσλ θαη είλαη ηαπηφρξνλα κνληέξλν, λεαληθφ θαη απιφ
είλαη ην κπιε.
Θέιακε ηα ρξψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα είλαη γήηλα . Σν κπιε ζην ινγφηππν καο
ζπκβνιίδεη ην ρξψκα ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ νπξαλνχ πνπ έλα κεγάιν κέξνο ησλ ειιήλσλ
ηαμηδησηψλ ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα ηαμηδέςεη ζην εμσηεξηθφ.
Σα επφκελα ρξψκαηα πνπ ζέιακε λα επηιέμνπκε ήηαλ ην θίηξηλν, κε ην νπνίν ζα
απνηππψλακε ηα ρξψκαηα ηνπ ήιηνπ, ην πξάζηλν ην νπνίν αθνξά ηα ρξψκαηα ησλ δέληξσλ
θαη ηεο θχζεο θαη ην θαθέ ην ρξψκα ηνπ εδάθνπο.
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Χζηφζν θαηαιήμακε, φηη ην ρξψκα ην νπνίν ζα απνηππσλφηαλ πην εχθνια ζε πνιιέο
δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο, φπσο banners, κπινπδάθηα, ζηπιφ, θιηηδάληα έληππεο δηαθήκηζεο,
είλαη ην πξάζηλν. Δπηπιένλ θάλνληαο ιίγν πην ζθνχξν ην πξάζηλν ήζεια λα ηηκήζσ ηελ
πξνεγνχκελε εηαηξία πνπ εξγαδφκνπλ, ε νπνία κνπ έδσζε πάξα πνιιά εξεζίζκαηα γηα λα
θαηλνηνκήζσ ζην λέν απηφ πεξηβάιινλ πνπ εξγάδνκαη. Σαπηφρξνλα ζέιακε λα
παξνπζηάζνπκε κηα minimal θαη μεθάζαξε ιχζε. ην κπαιφ καο ήηαλ ην ζήκα λα είλαη
επαλάγλσζην θαη λα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κέζα ζε κηζφ ιεπηφ.
Γη απηφλ ηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηήζακε φζν ηνλ δπλαηφλ πην επδηάθξηηε γξακκαηνζεηξά θαη
πξνζζέζακε ηνλ αξηζκφ ηέζζεξα πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην κέγεζνο ηνπ ινγνηχπνπ. Σν
κφλν πνπ καο έκελε ήηαλ ε πξνζζήθε κεξηθψλ επηπιένλ ζρεδηαζηηθψλ πηλειηψλ, νη νπνίεο
φκσο ζα δηαηεξνχζαλ ην απιφ, ιηηφ θαη minimal ραξαθηήξα ηνπ ινγνηχπνπ. Σν γξάκκα i καο
έδσζε ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζήκα ηνπ location, θαζψο εκθαλίδεηαη ζε πνιιά
ζεκεία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο θαη είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκν απφ ηνλ θαζέλα.
ηελ ζπλέρεηα ζέιακε απφ ην location απηφ, ν άλζξσπνο λα δηαλχζεη κηα απφζηαζε, κε έλα
κεηαθνξηθφ κέζν, κε ην πην δηαδεδνκέλν γηα ηαμίδηα λα είλαη ην αεξνπιάλν ην νπνίν
βξίζθεηαη πάλσ απφ ην γξάκκα u πνπ ζπκβνιίδεη ηνλ ρξήζηε, δειαδή ηνλ ηαμηδηψηε.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν κε ην πνπ δεη έλαο αλαγλψζηεο ην ινγφηππν καο θαηαλνεί ακέζσο φηη
πξφθεηηαη γηα έλα site πνπ πξνζθέξεη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο.

3.3 ηειέρσζε Σκήκαηνο Trip4u.gr – πλεληεύμεηο
Αξρηθά ε ελεκέξσζε πνπ είρα απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ην δηαζέζηκν
πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ήηαλ γηα έλα άηνκν πιήξνπο
απαζρφιεζεο θαζψο θαη έλα αθφκα άηνκν part time. Χζηφζν ε πξφηαζε κνπ κηαο θαη
πξφθεηηαη γηα start up πιαηθφξκα, ην νπνίν ζα έρεη αλάγθε γηα λένπο αλζξψπνπο, ήηαλ λα
επηθεληξσζνχκε ζηελ πξφζιεςε ηξηψλ αηφκσλ, θνηηεηψλ, κέζσ ηηο δηαδηθαζίαο ηεο
πξαθηηθήο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαη λα θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξεο ψξεο
εμππεξέηεζεο εληφο ηεο εκέξαο κε θπιηφκελν σξάξην, θαιχπηνληαο ελδερφκελεο άδεηεο
αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα εμππεξεηνχλ θαη ην JoyTours φηαλ ππάξρεη κεγάινο θφξηνο
εξγαζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην γξαθείν εμνηθνλφκεζε ρξήκαηα, αθνχ ηειηθά ην budget
κεηψζεθε, θαζψο νη εηζθνξέο πνπ ζα ρξεηαδφηαλ λα θαηαβάιεη ην γξαθείν ζε έλαλ ππάιιειν
πιήξνπο απαζρφιεζεο ήηαλ ζαθψο κηθξφηεξεο. Ζ δηάξθεηα ησλ πξαθηηθψλ πνπ αλαδήηεζα
ήηαλ εμάκελεο δηάξθεηαο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα
δνθηκάζνπκε ηελ πιαηθφξκα.
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Χζηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, αληηκεηψπηζα αξρηθά ην πξφβιεκα φηη νη
θνηηεηέο πεξλνχζαλ απφ ζπλέληεπμε θαη απφ άιια ηαμηδησηηθά γξαθεία, κε brand name
κεγαιχηεξν θαη πην εδξαησκέλν ζηνλ ηαμηδησηηθφ ρψξν ζε ζχγθξηζε κε ην JoyTours. Ζ
παξνπζίαζε φκσο απηήο ηεο θαηλνηφκαο ηδέαο, ε νπνία δελ ππάξρεη ζε θάπνην άιιν
ηαμηδησηηθφ γξαθείν, καδί κε ηηο πξννπηηθέο πνπ απηήλ παξνπζηάδεη, αιιά θαη ηηο δχζθνιεο
θαη ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα έθαλαλ θαζεκεξηλά ζην Σrip4u.gr, ζε αληίζεζε κε ηηο
αξρεηνζεηήζεηο, θαηαρσξήζεηο πνπ ζπλήζσο πξνβιέπνληαη γηα θνηηεηέο, έπεηζαλ ηειηθά ηα
άηνκα λα επηιέμνπλ λα αθνινπζήζνπλ ην JoyTours θαη σο ζπλέπεηα ηελ θαηλνχξγηα απηήλ
πιαηθφξκα.
ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην φλνκα ηνπ JoyTours ζηνλ ηαμηδησηηθφ ρψξν
αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο εμέιημεο πνπ απηφ ζνπ πξνζθέξεη, φπσο έθαλε θαη ζην άηνκν κνπ,
έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή απφθαζε ηνπο λα εξγαζηνχλ καδί καο.
Σα θξηηήξηα πνπ ζέηνπκε γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ ήηαλ απιά αιιά πνιχ ζεκαληηθά γηα
ην γξαθείν καο κεηαμχ άιισλ







Σν ζχλνιν ησλ ηαμηδηψλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν θάζε θνηηεηήο, δηεπξχλνληαο
έηζη ηνπο νξίδνληεο ηνπ. Εεηήζακε έηζη απφ ηνπο θνηηεηέο, λα καο πξνηείλνπλ
πξάγκαηα γηα ηνπο πξννξηζκνχο πνπ έρνπλ επηζθεθζεί ζαλ λα είκαζηε θάπνηνο
θνηλφο γλσζηφο ηεο παξέαο ηνπο.
Ζ εμνηθείσζε κε ηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, ηελ δεκηνπξγία βίληεν θαη ηελ
θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ.
Οη θνηηεηέο λα πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπξηζηηθέο ζρνιέο έηζη ψζηε λα είλαη
πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα ηελ ηειηθή ηνπο επηινγή.
To πην ζεκαληηθφ θνκκάηη, ν ραξαθηήξαο ηνπο, ην νπνίν ηνλίζακε φηη είλαη ην πξψην
ζηνηρείν πνπ θνηηάδεη ην γξαθείν καο, έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα
κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ.
Ζ επηηπρήο απφδνζε ηνπο ζε έλα ηεζη πνπ πεξηειάκβαλε ηελ ηππηθή θαζεκεξηλφηεηα
ηνπο ζην γξαθείν κε εξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα έρνπλ λα θάλνπλ. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν ειέγμακε ηελ επειημία θαη ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ ζε αλαδεηήζεηο ζην
Internet γηα ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν ηαμηδηψηεο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ην πφζν
πξνζεθηηθνί είλαη ζηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ ηνπ
γξαθείνπ.

Απηφ πνπ επηζήκαλε ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ είλαη φηη ήηαλ ε πην απαηηεηηθή ζπλέληεπμε
πνπ είραλ πεξάζεη, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε πην επράξηζηε αθνχ αληηιήθζεθαλ φηη κέζα απφ
ηελ πξαθηηθή απηή πξαγκαηηθά ζα κάζνπλ δηαδηθαζίεο θαη φηη δελ ζα θάλνπλ απιά ηηο
γξαθεηνθξαηηθέο εξγαζίεο ελφο ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ.
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3.4 Καηαζθεπή Iζηόηνπνπ - Xαξαθηεξηζηηθά
H θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Trip4u.gr μεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2019, κέζσ ηεο
πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο δηάθνξσλ site ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ. Σν site πνπ
επηιέρζεθε ήηαλ ην Wix, παξαθνινπζψληαο βίληεν ζην YouTube αιιά θαη νδεγίεο ηεο
ηζηνζειίδαο, μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηεο πιαηθφξκαο. Σν πξψην πξάγκα πνπ έπξεπε λα
νινθιεξσζεί ήηαλ κία έξεπλα γηα ρψξεο πνπ είρα επηζθεθζεί, έηζη ψζηε λα κνπ είλαη πην
νηθεία ηα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζην Trip4u.gr. Δπηθεληξψζεθα έηζη ζε ρψξεο
φπσο ην Λνλδίλν, ε Νέα Τφξθε θαη ην Λαο Βέγθαο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη εκπνξηθέο αιιά
θαη πξσηεχνπζεο ησλ ζεακάησλ κε επηινγέο φπσο ζέαηξα, Broadway, αγψλεο NBA,
νπξαλνμχζηεο, ζφνπ καγείαο θηι.
Σν βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ήηαλ πεξηζζφηεξν ε ρξεζηηθφηεηα
ηεο, παξά ην εηθαζηηθφ ζηνηρείν πνπ ηελ πεξηβάιεη.
Ο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο

είλαη ην κνλαδηθφ άηνκν ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ηελ

πεξηήγεζε ηνπ θαη απηφο πνπ ειέγρεη “ην πνληίθη”. O ζρεδηαζκφο, έγηλε κε βάζε ηηο αλάγθεο
ηνπ ρξήζηε. Χο θχξην κέιεκα ήηαλ ε απνκάθξπλζε φισλ ησλ πεδίσλ πνπ δελ είλαη
απαξαίηεηα ζηνλ επηζθέπηε.

Η ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ
Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν δελ απέρεη πνιχ απφ απηήλ ησλ θπζηθψλ
πειαηψλ ελφο θαηαζηήκαηνο. Οη επηζθέπηεο ζα πεξηεγεζνχλ γξήγνξα ζε κία ηζηνζειίδα θαη
ζηελ ζπλέρεηα ζα επηιέμνπλ απηήλ πνπ ζέινπλ λα επηθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξν ή λα
αθηεξψζνπλ ρξφλν, αλάινγα κε ην ηη ηνπο έρεη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ. Δίλαη δεδνκέλν φηη
έλα κεγάιν κέξνο ηνπ site δελ ζα ην επηζθεθζνχλ θαζφινπ. Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ζα
επηιέμνπλ λα δνπλ θάηη πνπ ζα ηνπο θαλεί πην ρξήζηκν, αιιηψο ζα παηήζνπλ επηζηξνθή θαη ε
αλαδήηεζε ζα ζπλερηζηεί ζε θάπνηα άιιε ηζηνζειίδα.
Δάλ ε ηζηνζειίδα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο πεξηερφκελν ζηνπο ρξήζηεο ηφηε είλαη πξφζπκνη
λα ζπκβηβαζηνχλ αθφκε θαη κε έλαλ πην απιφ ζρεδηαζκφ ηνπ site. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ
site κε πνιχ θαιφ πεξηερφκελν θαη φρη ηδηαίηεξα θαιφ ζρεδηαζκφ ζπγθεληξψλνπλ πςειή
επηζθεςηκφηεηα. Όπσο θαηαιαβαίλνπκε ην πεξηερφκελν είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφ απφ ην
πεξηβάιινλ ηεο ηζηνζειίδαο.
Δπηζηξέθνληαο ζην πεξηερφκελν ηνπ Trip4u.gr θαηαιήμακε λα πξνζζέζνπκε αμηνζέαηα θαη
ζεάκαηα ηεο θάζε πφιεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ πςειέο αμηνινγήζεηο απφ ηνπο ηαμηδηψηεο. Ζ
έξεπλα έγηλε κε βάζε αμηνινγήζεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ πιαηθφξκεο αλαδήηεζεο φπσο ην
Google, αιιά θαη απηέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ απνθιεηζηηθά ηαμηδησηψλ φπσο
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ην Tripadvisor. Δπηιέμακε ηηο θνξπθαίεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ λα εκπινπηίδνληαη κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, δεδνκέλνπ φηη ζα ππάξρνπλ αιιαγέο ηφζν ζε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο
φζν θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ.
Σν επφκελν ζηνηρείν πνπ επηθεληξψζεθα, είλαη ε αλππνκνλεζία πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο
ρξήζηεο θαη ε εχθνιε πξφζβαζε πνπ απηνί επηζπκνχλ. Ήζεια λα θαηαζθεπάζσ κηα απιή
ηζηνζειίδα πνπ δελ ζα ππάξρνπλ παξεξκελείεο.
ην Σrip4u.gr ν ρξήζηεο κπνξεί εχθνια κε ηξία θιηθ λα νινθιεξψζεη ηελ θξάηεζε ηνπ
ζεάκαηνο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. ηελ αξρηθή ζειίδα, εκθαλίδνληαη νη ελαιιαθηηθέο κε ηνπο
πξννξηζκνχο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ ρξήζηε. Με ηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ θαηεπζπλφκαζηε
ζην ζχλνιν ησλ ζεακάησλ πνπ κπνξεί λα ηνλ ελδηαθέξνπλ. ηελ ζπλέρεηα έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα δηαβάζεη πην ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, λα παξαθνινπζήζεη βίληεν θαη
ηειηθά λα ζπκπιεξψζεη ηελ θφξκα ελδηαθέξνληνο κε ηα ζηνηρεία ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
επηθνηλσλήζνπκε καδί ηνπ θαη λα νινθιεξψζνπκε ηελ θξάηεζε ηνπ.
Σν ηαμηδησηηθφ γξαθείν JoyTours έρεη επηιέμεη ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο λα κελ απνηειεί
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην Trip4u.gr, αιιά κε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, λα θαιεί ν
ζπλάδειθνο καο ηνλ ηαμηδηψηε θαη κε δηαδηθαζίεο Cross Sell λα ηνπ πξνηείλεη θαη άιιεο
ππεξεζίεο.
Οπφηε ε θξάηεζε κε ηξία απιά βήκαηα νινθιεξψζεθε επηηπρψο!
Δπφκελν ζεκείν πνπ έδσζα κεγάιε πξνζνρή θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ site είλαη ε ζσζηή
ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ ρξήζε ηνπ ιφγνπ ζην δηαδίθηπν ζε ζρέζε κε ηα γξαπηά θείκελα
είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα πξνζαξκφζνπκε ηνλ ηξφπν
γξαθήο κε βάζε ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ νη ρξήζηεο θαηά ηηο
αλαδεηήζεηο ηνπο ζην δηαδίθηπν. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία θεηκέλσλ κε ιέμεηο
θιεηδηά, backlinks, ππνγξακκηζκέλα ζηνηρεία θαη εηθφλεο.
Πάξα πνιχ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε απιφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο καο. πάληα έλαο ρξήζηεο ζα
επηζθεθζεί έλα site επεηδή είλαη θαινζρεδηαζκέλν, ην κφλν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη φπσο
ηνλίζακε θαη παξαπάλσ είλαη ε επθνιία ζηελ πινήγεζε.
Δπηπιένλ άιιν έλα θνκκάηη ην νπνίν επεδίσμα ζηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο, είλαη λα
ππάξρεη θελφ αιιά θαη ιεπθφ, πνπ νη πεξηζζφηεξεο ζειίδεο ην θνβνχληαη θαη ην απνθεχγνπλ.
Όζν πεξηζζφηεξνο θελφο ρψξνο

φκσο ππάξρεη ζε έλα site, ηφζν πην εχθνια γίλεηαη

θαηαλνεηή ζηνλ ρξήζηε ε πιεξνθφξεζε πνπ ππάξρεη.
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Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηελ αξρηθή ζειίδα, ην θεληξηθφ κελνχ
δελ πεξηιακβάλεη θάπνηνλ ρξσκαηηζκφ. Οη ηίηινη έρνπλ ηα
βαζηθά ρξψκαηα ηνπ Trip4u.gr, δειαδή ην πξάζηλν θαη αλ
θάπνηνο ρξήζηεο επηιέμεη θάπνηνλ ηίηιν, ακέζσο αιιάδεη ρξψκα
θαη γίλεηαη γαιάδην φπσο ην δεπηεξεχνλ ρξψκα ηνπ ζήκαηνο
καο. ηελ αξρηθή ζειίδαο θπξηαξρνχλ νη εηθφλεο θαη ην ιεπθφ.
Σα εθέ είλαη απιά θαη ιηηά κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα δείρλνπλ ζηνλ
ρξήζηε ηελ δξάζε ηνπ site.

Eικόνα 2 - Homepage Trip4u.gr

Αθνχ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηνλ πξννξηζκφ, ζηελ
ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη ηα αμηνζέαηα θαη ηα ζεάκαηα
ζε ηίηινπο γηα λα γίλεηαη εχθνια ε δηάθξηζε ηνπο.
ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο ππάξρεη κηα πνιχ
απιή ιεηηνπξγία πνπ νδεγεί εχθνια θαη γξήγνξα
ηνλ ρξήζηε ζηελ θαηεγνξία ζεάκαηνο πνπ ηνλ
ελδηαθέξεη πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεί ρξφλν θαηά
ηελ αλαδήηεζε ηνπ.

Eικόνα 3 - Trip4u.gr
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ηελ ζπλέρεηα, αθνχ γίλεη ε επηινγή ηνπ ζεάκαηνο ν
επηζθέπηεο νδεγείηαη ζηελ ζειίδα φπνπ ππάξρνπλ αλαιπηηθά
φιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ. Μία ζχληνκε πεξίιεςε ε νπνία
πεξηιακβάλεη ιέμεηο θιεηδηά γηα ηελ βειηίσζε ηνπ SEO ηεο
ζειίδαο καο. Βίληεν πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα έρεη
νπηηθή επαθή κε ην ζπγθεθξηκέλν αμηνζέαην θαη εηδηθέο
πιεξνθνξίεο φπσο σξάξηα, ηηκέο θαη αθξηβή ηνπνζεζία.
Μφιηο ζπκπιεξσζεί θαη ε θφξκα ελδηαθέξνληνο, ε θξάηεζε
έρεη νινθιεξσζεί κε επηηπρία θαη εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν
κήλπκα ζηελ νζφλε κε πξάζηλα γξάκκαηα. Αθφκα θαη ε
επηινγή ηνπ ρξψκαηνο έρεη γίλεη κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ,
θαζψο ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη φηη κηα θίλεζε είλαη
ζσζηή φηαλ εκθαληζηεί πξάζηλν ρξψκα ζε αληίζεζε κε ην
θφθθηλν πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ζσζηά
κηα εξγαζία.

Eικόνα 4 - Trip4u.gr

Γηα ιφγνπο δηαδηθαζηψλ cross sell, ζην θάησ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο ππάξρνπλ επηπιένλ
πξνηάζεηο, απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ, έηζη ψζηε λα ζπλερηζηεί ε πεξηήγεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ζηνλ ηζηφηνπν καο.
Σέινο, ζην Σrip4u.gr πξνζηέζεθαλ επηπιένλ ηίηινη ζην θεληξηθφ κελνχ. Σν πεδίν ηνπ Blog,
φπνπ νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαβάδνπλ ρξεζηηθά θείκελα κε tips γηα
ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο. Ζ “επηθνηλσλία”, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην πεδίν ησλ ζπρλψλ
εξσηήζεσλ φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο λα ιχζεη βαζηθέο
απνξίεο ηνπ. Καη ηέινο ην 《ΥΔΣΗΚΑ》, ην νπνίν πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ πιαηθφξκα.
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4
Digital Marketing
4.1 Οξηζκόο Digital Marketing
To digital marketing, πεξηιακβάλεη φιεο απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ηνπ marketing πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή ή ην δηαδίθηπν. Οη επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεχνληαη
ςεθηαθά θαλάιηα φπσο νη κεραλέο αλαδήηεζεο, social media, email θαη άιινπο ηζηφηνπνπο
έηζη ψζηε λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ πειάηε, νπνπδήπνηε θαη αλ απηφο βξίζθεηαη.

Πσο κηα επηρείξεζε θαζνξίδεη ηη είλαη ην Digital Marketing ;
Σν ςεθηαθφ marketing θαζνξίδεηαη απφ ηελ ρξήζε πνιπάξηζκσλ ςεθηαθψλ ηαθηηθψλ θαη
θαλαιηψλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο πειάηεο νη νπνίνη “μνδεχνπλ” κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο
online ζην δηαδίθηπν.
Τπάξρεη έλα κεγάιν θάζκα ηαθηηθψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ “νκπξέια” ηνπ ςεθηαθνχ
marketing.
Οη θαιχηεξνη digital marketers έρνπλ κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ην ηη
ππνζηεξίδεη ε θάζε digital marketing θακπάληα. Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο
ηνπ marketing, νη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κηα κεγαιχηεξε θακπάληα κέζσ
ησλ δσξεάλ θαη πιεξσκέλσλ θαλαιηψλ πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο.
Έλαο content marketer, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά απφ αλαξηήζεηο blog, έηζη ψζηε ε
επηρείξεζε λα δείρλεη ζηνπο πειάηεο πην εμεηδηθεπκέλε πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο.
O social media marketer ηεο εηαηξίαο, ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζεη λα πξνσζήζεη απηέο ηηο
αλαξηήζεηο ηνπ blog, κέζσ πιεξσκέλσλ ή νξγαληθψλ αλαξηήζεσλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηεο ζειίδαο.
Ο email marketer δεκηνπξγεί κηα θακπάληα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα λα ζηείιεη
ζηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο ηεο εηαηξίαο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία.
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4.2 Παξαδείγκαηα Digital Marketing
1. Search Engine Optimization (SEΟ)
2. Content Marketing
3. Social Media Marketing
4. Pay Per Click (PPC)
5. Affiliate Marketing
6. Native Advertising
7. Marketing Automation
8. Email Marketing
9. Online PR
10. Inbound Marketing
11. Search Engine Marketing (SEM)

4.3 Αλάιπζε ηαθηηθώλ Digital Marketing
Search Engine Optimization (SEO)
Με απηήλ ηελ δηαδηθαζία πξνζπαζνχκε λα βειηηψζνπκε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ηζηνζειίδαο καο
πςειφηεξα ζηηο ζειίδεο απνηειεζκάησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ηελ πνζφηεηα ηεο νξγαληθήο ( ή δσξεάλ ) επηζθεςηκφηεηαο πνπ ιακβάλεη ν ηζηφηνπνο
καο. Σα θαλάιηα πνπ επσθεινχληαη απφ SEO είλαη θπξίσο ηζηνζειίδεο θαη blogs.

On Page SEO
Απηφο ν ηχπνο SEO επηθεληξψλεηαη ζε φιν ην πεξηερφκελν πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα
φηαλ θάπνηνο ρξήζηεο θνηηάδεη ηνλ ηζηφηνπν καο πξαγκαηνπνηψληαο έξεπλα γηα ιέμεηο
θιεηδηά. Μπνξνχκε κε ηα θείκελα καο λα απαληήζνπκε ζε εξσηήκαηα ησλ αλαγλσζηψλ
ηαμηλνκψληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηζηνζειίδα καο πςειφηεξα ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο.

Off Page SEO
Απηφο ν ηχπνο SEO επηθεληξψλεηαη ζε φιε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα “εθηφο
ηεο ηζηνζειίδαο”, φηαλ θνηηάδνπκε λα βειηηψζνπκε ηελ ηζηνζειίδα καο.
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Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θαηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο κνπ, αιιά δελ
βξίζθεηαη ζε απηήλ είλαη ηα backlinks. O αξηζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ έρνπλ ιέμεηο θιεηδηά
πνπ ζπλδένληαη κε ην site καο, επεξεάδνπλ ην πφζν πςειή βαζκνινγία έρνπκε, γηα ηηο ιέμεηο
θιεηδηά πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Με ηελ δηθηχσζε κε άιινπο publishers, κε ηα θείκελα πνπ
γξάθνπλ επηζθέπηεο ζε απηά ηα websites θαη ηελ ζχλδεζε κε ηνλ ηζηφηνπν καο, κπνξνχκε λα
θεξδίζνπκε backlinks πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα βειηησζεί ε ζέζε ηνπ site καο ζε φιεο ηηο
κεραλέο αλαδήηεζεο.

Technical SΔΟ
Απηφο ν ηχπνο SΔΟ επηθεληξψλεηαη ζην backend ηεο ηζηνζειίδαο καο θαη πσο
θσδηθνπνηνχληαη νη ζειίδεο καο. Σν κέγεζνο ηεο εηθφλαο, ηα δνκεκέλα δεδνκέλα θαη ε
βειηηζηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ CSS είλαη φιεο νη ηερληθέο SEO πνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ
ηαρχηεηα θφξησζεο ηνπ ηζηφηνπνπ καο θαη λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα
βειηίσζεο ηεο θαηάηαμεο ζηα κάηηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ηεο Google.

Pay Per Click(PPC)
Δίλαη κηα κέζνδνο ππνθίλεζεο ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηνλ ηζηφηνπν καο κε ηελ πιεξσκή ηνπ
Publisher θάζε θνξά πνπ γίλεηαη θιηθ ζηελ δηαθήκηζε καο. Έλαο απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο
ηχπνπο (PPC) είλαη νη δηαθεκίζεηο ηνπ Google, νη νπνίεο καο επηηξέπνπλ λα πιεξψλνπκε γηα
λα εκθαληδφκαζηε ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο αλαδήηεζεο, ην θφζηνο ππνινγίδεηαη κε ηηκή αλά
θιηθ ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ηνπνζεηνχκε.
Άιιν θαλάιη πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη νη ακεηβφκελεο δηαθεκίζεηο ζην
Facebook. Δδψ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ έλα βίληεν,
κία εηθφλα ή κηα παξνπζίαζε, ηελ νπνία ην Facebook ζα δεκνζηεχζεη ζηα newsfeeds ησλ
ρξεζηψλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην θνηλφ ηεο επηρείξεζεο καο.
Δπίζεο ηειεπηαία ε πην απνηειεζκαηηθή δηαθήκηζε ηνπ Facebook είλαη νη ακεηβφκελεο
δηαθεκίζεηο ζην messenger φπνπ νη πεξηζζφηεξνη λένη “μνδεχνπλ” αξθεηέο ψξεο θαζεκεξηλά
πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο.

Affiliate Marketing
Με απηφλ ηνλ ηχπν δηαθήκηζεο πιεξψλνπκε βάζε απφδνζεο. Σν site πνπ θηινμελεί ηελ
δηαθήκηζε ιακβάλεη πξνκήζεηα θάζε θνξά πνπ θάπνηνο θιηθάξεη ζηελ ιέμε θιεηδί ή ζην
banner θαη ζηελ ζπλέρεηα θαηεπζχλεηαη ζην ηειηθφ site φπνπ θαη ηειηθά πξαγκαηνπνηεί ηελ
αγνξά.
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Native Marketing
Aπηφο ν ηχπνο δηαθήκηζεο έρεη αξρίζεη θαη γίλεηαη γλσζηφο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε site κε θχξην πεξηερφκελν ελεκεξσηηθά άξζξα. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν θάλνπκε έκκεζε δηαθήκηζε αθνχ δεκηνπξγνχκε έλα άξζξν ζε έλα ηζηφηνπν ην νπνίν
πεξηιακβάλεη backlinks πνπ νδεγνχλ ζην site φπνπ βξίζθεηαη ην ηειηθφ πξντφλ.
Απηνκαηνπνίεζε Marketing
H απηνκαηνπνίεζε marketing αλαθέξεηαη ζην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
απηνκαηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ marketing.

Πνιιά ηκήκαηα ηνπ marketing

κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηεζνχλ κε επαλαιακβαλφκελα tasks πνπ αιιηψο ζα γηλφληνπζαλ
ρεηξνθίλεηα, φπσο :



Email newsletters

H απηνκαηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κπνξεί ηαπηφρξνλα λα βνεζήζεη λα
ζπξξηθλψζνπκε θαη λα επεθηείλνπκε ηελ ιίζηα επαθψλ καο, ψζηε ηα ελεκεξσηηθά δειηία πνπ
ζηέιλνπκε λα απεπζχλνληαη κφλν ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα δηαβάδνπλ ηα email καο
ζηα εηζεξρφκελα κελχκαηα ηνπο.



Πξνγξακκαηηζκόο αλαξηήζεσλ Social Media

Δάλ ζέινπκε λα απμήζνπκε ηελ παξνπζία ελφο νξγαληζκνχ ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν, πξέπεη
λα δεκνζηεχνπκε ζπρλά αλαξηήζεηο θαη άξζξα. Απηφ θάλεη ηελ ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία πνιχ
πην δχζθνιε. Σα εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ θνηλσληθψλ κέζσλ πξνσζνχλ ην πεξηερφκελν
ζηα θαλάιηα θνηλσληθψλ κέζσλ αληί γηα εκάο, ψζηε λα κπνξνχκε λα αθηεξψζνπκε πνιχ
ρξφλν εζηηάδνληαο ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ πεξηερνκέλνπ.


Campaing tracking and reporting

Οη θακπάληεο marketing κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, emails,
πεξηερφκελα, ηζηνζειίδεο, ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη πνιιά άιια. Ζ απηνκαηνπνίεζε ηνπ
marketing κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα ηαμηλνκήζνπκε νηηδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ
εξγαδφκαζηε θαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ απφδνζε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ.

Email Marketing
Οη εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ην email marketing σο ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ην πειαηνιφγην
ηνπο. Ta email ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ πξνψζεζε πεξηερνκέλσλ, εθπηψζεσλ θαη
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εθδειψζεσλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ πειαηνινγίνπ κε ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη γηα ηελ
πξνζέιθπζε αηφκσλ πξνο ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο. Οη ηχπνη κελπκάησλ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ κπνξνχκε λα ζηείινπκε ζε κία εθζηξαηεία email marketing
πεξηιακβάλνπλ:






Blog subscription newsletters
Μελχκαηα ζε ηαμηδηψηεο πνπ ήδε έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην ηαμίδη ηνπο ή έρνπλ
θιείζεη κηα εθδξνκή γηα follow up.
Ζιεθηξνληθά κελχκαηα θαισζνξίζκαηνο πειαηψλ
Πξνζθνξέο δηαθνπψλ ζηα κέιε ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ
πκβνπιέο θαη tips γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ηαμηδησηψλ

Youtube
To Youtube είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη δεκνθηιέζηεξα θνηλσληθά δίθηπα ζηνλ θφζκν,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ηζηνζειίδα. Απηφ θπζηθά ζεκαίλεη
ηεξάζηηα απήρεζε θαη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο

γηα ηελ επηρείξεζε καο πξνθεηκέλνπ λα

βειηηψζεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο, ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο, ηελ κεγαιχηεξε
δέζκεπζε κε ηνλ πειάηε θαη ζην ηέινο ζηελ άλνδν ησλ πσιήζεσλ.
Σν YouTube είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε κεραλή αλαδήηεζεο ζηνλ θφζκν, κεηά ην Google
θαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο ηζηφηνπνο κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα δηζεθαηνκκχξην
εγγεγξακκέλνπο ζπλδξνκεηέο.



Καζεκεξηλά νη ρξήζηεο παξαθνινπζνχλ έλα δηζεθαηνκκχξην ψξεο βίληεν ζην
YouTube.
ηηο ειηθίεο 18 έσο θαη 49 εηψλ πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο πξνηηκνχλ λα βιέπνπλ
YouTube απφ φηη ηειενπηηθά θαλάιηα ή θαισδηαθή ηειεφξαζε.

Δπίζεο δελ ππάξρεη θάπνην ζεκάδη, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην Facebook, φηη ε κφδα απηή ζα
πεξάζεη, γεγνλφο πνπ θάλεη ηα πξάγκαηα αξθεηά ζαθή. Άλζξσπνη φισλ ησλ ειηθηψλ, απφ
φινλ ηνλ θφζκν, αγαπνχλ ηελ παξαθνινχζεζε βίληεν online.
Απφ πξνσζεηηθή άπνςε ζίγνπξα είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα νθέιε, θαζψο ην YouTube
είλαη πάληα εθεί πνπ βξίζθεηαη ην θνηλφ καο. Μία θαιή ζηξαηεγηθή YouΣube κπνξεί λα καο
βνεζήζεη λα πξνζεγγίζνπκε πεξηζζφηεξα άηνκα, λα βειηηψζνπκε ηηο πσιήζεηο καο, λα
απμήζνπκε ηελ θίλεζε ζηνλ ηζηφηνπν καο.
Δάλ ζέινπκε λα βειηηψζνπκε ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπ βίληεν καο, ηα παξαθάησ βίληεν ζα
βνεζήζνπλ ηνλ ζθνπφ καο:


Brand videos πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ επηρείξεζε καο θαη ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο



πλεληεχμεηο κε influencers



Βίληεν κε θηλνχκελα ζρέδηα ή γξαθηθά
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Βίληεν πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο



Βίληεν πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα ηεο ηζηνζειίδαο

Γελ πξέπεη λα μερλάκε πάληα ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ βίληεν καο ζηελ κεραλή
αλαδήηεζεο.
Δάλ ζέινπκε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα βξνπλ ηα βίληεν καο κέζσ ηνπ YouTube, ηφηε πξέπεη
λα βειηηζηνπνηήζνπκε ην θαλάιη θαη ηα βίληεν καο ζηελ κεραλή αλαδήηεζεο.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα SEO, ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε.


Oη ιέμεηο θιεηδηά ηνπ θαλαιηνύ

Δπηινγή ιέμεσλ-θιεηδηά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επηρείξεζε καο θαη ην πεξηερφκελν ησλ
βίληεν, γηα λα βνεζήζνπκε ην Youtube λα θαηαιάβεη ην αληηθείκελν ηνπ θαλαιηνχ καο.


Σίηινο θαη πεξηγξαθή βίληεν

Υξεζηκνπνίεζε ιέμεσλ- θιεηδηά θαη ζηνλ ηίηιν γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ βίληεν, θαζψο απηφ
βνεζάεη ην Youtube λα θαηαιάβεη πνπ απεπζχλεηαη ην βίληεν καο.


Δηηθέηεο βίληεν

Γηα παξάδεηγκα νη ιέμεηο θιεηδηά ηνπ θαλαιηνχ καο, φπνπ πξέπεη λα πξνζζέηνπκε εηηθέηεο ζε
θάζε έλα απφ ηα βίληεν πνπ δεκνζηεχνπκε γηα λα εμαζθαιίζνπκε κεγαιχηεξε πξνβνιή.


Υξόλνο παξαθνινύζεζεο

Όζν πεξηζζφηεξν ρξφλν βιέπνπλ ηα βίληεν καο νη ζεαηέο, ηφζν θαιχηεξν είλαη ην SEO καο.





To Youtube πξνσζεί βίληεν πνπ νη ρξήζηεο βιέπνπλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ
δηάζηεκα, αληί γηα βίληεν πνπ αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ ζχληνκα(θαζψο ππνζέηεη φηη ηα
βίληεν απηά δελ είλαη ηφζν θαιά ή δελ πξνζθέξνπλ απηά πνπ ππνζρέζεθαλ ζηνλ
ηίηιν θαη ζηελ πεξηγξαθή.)
To Youtube πξνσζεί θαλάιηα πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αθνζίσζε απφ ην θνηλφ ηνπο,
δειαδή ηα πεξηζζφηεξα like!
Σν Youtube πξνσζεί ηα κεγαιχηεξα θαλάιηα. Δπίζεο εμεηάδεη κεηά απφ θάζε βίληεν
ην θαλάιη πφζνπο ρξήζηεο έιαβε.

πκπέξαζκα
Δάλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζηξαηεγηθή marketing βίληεν πνπ ζα έρεη απνηέιεζκα,
ζα πξέπεη ζίγνπξα λα εμεηάζνπκε ην marketing ζην Youtube.
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Θα καο βνεζήζεη λα πξνζεγγίζνπκε έλα πνχ επξχηεξν θνηλφ, λα βειηηψζνπκε ηελ
αλαγλσζηκφηεηα, ηελ θίλεζε ζηνλ ηζηφηνπν καο, ηηο πσιήζεηο θαη ηα leads.

Display Marketing
Οξηζκόο banner advertising
To banner advertising ην νπνίν επίζεο νλνκάδεηαη display advertising, ιφγσ ηεο νπηηθήο
θχζεο ησλ banner ads. θνπφο ηνπ banner advertising είλαη λα πξνσζήζεη ην εκπνξηθφ καο
ζήκα. Σν banner ad κεηαθέξεη ηνπο επηζθέπηεο απφ ην host website ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ
δηαθεκηδφκελνπ ή ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ηνπ πξννξηζκνχ.
Μπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε κηα δηαθήκηζε banner κέζσ ησλ Google addwords ή κε
νπνηνδήπνηε άιιν display network.
Ση είλαη ην banner ad;
Σν banner ad ή ην web banner, είλαη κηα δηαθήκηζε πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα ηζηνζειίδα. Ζ
δηαθήκηζε απνηειείηαη απφ κία εηθφλα.( .jpg, .png, .gif) ή απφ έλα αληηθείκελν πνιπκέζσλ(
ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη κε ηελ ρξήζε Flash ή Htmls).
Ta banner ads κπνξεί λα είλαη ζηαηηθά ή θηλνχκελα, αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ έρνπκε
ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ηα θηηάμνπκε.
Tν Static banner, κπνξεί λα είλαη κηα απιή εηθφλα, πνπ ιεηηνπξγεί αθξηβψο φπσο κία
δηαθήκηζε, σζηφζν θάλνληαο click πάλσ ζε απηήλ κπνξνχκε λα θαηεπζπλζνχκε ζηνλ
ηζηφηνπν πνπ ζέινπκε λα δηαθεκίζνπκε ή ζηελ landing page ηεο δηαθήκηζεο.
Αnimated banner( ή web banner) είλαη έλαο ηχπνο digital δηαθήκηζεο πνπ παξέρεηαη απφ έλα
server δηαθεκίζεσλ. Ο ζθνπφο είλαη ν ίδηνο κε ην ζηαηηθφ banner, λα καο ηξαβήμεη ηελ
πξνζνρή θαη λα θάλνπκε θιηθ ζε απηφ.

Πσο ιεηηνπξγεί ην banner ads;
Σα banner ads πξννξίδνληαη γηα ηελ αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζε κία ηζηνζειίδα ζπλδένληαο
ην κε απηή. Δπίζεο ηα web banners, κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ γηα έλα λέν πξντφλ θαη λα
απμήζνπλ ην brand awareness.
Σα πεξηζζφηεξα banners είλαη clickable.
Ζ ρξήζε ινηπφλ ησλ banners γίλεηαη γηα ηνπο εμήο ζθνπνχο:
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Brand awareness

Μπνξνχκε λα απμήζνπκε ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο επσλπκίαο καο, ρξεζηκνπνηψληαο
δηαθεκίζεηο κε banner, ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ εχθνια λα αλαγλσξίδνπλ έλα πξντφλ ή
ηελ ππεξεζία καο. Γλσζηέο κάξθεο φπσο ε IBM, ε apple, ε Nike ρξεζηκνπνηνχλ banner ads
γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ επηρείξεζε ηνπο κέζσ ηνπ brand advertising.


Lead generator

Δίλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ λα ρηίζνπκε ηελ βάζε ησλ ρξεζηψλ καο.


Retargeting Audience

Δάλ θάπνηνο επηζθέθζεθε ηελ ηζηνζειίδα καο αιιά δελ αγφξαζε θάπνην πξντφλ ή δελ
εγγξάθεθε ζε απηή ηνπ θάλνπκε retargeting.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζηνρεχνπκε ρξήζηεο πνπ ήδε έρνπλ δείμεη ελδηαθέξνλ γηα ην πξντφλ
καο, εμνηθνλνκψληαο ρξήκαηα απφ ηελ θακπάληα καο.
Γεληθά νη δηαθεκίζεηο banner ηνπνζεηνχληαη ζε ηζηνηφπνπο πςειήο επηζθεςηκφηεηαο πνπ
πξνζθέξνπλ ρξήζηκν πεξηερφκελν θαη είλαη θνληά ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζην ειηθηαθφ εχξνο
ηνπ θνηλνχ πνπ ζέινπκε λα ζηνρεχζνπκε .

Γηαηί είλαη απνηειεζκαηηθό ην banner advertising;
Έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο online δηαθήκηζεο ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηαθήκηζε
ηνπ έληππνπ ηχπνπ είλαη φηη πνιχ εχθνια κπνξεί λα κεηξεζεί. Όζνλ αθνξά ηα banner ads, ν
θχξηνο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ην click through rate (CTR) ην νπνίν ππνινγίδεηαη
δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ έθαλαλ click ζηελ δηαθήκηζε, κε ηνλ αξηζκφ ησλ
εκθαλίζεσλ ηεο δηαθήκηζεο.
Γηα παξάδεηγκα κπνξεί θάπνηνο λα πεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε έρεη πνζνζηφ click 3%.
Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ ηηο εθαηφ εκθαλίζεηο ηνπ banner ηνπ ηζηφηνπνπ καο, παηήζεθε ζην
ζχλνιν ηξεηο θνξέο.
Δπνκέλσο φζν πην πςειφ είλαη ην CTR, ηφζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη ε δηαθήκηζεο καο.

Πσο γίλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ banner;
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ γξαθίζηα πνπ ζπλεξγάδεηαη ε εηαηξία ππάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο
πνπ πξέπεη λα ηεξήζνπκε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ banner.
1. Πνηνο είλαη ν θύξηνο ζηόρνο καο από ηελ ρξήζε ηνπ banner ad, ηη πξνζδνθνύκε
από απηό;
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Πξέπεη λα γλσξίδνπκε πνην είλαη ην βαζηθφ θνηλφ καο θαη ηη ζέινπκε απφ απηνχο. Δάλ
επηζπκνχκε λα θάλνπκε απιά click ζην website καο ή λα αγνξάζνπλ θάπνην πξντφλ ή
ππεξεζία.
2. Πνην είλαη ην value proposition καο.
Απηφ ζα καο βνεζήζεη λα γξάςνπκε ην θείκελν ηνπ banner θαη επίζεο λα επηιέμνπκε έλα
θαιφ θείκελν γηα ην θνπκπί ηνπ CTA.
3. Δπδηάθξηηεο γξακκαηνζεηξέο
Θα πξέπεη ν ρξήζηεο λα θαηαιαβαίλεη ηη ζέινπκε λα ηνπ πξνζθέξνπκε θαη ηη κπνξεί λα πάξεη
εάλ θάλεη θιηθ ζηελ δηαθήκηζεο καο.
4. Υξήζε θσηνγξαθηώλ πςειήο πνηόηεηαο
Οη θσηνγξαθίεο θαη νη εηθφλεο ρακειήο πνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθεκίζεηο
banner, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δπζπηζηία κεηαμχ κάξθαο θαη ρξήζηε. Σν 54% ησλ
ρξεζηψλ δελ θάλνπλ click ζε δηαθεκίζεηο banner , επεηδή ππάξρεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο.
5. Υξήζε ρξσκάησλ ηνπ ζήκαηνο καο
Πξέπεη λα παξακέλνπκε φζν πην θνληά γίλεηαη ζην ρξψκα ηεο επσλπκίαο καο, εάλ
επηζπκνχκε λα ηελ αλαγλσξίδνπλ θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπο ζην internet.
6. Απιόηεηα banner
Όζν πην απιή είλαη ε δηαθήκηζε καο κε banner, ηφζν πην εχθνιν είλαη λα επηθνηλσλήζνπκε
ην κήλπκα κε ην banner
7. Γελ πξέπεη λα μερλάκε λα ρξεζηκνπνηνύκε έλα ζηνηρείν ηνπ website καο.
Ζ ρξήζε ηνπ ζήκαηνο, ηνπ νλφκαηνο ηεο εηαηξίαο ή ηνπ website είλαη ππνρξεσηηθή κέζα ζην
banner, πξνθεηκέλνπ λα δείμνπκε ζηνλ ρξήζηε φηη απηή βξίζθεηαη πίζσ απφ ην banner.

22

Πσο ζα δηαθεκίζσ ηo banner κνπ;
Αθνχ δεκηνπξγεζεί ην banner, ρξεηαδφκαζηε θάπνην
ρψξν γηα λα ην πξνβάινπκε, νπφηε ζα πξέπεη λα
αγνξάζνπκε θάπνην δηαθεκηζηηθφ ρψξν ζε website.
Δπεηδή φκσο ε επηθνηλσλία κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ
websites θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο κπνξεί λα είλαη
ρξνλνβφξεο, ε πην θαηάιιειε

επηινγή είλαη λα

θαηαιήμνπκε ζε έλα δηαθεκηζηηθφ network, ην νπνίν καο βνεζά ζηελ δηαλνκή ησλ
δηαθεκίζεσλ. Μεξηθά απφ απηά είλαη ηα: Google add words, Aol advertising, Σaboola θιπ.
Κάζε έλα απφ απηά έρεη ζπγθεθξηκέλα standard, νπφηε πξέπεη λα είκαζηε βέβαηνη φηη ηα
banner καο είλαη ζπκβαηά κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζα
μαλαρξεηαζηεί λα επεμεξγαζηνχκε ηα banner καο.

Πσο ζα μεθηλήζεη ε Display θακπάληα;
1. Ση ζέινπκε από ηελ θακπάληα καο;
Πξέπεη λα ζθεθηνχκε γηα ην πξντφλ καο ή ηελ ππεξεζία καο ηη κνλαδηθφ πξνζθέξεη.
2. Πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ην budget
Όπσο φιεο νη δηαθεκίζεηο έηζη θαη ηα banner ads θνζηίδνπλ. Πξέπεη λα έρνπκε ππνινγίζεη ην
πνζφ πνπ ζέινπκε λα δαπαλήζνπκε.
3. Πνην είλαη ην θνηλό καο.
Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε πνην είλαη ην θνηλφ πνπ ζέινπκε λα δηαθεκηζηνχκε. Απηφ ζα καο
βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θαιχηεξε banner θακπάληα. Γλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο ησλ
ρξεζηψλ, ζα είλαη πην εχθνιν λα ζρεδηάδνπκε ηα banners θαη ην ιεθηηθφ ηνπο πεξηερφκελν.

πκπέξαζκα
H Display ή Banner δηαθήκηζε, κπνξεί λα είλαη έλα πνιχ θαιφο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ λα
δηαθεκηζηεί ην site καο, λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο θαη ην brand awareness, θεξδίδσληαο φζν
ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξα απφ απηήλ.
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5
Personas
5.1 Target Audience
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο λέαο απηήο πιαηθφξκαο Trip4u.gr

είλαη λα ζηνρεχζεη ζην

θαηαιιειφηεξν δπλαηφλ θνηλφ. Ζ αλάιπζε ηνπ target audience απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα
θάζε ζηξαηεγηθήο marketing. Καζψο κέζα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία καο δίλεηαη κία
εκπεξηζηαησκέλε άπνςε, γηα ην πνην είλαη ην θνηλφ καο θαη πνηεο είλαη νη θηλήζεηο απηέο πνπ
ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε πξνθεηκέλνπ λα ην απμήζνπκε.
Ση ζεκαίλεη αλάιπζε ηνπ θνηλνύ καο ;
Αλάιπζε θνηλνχ είλαη ε έξεπλα ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο γιψζζαο, ηεο ζέζεο, ησλ
πξνηηκήζεσλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαζψο θαη άιισλ κεηξήζεσλ κέζα ζε κία νκάδα αηφκσλ.
Ζ δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θνηλνχ επηηπγράλεηαη δεκηνπξγψληαο θαληαζηηθά
πξνθίι αλζξψπσλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη πειάηεο καο,.
Σν εξγαιείν αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην Google Analytics επηηαρχλνληαο
ζεκαληηθά απηήλ ηελ δηαδηθαζία αθνχ απαηηεί κφλν νξηζκέλα θιηθ, ζε αληίζεζε κε άιιεο
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαλ πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, νη νπνίεο ήηαλ ζίγνπξα
πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξεο.
Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε αλάιπζε ηνπ θνηλνύ;
Παξαηεξνχκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα
δηαθεκηζηνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, δαπαλψληαο κεγάια πνζά γηα λα βειηηψζνπλ ηηο
πσιήζεηο ή ηελ θήκε ηνπο.
Χζηφζν γλσξίδνληαο πνην είλαη ην θνηλφ ηεο θάζε κηαο απφ απηέο θαη επηδηψθνληαο ζσζηή
ζηξαηεγηθή marketing γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θνηλνχ, βνεζάκε ζηελ
νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δπζθνιίαο πνπ πξνθχπηεη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ. Οη έξεπλεο
έρνπλ δείμεη κείσζε σο θαη 50% ηνπ θφζηνπο ηεο digital δηαθήκηζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
αλαιχνπλ πνην θνηλφ ζέινπλ λα ζηνρεχζνπλ. Όπσο ζπκπεξαίλνπκε, ηέηνηεο αλαιχζεηο
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο καο,
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επηηξέπνληαο καο λα αλαθαηαλείκνπκε κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ καο ζε πην ελδεδεηγκέλεο
κνξθέο digital δηαθήκηζεο.

5.2 Buyer Personal Template
H persona ησλ αγνξαζηψλ καο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ην βαζηθφηεξν θιεηδί γηα ηελ
ζηξαηεγηθή marketing ηεο επηρείξεζεο καο, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν γλσξίδνπκε πνπ ζα
πξέπεη λα εζηηάζνπκε.
Ζ persona ηνπ αγνξαζηή είλαη νπζηαζηηθά ν ηδαληθφο πειάηεο καο. Σν πξνθίι ηνπ
πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ, ηελ γιψζζα πνπ
κηιά, αιιά θαη ηνπο ηζηφηνπνπο ή ηηο θνηλσληθέο πιαηθφξκεο πνπ επηζθέπηεηαη ζπρλφηεξα.
Γελ είλαη έλα πξαγκαηηθφ άηνκν, αιιά έλα θαληαζηηθφ ζην νπνίν πξέπεη λα ζηνρεχζνπκε
κέζα απφ ηελ ζηξαηεγηθή marketing θαη ηελ πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο. Ζ persona ησλ
πειαηψλ καο νθείιεη λα ζπλδπάδεη ηα δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ απφ ηηο πιαηθφξκεο Google
Analytics θαη ησλ θπζηθψλ πειάηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηειηθά ηελ ζειίδα καο.
Όηαλ δελ ππάξρεη ζηφρεπζε θνηλνχ ζηα social media, ζην Google ή ζηηο δηάθνξεο
ηζηνζειίδεο, ηφηε έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ leads θαη ην conversion
rate. Αθφκα, κε ηελ απνηπρία ζσζηήο εζηίαζεο ζην θνηλφ πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ
αληαγσληζκφ λα αζρνιείηαη κε κειινληηθνχο αγνξαζηέο πνπ δελ έρεηο πξνζεγγίζεη.
Σν ζχλνιν ηνπ θνηλνχ ρσξίδεηαη ζε δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
πξνζειθχνπκε απηφλ ηνλ θφζκν πνπ ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γη’ απηά πνπ πξνζθέξεη ε
εηαηξία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα leads καο θαη ην conversion rate

ζα είλαη ζίγνπξα

πεξηζζφηεξν εληζρπκέλα.
Έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη λα κελ θάλνπκε ην θνηλφ καο λα ράλεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ. ην marketing θαη γεληθφηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο ππάξρεη έλα ράζκα κεηαμχ
απηψλ πνπ πηζηεχνπλ νη έκπνξνη φηη ζέινπλ νη πειάηεο θαη απηψλ πνπ πξαγκαηηθά ζέινπλ.
Πξνθεηκέλνπ λα ρηίζνπκε ηελ

persona ησλ πειαηψλ πξέπεη πξψηα λα εζηηάζνπκε ζε

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπσο :
Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία
Οη δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο φπσο ε ειηθία , ην θχιιν, ε γιψζζα θαη ν ηφπνο δηακνλήο,
είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία, έηζη ψζηε λα ζηνρεχζνπκε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο, αιιά θαη
λα ζπγθξίλνπκε θφζηε αλά πεξηνρή δηαθήκηζεο.
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Δλδηαθέξνληα
Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε αμία ηνπ θνηλνχ καο, πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηα
ελδηαθέξνληα ηνπο. Απηφ ζα καο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζνπκε πεξηερφκελν πνπ ηνπο
ελδηαθέξεη.

Content πνπ αξέζεη ζην θνηλό καο
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πνηα είλαη ηα αγαπεκέλα post ηνπ θνηλνχ καο, ηη ηνπο
αξέζεη λα ζρνιηάδνπλ ή λα θνηλνπνηνχλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δεκηνπξγήζνπκε
πεξηερφκελν ην νπνίν ζα ηαηξηάδεη πην πνιχ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ καο.
Όπσο θαηαιαβαίλνπκε ην ρηίζηκν κίαο ή πεξηζζφηεξσλ Persona γηα κηα εηαηξία, είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο ηδίσο κέζσ ηνπ marketing εμνηθνλνκνχληαη ρξφλνο θαη ρξήκαηα
ζηνρεχνληαο θαιχηεξα ζην θαηαιιειφηεξν θνηλφ θαη απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ην conversion
rate θαη ηα leads.

5.3 Persona ηνπ Trip4u.gr
Γηα ην Σrip4u.gr ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα θαηαζθεπαζηνχλ δχν Persones. H κία αθνξά ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηελ

πιαηθφξκα

ησλ

ζρεηηθά

Analytics

Google
κε

ηελ

επηζθεςηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο θαη ε
δεχηεξε αθνξά ηηο πσιήζεηο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ δηαθήκηζε ησλ
ππεξεζηψλ

κέζσ

απνζηέιιεηε

newsletter

πνπ

ηφζν

ζηα

ζπλεξγαδφκελα πξαθηνξεία φζν θαη
απεπζείαο

ζηνπο

JoyTours, νη νπνίνη

πειάηεο

ηνπ

έρνπλ θιείζεη

θάπνην νξγαλσκέλν παθέην εθδξνκήο
ζην εμσηεξηθφ. Ζ θαηαζθεπή ηεο
Εικόνα 4 - Persona Trip4u.gr

personas

πνπ

ζπλδέεηαη

κε

ηα

ηαμηδησηηθά γξαθεία είλαη απαξαίηεηε
ηνπιάρηζηνλ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή θαζψο απνηειεί ηελ βαζηθή πεγή θέξδνπο θαηά έλα
κεγάιν πνζνζηφ φπσο ζα δνχκε θαη ζηελ ζπλέρεηα.
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Όπσο παξαηεξνχκε ζηα ζηαηηζηηθά ηνπ Google Analytics, ε βαζηθή καο persona αθνξά
άληξα θαηά πνζνζηφ 54.15% έλαληη 45.85% πνπ είλαη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ. Ζ ειηθία
ηνπ είλαη κεηαμχ 25 έσο θαη 34 εηψλ κε πνζνζηφ 33.50%. Δίλαη Έιιελαο, απνιχησο ινγηθφ
θαζψο πξνο ην παξφλ ε πιαηθφξκα καο απεπζχλεηαη ζην ειιεληθφ θνηλφ. ηνλ ειεχζεξν ηνπ
ρξφλν, ηνπ αξέζεη λα αζιείηαη, θπξίσο ζε αηνκηθά θαη νκαδηθά αζιήκαηα θαη λα πεξηεγείηαη
ζε ζειίδεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Δπίζεο ζηα βαζηθά ελδηαθέξνληα ηνπ
είλαη ην θαγεηφ, νη ζπληαγέο, ε αλαδήηεζε ηαμηδησηηθψλ πξννξηζκψλ αιιά θαη δηάθνξεο
πιεξνθνξίεο γη απηνχο. Αθφκα κηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζακε κέζσ ησλ
ζηαηηζηηθψλ είλαη φηη θαζψο πξφθεηηαη γηα λεαληθφ θνηλφ, ηνπ αξέζεη λα αλαδεηεί ππεξεζίεο
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, νη ψξεο πεξηήγεζεο είλαη αλεβαζκέλεο ζε 4 ψξεο αλά εκέξα θαη ηνπ
αξέζεη ζηελ έμνδν ηνπ λα επηζθέπηεηαη bar.

5.4 Persona πειάηε ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ
Όζνλ αθνξά ηελ Persona πνπ δεκηνπξγήζεθε θπξίσο απφ ηηο πσιήζεηο κέζσ ηαμηδησηηθψλ
γξαθείσλ, φπσο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε δηαθνξνπνηείηαη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ.
Πξφθεηηαη γηα αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ πνιχ ειεχζεξν ρξφλν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο
απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ απεπζχλνληαη ζε ηαμηδησηηθά γξαθεία γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
εθδξνκήο ηνπο. πλήζσο πξφθεηηαη γηα αλζξψπνπο κε κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα, πνπ
θαζεκεξηλά δαπαλνχλ ιηγφηεξν ρξφλν ζην δηαδίθηπν, ηνπο αξέζεη λα ςσλίδνπλ αιιά θαη λα
θάζνληαη ζπίηη γηα λα παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε θαη λα μεθνπξάδνληαη. ηελ πιεηνςεθία
ηνπο είλαη γπλαίθεο κε έλα πνζνζηφ
60.40%.

Οη

ειηθίεο

πνπ

απεπζχλεηαη είλαη θαηά 36.3% 2534 εηψλ θαη κηινχλ ειιεληθά. Ζ
πεγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ
πξνήιζε

απφ

ηνλ

ινγαξηαζκφ

Google Analytics ηνπ Trip4u.gr
Όπσο ζπκπεξαίλνπκε ην θνηλφ
αιιάδεη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ
αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ.
Μπνξεί λα είλαη δειαδή είηε απφ ην
δηαδίθηπν,

είηε

απφ

ηα

ζπλεξγαδφκελα πξαθηνξεία. Άξα
κπνξνχκε
Εικόνα 5 - Persona Trip4u.gr

θαηαιήμνπκε
ρξεηάδεηαη

πνιχ

εχθνια

λα

φηη ην θάζε θνηλφ
ηελ

δηθή

ηνπ
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ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή marketing θαη ζηφρεπζε πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηα θαιχηεξα
δπλαηά απνηειέζκαηα.
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6
ηπαηηγική Digital Marketing
6.1 ηξαηεγηθή Google Addwords – Trip4u.gr
Ο θπξίαξρνο ζηφρνο ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθφξκαο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο
Google SEO ζηξαηεγηθήο ηνπ. Αθνχ είραλ θαηαζθεπαζηεί φιεο νη ζειίδεο ζηελ ζπλέρεηα
δεκηνπξγήζεθαλ SEO titles γηα ηελ θάζε ζειίδα μερσξηζηά.
Σν πξψην πξάγκα ζην νπνίν ζα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε, πξηλ θάλεη θαλ θιηθ
ζηελ ηζηνζειίδα, είλαη ν βαζηθφο ηεο ηίηινο. Δίλαη ζεκαληηθφ απφ ην πεξηερφκελν αθφκα ηνπ
ηίηινπ λα δίλνπκε ζηνπο αλαγλψζηεο καο κηα ηδέα γηα ην ηη πξφθεηηαη λα δνπλ θαη λα
αλαθαιχςνπλ κέζα ζηελ ηζηνζειίδα.
Πξνθεηκέλνπ νη ηζηνζειίδεο λα βειηηζηνπνηνχλ ηελ θαηάηαμε ηνπο ζηα search engine results,
πξέπεη νη ηίηινη ησλ αληίζηνηρσλ ηζηνζειίδσλ, λα απαληάλε ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα ησλ
ρξεζηψλ φηαλ αλαδεηνχλ έλα πξντφλ ή ππεξεζία.
Ζ πξψηε θίλεζε είλαη ε εζηίαζε ζηηο εηηθέηεο ηνπ ηίηινπ. Ο ηίηινο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ιέμεηο θιεηδηά πνπ αλαδεηνχλ ζπλήζσο νη ρξήζηεο. Σν κέγεζνο ηνπ ηίηινπ ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 50 κε 60 ραξαθηήξεο, φζεο δειαδή εκθαλίδεη ε κεραλή αλαδήηεζεο.
Όπσο ζπκπεξαίλνπκε νη ιέμεηο θιεηδηά θαη ην λφεκα ηνπ ηίηινπ πνπ ζα πξνζειθχζνπλ ηνλ
αλαγλψζηε πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε απηφ ην κέγεζνο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο ιέμεηο θιεηδηά
ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηνπ ηίηινπ, έηζη ψζηε νη κεραλέο αλαδήηεζεο λα είλαη
ιηγφηεξν πηζαλφ λα ηηο απνθφςνπλ.
Ζ επσλπκία ηεο εηαηξίαο, εθφζνλ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη, ζηελ πεξίπησζε καο απνηειεί
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο εηηθέηαο ηνπ ηίηινπ,
πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα θαηαλννχλ πξσηίζησο ηνλ ζθνπφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο
καο θαη έπεηηα λα βιέπνπλ ζε πνηα εηαηξία ζηεξίδεηαη ε πιαηθφξκα, πξνζθέξνληαο ηεο
αθφκα κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα θαη θχξνο.
Όηαλ παξαηεξνχκε ηίηινπο κε κέγεζνο κεγαιχηεξν ησλ 60 ραξαθηήξσλ απηφ ζπκβαίλεη
επεηδή νξηζκέλνη ραξαθηήξεο θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξν ρψξν απφ άιινπο. Πρ ζίγνπξα ν
ραξαθηήξαο “Μ” θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξν ρψξν απφ ην “Η”.
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O ηίηινο καο πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφο θαη λα μερσξίδεη απφ ηνπο ππφινηπνπο,
αληαλαθιψληαο φκσο ηελ νπζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο φπσο έρνπκε
ήδε πξναλαθέξεη.
Πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηίηιν, ην πην ζσζηφ είλαη λα ζέζνπκε ηνλ εαπηφ
καο ζηελ ζέζε απηνχ πνπ αλαδεηά έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία ζην internet. Να
αλαξσηεζνχκε πνηεο ιέμεηο θιεηδηά ζα ζεκείσλε θαη πάλσ ζε απηέο πξέπεη λα βαζηζηνχκε.
Σφζν ε απζεληηθφηεηα ηνπ φζν θαη ε κνλαδηθφηεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
βειηηζηνπνίεζε ηνπ SEO.
Δπίζεο έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν πξηλ γίλεη ε νξηζηηθή θαηαγξαθή ηνπ ηίηινπ, είλαη
λα πξαγκαηνπνηείηαη κία έξεπλα ησλ ηίηισλ πνπ πεξηέρνπλ νη ζειίδεο ησλ αληαγσληζηψλ.
Πνιχ βαζηθφ είλαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχκε θαη πνιιέο παξεκθεξείο ιέμεηο θιεηδηά θαζψο ε
Google ην αλαγλσξίδεη θαη κπνξεί λα ην ζεσξήζεη ζαλ ζπακάξηζκα.
Γηα παξάδεηγκα εάλ ςάρλακε γηα ηίηιν πνπ νδεγεί ζε ζειίδα πεξηπνίεζεο ζθχινπ ν
παξαθάησ ηίηινο ζα ιεηηνπξγνχζε αξλεηηθά ζηελ θαηάηαμε SEO.
Dog Grooming Services |Pet Grooming Services | Dog Groomers

Ζ ρξήζε ηεο επσλπκίαο ηεο εηαηξίαο ζηνλ ηίηιν εμππεξεηεί ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη
αλαγλσξίζηκε, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ ν ρξήζηεο είλαη
έηνηκνο λα δηαβάζεη. Ζ επσλπκία ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα κπαίλεη ζην ηέινο ηνπ
ηίηινπ. Γηα λα γίλεη αθφκα πην θαζαξφο ν ηίηινο πξνηείλνληαη θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ κε
θάζεηεο ή νξηδφληηεο παχιεο.
Ζ παξακέιεζε ηνπ SEO ηεο ζειίδαο καο, φπσο θαηαιαβαίλνπκε κπνξεί λα θνζηίζεη ζηελ
επηζθεςηκφηεηα ηεο.
ίγνπξα ε ζπγγξαθή απνηειεζκαηηθψλ ηίηισλ δελ απαηηεί πνιχ ρξφλν ή πξνζπάζεηα, αιιά
ηα απνηειέζκαηα είλαη εκθαλή φζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ηεο αλαδήηεζεο.

Trip4u.gr - SEO Title


SEO titles πξννξηζκώλ

Όζνλ αθνξά ηνλ SEO title ησλ πξννξηζκψλ πρ Νέα Τφξθε, Λνλδίλν, Λαο Βέγθαο θιπ.

Δηζηηήξηα αμηνζέαησλ & δξαζηεξηνηήησλ Νέα Τόξθε |Trip4u.gr
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Αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ ν ηίηινο καο πεξηιακβάλεη 50 - 55 ραξαθηήξεο.
ην δεμί κέξνο ηνπ ηίηινπ, πξφζζεζα κε θάζεην ηελ επσλπκία ηνπ site πξνθεηκέλνπ λα
βειηηψζσ ην brand awareness.
ην θχξην κέξνο ηνπ ηίηινπ, έρσ ζεκεηψζεη ηνλ πξννξηζκφ πνπ αθνξά ν ζχλδεζκνο, αιιά θαη
ηελ δξάζε ηεο ηζηνζειίδαο φηη δειαδή πεξηιακβάλεη εηζηηήξηα γηα νπνηαδήπνηε αμηνζέαην ή
δξαζηεξηφηεηα επηζπκεί θάπνηνο ζηελ Νέα Τφξθε. Έλαο απιφο, επδηάθξηηνο ηίηινο, κε ιέμεηο
θιεηδηά φπσο εηζηηήξηα, Νέα Τφξθε. Ζ ρξήζε ησλ ιέμεσλ αμηνζέαηα ή δξαζηεξηφηεηεο έγηλε
έηζη ψζηε ν ηίηινο καο λα εκθαλίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αλαγλψζηεο αλαδεηά
ηα θνξπθαία αμηνζέαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Νέα Τφξθεο.

SEO titles ζεακάησλ
Δλδεηθηηθά επηιέγνπκε ηνλ ηίηιν κηαο παξάζηαζεο Broadway ζηελ Νέα Τφξθε, ην θάληαζκα
ηεο Όπεξαο.

Eηζηηήξηα Broadway – Phantom of the Opera | Αγνξά Online | Trip4u.gr

Δδψ ν αξηζκφο ησλ ραξαθηήξσλ αλάινγα θαη κε ην ζέακα θαηαιακβάλεη έλαλ φγθν 55 - 60
ραξαθηήξσλ.
ην βαζηθφ θνκκάηη ηνπ ηίηινπ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ αξρή πεξηγξάθεηαη κε ιέμεηο θιεηδηά
πνπ ζα αλαδεηνχζε νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο.
Γίλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε έηζη ε δπλαηφηεηα λα θαηαιάβεη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα
ππάξρεη ε επηινγή αγνξάο εηζηηεξίσλ Βroadway θαη πην ζπγθεθξηκέλα αγνξά εηζηηεξίσλ γηα
ηελ παξάζηαζε Phantom of the Opera. Δπίζεο φηη έρεη ηελ δπλαηφηεηα αγνξάο ηνπ ρσξίο ηελ
αλάγθε ρξήζεο ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο ζε θάπνην site ηνπ εμσηεξηθνχ. ην ηέινο θαη πάιη
κε παχιεο, δειψλνπκε ηελ νλνκαζία ηνπ site γηα ηελ βειηίσζε ηνπ brand awareness. ε
θακία πεξίπησζε δελ ρξεζηκνπνηνχληαη παξεκθεξείο ιέμεηο φπσο ην Φάληαζκα ηεο Όπεξαο,
γηα λα κελ αμηνινγεζεί αξλεηηθά ν ηίηινο απφ ηελ Google.
Δπηπξφζζεηα παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν ηίηινο κηαο ζειίδαο, φπνπ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα
θαηαλνήζεη φηη πξφθεηηαη λα αγνξάζεη εηζηηήξηα θάπνηνπ κνπζείνπ.

Eηζηηήξηα Madame Tussauds | Μνπζεία | Αγνξά online | trip4u.gr
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6.2 Digital Marketing πξνώζεζε Trip4u.gr - Πεξίνδνο 12/6 20/9
ηελ επφκελε ελφηεηα ζα ζαο παξνπζηάζσ αλαιπηηθά, φιεο ηηο digital marketing ηαθηηθέο
πνπ αθνινχζεζα αλά ρξνληθή πεξίνδν, ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπο θαζψο θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπο.

6.2.1 Digital Marketing Σαθηηθή 12/6 – 12/7


Facebook Post 19/6 (Σεηάξηε)
Θέκα Γεκνζίεπζεο - Top παξαζηάζεηο Broadway – Κιείζηε εηζηηήξηα απφ Διιάδα /
Joytours.gr

Εικόνα 7 – Facebook post

3.014 άηνκα πξνζεγγίζηεθαλ
59 αληηδξάζεηο
65 θιηθ ζηελ δεκνζίεπζε
129 αιιειεπηδξάζεηο
3 θνηλνπνηήζεηο
36 θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν
29 θιηθ πνπ έγηλαλ ζην πεξηερφκελν ηεο δεκνζίεπζεο
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Facebook Post 28/6 (Παξαζθεπή)
Θέκα Γεκνζίεπζεο - Ματάκη: Σα 10 αμηνζέαηα πνπ δελ πξέπεη λα ράζεηε! /
Joytours.gr

Εικόνα 8 – Facebook Post

1.064 άηνκα πξνζεγγίζηεθαλ
22 αληηδξάζεηο
22 θιηθ ζηελ δεκνζίεπζε
19 θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν
3 θιηθ ζην πεξηερφκελν ηεο δεκνζίεπζεο

Newsletter – email Marketing
Σν πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη πσιήζεηο ηεο λέαο πιαηθφξκαο
κέρξη λα γίλεη γλσζηή ε επσλπκία ηεο, απνθαζίζηεθε λα εηνηκαζηεί έλα newsletter ην νπνίν
ζα πξνσζείηαη ζηνπο πειάηεο ηφζν ηνπ JoyΣours φζν θαη ζ’ απηνχο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
γξαθείσλ. Σν πειαηνιφγην ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ήηαλ εχθνια πξνζβάζηκν, ήηαλ γλσζηέο
νη

αθξηβείο εκεξνκελίεο αλαρψξεζεο ησλ ηαμηδησηψλ, νπφηε ε ζηφρεπζε ήηαλ πνιχ
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ζπγθεθξηκέλε. Ζ απφθαζε ήηαλ αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε θξάηεζε ηνπ ηαμηδηψηεο λα
ιακβάλεη email 20 εκέξεο πξηλ κε ηα δηαζέζηκα ζεάκαηα γηα ηνλ ειεχζεξν ηνπ ρξφλν.
Αξρηθά πξνηηκήζεθε ε Νέα Τφξθε θαη ην Λαο Βέγθαο, φπνπ νη ηηκέο ησλ ζεακάησλ είλαη
ηδηαίηεξα

πςειέο

θαη

ε

δηαζεζηκφηεηα

ηειεπηαίαο

ζηηγκήο

είλαη

πεξηνξηζκέλε.

Δπηθεληξσζήθακε ζηηο παξαζηάζεηο Broadway, φπνπ πξνζπαζήζακε λα βάινπκε ηνπο
πειάηεο ζην θιίκα κέζα απφ κηα κηθξή πεξίιεςε, εηθφλεο θαη απνζπάζκαηα ησλ ηαηληψλ. Οη
παξαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην newsletter φπσο θαη ζην Σrip4u.gr είλαη νη θνξπθαίεο, βάζε
πάληα ηεο θξηηηθήο ηνπ θνηλνχ. Ζ ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ ζην Broadway θπκαίλεηαη απφ 180$
έσο θαη 300$ θαη εμαληινχληαη 10 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξάζηαζεο. Οη ηηκέο πνπ
πξνηείλνπκε εκείο είλαη απφ 70€ έσο θαη 130€ θαζηζηψληαο ηνλ ηαμηδηψηε έηνηκν λα
παξαθνινπζήζεη ηελ παξάζηαζε πνπ έρεη επηιέμεη ρσξίο θαλέλα πξνβιεκαηηζκφ.
Σαπηφρξνλα πξνζηέζεθαλ θνξπθαίεο

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νπξαλνμχζηεο , πηήζε κε

ειηθφπηεξν, κνπζεία θαη ελνηθίαζε πνδειάηνπ πνπ παξφιν νη ηηκέο δελ παξνπζηάδνπλ ηφζν
κεγάιε απφθιηζε ηηκήο ζε ζχγθξηζε ησλ επίζεκσλ site, ηνπο δίλνληαη άιινπ είδνπο
δηεπθνιχλζεηο φπσο “fast pass” θαη “ skip the line” πνπ θαλνληθά έρνπλ κεγαιχηεξε ρξέσζε
εάλ ηα θιείζνπλ ηνπηθά ιχλνληαο ηνπο ηα ρέξηα.
Δπηπιένλ πξνζηέζεθε κηα ιίζηα απφ εζηηαηφξηα, θαζψο ε εχξεζε θαινχ θαγεηνχ απνηειεί
βαζηθή αλάγθε ησλ ηαμηδησηψλ. Ζ θαηεγνξία απηήλ δηεπθνιχλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα
άηνκα ησλ γθξνππ λα επηζθεθζνχλ κέξε εζηίαζεο θνληά ζην μελνδνρείν ηνπο,
εμππεξεηψληαο δηαθνξεηηθέο θνπδίλεο θαη ρξεψζεηο.
Σαπηφρξνλα γηα ηελ θάιπςε ηνπ γξαθείνπ θαη ηελ κείσζε ησλ παξαπφλσλ ππάξρεη κία
παξάγξαθνο πνπ πεξηιακβάλεη θάπνηεο ζεκεηψζεηο γηα ηα ζεάκαηα, φπσο ηελ ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή ησλ ακεξηθάλσλ αιιά θαη κία παξάγξαθν γηα ην πψο ν ηαμηδηψηεο ζα νινθιεξψζεη
ηειηθά ηελ θξάηεζε ηνπ.
Ζ δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε ηελ απνζηνιή ηνπ email φπσο αλέθεξα θαη πξνεγνπκέλσο, 20
εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηεο εθδξνκήο. Έπεηηα, 10 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε φπνηνο
ηαμηδηψηεο δελ είρε θάλεη θξάηεζε ζε θάπνην ζέακα επηδηψθνπκε ηειεθσληθή επηθνηλσλία
καδί ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δνχκε εάλ έρεη ιάβεη ην email θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ εμεγνχκε ηα
νθέιε πνπ απνθηά εάλ έρεη θιείζεη νηηδήπνηε ηνλ ελδηαθέξεη πξηλ θηάζεη ζηνλ ηειηθφ ηνπ
πξννξηζκφ.
Πξνθεηκέλνπ ηα ζπλεξγαδφκελα γξαθεία λα πξνσζνχλ θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ην email
ζηνπο πειάηεο ηνπο, πξνλνήζακε λα δίλεηαη πξνκήζεηα αλά εηζηηήξην πνπ ζα δηέζεηαλ. Οπφηε
κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνθηήζακε θαη κεηαπσιεηέο πνπ είραλ σο βαζηθφ ζθνπφ λα έρνπλ
ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο πειάηεο ηνπο.
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Δείγμα πρότυπου newsletter

ΘΔΑΜΑΣΑ JOY TOURS – Trip4u.gr

Το Joy Tours κάνει κράτηςη για εςάσ εφκολα και γριγορα κζςεισ για τα καλφτερα θεάματα τθσ Νέασ
Υόρκησ και όχι μόνο…!
Φανταςμαγορικζσ παραςτάςεισ Broadway, ειςιτιρια για τα πιο διάςθμα παρατθρθτιρια όπωσ το
One World Observatory αλλά και πτιςεισ με ελικόπτερο πάνω από το Μανχάταν!
ΠΡΗΝ ΑΠΟΦΑΗΔΣΔ, Με μεραζεηε λα εγγξαθεηηε ζην θαλαιη καο ζην Youtube γηα λα
παξαθνινπζήζεηε ην BINTEO ηεο ΔΚΓΡΟΜΖ ζαο!

ΠΑΣΗΣΕ εδώ

ΜΙΑ ΓΔΤΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΟΤ

Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςι ςασ, παρακαλώ όπωσ δθλώςετε τα κεάματα που
επικυμείτε ζωσ και τισ 14/08/2019.

Χρήςιμεσ πληροφορίεσ :

Παραςτάςεισ Broadway
Phantom of the Opera
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Η

κεγαιύηεξε

Broadway

παξάζηαζε

θαζώο

παίδεηαη

ίζσο

ηνπ

ζπλερώο κε

ηεξάζηηα επηηπρία εδώ θαη 20 ρξόληα. Η
θήκε ηνπ έρεη πάξεη κπζηθέο δηαζηάζεηο.
Σξειόο

θαη

παξακνξθσκέλνο

ζπλζέηεο

εξσηεύεηαη ηελ Κξίζηηλ, ηξαγνπδίζηξηα ηεο
Όπεξαο. Σν θάληαζκα θαηαθέξλεη λα απνκαθξύλεη ηελ βαζηθή ηξαγνπδίζηξηα, θαη ηελ ζέζε ηεο
παίξλεη ε Κξίζηηλ. Γίλεηαη κεληνξαο ηεο αζθώληαο ηξνκεξή επηξξνή πάλσ ηεο. Μέρξη πνπ
εθείλε εξσηεύεηαη έλαλ αξηζηνθξάηε θαη ην θάληαζκα μεζπά...
Γείηε απόζπαζμα !
Ηκεξνκελία: 05/09/2019, Ώξα: 20:00, Θέζειρ: Πίζσ 2νο Εμώζηεο – 71 €, Πίζσ Πιαηεία –
103€1νο Εμώζηεο Πιατλέο πίζσ ζεηξέο – 112 €, Πιατλέο Πιαηεία πίζσ ζεηξέο – 152€

Chicago
Μία παγθνζκίνπ θήκεο ηζηνξία πνπ δείρλεη
πσο ηα κέζα κπνξνύλ λα θάλνπλ ηνπο
εγθιεκαηίεο δηάζεκνπο. Έλα show κε ακέηξεηα
ηξαγνύδηα, ρνξό, ηδαδ κνπζηθή θαη πνιιή
ιάκςε. Υνξνγξαθίεο εκπλεπζκέλεο από ηνλ
Bob Fosse, ιακπεξά θνζηνύκηα θαη επηηπρίεο
όπσο ην"All That Jazz", "Cell Block Tango"
θαη "Mr. εινθάλ" ζα ζαο εθζακβώζνπλ.
Δείηε Απόζπαζκα
Ηκεξνκελία: 08/09/2019, Ώξα:19:00, Θέζεηο: 2νο Εμώζηεο πίζσ ζέζεηο - 85€, 1νο Εμώζηεο ή
Πιαηεία Πιατλέο – 100€, Πιαηεία – 128€
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Tootsie
Μηα από ηηο θαιύηεξεο παξαζηάζεηο ηνπ Broadway
κε Tony Award έξρεηαη λα ζαο δηαζθεδάζεη. Σν
κηνύδηθαι

είλαη

βαζηζκέλν

ζηελ

ακεξηθαληθή

θσκσδία ηνπ 1982 πνπ έλαο άλεξγνο εζνπνηόο γηα
λα βξεη δνπιεηά ζ' έλα ζίξηαι αλαγθάδεηαη λα
κεηακθηεζηεί ζε γπλαίθα αιιά εξσηεύεηαη ηελ
πξσηαγσλίζηξηα

ηνπ

έξγνπ.

Μελ

ράζεηε

κηα

ζξηακβεπηηθή θσκσδία, επηηπρεκέλε θαη όπσο ιέεη θαη ε Washington Post είλαη ν ληθεηήο ηνπ
Broadway.
Δείηε απόζπαζκα !
Ηκεξνκελία: 10/09/2019, Ώξα:19:30, Θέζεηο: Εμώζηεο πίζσ ζέζεηο - 77€, Εμώζηεο θέληξν ή
Πιαηεία πιατλέο πίζσ ζέζεηο – 91€, Πιαηεία Μπξνζηά ζέζεηο ή Εμώζηεο Μπξνζηά ζέζεηο 128€
Μποπεί να γίνει κπάηηζη και ζε άλλερ παπαζηάζειρ πος επιθςμείηε!

Jazz Bar

The Birdland
Είλαη no1 εκπεηξία πνπ νη πεξηζζόηεξνη ζέινπλ λα έρνπλ ζηελ Νέα Τόξθε γηα ηελ λπρηεξηλή
ηνπο δηαζθέδαζε. Αλεμαξηήησο ηνπ αλ είζηε ιάηξεο ή όρη ηεο Jazz, επηζθεθζείηε ην The
Birdland ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πξώηε 10άδα ηεο λπρηεξηλήο δσήο ηνπ Μαλράηαλ, κε live
κνπζηθή, πνηό θαη θαγεηό. Σν δσληαλό πξόγξακκα δηαξθεί πεξίπνπ 1 ώξα θαη ε παξακνλή ζαο
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ζην θέληξν θνληά ζηηο 2 ώξεο. Επηιέμηε λα ην ζπλδπάζεηε κε ην δείπλν ζαο. Οη πόξηεο αλνίγνπλ
ζηεο 19:30 θαη ηεξείηαη ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ηξαπεδηνύ ζαο !
Είζνδνο 50€ (ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ν θόξνο ησλ 7$)
Τπάξρεη ειάρηζηε θαηαλάισζε 10$(πιεξώλεηαη ηνπηθά)

Ηκεξνκελία: 07,08/09/2019, Ώξα: 20:30

Κξάηεζε ζε θνξπθαία εζηηαηόξηα ηνπ Μαλράηαλ
Σν Joytours πξαγκαηνπνηεί γηα εζάο
θξαηήζεηο ζηα θαιύηεξα εζηηαηόξηα ηεο
πόιεο. Θα βπείηε ζηο επιζςναπηόμενο
απσείο,

ιίζηα

θαη

πιεξνθνξίεο

κε

πξνηάζεηο. Εάλ έρεηε θάπνηα ηδηαίηεξε
πξνηίκεζε

κελ

δηζηάζεηε

λα

επηθνηλσλήζεηε καδί καο, πξνθεηκέλνπ λα
δνύκε εάλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θξάηεζεο.
Κόζηνο αλά θξάηεζε γηα ην ζύλνιν ησλ αηόκσλ 4€ .
αο πξνηείλνπκε νη θξαηήζεηο λα γίλνληαη γηα ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο εθδξνκήο πνπ ηνπηθά ηα
πεξηζζόηεξα εζηηαηόξηα είλαη πιήξε.

Παρατηρητήρια
One world observatory
Αλεβείηε ζηελ θνξπθή ηνπ ςειόηεξνπ θαη πην ζύγρξνλνπ νπξαλνμύζηε ηεο Νέαο Τόξθεο θαη
δήζηε κία απίζηεπηε εκπεηξία κέζα ζην πην γξήγνξν αζαλζέξ(έθπιεμε) ηνπ θόζκνπ. Δείηε όιν ην
Μαλράηαλ λα απιώλεηαη κπξνζηά ζαο κε ζέα 360° πξνο 5 πεξηνρέο ηεο Νέαο Τόξθεο θαη
επηζθεθηείηε ην εζηηαηόξην ή ην θαθέ θαζώο θαη ην ζέαηξν See Forever όπνπ πξνβάιιεηαη mini
ηαηλία!
Σηκή 34€ .
Αλ επηζπκείηε ζπγθεθξηκέλν ξαληεβνύ ρσξίο αλακνλή ζε νπξά: Σηκή 37, € γηα παηδηά (6-12
εηώλ) 32€
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Μοςζεία
Maddame Tussauds – Μοςζείο Κέπινων ομοιωμάηων
ην θέληξν ηνπ Μαλράηαλ ζηελ Times Square, 3 όξνθνη γεκάηνη κε θέξηλα νκνηώκαηα όισλ
ησλ γλσζηώλ αζηέξσλ ηνπ πνιηηηθνύ, θαιιηηερληθνύ, αζιεηηθνύ θαη ηζηνξηθνύ ρώξνπ! Μπξνπο
Γνπίιηο, Νηόλαιλη Σξακπ, Κηκ Καξληάζηαλ, Ρνκπεξη Πάηηλζνλ είλαη κόλν κεξηθνί από απηνύο.
Η είζνδνο πεξηιακβάλεη θαη fast pass πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζεηε ρξόλν. Μπνξείηε λα ην
επηζθεθηείηε όπνηα εκέξα επηζπκείηε!
Σηκή 29€, 26 € ( Παηδηά έσο 12 εηώλ)

ΠΔΡΙΗΓΗΗ ΜΔ ΔΛΙΚΟΠΣΔΡΟ !
Σν θεξαζάθη ζηελ ηνύξηα ηεο επίζθεςεο ζαο
ζην Μαλράηαλ είλαη απηή ε ππέξνρε
δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα ζαο θάλεη λα
γλσξίζεηε αθόκα θαιύηεξα απηήλ ηελ πόιε.
Η βόιηα κε ην ειηθόπηεξν πάλσ από ην
επηβιεηηθό Μαλράηαλ ζαο πξνζθέξεη κηα
βόιηα πνπ θόβεη ηελ αλάζα !
Σηκή

193

€

θαη

επηπιένλ

θόξνη

ειηθνδξνκίνπ 40$ πνπ πιεξώλνληαη ηνπηθά.
Γηα ηε θξάηεζε ζην ειηθόπηεξν, απαηηείηαη λα δειώζεηε ηα θηιά ηνπ θάζε επηβάηε.

ΒΟΛΣΑ ΜΔ ΠΟΓΗΛΑΣΟ!
έληξαι Πάξθ, ην κεγαιύηεξν δεκόζην πάξθν ηεο
Νέαο Τόξθεο, ην δηαζεκόηεξν παγθνζκίσο θαη 1 από
ηα θνξπθαία αμηνζέαηα ζην Μαλράηαλ. Πεξηθιείεηαη
από δαζηθά κνλνπάηηα, ιίκλεο γηα βαξθάδα θαη
θσηνγξαθίεο, ζηληξηβάληα, δσνινγηθό θήπν, ην
παγθάθη ησλ ςηζύξσλ, θαξνπδέι, ηνλ θήπν ηνπ
αίμπεξ,

ππαίζξηα

ζέαηξα

θαη

νλεηξεκέλα

ηεξάζηηα

ηκήκαηα

πξαζίλνπ.
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Σν πάξθν απηό δέρεηαη πάλσ από 25 εθαη. επηζθέπηεο θαη ζίγνπξα πξέπεη λα είζηε έλαο από
απηνύο!
Σηκή: 21€
εκεηώζεηο
Με βάζε ην εθάζηνηε ζέαηξν, ην JoyTours θάλεη θξάηεζε γηα εζάο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεηε
ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ηηκέο γηα ηελ αγνξά ησλ εηζηηεξίσλ ζαο. Ζ επηινγή ησλ ζέζεσλ είλαη
ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε θαιχηεξε δπλαηή ζε ζρέζε κε απηέο πνπ δίλνληαη ζην επξχ
θνηλφ, παξφια απηά δελ εμαζθαιίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. ε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο
θξάηεζεο ζαο δελ κπνξεί λα γίλεη επηζηξνθή ρξεκάησλ. Oη αλσηέξσ ηηκέο είλαη βαζηζκέλεο
ζηελ ζεκεξηλή δηαζεζηκφηεηα θαη κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία
θξάηεζεο. Oη ηηκέο απηέο πεξηιακβάλνπλ έμνδα δηαρείξηζεο θαη πξνκήζεηεο ζπλεξγαηψλ νη
νπνίεο δελ αλαγξάθνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ.

Σα εηζηηήξηα ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή! Σν γξαθείν δε θέξεη
θακία επζύλε ζε πεξίπησζε απώιεηάο ηνπο!

ΚΡΑΣΗΗ
Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε θξάηεζε ζαο ζα πξέπεη λα γίλεη θαηάζεζε ζηνπο ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο πνπ ήδε έρεηε, κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεακάησλ ζαο, κε
αηηηνινγία ζεάκαηα θαη ην νλνκαηεπψλπκν ζαο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα καο πξνσζεζεί ην
θαηαζεηήξην, καδί κε ηελ παξαθάησ θφξκα ελδηαθέξνληνο. Σν Voucher πξνζηίζεηαη ζηνλ
θάθειν πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα έγγξαθα ηεο εθδξνκήο. Καηά ηελ άθημε ζαο ζηα ζεάκαηα
ζα πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο ην voucher εηζφδνπ θαζψο θαη ην δηαβαηήξην ζαο.
Φόξκα Δλδηαθέξνληνο
Ολνκαηεπψλπκα:
Θεάκαηα:
Ζκεξνκελία:
Θέζεηο:
χλνιν αηφκσλ:
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Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
Ο πξψηνο κήλαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Trip4u.gr ήηαλ θπξίσο αλαγλσξηζηηθφο. Σν site αθφκα ήηαλ
ππφ θαηαζθεπή θαη είρε αξρίζεη λα θάλεη ηα πξψηα αλαγλσξηζηηθά βήκαηα ηνπ ζην digital
marketing. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε πξψηε πεξίνδνο πεξηειάκβαλε δχν posts ζην
Facebook θαη αληίζηνηρα άξζξα ζην blog ηνπ JoyΣours. Σν θνκκάηη ζην νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθε κεγαιχηεξε επέλδπζε ήηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ βαζηθνχ newsletter πνπ ζα
ιακβάλνπλ νη ηαμηδηψηεο ηνπ JoyΣours πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ θξάηεζε ζηα ζεάκαηα ηνπο.
Σα παξαθάησ ζηνηρεία είλαη κέζα απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ησλ Google Analytics πνπ κνπ έδσζε
πξφζβαζε ην JoyΣours.

Πίλαθαο 3 - Google Analytics

ηνλ πίλαθα 3 παξαηεξνχκε φηη πξνζειθχζακε

77 δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο νη νπνίνη

επηζθέθζεθαλ 1.314 ζειίδεο ηνπ site καο.
Οη 77 απηνί ρξήζηεο επηζθέθζεθαλ ζην ζχλνιν 238 θνξέο ην Trip4u.gr.
ε θάζε session* ν ρξήζηεο επηζθέπηεηαη θαηά κέζν φξν 5.52 ζειίδεο, αξηζκφο
ηθαλνπνηεηηθφο θαζψο δείρλεη φηη νη ρξήζηεο δελ κέλνπλ απιά ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ site
αιιά αληίζεηα επηζθέπηνληαη ηνπο πξννξηζκνχο εμεξεπλψληαο ηνπο.
Ζ κέζε δηάξθεηα επίζθεςεο θάζε επηζθέπηε είλαη 5 ιεπηά θαη 44 δεπηεξφιεπηα, ρξφλνο πνιχ
ηθαλνπνηεηηθφο ν νπνίνο θαη δείρλεη φηη θάζε επηζθέπηεο κέλεη ζε θάζε ζειίδα ζρεδφλ έλα
ιεπηφ, πνπ είλαη θαη ην ηδαληθφ.
Σν bounce rate είλαη 28.57%, ην νπνίν ζίγνπξα είλαη πνιχ ρακειφ, αθνχ απηφ απνδεηθλχεη
φηη έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ απνκαθξχλεηαη απφ ην θεληξηθφ καο site κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ
ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο καο.
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ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα δχν peak ζε επηζθέςεηο απηήο ηεο πεξηφδνπ
νθείινληαη ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ Facebook δίλνληαο κηα δπλακηθή ζηελ λέα καο ηζηνζειίδα
θαη κηα ψζεζε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λέεο δεκνζηεχζεηο γηα ηηο επφκελεο πεξηφδνπο.

Πίνακασ 4 - Google Analytics

ηνλ πίλαθα ηέζζεξα παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεζηψλ είλαη ειηθίαο 25 34 εηψλ, ην νπνίν απνηειεί θαη ην 33.50%. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη ειηθίεο 18-24 εηψλ
κε πνζνζηφ 27.50%. Σα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά είλαη αλακελφκελα θαζψο ε επηζθεςηκφηεηα
ηεο πξψηεο πεξηφδνπ πξνήιζε θπξίσο απφ Social Media πνπ αθνξνχλ θαηά βάζε απηέο ηηο
ειηθίεο. Σα πνζνζηά φζνλ αθνξά ην θχιιν ησλ ρξεζηψλ είλαη ηζνξξνπεκέλα κε ην 45.85%
λα αθνξνχλ ηηο γπλαίθεο θαη ην 54.15% λα αθνξνχλ ηνπο άληξεο. Σέινο παξαηεξνχκε φηη ην
5.49% ησλ ρξεζηψλ πξνεγνπκέλσο έρεη επηζθεθζεί ηζηνζειίδεο αζιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ,
ελψ ην 3.94% ειεθηξνληθά ήδε. Τπάξρεη θαη έλα πνζνζηφ 2.45% ην νπνίν πξνεγνπκέλσο
έρεη επηζθεθζεί ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο.

Πίνακασ 5 - Google Analytics
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Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα sessions πξνήιζαλ απφ ηνπο
ρξήζηεο πνπ έρνπλ επηζθεθζεί κία κφλν θνξά ην website καο, ην νπνίν νδήγεζε ζε 495 page
views , αιιά θαη ζηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη πξνεγνπκέλσο επηζθέθζεθαλ ηελ ηζηνζειίδα καο
26-50 θνξέο, ην νπνίν νδήγεζε ζε 257 page views κε 43 δηαθνξεηηθά sessions.

Πίνακασ 6 - Google Analytics

ε απηφλ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φπσο είλαη πνιχ ινγηθφ φηη 89 sessions θξάηεζαλ απφ 0
έσο θαη 10 δεπηεξφιεπηα νδεγψληαο ζε 117 pageviews . πκπεξαίλνπκε φηη ζε 10
δεπηεξφιεπηα νη ρξήζηεο είδαλ θάηη παξαπάλσ απφ κία ζειίδα. Δληππσζηαθφ είλαη φηη νη
ακέζσο επφκελεο δχν θαηεγνξίεο είλαη 181 - 600 sec θαη 601 - 1800 sec κε ζχλνιν 715
pageviews.

Πίνακασ 7 - Google Analytics

ηνλ πίλαθα 7 παξαηεξνχκε φηη ην site καο είλαη πην θηιηθφ ζηνλ ρξήζηε πνπ πεξηεγείηαη
κέζσ ηνπ ππνινγηζηή κε bounce rate 28.25% γηα πεξηεγεηή Chrome θαη 33.33% γηα
πεξηεγεηή Firefox. Aληίζηνηρα παξαηεξνχκε φηη ην average session duration γηα ηνπο ρξήζηεο
ηνπ ππνινγηζηή είλαη 06.18 κε 4.81 pages /session. Οη ρξήζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ην
Σrip4u.gr καο απφ ηελ θηλεηή ηνπο ζπζθεπή παξακέλνπλ κφιηο 35 δεπηεξφιεπηα , ην bounce
rate απμάλεηαη ζε 43.75% θαη νη pages/session κεηψλνληαη ζε 3.25. Απφ ηα παξαπάλσ
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πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε mobile version ηνπ Trip4u.gr ζα πξέπεη λα γίλεη πην θηιηθή
πξνο ηνλ ρξήζηε ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο.

Πίνακασ 8 - Google Analytics

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πνπ παξαζέηνπκε παξαηεξνχκε απφ πνχ πξνέξρνληαη νη επηζθέπηεο
ηνπ site καο ηνλ πξψην κήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν 43.96% έρεη παηήζεη ην url ηνπ
www.trip4u.gr απεπζείαο ή ην έρεη ζε θάπνηνπο απφ ηνπο ζειηδνδείθηεο ηνπ. Ζ αλάγθε ηνπ
ρξήζηε λα αλαδεηήζεη απεπζείαο ην site καο νδεγεί θαη ζην πην ρακειφ bounce rate, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα κφιηο ζην 21.92%.
Ζ επφκελε θαηεγνξία αθνξά ηα άηνκα πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ ηζηνζειίδα καο κέζσ ησλ
social media, ην νπνίν απνηειεί ην 26.37%. Δδψ ην bounce rate είλαη πςειφηεξν ζε ζχγθξηζε
κε θάζε άιιε θαηεγνξία κε πνζνζηφ 37.78%,

σζηφζν φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνλ

παξαπάλσ πίλαθα φζνη ηειηθά παξακέλνπλ ζην Σrip4u.gr βιέπνπλ 4.78 ζειίδεο ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα 4.14 ιεπηψλ.
Σέινο αθνινπζνχλ ηα referral πνπ είλαη κέζσ backlinks πνπ ππάξρνπλ ζην newsletter αιιά
θαη ζηα blog πνπ έρνπκε δεκνζηεχζεη αιιά θαη 10 νξγαληθέο αλαδεηήζεηο.

44
Πίνακασ 9 - Google Analytics

ην ηειεπηαίν δηάγξακκα βιέπνπκε πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο επηζθέπηνληαη θπξίσο νη
επηζθέπηεο. Παξφιν ηα λνχκεξα είλαη πνιχ ρακειά ίζσο καο δείρλνπλ θάπνηα ελδεηθηηθά
ζπκπεξάζκαηα φπσο :
Ζ Νέα Τφξθε είλαη κε δηαθνξά ν πξψηνο ζε πξνηίκεζε πξννξηζκφο πνπ επηιέγνπλ νη
επηζθέπηεο, θαζψο φινη γλσξίδνπκε πφζν δεκνθηιήο είλαη.
Σν bounce rate είλαη πνιχ ρακειφ δείρλνληαο φηη πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ.
ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ην Miami θαη ε Βαξθειψλε.
Πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε θαηεγνξία εζηηαηφξηα φπνπ απνηειεί είδνο βαζηθήο αλάγθεο
φηαλ θάπνηνο ρξήζηεο ηαμηδεχεη ζην εμσηεξηθφ, ζπγθεληξψλνληαο θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ
επηζθεπηψλ.
*Οξηζκφο

Session: Δίλαη ην ζχλνιν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ ρξήζηε πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα καο, κέζα ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν
ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ ζπλήζσο είλαη 30 ιεπηά, δειαδή εάλ έλαο ρξήζηεο έρεη αλνηρηή ηελ
ζειίδα καο, αιιά θαη γηα 30 ιεπηά δελ αιιειεπηδξάεη κε απηή, κφιηο αλαθηήζεη ηελ
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζα κεηξήζεη δεχηεξν Session. Δπίζεο ηα κεζάλπρηα εάλ έλαο ρξήζηεο
επηζθεθζεί ην site καο 23:58 θαη ζηελ ζπλέρεηα 00.02 ηφηε επίζεο ζα ππνινγηζηεί δεχηεξν
Session.

6.2.2 Marketing Σαθηηθή 13/7 – 9/8


Facebook Post 17/7 Σεηάξηε
Ζ πξψηε δεκνζίεπζε facebook πνπ δελ ζπλνδεπφηαλ απφ blog post
Θέκα Γεκνζίεπζεο - Κιείζηε ηα εηζηηήξηα ζαο γηα ην London Eye απφ
ην www.trip4u.gr/londoneye! Μελ πεξηκέλεηε ζηελ νπξά !
.
2.276 άηνκα πξνζεγγίζηεθαλ
56 αληηδξάζεηο
42 θιηθ ζηελ δεκνζίεπζε
19θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν
14 θιηθ ζην πεξηερφκελν ηεο
δεκνζίεπζεο
9 πξνβνιέο θσηνγξαθίαο

Εικόνα 9 - Facebook Post
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Facebook Post 02/08 Παξαζθεπή
Θέκα δεκνζίεπζεο Παξνπζίαζε Trip4u.gr – video
1933 άηνκα πξνζεγγίζηεθαλ
453 πξνβνιέο βίληεν 3 δεπηεξνιέπησλ
33 αληηδξάζεηο, ζρφιηα θαη
θνηλνπνηήζεηο
55 θιηθ ζηε δεκνζίεπζε
88 αιιειεπηδξάζεηο
16 θιηθ γηα λα παίμεη ην βίληεν καο
14 θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν
25 θιηθ ζην δείηε πεξηζζφηεξα

Εικόνα 10 - Facebook Post 1

Εικόνα 10 - Facebook Post

Απηήλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν νινθιήξσζα ηελ δεκηνπξγία βίληεν πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ
πιαηθφξκα Trip4u.gr, ην νπνίν καο παξνπζηάδεη ην πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη
θαη ηελ ρξεζηηθφηεηα ηνπ απαληψληαο ηαπηφρξνλα θαη ζε ελδερφκελεο εξσηήζεηο ησλ
επηζθεπηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν βίληεν πξνζηέζεθε θαη ζηελ πιαηθφξκα καο ζην πεδίν πνπ
αλαθέξεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο

γηα ην Trip4u.gr. Σαπηφρξνλα ζρεδηάζηεθαλ θάπνηεο

δεκνζηεχζεηο ζην Facebook ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ην λέν απηφ βίληεν, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζειθχζεη λένπο επηζθέπηεο.
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Σν κεγαιχηεξν κέξνο ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, αθηεξψζεθε ζηελ πξνζζήθε λέσλ
πεδίσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ JoyΣours πνπ ζα θάλνπλ ζαθή αλαθνξά ζην Trip4u.gr . Ζ
ηζηνζειίδα ηνπ Joytours έρεη αξθεηά κεγάιε επηζθεςηκφηεηα, νπφηε ε πξνζζήθε

ηνπ

Trip4u.gr, ήηαλ δεδνκέλν εμ’ αξρήο φηη ζα βνεζνχζε ζηελ βειηίσζε ηεο SEO βαζκνινγίαο
ηνπ. Ζ πξψηε πξνζζήθε έγηλε ζηελ αξρηθή ζειίδα, φπνπ πξνζηέζεθε ην παξαθάησ πεδίν.

Εικόνα 10

Παηψληαο ν επηζθέπηεο ζην “Γείηε πεξηζζφηεξα…” εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ ζειίδα φπνπ ν
ρξήζηεο, κπνξεί λα επηιέμεη ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη ζηελ ζπλέρεηα
παηψληαο ην “Κιείζηε ζέζε” λα θαηεπζπλζεί ζην Trip4u.gr αλεβάδνληαο ηελ επηζθεςηκφηεηα
θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ.

Βήκα 1

Εικόνα 11

Βήκα 2

Εικόνα 12
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ηελ

ζπλέρεηα

ζέιεζα

λα

επσθειεζψ απφ ηηο ζειίδεο κε
ηελ κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα
ζην JoyTours , νη νπνίεο είλαη
θπζηθά ε παξνπζίαζε εθδξνκψλ.
ην

ππάξρεη

Joytours.gr

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθδξνκψλ
αλά ήπεηξν. ε θάζε ήπεηξν
ππάξρνπλ

νη

αληίζηνηρεο

εθδξνκέο πνπ έρεη δηαζέζηκεο ην
γξαθείν.

Ζ

πεξηιακβάλεη

παξνπζίαζε
εηθφλεο,

ηηκέο,

video απφ ηνλ θάζε πξννξηζκφ
θαζψο

θαη

ην

αλαιπηηθφ

πξφγξακκα ηεο θάζε εθδξνκήο
αλά εκέξα. ην ζεκείν απηφ
πξνζηέζεθε άιιε κία θαηεγνξία,
ηα “ζεάκαηα”.

Παηψληαο ν

ρξήζηεο εθεί κπνξεί λα δεη ηηο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην
Trip4u.gr γηα ηνλ ειεχζεξν ηνπ
ρξφλν,
Εικόνα 13

πξνζθέξνληαο ηνπ κε

απηφλ ηνλ ηξφπν κηα αθφκα πην
νινθιεξσκέλε ππεξεζία.

Παηψληαο ζην θνπηί “Πεξηζζφηεξα” o ππνςήθηνο ηαμηδηψηεο θαηεπζχλεηαη ζηελ πιαηθφξκα
ηνπ Trip4u.gr . Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζέινπκε λα θαηαθέξνπκε είηε ν πειάηεο επηιέμεη ηελ
ππεξεζία ηεο νξγαλσκέλεο εθδξνκήο είηε ηαμηδέςεη ηειηθά κφλνο ηνπ, λα εμππεξεηεζεί
ηειηθά απφ εκάο αγνξάδνληαο θάπνηα ππεξεζία.
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Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ (πεγή Google Analytics)

ηελ δεχηεξε ρξνληθή πεξίνδν φπσο είδακε θαη παξαπάλσ έγηλαλ επηπιένλ θηλήζεηο digital
marketing, ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη εκθαλή ζηελ επφκελε ρξνληθή πεξίνδν,
σζηφζν θάπνηα κηθξά δείγκαηα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη θαη απφ απηή.

Πίνακασ 10 – Google Analytics

Αξρηθά παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 10 φηη νη λένη ρξήζηεο πνπ επηζθέθζεθαλ ην site καο
δηπιαζηάζηεθαλ, πην ζπγθεθξηκέλα απφ 77 έγηλαλ 154. Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη 13
ρξήζηεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 12/6 έσο θαη 12/7 επηζθέθζεθαλ μαλά ην site καο.
Σα sessions απμήζεθαλ απφ 238 ζε 322. Πιένλ ζε θάζε session νη ρξήζηεο επηζθέπηνληαη
6.17 ζειίδεο, λνχκεξν κεγαιχηεξν απφ ηηο 5.52 ζειίδεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα παξακνλήο ζην Σrip4u.gr παξέκεηλε πάλσ απφ ηα ηέζζεξα ιεπηά αλά
επηζθέπηε θαη ην bounce rate θπκάλζεθε ζε πνιχ ρακειά θαη πάιη επίπεδα, ζην 29.8%.
Σν peak ζε απηή ηελ πεξίνδν ήξζε 2 Απγνχζηνπ κε 19 λένπο ρξήζηεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη
ζηελ δεκνζίεπζε ζην Facebook, ε νπνία πεξηειάκβαλε έλα λέν βίληεν.
ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία απηήο ηεο πεξηφδνπ δελ ππάξρεη θακία δηαθνξνπνίεζε, φζνλ
αθνξά ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ επηζθέπηνληαη ην site καο αιιά θαη ην θχιιν ηνπ.
Σα sessions αλά session duration φπσο ηνλίζακε είλαη απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληθή πεξίνδν, σζηφζν αθνινπζνχλ αθξηβψο ηελ ίδηα θαηαλνκή.
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Πίνακασ 11 – Google Analytics

Όζνλ αθνξά ηνπο πεξηεγεηέο κέζσ ησλ νπνίσλ νη ρξήζηεο καο επηζθέπηνληαη , φπσο
βιέπνπκε απφ ηνλ πίλαθα 11, ην chrome απφ 44.95% αλέβεθε ζην 50.30. Αχμεζε εληνπίδεηαη
αθφκα ζηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην safari κε πνζνζηφ 22.16% έλαληη 16.88% .
Αληηζέησο κεηψζεθαλ νη ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ android απφ 16.88% ζε 10.78%.

Πίλαθαο 12 – Google Analytics

Όζνλ αθνξά ηελ ζπζθεπή απφ φπνπ θαη πξνήιζαλ νη επηζθέπηεο, είρακε κηα δηαθνξνπνίεζε,
θαζψο πιένλ νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο επηιέγνπλ λα καο επηζθέπηνληαη απφ ηνλ ζηαζεξφ ηνπο
ππνινγηζηή ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα πνπ νη ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ
θηλεηή ηνπο ζπζθεπή ππεξηεξνχζαλ έζησ θαη ιίγν.
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Πίνακασ 13 – Google Analytics

Ζ πην κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη ζηνλ ηξφπν απφθηεζεο επηζθεπηψλ γηα ην Trip4u.gr. Ζ
θαηεγνξία πνπ θπξηαξρεί είλαη ηα referrals. Σα λνχκεξα είλαη απνιχησο ινγηθά θαζψο εθηφο
απφ ηα newsletter πνπ ζηέιλνπκε ζηνπο ηαμηδηψηεο καο, πιένλ ππάξρεη θαη ε αλαθνξά ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ JoyTours, απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο επηζθέπηεο απφ referrals απφ
ην 18.67% ζην 53.29%. Σα social media έθεξαλ ην 17.3% ησλ επηζθεπηψλ απφ ην 26.37%
πνπ είρακε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Οη direct αλαδεηήζεηο κεηψζεθαλ απφ ην 43.95% ζην
23.95%, απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληθή πεξίνδν ππήξρε θαη ε
δηαθήκηζε ζην πεξηνδηθφ ηνπ JoyTours. Οη νξγαληθέο αλαδεηήζεηο παξέκεηλαλ ν ηειεπηαίνο
ηξφπνο απφθηεζεο πειαηψλ, σζηφζν απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο απνθηήζακε 23 άηνκα αληί
γηα 10 ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαη ζηελ πξνζαξκνγή
ηεο Google ζηελ SEO ζηξαηεγηθή καο.
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Πίνακασ 14 – Google Analytics

ηνλ πίλαθα 14 παξαηεξνχκε πνηεο ζειίδεο επηζθέπηνληαη νη ρξήζηεο ζηελ ηζηνζειίδα καο.
Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε ε Νέα Τφξθε ιακβάλεη ην 25.6% ηεο επηζθεςηκφηεηαο, πνζνζηφ
κεγαιχηεξν θαη απφ απηφ ηεο πξψηεο ζειίδαο. Απηφ νθείιεηαη φπσο αλαθέξακε θαη
πξνεγνπκέλσο φηη ε κεγαιχηεξε πεγή επηζθεπηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα
πξνήιζε απφ ηα referrals. Σν βαζηθφ καο referral είλαη ην site ηνπ JoyΣours θαη ην
πειαηνιφγην ηνπ, ην νπνίν φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη ζπγθεληξψλεη θαηά ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ηαμηδηψηεο πνπ πξφθεηηαη λα ηαμηδέςνπλ ζηελ Ακεξηθή. Γη απηφ ην ιφγν βιέπνπκε
φηη νη ηαμηδηψηεο ηνπ JoyΣours κπαίλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα, ςάρλνληαο λα βξνπλ
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν γηα απηνχο ηνπο πξννξηζκνχο. Δπίζεο
παξαηεξνχκε φηη ην ζέκα ηνπ θαγεηνχ ζηνλ εθάζηνηε πξννξηζκφ είλαη θάηη πνπ απαζρνιεί
ηνπο ηαμηδηψηεο, θέξλνληαο ηα εζηηαηφξηα ζηελ 4ε ζειίδα πξνηίκεζεο ηνπο.

6.2.3 Digital Marketing Σαθηηθή 10/8 – 20/9
ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ε δεκηνπξγία blog ηαμηδησηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζπλερίζηεθε,
θαζψο θαη ε πξνβνιή άξζξσλ ζην Facebook.
H ζεκαηνινγία ηνπο είλαη ε εμήο:
Tips γηα λα νξγαλψζεηε ην ηδαληθφ ηαμίδη! | Joytours.gr
London on a budjet. Γπξίζηε ην Λνλδίλν ρσξίο πνιιά έμνδα.

Ζ θαηαζθεπή video ζπλερίζηεθε θαζψο είρακε ηελ δεκηνπξγία δχν λέσλ κε ζεκαηνινγία ην
Λνλδίλν θαη ην Παξίζη, δχν εθ ησλ πην εκπνξηθψλ πφιεσλ ηεο Δπξψπεο.
Σίηινη Video
Παξίζη – Σα 5 θαιχηεξα ζεάκαηα! Top 5 things to do! | Trip4u.gr
Λνλδίλν – Σα 5 θαιχηεξα ζεάκαηα! Top 5 things to do! | Trip4u.gr
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Σν video γηα ην Παξίζη πξνσζήζεθε θαη ζην Facebook έρνληαο 60 αιιειεπηδξάζεηο θαη
1.404 απήρεζε.
Μάιηζηα θαη ηα δχν video πξνζηέζεθαλ θαη ζηελ ζειίδα ηνπ JoyTours , ζηηο αληίζηνηρεο
εθδξνκέο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε δήηεζε ησλ ηαμηδησηψλ γηα εηζφδνπο ζε ζεάκαηα, ζηνπο
δχν ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο.

Χζηφζν ηαπηφρξνλα κε ηα newsletters πνπ παξέκεηλαλ ε βαζηθή πεγή εζφδσλ καο, ηα video,
ηα blogs θαη νη ηηο αλαξηήζεηο ζην Facebook, απνθαζίζηεθε ε πξνψζεζε ηνπ Trip4u.gr θαη
κέζσ πιεξσκέλεο Google Addwords αιιά θαη display θακπάληαο.

Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη απφ ηνλ δηαθεκηζηηθφ ινγαξηαζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα
απφ ην Google Ads.
To budget θαζνξίζηεθε ζηα 5€ αλά εκέξα γηα ηελ display θακπάληα θαη 3€ αλά εκέξα γηα ηελ
Sem θακπάληα καο.
Κχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ Trip4u.gr θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν
επηθεληξσζήθακε ζηελ display θακπάληα. Δίρε ήδε παξαηεξεζεί φηη νη αλαδεηήζεηο ζην
Google γηα πξντφληα πνπ είλαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα καο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειή, νπφηε
ζηελ Sem ζηξαηεγηθή ζα δηλφηαλ βαξχηεηα ζηελ ζπλέρεηα. Αθνχ πξψηα πξνζηεζνχλ ζηελ
πιαηθφξκα καο πην εκπνξηθνί πξννξηζκνί πξνο ηνπο Έιιελεο ηαμηδηψηεο φπσο ε Ρψκε, ην
Παξίζη θαη ε θεληξηθή Δπξψπε.

Αλάιπζε ηαθηηθήο από ινγαξηαζκό Google Ads

Πίνακασ 15 – Google Analytics
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Πίνακασ 16 – Google Analytics

Απφ ηνπο πίλαθεο 15 θαη 16 βιέπνπκε φηη ε display ζηξαηεγηθή νδήγεζε ζε 8.274 θιηθο θαη
331.002 impressions. Σν CTR(Click Through Rate = Clicks / Impression ) πξνζαξκφζηεθε
ζην 2.5%. Σν κέζν CTR είλαη 2%, νηηδήπνηε πάλσ απφ απηφ ην λνχκεξν ζεσξείηαη
ηθαλνπνηεηηθφ. Δπνκέλσο ε θακπάληα καο ζαλ κηα πξψηε καηηά θξίλεηαη σο επηηπρεκέλε. Σν
θφζηνο αλά θιηθ είλαη ζην 0.02€ κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο λα είλαη 156,22€. Σν φξην πνπ
έρνπκε ζέζεη εμ αξρήο είλαη ηα 160€ θαη γηα ηηο δχν θακπάληεο καο.
Ζ Sem θακπάληα καο νδήγεζε ζε ζαθψο ιηγφηεξα clicks, 43, φπσο είρακε πξνβιέςεη εμ
αξρήο, κε 42 impressions, ην CTR είλαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθφ κε 10.12% θαη avg cpc 0.09€.
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θακπάληαο καο ήηαλ 3.87€ θαζψο ε αλαδήηεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θιεηδηά είλαη πεξηνξηζκέλε.

Viewable CTR: είλαη φηαλ ην ιηγφηεξν 50% κηαο display δηαθήκηζεο είλαη νξαηφ ζηελ νζφλε
ελφο ρξήζηε γηα ην ιηγφηεξν έλα δεπηεξφιεπην.
Όπσο βιέπνπκε ζην δηάγξακκα ην πνζνζηφ εδψ είλαη 3.68% θαη βάζε ηεο ινγηθήο είλαη
κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ ηνπ CTR.
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CPM(Cost Per Mile) : Δίλαη ην θφζηνο αλά 1000 impressions. 0,3€ κε 0,5€ είλαη ε κέζε
απνδεθηή ηηκή θαη απφ βιέπνπκε κε 0,47€ είκαζηε εληφο απηνχ ηνπ νξίνπ.

Πίνακασ 17– Google Analytics

ηνλ πίλαθα απηφ βιέπνπκε ηα display καο, ζε ηη είδνο/πεξηερφκελν ηζηνζειίδα εκθαλίδνληαη.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ήηαλ ζε ηζηνζειίδεο κε travel πεξηερφκελν, κε 467 θιηθο. Χζηφζν ην
κεγαιχηεξν CTR ήξζε απφ πην ζηνρεπκέλεο ηζηνζειίδεο φπσο απηέο πνπ είραλ πεξηερφκελν
Σrips to London, κε CTR 3,84%. Σν κηθξφηεξν CTR πνζνζηφ απφ φηη βιέπνπκε πξνέθπςε
απφ ηα Holiday Packages κε 2.05% θαζψο κάιινλ νη ζπγθεθξηκέλνη ηαμηδηψηεο δελ έρνπλ
ηφζν ρξφλν γηα αλαδεηήζεηο θαη επηζπκνχλ ην ηαμηδησηηθφ παθέην πνπ ζα αγνξάζνπλ λα έρεη
εμ αξρήο φιεο ηηο ππεξεζίεο- δξαζηεξηφηεηεο δηαζέζηκεο.

Πίνακασ 18 – Google Analytics
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Οη ειηθηαθέο νκάδεο κε ηα πεξηζζφηεξα clicks, φπσο ήηαλ αλακελφκελν θαη απφ ην Google
Analytics ινγαξηαζκφ καο, είλαη αξρηθά ε ειηθία απφ 25 έσο θαη 34 εηψλ κε 2.032 clicks,
58.127 impressions θαη CTR 3.5%. ην ειηθηαθφ θάζκα 35 - 44 εηψλ παξαηεξήζεθαλ 1.693
clicks, 54.635 impressions θαη ιίγν κηθξφηεξν CTR. Όπσο κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φζν
κεγαιψλνπλ νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ αλαγλσζηψλ ηφζν κεηψλεηαη θαη ην CTR , γεγνλφο πνπ
καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ην unknown θνκκάηη κε 2,15% κάιινλ ζα απεπζχλεηαη
ζε κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ δελ έρνπλ Google ινγαξηαζκφ. πλήζσο νη πην
λεαληθέο ειηθίεο είλαη απηέο πνπ ζα ςάρλνπλ ζε έλαλ ηζηφηνπν θαη ζα δνπλ ηη ηνπο
πξνζθέξνπλ νη δηαθεκίζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ
επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηφ πνπ αλαδεηνχλ εμ αξρήο.

Πίνακασ 19– Google Analytics

Aπφ ην παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ επηζθεπηψλ έρεη θάλεη
click ζηα display καο απφ ην θηλεηφ ηνπ. ην ζχλνιν είρακε 8.274 clicks θαη ηα 8.228
πξνέξρνληαη απφ θηλεηέο ζπζθεπέο.
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Πίνακασ 20– Google Analytics

Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ ζηαηηζηηθφ είλαη ζε πνηεο ζειίδεο επηιέρζεθαλ λα εκθαληζηνχλ ηα
banner καο. Κπξίσο εκθαλίζηεθαλ ζε ηζηνζειίδεο ελεκεξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Πην
αλαιπηηθά, ηα πεξηζζφηεξα clicks θαη πην ζπγθεθξηκέλα 318 ζε αξηζκφ ππήξραλ ζην
enopios.gr παξνπζηάδνληαο αθφκε πνιχ θαιφ CTR 5.79%, ζε αληίζεζε κε ην mama365.gr
πνπ

ην

πνζνζηφ

κεηψλεηαη

ζρεδφλ

ζην

κηζφ

κε

2.84%.

Αξθεηά εληππσζηαθφ είλαη ην CTR ηνπ lifo.gr κε 17.28%. Απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη
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ζαλ θίλεζε κειινληηθά είλαη λα αγνξάζνπκε ρψξν ζε site πνπ νδεγνχλ ζε πςειά CTR κε
κηθξφηεξν θφζηνο απφ φηη γίλεηαη κέζσ ηεο Google.

ρεδηαζκόο Desktop θαη Mobile Banners
Ζ πξνψζεζε ησλ

Banners φπσο

αλέθεξα θαη πξνεγνπκέλσο

έγηλε

κέζσ ηεο Google . Tα template ησλ
banners γηα ηελ Mobile θαη Desktop
version, είλαη πξνθαζνξηζκέλα απφ
ηελ

ίδηα

ηελ

Google.

Δίλαη

απαξαίηεηε ε εηζαγσγή εηθφλσλ,
ιεθηηθφ γηα ηελ επηθεθαιίδα κέρξη 30
ραξαθηήξεο θαη γηα ην θπξίσο ζψκα
ηνπ Banner κέρξη θαη 90 ραξαθηήξεο.
Δπίζεο κπνξείο λα πξνζζέζεηο ην
ινγφηππν ζνπ θαζψο θαη ρξσκαηηζκφ
ζηελ έλδεημε ηνπ button πνπ ζα

Εικόνα 14 – Desktop Banner

νδεγήζεη ηνλ ρξήζηε ζηελ ηζηνζειίδα
καο.
Γηα

εηθφλεο

εληππσζηαθνί

επηιέρζεθαλ

θαη

αλαγλσξίζηκνη

πξννξηζκνί βαζηθψλ πξντφλησλ καο,
φπσο ην Λαο Βέγθαο θαη ε Νέα
Τφξθε. Οη ηίηινη ησλ banners είλαη
μεθάζαξνη

πξνθεηκέλνπ

αλαγλψζηεο

λα

απεπζείαο

ην

ν

θαηαιαβαίλεη

αληηθείκελν

ηεο

πιαηθφξκαο καο. Δπηπιένλ ην ζήκα
ηνπ Trip4u.gr ππάξρεη παληνχ ζηα
banners καο γηα ηελ βειηίσζε ηεο
αλαγλσζηκφηεηαο ηνπ Brand καο.
Σέινο ηα ιεθηηθά πεξηγξαθήο ησλ
Banners
Εικόνα 15 – Mobile Banner

ζε

ραξαθηήξσλ
επηγξακκαηηθά

έλα

ζχλνιν

90

πεξηγξάθνπλ

ηα πξντφληα πνπ δηαζέηεη ε πιαηθφξκα καο φπσο

παξαζηάζεηο Broadway, εζηηαηφξηα βφιηεο κε ειηθφπηεξν θ.α, είηε ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί
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λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο κε ηελ θξάηεζε

εηζηηεξίσλ γηα αμηνζέαηα θαη

δξαζηεξηφηεηεο.

SEM θακπάληα

Πίνακασ 21– Google Analytics
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Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα δνχκε θαη ηελ θακπάληα SEM. ηνλ πίλαθα 21 εκθαλίδνληαη ηα
keywords πνπ έρνπκε επηιέμεη λα ζηνρεχζνπκε, αιιά θαη ην group πνπ αλήθνπλ. Απφ έξεπλα
πνπ θάλακε ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζπγθξηηηθά κε ηα πξντφληα πνπ έρεη ην
Trip4u.gr επηιέρζεθε λα επηθεληξσζνχκε ζην Broadway, ζην Madame Tussauds, ην London
Eye θαη ην NBA. Χζηφζν ην NBA μεθηλάεη απφ ηνλ Οθηψβξε, νπφηε ε ζηφρεπζε εθεί ζα
γίλεη αξγφηεξα. Οη ιέμεηο θιεηδηά κε ηα πεξηζζφηεξα clicks ήηαλ ην “καληάκ ηηζφ” κε 33
clicks θαη 327 impressions θαη ην αξθεηά θαιφ 10.09%, αιιά θαη ην “ +εηζηηήξηα +καληακ
+ηηζφ κε 5 clicks θαη 37 impressions. Οη αλαδεηήζεηο ηνπ Broadway είραλ κφλν κεξηθά
impressions, κε ηα πεξηζζφηεξα λα ηα έρεη ην “+ broadway + tickets”.

To θείκελν πνπ επηιέρζεθε
λα εκθαλίδεηαη ζην google
θαηά ηελ αλαδήηεζε ησλ
ρξεζηψλ.
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Πίνακασ 22 – Google Analytics

Δπηπξνζζέησο έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη είλαη λα κειεηήζνπκε ηηο ιέμεηο θιεηδηά
πνπ πιεθηξνιφγεζε ν ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη έλα πξντφλ πνπ ππάξρεη ζηελ
θαξηέια καο.
Πξψην ζε impressions είλαη νη ιέμεηο “Μαληάκ Σηζφ” κε 90 impressions. ηελ ζπλέρεηα
αθνινπζεί ην “Μνπζείν καληακ ηηζφ ζην ινλδίλν “ κε 45 impressions, φπσο επίζεο θαη νη
ζπλδπαζκνί “καληακ ηηζφ κνπζείν” θαη “κνπζείν καληακ ηηζφ”.
H κνλαδηθή αλαδήηεζε πνπ νδήγεζε ζε άιιν πξντφλ ήηαλ ε “παξαζηάζεηο κπξνληγαηε λεα
πφξθε”.
Tα πεξηζζφηεξα impressions θαη clicks πξνήξζαλ απφ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο κε 306
impressions θαη 33 clicks.
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Πίνακασ 23 – Google Analytics

Σα ζηαηηζηηθά πνπ αμίδεη λα αζρνιεζνχκε είλαη απφ πην κέζν πξνήιζαλ νη επηζθέπηεο ηνπ
ηζηφηνπνπ καο.
Όπσο βιέπνπκε εμαηηίαο ηεο ζηφρεπζεο καο, ζηα displays θαη ζην SEM, ε απφθηεζε user
κέζσ social media πεξηνξίζηεθε ζηα ελληά άηνκα απφ ηα 29 ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα.
Σα direct άηνκα απμήζεθαλ ζε 61 απφ 40. Πνιχ εληππσζηαθή είλαη ε αχμεζε ζηα referral
site, πνπ είλαη απνθιεηζηηθά ην JoyTours φπνπ απφ 89 άηνκα απμήζεθαλ ζε 196. Απηήλ ηελ
πεξίνδν έρνπλ πξνζηεζεί δχν λέεο θαηεγνξίεο display/banner κε 1.715 άηνκα θαζψο θαη paid
search κε 39 άηνκα. Όπσο είλαη απνιχησο ινγηθφ ην κεγαιχηεξν bounce rate εκθαλίδεηαη
ζηα display κε 88.98% θαη ζην paid search κε 81.4%. Οη ρξήζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ην
Trip4u.gr απφ ην JoyTours παξνπζηάδνπλ bounce rate κφιηο 29.18%. Απηφ ην λνχκεξν καο
βάδεη ζε ζθέςεηο πξνθεηκέλνπ ην trip4u.gr λα πξνζηεζεί θαη ζε άιια ζπλεξγαδφκελα site
ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ.
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Πίνακασ 24 – Google Analytics

Έλα report πνπ πξέπεη λα κειεηήζνπκε κηαο θαη ην δείγκα καο απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη
αξθεηά κεγάιν είλαη ε πνξεία πνπ αθνινπζεί ν ηαμηδηψηεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ μεθηλά λα
πεξηεγείηαη ζην site καο.
Ζ πην ζπλεζηζκέλε δηαδξνκή κέζα ζην Σrip4u.gr είλαη ε




Homepage (2.100 άηνκα) -> new York( 69 άηνκα ) -> NBA (11 άηνκα ) -> new
York (27 άηνκα )
Δπίζεο κηα δηαθνξεηηθή δηαδξνκή κε άιιε έλαξμε απφ ην homepage είλαη ε εμήο:
New York (147 άηνκα ) -> phantom of the opera (17 άηνκα ) ή nba ( 15 άηνκα ) ->
new York (61 άηνκα) -> empire state building ( 8 άηνκα ) ή Chicago ( 8 άηνκα )

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηελ πνξεία ησλ επηζθεπηψλ ζην Σrip4u.gr, νη ζειίδεο κε ηελ
κεγαιχηεξε απήρεζε είλαη ε Νέα Τφξθε, νη παξαζηάζεηο Broadway θαζψο θαη ην NBA.
Eπίζεο απφ ηνπο ππφινηπνπο πξννξηζκνχο πνπ έρνπλ πξνζηεζεί ε Βαξθειψλε θαη ην Las
Vegas είλαη απηνί πνπ μερσξίδνπλ.
Όπσο ζα αλαιχζνπκε θαη παξαθάησ ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απφ απηφλ ηνλ κήλα
αξρίδνπλ λα γίλνληαη νξαηά ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο digital marketing ζηξαηεγηθήο καο.
Δίλαη απνιχησο ινγηθφ λα ρξεηάδεηαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα έξεπλαο θαη αλαδήηεζεο
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην απνδνηηθή ε ζηξαηεγηθή καο.
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Αμηνιόγεζε ζηξαηεγηθήο από Google Analytics

Πίνακασ 25 – Google Analytics

Απηήλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν ιφγσ θαη ηεο πιεξσκέλεο καο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν,
έρνληαο σο θχξην ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ Brand Name καο είρακε θαη εληππσζηαθή άλνδν
ζηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ Trip4u.gr.
Δίρακε 2.036 ρξήζηεο εθ ησλ νπνίσλ νη 21 ήηαλ λένη. Όπσο βιέπνπκε επεηδή πξφθεηηαη γηα
άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη

λα αγνξάζνπλ θάηη απφ ην Trip4u.gr , ην average duration

κεηψζεθε αξθεηά απφ ηα 5 ιεπηά ζην 01.07. Δπίζεο ην Bounce Rate απφ ην 29.81% έθηαζε
ζην 79.36% θαη είλαη ίζσο θάηη ην νπνίν πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη, θαζψο ην ηδαληθφ
είλαη πεξίπνπ ζην 60%. Απηήλ ηελ ζηηγκή ην ζπλνιηθφ bounce rate ηνπ Trip4u.gr είλαη ζην
68%. Ο θάζε ρξήζηεο επηζθέπηεηαη κφιηο 2.12 ζειίδεο αλά session, αληί γηα έμη πνπ ήηαλ ηηο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.
Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θχινπ, ειηθηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ παξέκεηλαλ ζηαζεξά.

πκπέξαζκα
Όπσο βιέπνπκε ζην δηάζηεκα απηψλ ησλ ηξηψλ κελψλ, φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηνπ Digital
Marketing έγηλε κηα πξνζπάζεηα δνθηκήο φζν ην δπλαηφλ πην πνιιψλ κέζσλ πξνψζεζεο
πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ θαζελφο μερσξηζηά. Γεκηνπξγήζακε κε
ηελ βνήζεηα ησλ ζπλαδέιθσλ βίληεν πξνψζεζεο ηεο πιαηθφξκαο θαη ησλ πξντφλησλ καο,
μεθηλήζακε ηελ SEO ζηξαηεγηθή καο κε ηελ βνήζεηα/ρξεκαηνδφηεζε ηνπ JoyΣours,
αζρνιεζήθακε κε ηελ SEM ζηξαηεγηθή, Google Addwords θαη Display Marketing,
δεκηνπξγήζακε email πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζε ηαμηδηψηεο θαη ηαμηδησηηθά γξαθεία,
πξνζζέζακε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο λέαο πιαηθφξκαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ JoyΣours,
δεκηνπξγήζακε blogs ηαμηδησηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζπκβνπιψλ αιιά θαη επηπιένλ θάλακε
δεκνζηεχζεηο ζηνλ ινγαξηαζκφ Facebook ηνπ JoyΣours. Σα απνηειέζκαηα φπσο είδακε
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δηαθέξνπλ αλά πεξίνδν θαη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ πεξεηαίξσ πξνψζεζε ηνπ
Trip4u.gr ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνινπζεί.
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7
7.1 Οικονομικά αποηελέζμαηα Trip4u.gr
Ο πξψηνο ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηνπ Σrip4u.gr είλαη αλαγλσξηζηηθφο. Χζηφζν καδί κε ηελ
δηεχζπλζε

ηνπ

γξαθείνπ

απνθαζίζακε

λα

θάλνπκε

θάπνηεο

θηλήζεηο

γηα

λα

ρξεκαηνδνηήζνπκε εμ αξρήο απηήλ ηελ λέα πξνζπάζεηα. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε
απνθαζίζακε , κέζσ ησλ newsletters, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη πξνεγνπκέλσο λα
ζηξαθνχκε ζην πειαηνιφγην πνπ ήηαλ ήδε έηνηκν λα ηαμηδέςεη είηε κε ην JoyTours, είηε
κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πξαθηνξείσλ.
Όπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ απηή ε θίλεζε πξνο ην παξψλ απνδεηθλχεηαη αξθεηή φρη κφλν
ηειηθά γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί ην Trip4u.gr, αιιά ηνπο πξψηνπο ηξείο κήλεο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ, έρνπλ ήδε θαιπθζεί ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα φιε ηελ ρξνληά θαη ηαπηφρξνλα
ππάξρεη θαη νηθνλνκηθφ φθεινο.
Γηα θάζε ζέακα πνπ δηλφηαλ ζηνπο ηαμηδηψηεο καο, γίλεηαη θαλνληθά θαηαγξαθή ησλ email,
ηεο δηεχζπλζεο ησλ ηαμηδησηψλ, πνην ζέακα έρνπλ επηιέμεη, πνηα εκεξνκελία έγηλε ε θίλεζε
ηεο αγνξάο ηνπ, πφζν ην αγνξάζακε απφ ηνλ πξνκεζεπηή καο, πνηα ήηαλ ε ηειηθή ηηκή
πψιεζεο θαζψο θαη αλ ε αγνξά έγηλε κέζσ ζχζηαζεο απφ ηαμηδησηηθφ γξαθείν ή απεπζείαο
απφ ηελ πιαηθφξκα καο, φια απηά ηα δεδνκέλα βνεζνχλ ην JoyTours λα βγάιεη θάπνηα
ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο λέαο πιαηθφξκαο.
Παξαθάησ κε ηελ βνήζεηα δηαγξακκάησλ ζα δνχκε ηελ πνξεία ηνπ Trip4u.gr ηνπο πξψηνπο
ηξεηο κήλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.





Έσο θαη 25/9/2019 πνπ έγηλε ε ηειεπηαία θαηαγξαθή, ν ζπλνιηθφο ηδίξνο ησλ
πσιήζεσλ καο έθζαζε ηηο 96.029,29€ .
Πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπκε εκείο ηα ζπγθεθξηκέλα ζεάκαηα δαπαλήζακε
81.239,30€
Σα ζπλνιηθά θέξδε είλαη 14.789,99€ ζε δηάζηεκα 3.5 κελψλ.
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Γηάζηεκα 12/6 έσο θαη 12/7

Αγνξά

21.090,53€

Πψιεζε

24.923€

Κέξδνο

3.832,47€



Γηάζηεκα απφ 13/7 έσο θαη 9/8

Αγνξά

21.749,14€

Πψιεζε

25.556€

Κέξδνο

3.806.86€



Γηάζηεκα απφ 10/8 έσο θαη 25/9

Αγνξά

38.382,79€

Πψιεζε

45.526,29€

Κέξδνο

7.143,5€

Ζ πεξίνδνο πνπ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε πιαηθφξκα καο είλαη άθξσο ηνπξηζηηθή. Δίλαη
απνιχησο ινγηθφ λα ππάξρεη απμεκέλε θίλεζε. Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαθξίλνπκε
πφζεο θηλήζεηο αγνξψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκεξεζίσο απφ ηνπο ηαμηδηψηεο ηελ πεξίνδν ηνπ
θαινθαηξηνχ. Παξαηεξνχκε φηη ε πιαηθφξκα καο μεθίλεζε απεπζείαο λα δνπιεχεη απφ ην
πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηνπο ηαμηδηψηεο ηνπ γξαθείνπ. Παξφιν πνπ είρα ζρεδφλ
νινθιεξψζεη ηελ SEO ζηξαηεγηθή, πάληα φπσο γλσξίδνπκε ην Google ρξεηάδεηαη θάπνην
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα πξνζαξκνζηεί.
Σν peak πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 5/7 νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη εθείλε ηελ πεξίνδν ην
JoyTours

έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία κε έλαλ κεγάιν ζχιινγν 120 αηφκσλ, νη νπνίνη ζα

ηαμίδεπαλ ζηελ Νέα Τφξθε, ηελ Οπάζηγθηνλ θαη ηνπο θαηαξξάθηεο Νηαγάξα.
Δπηθεληξσζήθακε ζηελ πψιεζε ζεακάησλ θαη εζηηαηνξίσλ ζηνπο ηαμηδηψηεο καο, πνπ ζα
ηνπο εμνηθνλνκνχζαλ πνιχηηκν ρξφλν απφ ηελ εθδξνκή αιιά θαη ρξήκαηα. Οη πσιήζεηο
εθείλνπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 3/7 έσο θαη 15/7 νθείινληαη ζε απηήλ ηελ
αλαρψξεζε.

67



Απφ 13/7 έσο θαη 9/8 παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πιένλ κηα ζηαζεξή θαη απμεκέλε
θίλεζε ησλ ζεακάησλ, θαζψο ν Αχγνπζηνο είλαη ν κήλαο πνπ νη πεξηζζφηεξνη
Έιιελεο ηαμηδηψηεο επηιέγνπλ λα ηαμηδέςνπλ.
Μάιηζηα απηφλ ηνλ κήλα εκθαλίδνληαη θαη νη πξψηνη ηαμηδηψηεο νη νπνίνη επηιέγνπλ
λα καο θαιέζνπλ ζηνλ ηειέθσλν, εμαηηίαο ηεο επίζθεςεο ηνπο απεπζείαο ζηελ
πιαηθφξκα καο. Δίρακε ζην ζχλνιν 20 θηλήζεηο απεπζείαο απφ ην trip4u.gr νη νπνίεο
κε ηελ ζεηξά ηνπο απέθεξαλ ηδίξν 991€.



Απφ 9/8 έσο θαη ηηο αξρέο επηέκβξε ε θίλεζε πιένλ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ζε
ζηαζεξφ ξπζκφ, θαζψο νη ηαμηδηψηεο ηνλ Αχγνπζην ζε έλα κεγάιν βαζκφ επηιέγνπλ
θπξίσο ειιεληθνχο πξννξηζκνχο, ελψ ηνλ επηέκβξε ην εμσηεξηθφ ππεξηζρχεη ζηηο
πξνηηκήζεηο ηνπο. Όηαλ θάπνηνο πειάηεο αγνξάδεη κηα ππεξεζία απφ ην Trip4u.gr ,
πάληα ππνινγίδνπκε φηη ην ηαμίδη ηνπ ζα είλαη κεηά απφ 10 έσο θαη 20 εκέξεο.
Σελ πεξίνδν απηή κε ηελ πην έληνλε ζηξαηεγηθή marketing άξρηζαλ λα είλαη νξαηέο
θηλήζεηο ησλ ηαμηδησηψλ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηαμηδησηηθά γξαθεία.
Πιένλ έρνπκε 85 απεπζείαο θηλήζεηο απφ ηελ πιαηθφξκα καο, κε ηνλ ζπλνιηθφ ηδίξν
λα απμάλεηαη ζηηο 6.081€.
Μάιηζηα 2/9, 13/9, 17/9 είλαη νη πξψηεο εκεξνκελίεο πνπ ε πιαηθφξκα καο είρε
κεγαιχηεξν ηδίξν απφ ηνπο ηαμηδηψηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κεκνλσκέλα ζε ζρέζε κε
ηνπο ηαμηδηψηεο πνπ επηιέγνπλ λα ηαμηδέςνπλ κε ηαμηδησηηθφ γξαθείν.



ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε δηαθήκηζε καο κε πιεξσκή ζηακάηεζε
ζθνπίκσο γηα πξψηε θνξά αξρέο επηεκβξίνπ, θαζψο ε πεξίνδνο Οθησβξίνπ θαη
Ννεκβξίνπ, παξαδνζηαθά δελ απνηεινχλ κήλεο πνπ νη Έιιελεο επηιέγνπλ λα
ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθφ. Οπζηαζηηθά απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπκε ζθνπφ λα
δνπιέςνπκε κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο καο, κε λέα πξντφληα θαη
πξννξηζκνχο, λα επηθεληξσζνχκε ζηελ πψιεζε κέζσ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ θαη
κέζα Ννεκβξίνπ λα είκαζηε έηνηκνη λα ππνδερηνχκε ηελ ηαμηδησηηθή πεξίνδν ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ πνπ πάληα είλαη ηδηαίηεξα έληνλε γηα ηνπο Έιιελεο ηαμηδηψηεο.



Δπηπιένλ ν πίλαθαο 26 καο δείρλεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Διιήλσλ ηαμηδησηψλ, απφ ηηο
αξρηθέο ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη ε πιαηθφξκα καο.

Πίνακασ 26
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Όπσο παξαηεξνχκε κηα παξάζηαζε Broadway είλαη θάηη πνπ κνλνπσιεί ην
ελδηαθέξνλ ηνπο , πιεζηάδνληαο ηα 450 εηζηηήξηα, απφ ηα 1553 πνπ δηέζεζε ζην
ζχλνιν ε πιαηθφξκα καο. Σν παξαπάλσ καο δείρλεη φηη πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε
ζε αληίζηνηρα event, φπσο ηα ζέαηξα ζην Λνλδίλν, ην καχξν ζέαηξν ζηελ Πξάγα ή ηα
αθξνβαηηθά show ζην Λαο Βέγθαο. Δπίζεο ε επίζθεςε ζηνπο νπξαλνμχζηεο One
world observatory θαη Top of the Rock, είλαη δχν αθφκα αμηνζέαηα πνπ
κνλνπψιεζαλ ηνλ ελδηαθέξνλ ησλ ηαμηδησηψλ.
Απφ απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ηαμηδηψηεο ρξεηάδνληαη εηζηηήξηα γηα ηα πην
δεκνθηιή αμηνζέαηα ηνπ θάζε πξννξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκνχλ ρξφλν απφ
ηηο κεγάιεο νπξέο. ην ζρέδην καο είλαη φηη ηα θπξηφηεξα αμηνζέαηα φπσο ν πχξγνο
ηνπ Άηθει, ην Big Ben, ε Sagrada Familla ή ην London Eye επίζεο ζα πξέπεη λα
πξνζηεζνχλ ζηελ πιαηθφξκα καο.


Άιινο έλαο ηνκέαο πνπ πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ησλ ηαμηδησηψλ είλαη νη
πξνηάζεηο καο γηα ηα εζηηαηφξηα. Δδψ παξαηεξήζακε φηη νη πειάηεο καο
αηζζάλνληαη ηεξάζηηα αλαζθάιεηα γηα ην θαγεηφ ηνπο, ζην εμσηεξηθφ. Δίλαη έλαο
ηνκέαο πνπ ε πιαηθφξκα καο είλαη πνιχ εχθνιν αλαπηπρζεί, θαζψο πιένλ
γλσξίδνληαο πνπ είλαη ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο θάζε πφιεο αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ
κε ηζηνζειίδεο φπσο ην Σripadvisor αιιά θαη ησλ θξηηηθψλ ηεο Google κπνξεί λα
δεκηνπξγεζεί κία ιίζηα γηα ηνλ θάζε πξννξηζκφ, κε ηδηαίηεξε αζθάιεηα γηα εκάο , ε
νπνία ζα θαιχπηεη φιεο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηαμηδησηψλ, ζρεηηθά κε ηα ρξήκαηα πνπ
ζα ζέινπλ λα δηαζέζνπλ, ηηο γεχζεηο πνπ ζα ζέιεη λα δνθηκάζνπλ, αιιά θαη ην
πεξηβάιινλ πνπ επηζπκνχλ.



ηηο ζθέςεηο καο γηα ην άκεζν κέιινλ είλαη ε πξνζζήθε αζιεηηθψλ event πνπ
πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, φπσο είλαη ηα εηζηηήξηα NBA,
αγψλεο πνδνζθαίξνπ θαη επίζθεςε ζε tour πνδνζθαηξηθψλ γεπέδσλ, εηζηηήξηα γηα
αγψλεο formoula 1 αιιά θαη tennis. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζέινπκε λα πξνζειθχζνπκε
θαη άιιν έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θνηλνχ πνπ επηιέγεη λα ηαμηδέςεη ζην εμσηεξηθφ,
πξνηείλνληαο ηνπ ηαπηφρξνλα θαη άιιεο ππεξεζίεο πνπ έρνπκε εηνηκάζεη γηα ηνπο
εθάζηνηε πξννξηζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπκε ηνλ ηδίξν καο.



Δπίζεο απφ πξφζθαην επαγγεικαηηθφ κνπ ηαμίδη ζηελ Αζία, παξαηήξεζα φηη ηα
ειιεληθά ηαμηδησηηθά γξαθεία, θάλνπλ θξαηήζεηο ζηνπο ηαμηδηψηεο κφλν γηα
αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, μελνδνρεία θαη κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην,
πξνηξέπνληαο ηνπο γηα ηπρφλ δξαζηεξηφηεηεο ή κνλνήκεξεο εθδξνκέο λα ηηο
επηιέγνπλ ηνπηθά θαζψο είλαη πην νηθνλνκηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νπζηαζηηθά ηα
ηαμηδησηηθά γξαθεία ζέινπλ λα απαιιαγνχλ απφ ηελ επζχλε φισλ απηψλ ησλ
γλψζεσλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ γηα φινπο ηνπο
πξννξηζκνχο ηεο Αζίαο. Δκείο ήδε έρνπκε θάλεη ηηο επαθέο καο κε πξνκεζεπηέο θαη
ζα αξρίζνπκε λα δηαζέηνπκε πξντφληα ζηελ πιαηθφξκα καο απφ απηήλ ηελ Ήπεηξν,
φπνπ ζεσξνχκε φηη ππάξρεη ηεξάζηην πεξηζψξην θέξδνπο γηα ην Σrip4u.gr.
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Πίνακασ 27



Mε ην δηάγξακκα ησλ θηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε αλά εκέξα, κφιηο
νινθιεξσζεί ε ρξνληά, ζα είλαη ν πην αζθαιήο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ λα
θαηαλνήζνπκε ηηο αλάγθεο καο γηα επηπιένλ πξνζσπηθφ θαη γηα λα πξνηείλνπκε
ζηνπο ππαιιήινπο πηζαλέο δηαζέζηκεο εκεξνκελίεο γηα άδεηεο.

7.2 πλνιηθά Απνηειέζκαηα Σrip4u.gr

Πίνακασ 28 – Συγκεντρωτικά Αποτελέςματα



Aπφ ηνλ πξψην ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα, παξαηεξνχκε φηη νη Users θαζψο θαη νη New
Users θάζε πεξηφδνπ αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε Google
αξρηθά ρξεηάδεηαη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αιιαγέο ησλ
ηζηνζειίδσλ καο αιιά θαη ηεο λέαο καο πιαηθφξκαο. Δπίζεο απφ ηελ κία πεξίνδν
ζηελ άιιε, πξνζηίζεληαη θαη λέα Digital Marketing κέζα δηαθήκηζεο, φπσο ηα
blogs, ην YouTube, ηα referrals απφ άιιεο ηζηνζειίδεο, νπφηε είλαη ινγηθφ λα
απμάλνληαη νη ζπλνιηθνί ρξήζηεο.



Σν ηδαληθφ Pages/Session φπσο αλαθέξεη θαη ε ίδηα ε Google είλαη ηξεηο κε ηέζζεξηο
ζειίδεο αλά επίζθεςε κε δηάξθεηα 1:30 κε 2 ιεπηά. Παξαηεξνχκε ηνπο πξψηνπο δχν
κήλεο νη πξνζδνθίεο μεπεξάζηεθαλ, θαζψο ν θάζε ρξήζηεο επηζθέπηνληαλ πάλσ απφ
πέληε ζειίδεο ηελ θνξά κε Avg Session Duration λα είλαη εληφο ησλ αλεθηψλ νξίσλ
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ηνπ 0:40 κε 01:00 αλά ζειίδα. ηελ ηειεπηαία πεξίνδν είλαη ινγηθφ ηα λνχκεξα απηά
λα κεησζνχλ θαζψο επηθεληξσζήθακε θπξίσο ζηελ πξνβνιή ηνπ ζήκαηνο καο κέζσ
ησλ banners, νπφηε ν θάζε επηζθέπηεο δελ είρε σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ θαηά ηελ
είζνδν ηνπ λα αγνξάζεη θάπνηα ππεξεζία αιιά απιά λα πεξηεγεζεί. Οη Pages/Session
κεηψζεθαλ ζε θάηη παξαπάλσ απφ 2 ζειίδεο κε 0:30 ρξφλν αλά ζειίδα. Μειινληηθά
ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ πιεξσκέλε αλαδήηεζε, εθεί νη ρξήζηεο πξαγκαηηθά ζα
ελδηαθέξνληαη λα αγνξάζνπλ θάπνην ηαμηδησηηθφ πξντφλ θαη ηα λνχκεξα καο
ππνινγίδνπκε λα είλαη θνληά ζηνπο κέζνπο φξνπο φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ.


Όζνλ αθνξά ην Bounce Rate φπσο αλαθέξεη ε ίδηα ε Google, ην ηδαληθφ είλαη κεηαμχ
26% κε 40%. Ο κέζνο φξνο είλαη 41% κε 55% θαη νηηδήπνηε πάλσ απφ απηφ ην
πνζνζηφ ζεκαίλεη φηη ε ηζηνζειίδα καο ρξεηάδεηαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, θαζψο ε
αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ καο δελ είλαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν πνπ αλαδεηνχλ
νη ρξήζηεο. ηελ δηθή καο πεξίπησζε ηηο πξψηεο δχν πεξηφδνπο ην Bounce Rate είλαη
ζην 29% πνπ είλαη ηδαληθφ. Σελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν, ιφγσ ηεο ηαθηηθήο καο λα
πξνσζήζνπκε πξσηίζησο ην brand name παξά ηηο πσιήζεηο καο, θαζψο νη
αλαδεηήζεηο ιέμεσλ θιεηδηά εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ρακειή, νδήγεζε ην Bounce
Rate ζην 80%. εκαληηθφ ξφιν ζηελ πηψζε ηεο παξακνλήο ησλ ρξεζηψλ ζηελ
πιαηθφξκα καο, είλαη ε πξνηίκεζε ηνπο λα θιηθάξνπλ ηα Βanners απφ ηελ θηλεηή
ηνπο ζπζθεπή, πνπ πάληα έρεη ρακειφηεξν ρξφλν παξακνλήο αλά ζειίδα.
χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζπγθεληξσηηθά λνχκεξα ηεο ζειίδαο ην Bounce Rate έρεη
κεησζεί ζην 67% θαη ζεσξψ φηη ζην άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα είλαη εληφο ησλ
αλεθηψλ νξίσλ 45% κε 55%.



Οη πσιήζεηο καο ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο παξνπζηάδνπλ ζπλερψο άλνδν, απφξξνηα
θαη ησλ απμαλφκελσλ επηζθεπηψλ. Ο ζπλνιηθφο ηδίξνο έθηαζε ηηο 92.000€ πνπ ήηαλ
αξρηθά ν ζηφρνο πνπ είρακε ζέζεη γηα ην πξψην εμάκελν ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο
πιαηθφξκαο.

Πίνακασ 29 – Συγκεντρωτικά Αποτελέςματα

ηνλ πίλαθα απηφ παξαηεξνχκε φηη ηηο πξψηεο δχν πεξηφδνπο ηα λνχκεξα είλαη ζρεηηθά
ηζνξξνπεκέλα φζνλ αθνξά ηνπο ρξήζηεο πνπ πξνηίκεζαλ γηα ηελ πεξηήγεζε ηνπο ην desktop
ή ηελ θηλεηή ηνπο ζπζθεπή. Χζηφζν κε ηελ Display θακπάληα ε θηλεηή ζπζθεπή ησλ
ρξεζηψλ έγηλε ν θχξηνο ηξφπνο επίζθεςεο ηεο πιαηθφξκαο κε 87.46% έλαληη 10.35% πνπ
είλαη απφ ζηαζεξφ ππνινγηζηή. Σέινο βιέπνπκε φηη ε Display θακπάληα, επεξέαζε ζπλνιηθά
ηνλ ηξφπν πνπ απνθηήζακε ηνπο επηζθέπηεο καο, θαζψο κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή ηα referrals,
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δειαδή ε ηζηνζειίδα ηνπ JoyTours πξνεγνχηαλ. Σν direct πνζνζηφ είλαη ην ηξίην ζηελ ζεηξά
θαζψο πνιινί πειάηεο πνπ επηζθέπηνληαη ην γξαθείν καο δέρνληαη ηηο πξνηξνπέο ησλ
ζπλαδέιθσλ γηα λα δνπλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν εθηφο απφ ηα
νξγαλσκέλα παθέηα εθδξνκψλ.
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8
Πεπιγπαθή νέων καθηκόνηων
Πξηλ ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε, εξγαδφκνπλ ζαλ ηαμηδησηηθφο ζχκβνπινο ζην ηκήκα
εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ πξνο ηελ Ακεξηθή. ηελ ζπλέρεηα ελεκέξσζα ηνλ εξγνδφηε κνπ γηα
ηελ δπλαηφηεηα πνπ κνπ έδηλε ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ λα ζπλδπάζσ ηελ
πξαθηηθή κνπ άζθεζε κε ηνλ εξγαζηαθφ κνπ πεξηβάιινλ. Ο εξγνδφηεο θαη ηδηνθηήηεο ηνπ
ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ JoyTours κε πξνέηξεςε ηαπηφρξνλα κε ηελ ηδηφηεηα κνπ σο
ηαμηδησηηθφο ζχκβνπινο, κε πεξηνξηζκέλν ρξφλν βέβαηα, λα αλαιάβσ φιεο ηηο απαξαίηεηεο
δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ ε ηδέα ηνπ Trip4u.gr λα πινπνηεζεί θαη λα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί
ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηκν ζηάδην απφ ηηο αξρέο Ηνπλίνπ.
Μνπ αλέζεζε νινθιεξσηηθά ηελ πινπνίεζε ηνπ Project ηνπ Trip4u.gr. ηελ λέα κνπ
θαζήθνληα έπξεπε μαθληθά λα έρσ πην δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο, λα επηιέμσ ην
θαηαιιειφηεξν πξνζσπηθφ, λα εθπαηδεπηεί, λα είκαη ππεχζπλνο έηζη ψζηε ην ηκήκα λα
ιεηηνπξγεί νκαιά, λα θαηαζθεπάζσ απφ ηελ αξρή ηελ ηζηνζειίδα, λα αλαιάβσ ηελ
πξνψζεζε ηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα θαηαθέξσ κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα
ηελ θάλσ επηθεξδή γηα ην JoyTours.
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9
Έπγα, δπαζηηπιόηηηερ και ππογπαμμαηιζμόρ
Με ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ JoyTours εηνηκάζακε έλα ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα έπξεπε λα ηεξείηαη
αλά κήλα, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ζσζηά απνηειέζκαηα. Αο δνχκε αλά κήλα ηηο θχξηεο
αξκνδηφηεηεο κνπ.
Start
Days
Task
Date
Complete
Kαηαζθεπή Ηζηνζειίδαο Trip4u.gr
1/5/19
Καηαζθεπή Λνγνηχπνπ
1/5/2019
πλεληεχμεηο
Πξφζιεςε
Πξνζσπηθνχ
6/5/2019
Δχξεζε Πξνηφλησλ
1/5/2019
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
3/6/2019
Digital Marketing ηαθηηθή
3/6/2019
Γεκηνπξγία Βίληεν - Παξνπζίαζεο
17/6/2019
Δμππεξέηεζε Πειαηψλ
1-Ηνπλ

to
Stop Date
29
15

29/5/2019
15/5/2019

11
124
10
93
10
25

16/5/2019
1/9/2019
12/6/2019
3/9/19
26/6/2019
25/6/2019

Πίνακασ 29 – Εργαςίεσ Trip4u.gr

Gantt Chart Δξγαζηώλ
Kαηαζθεπή Ιζηνζειίδαο …
πλεληεύμεηο - Πξόζιεςε…
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ
Γεκηνπξγία Βίληεν -…

Days to Complete

Πίνακασ 30 – Gantt Chart Εργαςιών
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Μάηνο
Ξεθίλεζαλ νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη έηνηκε ε πιαηθφξκα ηνπ Trip4u.gr.
Aξρηθά έπξεπε λα νινθιεξσζεί ε λέα ηζηνζειίδα. Ήκνπλ ήδε ελήκεξνο γηα ηηο δπλαηφηεηεο
πνπ κνπ παξείρε ην site θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ Wix, νπφηε θαη κε ηελ βνήζεηα
ελεκεξσηηθψλ βίληεν, μεθίλεζα λα εηνηκάδσ ηελ βαζηθή δνκή ηεο γηα ηνπο πξψηνπο δχν
πξννξηζκνχο, ηελ Νέα Τφξθε θαη ην Λαο Βέγθαο. Μία δηαδηθαζία πνπ ζίγνπξα επεδίσμα
πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζσ λα απαζρνινχκε απνθιεηζηηθά κε ηελ πψιεζε νξγαλσκέλσλ
παθέησλ εθδξνκψλ. Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο ηζηνζειίδαο κε απαζρνινχκε ηνπιάρηζηνλ
δχν ψξεο θαζεκεξηλά, αιιά θαη ηα αββαηνθχξηαθα, ζηνλ ειεχζεξν κνπ ρξφλν.
Σαπηφρξνλα έπξεπε

λα μεθηλήζσ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ινγνηχπνπ ηνπ Trip4u.gr θαη λα

παξνπζηάδσ ηελ πνξεία ζρεδίαζεο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή δηαξθνχζε θαζεκεξηλά πεξίπνπ
κία ψξα γηα δχν εβδνκάδεο.
Σν πην ζεκαληηθφ αιιά θαη ηαπηφρξνλα πνιχ ρξνλνβφξν θνκκάηη ηεο πξψηεο απηήο πεξηφδνπ
ήηαλ ε εχξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα αλαιάκβαλε λα θέξεη εηο πέξαο ηηο δηαδηθαζίεο απηήο
ηεο λέαο ηδέαο . Γηα λα νινθιεξψζσ ηελ εξγαζία απηή, ρξεηάζηεθαλ δέθα εξγάζηκεο εκέξεο,
επί δχν ψξεο ηελ θάζε εκέξα.
Σέινο έπξεπε λα έρσ έηνηκα ηα πξντφληα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ λέα πιαηθφξκα, κέζσ
αλαδήηεζεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο καο αιιά θαη ησλ θξηηηθψλ ησλ ηαμηδησηψλ ζην
δηαδίθηπν. Καζεκεξηλά πεξίπνπ κία ψξα κε απαζρνινχζε ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, αιιά
θαη θπζηθά ζηνλ ειεχζεξν κνπ ρξφλν, θαζψο είλαη έλα απφ ηα ρφκπη κνπ φηαλ ηαμηδεχσ λα
βξίζθσ ηηο θαιχηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε πξννξηζκφ.

Ινύληνο
Μεηά ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζα έπξεπε λα μεθηλήζσ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ, γηα ηα
πξντφληα πνπ έρεη δηαζέζηκα ε πιαηθφξκα, ηνπο πξννξηζκνχο θαη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ
ηαμηδησηηθνχ ρψξνπ, θαζψο φπσο αλέθεξα θαη πξνεγνπκέλσο φιν ην πξνζσπηθφ ζα ήηαλ
λεαξνί θνηηεηέο. Απηή ε δηαδηθαζία κε απαζρνινχζε θαζεκεξηλά γηα δχν ψξεο γηα ηηο πξψηεο
δχν εβδνκάδεο. Ζ εθπαίδεπζε ζπλερίδεηαη δηαξθψο αιιά πιένλ κε ηελ κνξθή εξσηήζεσλ ή
meeting.
Tαπηφρξνλα έπξεπε λα μεθηλήζσ λα ρηίδσ ηελ digital marketing ζηξαηεγηθή ηνπ Trip4u.gr. H
ελαζρφιεζε κνπ κε απηφ ην θνκκάηη είλαη δχν ψξεο θαζεκεξηλά.
Δπίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ digital marketing ζηξαηεγηθή, έπξεπε λα εηνηκαζηνχλ ηα πξψηα
βίληεν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πιαηθφξκαο καο.
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Σέινο βαζηθή κνπ αξκνδηφηεηα ήηαλ ε εμππεξέηεζε ησλ πξψησλ ηαμηδησηψλ νη νπνίνη ζα
ήζειαλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ θξάηεζε ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ ειεχζεξν ηνπο
ρξφλν, εξγαζία πνπ κε απαζρνινχζε θαζεκεξηλά πεξίπνπ δχν ψξεο.

Ινύιηνο- Αύγνπζηνο
Σνπο κήλεο απηνχο ε θχξηα αξκνδηφηεηα κνπ ήηαλ ε πξνψζεζε ηνπ Trip4u.gr θαη ε βειηίσζε
ησλ πσιήζεσλ κέζσ ηεο digital marketing ζηξαηεγηθήο, εξγαζία πνπ κε απαζρνιεί
θαζεκεξηλά δχν ψξεο.
Δπηπιένλ έπξεπε λα εκπινπηηζηεί ε πιαηθφξκα κε λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, λα ειέγρεηαη
ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Trip4u.gr θαη ησλ ππαιιήισλ, εξγαζία δηάξθεηαο 3-4 σξψλ
θαζεκεξηλά.
ε φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ππήξραλ θαζπζηεξήζεηο, θαζψο νπνηαδήπνηε
δηαδηθαζία δελ θαηάθεξλα λα νινθιεξψζσ ζηνλ εξγαζηαθφ κνπ ρψξν, ηελ έθεξλα εηο πέξαο
ζηνλ ειεχζεξν κνπ ρξφλν.
Οπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνέθππηε, φπσο είλαη ε πιεξσκή ππεξσξηψλ ζηνπο θνηηεηέο, ε
πιεξσκή απφ ην JoyTours γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε
δηνίθεζε ήηαλ πάληα πξφζπκε λα ηελ θαιχςεη.
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Γνώζειρ και δεξιόηηηερ
Οη γλψζεηο θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ απέθηεζα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ Γηνηθεηηθήο
Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο είλαη βαζηθνί ππεχζπλνη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Trip4u.gr.
Πνιιά καζήκαηα ζπλέβαιιαλ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο ηδέαο θαη ζεσξψ φηη ε επηινγή
κνπ λα ζπκκεηέρσ ζε απηφ ην ηκήκα ηεο ΑΟΔ ήηαλ ε πιένλ ελδεδεηγκέλε.
ην κάζεκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ην πξψην έηνο, ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ
είρα ην εξέζηζκα γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο λέαο ηδέαο. Μάιηζηα ε πξφηαζε κνπ ελζνπζίαζε
ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ. Σαπηφρξνλα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή ε εθπαίδεπζε καο, ζην λα
παξνπζηάδνπκε ηελ ηδέα καο ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Σαπηφρξνλα ζην κάζεκα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα, λα δψζσ ζηελ
ηδέα κνπ κία πην εκπνξηθή κνξθή θαη λα αξρίζσ λα ζθέθηνκαη πσο απηή κπνξεί λα
πινπνηεζεί.
Ζ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Trip4u.gr

βαζίζηεθε εμ αξρήο ζην κάζεκα ηνπ θχξηνπ

Γέσξγηνπ Λεθάθνπ, ζρεδίαζε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, φπνπ πξνζπάζεζα λα ρξεζηκνπνηήζσ
φιεο ηηο αξρέο πνπ δηδάρζεθα, έηζη ψζηε ε πιαηθφξκα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην
απνδνηηθή, ιεηηνπξγηθή, απιή γηα ηνλ αλαγλψζηε θαη λα νδεγεί ηειηθά ζε πσιήζεηο.
Ο θχξηνο Αζαλάζηνο Γθνχξαο

θαη ην κάζεκα Γηαρείξεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κε

βνήζεζαλ αξθεηά ζηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζηειερψζνπλ ην Trip4u.gr , αιιά θαη
ζηελ εχξεζε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηξφπνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο.
Σέινο ην Φεθηαθφ Marketing ζηνλ Σνπξηζκφ θαη ε θπξία Αηθαηεξίλε Φξαηδάθε ήηαλ ν
ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα λα αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σν ςεθηαθφ marketing
ζηνλ Σνπξηζκφ ήηαλ έλα απφ ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ αλππνκνλνχζα
λα παξαθνινπζήζσ εμαηηίαο θαη ηελ θχζεο ηεο δνπιεηάο κνπ. Ζ θπξία Φξαηδάθε έθαλε ην
κάζεκα απηφ αθφκα πην ελδηαθέξνλ γηα εκέλα, κε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη πξνζέγγηζεο
ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Μάιηζηα ν ζπλδπαζκφο κε ηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ φπνπ θαη
εξγάδνκαη ην έθαλε αθφκα πην ελδηαθέξνλ. ηελ επνρή πνπ δνχκε, πξνθεηκέλνπ κία
επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη θαη λα είλαη επηθεξδήο πξέπεη ην θνκκάηη ηνπ
77

ςεθηαθνχ marketing λα ην ρεηξίδεηαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα. Αθφκα θαη αλ θάπνηνο δελ έρεη
ηελ δπλαηφηεηα ζπλερψο λα ρηίδεη ηαθηηθή digital marketing, πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα κπνξεί
λα ηηο αμηνινγεί θαη λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο.
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Δξέλιξη ενηόρ ηηρ εηαιπίαρ
Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ελαζρφιεζεο κνπ κε ηελ πιαηθφξκα ηνπ Trip4u.gr, άιιαμε θαη
νπζηαζηηθά ν ξφινο κνπ εληφο ηνπ JoyTours. Απνδεζκεχηεθα πιήξσο απφ ην θνκκάηη ησλ
απεπζείαο πσιήζεσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδησηηθψλ παθέησλ. Μνπ αλαηέζεθε ην θνκκάηη θαη
εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ ηνπ JoyTours, ε αλαβάζκηζε θαη αλαλέσζε ζε φηη έρεη λα θάλεη κε
ην logo ηεο εηαηξίαο, ηελ εχξεζε outsource εηαηξίαο γηα ηελ δεκηνπξγία λέαο ηζηνζειίδαο, ε
νπνία ζα αλαιάβεη κειινληηθά θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ Trip4u.gr, ηελ εχξεζε εηαηξίαο
ινγηζκηθνχ γηα ηελ πξνζζήθε ERP θαη CRM πξνγξακκάησλ, ηελ επηθνηλσλία κε ηελ εηαηξία
πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ηνπ JoyTours ζε λέα κεγαιχηεξα γξαθεία ζε λέα ρψξν.
Σέινο εθηφο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ Trip4u.gr
ςεθηαθά, πιένλ ζηηο αξκνδηφηεηεο κνπ είλαη ν έιεγρνο θαη ε επηθνηλσλία κε ηελ outsource
εηαηξία πνπ έρεη αλαιάβεη ην ςεθηαθφ marketing ηνπ JoyTours πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε ηα
κέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα.
Σν JoyTours κε πεξίπνπ 25 άηνκα πξνζσπηθφ θαη 47 ρξφληα παξνπζίαο ζηνλ ρψξν, κνπ έρεη
δψζεη ηελ επθαηξία λα αλαπηπρζψ ηαπηφρξνλα καδί ηνπ. ε απηήλ ηελ αιιαγή ζεσξψ φηη
ζπλέβαιιε πιήξσο ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κνπ θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο
ΑΟΔ.
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Μελλονηικέρ Δπεκηάζειρ
Ζ πιαηθφξκα ηνπ Trip4u.gr έρνπκε σο ζθνπφ λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα
εμειίζζεηαη ζπλερψο κε λέεο δηαδηθαζίεο, πξντφληα θαη ηαθηηθέο.
Μέρξη λα νινθιεξσζεί ην πξψην εκεξνινγηαθφ έηνο, δειαδή ηνλ Ηνχλην, έρνπκε σο ζθνπφ
λα δεκηνπξγήζνπκε μερσξηζηά θαλάιηα πξνψζεζεο ηνπ Trip4u.gr πνπ κέρξη ζήκεξα
πξνβάιινληαλ κέζσ ησλ Social Media ηνπ JoyTours. Mε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δεκηνπξγεζεί
μερσξηζηφο ινγαξηαζκφο Facebook, Instagram, Youtube αιιά θαη λέν blog γηα ηελ πξνψζεζε
ησλ άξζξσλ καο.
Δπηπιένλ ζα πξνζηεζνχλ λένη πξννξηζκνί φπσο ε Ρψκε, ε Πξάγα, ην Παξίζη, ην Μπαιί, ν
Άγηνο Γνκήληθνο ζέινληαο λα ζπλδπάζνπκε ελαιιαθηηθνχο θαη εκπνξηθνχο πξννξηζκνχο.
Σαπηφρξνλα έρνπκε σο ζθνπφ λα επηθεληξσζνχκε ζηελ SEO θαη SEM ζηξαηεγηθή, κε ηελ
βειηίσζε θεηκέλσλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ηζηνζειίδσλ καο, αιιά θαη ηελ ζπλερή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο SEM ζηξαηεγηθήο.
Απφ ηνλ Ηνχλην ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ Trip4u.gr ζε online πιαηθφξκα
θξαηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ ν ηαμηδηψηεο λα νινθιεξψλεη θαη λα πιεξψλεη απεπζείαο ηηο
θξαηήζεηο ηνπ αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα αλαηεζεί ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, ε αλαθαηαζθεπή
ηεο ηζηνζειίδαο, ζε ίδηα πξφηππα αιιά θαη κε πην εχρξεζην γηα αιιαγέο πεξηβάιινλ, θαζψο
ην Wix δίλεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζηνλ ρξήζηε γηα λα εμειίμεη ην πξντφλ ηνπ.
Σέινο ηνλ Ηνχλην ζα νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε σλ θνηηεηψλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ νη
αλάγθεο γηα πξφζιεςε λέσλ, απηήλ ηελ θνξά κε κνλαδηθή ηνπο αξκνδηφηεηα ε εμππεξέηεζε
πειαηψλ ηνπ Trip4u.gr.
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