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Πρόσκληση συµµετοχής: 
 

Διεθνής δηµιουργικός διαγωνισµός για τη νέα 
εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand) 

του Δήµου Ηρακλείου 
 
 
 

1. Σκεπτικό και αντικείµενο του Έργου 
 
 
Ο Πολιτιστικός Οργανισµός ΔΙΑΖΩΜΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του µε το Δήµο 
Ηρακλείου, διενεργεί διεθνή δηµιουργικό διαγωνισµό µε αντικείµενο την ανάπτυξη 
µιας νέας ελκυστικής εικαστικής ταυτότητας για τον τουρισµό του Δήµου Ηρακλείου 
µε σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω η εικόνα της πόλης του Ηρακλείου στην ελληνική 
και διεθνή τουριστική αγορά. Η νέα τουριστική ταυτότητα (destination brand) θα 
αξιοποιηθεί σε όλες τις ενέργειες τουριστικής προβολής που θα υλοποιήσει ο Δήµος 
εφεξής.  
 
Η νέα ταυτότητα απευθύνεται στην τουριστική αγορά, δηλ. στο ταξιδιωτικό/ 
καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και στις επιχειρήσεις που 
οργανώνουν και πωλούν ταξίδια (το λεγόµενο travel trade που περιλαµβάνει 
επιχειρήσεις όπως λ.χ. tour operators, τουριστικά γραφεία, εταιρίες κρουαζιέρων, 
γραφεία οργάνωσης συνεδρίων, γραφεία οργάνωσης γάµων κοκ. τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό).  
 
Διευκρινίζεται ότι το ζητούµενο είναι να δηµιουργηθεί µια νέα ταυτότητα όχι για το 
διοικητικό θεσµό του Δήµου αλλά για την πόλη του Ηρακλείου ως τουριστικό 
προορισµό. Η στόχευση της ζητούµενης τουριστικής ταυτότητας είναι αποκλειστικά 
στην τουριστική αγορά.  
 
To ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ περιέχει εκτενή αποσπάσµατα του προγράµµατος τουριστικού 
µάρκετινγκ του Ηρακλείου συµπεριλαµβανοµένης της νέας στρατηγικής µάρκετινγκ, η 
οποία θέτει το πλαίσιο και τις απαιτήσεις του παρόντος έργου, καθώς περιγράφει τα 
χαρακτηριστικά της πόλης και τους στόχους της νέας τουριστικής καµπάνιας. 
Επίσης παρατίθενται επιχειρήµατα για τους λόγους που αξίζει κανείς να επισκεφτεί 
το Ηράκλειο και προσεγγίζονται οι αγορές προτεραιότητας. 
 
Το Ηράκλειο είναι ένας πολυδιάστατος τουριστικός προορισµός, γεγονός που καθιστά 
ιδιαίτερα απαιτητικό το έργο ανάπτυξης της κατάλληλης τουριστικής ταυτότητας για 
την πόλη. Για την πλήρη κατανόηση των σχετικών απαιτήσεων οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
παρακαλούνται να µελετήσουν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και ιδίως τα αποσπάσµατα του 
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Κεφαλαίου 2 που αναφέρονται στο νέο αφήγηµα για τον τουρισµό του Ηρακλείου 
(βλ. ενότητα 2.6) όπως και την έννοια και το εύρος του τουριστικού 
χαρτοφυλακίου της πόλης (βλ. ενότητα 2.7). 
 
Η πόλη του Ηρακλείου ουσιαστικά πρεσβεύει όχι ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν αλλά 
ένα χαρτοφυλάκιο επιµέρους τουριστικών προϊόντων. Κάθε επιµέρους προϊόν 
αντιστοιχεί σε µια διακριτή ταξιδιωτική εµπειρία ή µορφή τουρισµού, η οποία 
προσελκύει συγκεκριµένη κατηγορία τουριστών και αποτελεί ξεχωριστή αγορά. Π.χ. 
τα city breaks και τα συνέδρια πρεσβεύουν δύο εντελώς διαφορετικές αγορές, ωστόσο 
ο Δήµος έχει κάθε λόγο να επιδιώξει την ανάπτυξη αµφότερων. 
 
Έτσι, στο πλαίσιο ανάπτυξης της τουριστικής ταυτότητας θα πρέπει να προβληθεί το 
Ηράκλειο όχι ως ένας µονοδιάστατος προορισµός αλλά ως ένα χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων στη λογική του umbrella branding µε προϊόντα όπως λ.χ.: 
 

• City breaks 
• Πολιτιστικά ταξίδια 
• Γαστρονοµία 
• Πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις 
• Συνέδρια 
• Κρουαζιέρες 
 

Το κύριο ζητούµενο του παρόντος έργου είναι να κωδικοποιηθεί επιτυχώς η 
τουριστική ιδιαιτερότητα αυτού του πολύµορφου προορισµού µέσα από µια 
τουριστική ταυτότητα, η οποία: 
 

1. θα είναι ελκυστική, θα έχει δηλ. µια αισθητική ευχάριστη και ενδιαφέρουσα 
για το ευρύ ταξιδιωτικό κοινό και για τους τουριστικούς επαγγελµατίες, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Δήµος Ηρακλείου απευθύνεται σε τουρίστες: 

• από όλον τον κόσµο 
• όλων των ηλικιών 
• κάθε µορφωτικού επιπέδου 
• κάθε εισοδηµατικού επιπέδου 
• κάθε κοινωνικής θέσης 
• µε πολλά διαφορετικά ειδικά ενδιαφέροντα. 

 
2. θα είναι δυναµική, δηλ. θα ξεχωρίζει και θα αναδεικνύει µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο την πόλη του Ηρακλείου. 

 
3. θα διαφοροποιεί το Ηράκλειο από άλλους αστικούς προορισµούς της 
Μεσογείου, δηλ. θα συµπυκνώνει εκείνο ή εκείνα τα στοιχεία που είναι 
χαρακτηριστικά για την περιοχή. 

 
4. θα είναι διαχρονική, θα παραµείνει δηλ. ελκυστική και µετά από µερικά 
χρόνια (ως προς το µήνυµα, τους συµβολισµούς και την αισθητική της). 

 
5. θα είναι ευέλικτη, θα µπορεί δηλ. να λειτουργήσει ως «umbrella brand» για 
τα επιµέρους τουριστικά προϊόντα. 

 
6. θα είναι κατάλληλη για ευρεία χρήση σε όλες τις ενέργειες µάρκετινγκ που 
θα υλοποιήσει ο Δήµος όπως λ.χ. διαδικτυακή προβολή, έντυπη και 
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ηλεκτρονική διαφήµιση, δηµόσιες σχέσεις, παραγωγή εντύπων και χαρτών, 
συµµετοχή σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις, παραγωγή πινακίδων κοκ. 

 
Διευκρινίζεται ότι η στόχευση του παρόντος έργου είναι καθαρά τουριστική, ωστόσο 
θα συνεκτιµηθεί και η δυνατότητα εφαρµογής του γενικού λογοτύπου ή παραλλαγών 
του σε άλλες δραστηριότητες του Δήµου Ηρακλείου που απευθύνονται λ.χ. στους 
πολίτες της πόλης, σε ευρωπαϊκούς θεσµούς κοκ. Ιδανικά δηλ. το προτεινόµενο 
σύστηµα λογοτύπησης θα είναι αρκούντως ευέλικτο για να καλύψει και άλλες 
χρήσεις πέραν του τουρισµού (για τις ενδεχόµενες πρόσθετες εφαρµογές του 
λογοτύπου θα υπάρξει ξεχωριστή αµοιβή εφόσον ο Δήµος αποφασίσει να προχωρήσει 
σε ένα ευρύτερο place branding του Ηρακλείου). Ωστόσο ο πρωτεύων στόχος είναι να 
αποκτήσει το Ηράκλειο µέσω του παρόντος έργου µια ελκυστική τουριστική 
ταυτότητα. 
 
Βάσει του παραπάνω σκεπτικού ζητείται από τον ανάδοχο του παρόντος έργου να 
αναπτύξει τη νέα τουριστική ταυτότητα για το Δήµο Ηρακλείου, η οποία αναλύεται στα 
εξής επιµέρους παραδοτέα: 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Τουριστικά λογότυπα 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Εικαστικές εφαρµογές της νέας τουριστικής ταυτότητας του 

Δήµου Ηρακλείου 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Εκπόνηση εγχειριδίου για τη νέα τουριστική ταυτότητα του 

Δήµου Ηρακλείου (branding manual). 
 
 
 

2. Διαδικασία του διαγωνισµού και της ανάθεσης του έργου 
 
 
Το εδώ περιγραφόµενο έργο branding µε τα τρία παραδοτέα θα ολοκληρωθεί σε δύο 
στάδια από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που θα λάβει το πρώτο βραβείο του 
διαγωνισµού. 
 
Συγκεκριµένα: 
 
 
2.α Φάση πρώτη – Διεθνής δηµιουργικός διαγωνισµός 
 
Η πρώτη φάση αφορά την επιλογή του Αναδόχου και την ετοιµασία του Παραδοτέου 
1 όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια (βλ. ενότητα 3.1 κατωτέρω). 
 
Τα ενδιαφερόµενα φυσικά και νοµικά πρόσωπα – οι «Υποψήφιοι» – αποστέλλουν τις 
δηµιουργικές τους προτάσεις µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση 
info@diazoma.gr µέχρι την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018.  
 
Συγκεκριµένα, κάθε Υποψήφιος καλείται να υποβάλλει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
 

i. Προσχέδια λογοτύπων (βλ. ενότητα 3.1). Συγκεκριµένα, θα πρέπει να 
ετοιµαστούν προσχέδια για: 

• το γενικό τουριστικό λογότυπο του Δήµου 

• τουλάχιστον δύο προϊοντικά λογότυπα ως παραλλαγές του γενικού 
λογοτύπου (για το χαρτοφυλάκιο). 
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Σηµειώνεται ότι οι Υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν από µία έως τρεις 
εναλλακτικές προτάσεις ως προς τα λογότυπα. 
 

ii. Προσχέδιο του µεγάλου εντύπου (βλ. ενότητα 3.2)  
 

iii. Προσχέδιο αρχικής ιστοσελίδας (homepage) (βλ. ενότητα 3.2) 
 

iv. Δείγµατα προηγούµενων έργων του Υποψηφίου 
 

v. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα (για φυσικά πρόσωπα) ή εταιρικό προφίλ (για 
νοµικά πρόσωπα). 

 

vi. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα φορολογικά στοιχεία 
του Υποψηφίου (ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελµα, διεύθυνση έδρας, στοιχεία 
επικοινωνίας) καθώς και το ποσό της αµοιβής του (χωρίς και µε ΦΠΑ) για τα 
Παραδοτέα 2 και 3 εφόσον του ανατεθεί από το Δήµο Ηρακλείου το σχετικό 
έργο µέσω απευθείας ανάθεσης (βλ. σχετικά ενότητα 2.β κατωτέρω). 

 
 
Το ΔΙΑΖΩΜΑ, θέλοντας να ενθαρρύνει τη δηµιουργικότητα των υποψηφίων 
αναδόχων, θα αξιολογήσει προτάσεις για τα επιµέρους παραδοτέα ακόµη κι αν 
αποκλίνουν από τις αισθητικές κατευθύνσεις που δίνονται εδώ. Το ΔΙΑΖΩΜΑ και ο 
Δήµος Ηρακλείου ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν τις καλύτερες ιδέες για την 
αποτελεσµατική τουριστική προβολή της πόλης µε τρόπο δηµιουργικό, πρωτότυπο και 
επιθετικό. 
 
 
Οι δηµιουργικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από κριτική 
επιτροπή, τα µέλη της οποίας θα οριστούν από το ΔΙΑΖΩΜΑ και το Δήµο Ηρακλείου. Η 
επιτροπή θα βαθµολογήσει τις υποβληθείσες προτάσεις και θα απονείµει: 
 

• το Α’ Βραβείο στην πρόταση που θα λάβει την υψηλότερη βαθµολογία. Το Α’ 
Βραβείο συνοδεύεται από χρηµατικό έπαθλο ύψους 3.000 Ευρώ. 
  

• το Β’ Βραβείο στην πρόταση που θα λάβει τη δεύτερη υψηλότερη 
βαθµολογία. Το Β’ Βραβείο συνοδεύεται από χρηµατικό έπαθλο ύψους 
2.000 Ευρώ. 

        

• το Γ’ Βραβείο στην πρόταση που θα λάβει την τρίτη υψηλότερη βαθµολογία. 
Το Γ’ Βραβείο συνοδεύεται από χρηµατικό έπαθλο ύψους 1.000 Ευρώ. 

 

• δύο Επαίνους στις προτάσεις που θα καταταγούν στην τέταρτη και πέµπτη 
θέση βάσει της βαθµολογίας τους. Κάθε Έπαινος συνοδεύεται από χρηµατικό 
έπαθλο ύψους 500 Ευρώ. 

 
Τα χρηµατικά έπαθλα θα χορηγηθούν στους ως άνω διακριθέντες από το ΔΙΑΖΩΜΑ. 
 
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που θα κερδίσει το Α’ Βραβείο θα ανακηρυχθεί 
Ανάδοχος του έργου και θα κληθεί να ολοκληρώσει το Παραδοτέο 1 εντός 
διαστήµατος 30 ηµερών. Με την παράδοση και παραλαβή του Παραδοτέου 1 θα γίνει 
η καταβολή του χρηµατικού επάθλου στον Ανάδοχο. 
 
Το ΔΙΑΖΩΜΑ διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει για το destination branding 
στοιχεία και από τις δηµιουργικές προτάσεις που θα υποβάλλουν όσοι Υποψήφιοι 
κερδίσουν το δεύτερο και τρίτο βραβείο ή κάποιον από τους Επαίνους. 
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2.β Φάση δεύτερη – Απευθείας ανάθεση του έργου από το Δήµο Ηρακλείου 
 
Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την προηγούµενη φάση θα συνεργασθεί µε τον 
Δήµο Ηρακλείου να υλοποιήσει το Παραδοτέο 2 και το Παραδοτέο 3, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν.4412/16.  O ενδεικτικός προϋπολογισµός των εργασιών για τα 
παραπάνω παραδοτέα δεν µπορεί να ξεπερνάει τα 20.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκδώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της 
κείµενης νοµοθεσίας. Οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές για το Παραδοτέο 2 και το 
Παραδοτέο 3, καθώς και οι επιµέρους όροι της απευθείας ανάθεσης θα ορισθούν από 
το Δήµο σε µεταγενέστερο χρόνο.  
 
Ο Ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του: 
 

• 30 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης για την ολοκλήρωση του 
Παραδοτέου 2.     

• 60 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης για την ολοκλήρωση του 
Παραδοτέου 3.   

 
Ο Ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλει σε έγκριση τα παραδοτέα. Το µεσοδιάστηµα που 
απαιτείται για την έγκρισή τους από το Δήµο δεν θα υπολογιστεί ως χρόνος 
υλοποίησης. 
 
Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης διαθέσιµος για µια περίοδο έξι µηνών, προκειµένου να 
υποστηρίξει το Δήµο και τους συνεργάτες του κατά τη χρήση των παραδοτέων στην 
πράξη (π.χ. µε προσαρµογές ή διορθώσεις µακετών). 
 
 

3. Αναλυτική περιγραφή των Παραδοτέων 
 
3.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Τουριστικά λογότυπα 
 
Ο Ανάδοχος καλείται να ετοιµάσει µια σειρά από λογότυπα που θα χρησιµοποιηθούν 
στη νέα τουριστική καµπάνια του Δήµου Ηρακλείου: 
 

• Γενικό τουριστικό λογότυπο για την πόλη του Ηρακλείου στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα 

• Χαρτοφυλάκιο προϊοντικών λογοτύπων (θεµατικό χαρτοφυλάκιο) 
 
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να ετοιµάσει το γενικό τουριστικό λογότυπο για την πόλη 
του Ηρακλείου. 
 
Εκτός από το σχεδιασµό του γενικού τουριστικού λογοτύπου για την πόλη του 
Ηρακλείου, ζητείται η δηµιουργία µιας σειράς τουριστικών λογοτύπων για τα διακριτά 
τουριστικά προϊόντα, δηλ. τα προϊόντα µε τις εξής ενδεικτικές ονοµασίες (για 
λεπτοµέρειες βλ. ενότητα 2.7 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ): 
 

• Heraklion City Adventures 
• Heraklion Legends 
• Heraklion Food & Wine 
• Heraklion Events 
• Heraklion Meetings & Incentives 
• Cruise Heraklion 
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Μία πρόσθετη διάσταση που θα πρέπει να καλυφθεί µε ειδικό λογότυπο είναι και η 
αγροτική ενδοχώρα του Δήµου Ηρακλείου, η οποία περιλαµβάνει µεγάλον αριθµό 
χωριών µε µακραίωνη παράδοση στην παραγωγή οίνου, ελιάς και άλλων προϊόντων 
υψηλής ποιότητας. Τα συγκεκριµένα χωριά, εκτός από εκδροµικούς προορισµούς, 
αποτελούν επίσης προτάσεις διαµονής για αγροτουριστικές δραστηριότητες. Έτσι 
προστίθεται το εξής προϊόν µε ενδεικτική ονοµασία: 
 

• Countryside Heraklion  
 
Το ζητούµενο από τα προϊοντικά λογότυπα είναι να έχουν µια κοινή αισθητική και να 
γίνεται εµφανές ότι κάθε στοιχείο του χαρτοφυλακίου ανήκει στο ίδιο υπερσύνολο. Για 
να επιτευχθεί η κοινή αισθητική, τα προϊοντικά λογότυπα ουσιαστική θα αποτελούν 
παραλλαγές του γενικού τουριστικού λογοτύπου. 
 
Τα λογότυπα θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ανωτέρω λεκτικά 
στοιχεία ή την εναλλακτική διατύπωση του Αναδόχου ως προς τις ονοµασίες των 
επιµέρους προϊόντων. Ο Ανάδοχος του έργου θα διατυπώσει επίσης ένα σλόγκαν 
(tagline) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για χρήση ιδίως µε το γενικό τουριστικό 
λογότυπο του Ηρακλείου. 
 
Κάθε τουριστικό λογότυπο πρέπει να είναι σύγχρονο, να αναδεικνύει και να τονίζει τη 
µοναδικότητα, την πολυµορφία και τη µαγεία του Ηρακλείου µε τρόπο ελκυστικό για 
τον Έλληνα και ξένο καταναλωτή, χωρίς ακαδηµαϊσµό ή αρχαιολατρεία. Σηµειώνεται 
ότι όλα τα λογότυπα που θα ετοιµαστούν, θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα και 
ευανάγνωστα όταν χρησιµοποιηθούν σε διαφορετικά µεγέθη, µε διαφορετικό 
χρωµατικό φόντο κοκ. 
 
Για την καλύτερη κατανόηση της σχεδίασης ενός «umbrella brand» στο πλαίσιο 
ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων, παρατίθενται τα ακόλουθα καθαρά ενδεικτικά 
παραδείγµατα: 

 
 

Ξενοδοχειακός όµιλος Marriott (ΗΠΑ) 
 

 

 

   
 
 
 

Ξενοδοχειακή αλυσίδα Ibis (Γαλλία) 
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Οργανισµός Τουρισµού Κανάριων Νήσων (Ισπανία) 

 
 
 
 
 

 
Οργανισµός Τουρισµού Βαυαρίας (Γερµανία) 

 
 
 



  8 

3.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Εικαστικές εφαρµογές της νέας τουριστικής ταυτότητας 
του Δήµου Ηρακλείου 
 
Ζητείται η ετοιµασία µιας σειράς από εικαστικές εφαρµογές µε βάση τη νέα τουριστική 
ταυτότητα της πόλης του Ηρακλείου και των τουριστικών προϊόντων της όπως θα 
προκύψει από το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1. Αυτές οι εικαστικές εφαρµογές θα ενσωµατώνουν τα 
νέα λογότυπα, θα εντάσσονται σε µια κοινή αισθητική και θα συµβάλλουν ώστε να 
υπάρχει µια συνέπεια και µια ενιαία γραµµή σε κάθε πτυχή της παρουσίας του Δήµου 
στην τουριστική αγορά. 
 
Στο πλαίσιο του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2 θα ετοιµαστούν, συγκεκριµένα, οι εξής εικαστικές 
εφαρµογές: 
 

• Χρωµατική παλέτα: Ο Ανάδοχος του έργου καλείται να ετοιµάσει µια 
χρωµατική παλέτα που θα περιλαµβάνει:  

o τα κυρίαρχα χρώµατα της πόλης και της ενδοχώρας του Ηρακλείου 

o όλα τα χρώµατα που χρησιµοποιήθηκαν στα ανωτέρω λογότυπα (βλ. 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1) 

o χρώµατα που δηµιουργούν καλαίσθητους συνδυασµούς (δίχρωµους και 
τρίχρωµους) και ενδιαφέρουσες αντιθέσεις µε κάθε λογότυπο. 

Για κάθε χρώµα θα πρέπει να οριστεί από τον Ανάδοχο η ταυτότητά του (όνοµα 
χρώµατος και χρωµατική ανάλυση σε CMYK, RGB και Pantone). 

 
• Μακέτες ιστοσελίδων για το επίσηµο τουριστικό portal του Δήµου. 
Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος θα κάνει τον εικαστικό σχεδιασµό για τις εξής 
ιστοσελίδες: 

o Μακέτα αρχικής σελίδας (homepage) µε ανοικτόχρωµο φόντο 

o Μακέτα αρχικής σελίδας (homepage) µε σκουρόχρωµο φόντο 

o Μακέτα εσωτερικής σελίδας µε ανοικτόχρωµο φόντο 

o Μακέτα εσωτερικής σελίδας µε σκουρόχρωµο φόντο  

Διευκρινίζεται ότι ο Aνάδοχος δεν θα ετοιµάσει λειτουργικές ιστοσελίδες παρά 
µόνο τις µακέτες τους (δηλ. το εικαστικό σκέλος των ιστοσελίδων). Οι µακέτες 
θα βασίζονται στην ως άνω χρωµατική παλέτα. Το µενού πλοήγησης και άλλα 
στοιχεία του portal θα δοθούν από το Δήµο στον Ανάδοχο. 

 
• Προσχέδια δύο εντύπων που απευθύνονται σε καταναλωτές, βασιζόµενα 
στην ως άνω χρωµατική παλέτα. 

o Έντυπο «pocket» (ύψος 192 mm, πλάτος 115 mm): Ο Ανάδοχος θα 
ετοιµάσει: 

! Μακέτα εξωφύλλου σε δύο παραλλαγές 

! Μακέτα σαλονιού σε δύο παραλλαγές 

o Έντυπο µεγάλο τύπου «image brochure» (ύψος 295 mm, πλάτος 210 mm): 
Ο Ανάδοχος θα ετοιµάσει: 

! Μακέτα εξωφύλλου σε δύο παραλλαγές 

! Μακέτα σαλονιού σε δύο παραλλαγές 
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• Δύο παραλλαγές µακέτας για ολοσέλιδες διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε 
περιοδικό 

 
• Δύο παραλλαγές µακέτας για δισέλιδες διαφηµιστικές καταχωρήσεις 

(«σαλόνι») σε περιοδικό 
 
• Δύο παραλλαγές επιστολόχαρτου που θα χρησιµοποιείται για την 
αλληλογραφία του Τµήµατος Τουρισµού του Δήµου µε τουριστικές επιχειρήσεις 
και τουριστικούς φορείς, για την εκτύπωση δελτίων τύπου και κάθε άλλη 
χρήση 

 
• Δύο παραλλαγές κάρτας επισκεπτηρίου (business cards) για τα στελέχη του 
Τµήµατος Τουρισµού του Δήµου που θα έχουν επαφές µε τουριστικούς 
επαγγελµατίες και τα µέσα ενηµέρωσης 

 
• Δύο παραλλαγές ενός press kit, δηλ. ενός φακέλου που θα περιέχει υλικό για 
δηµοσιογράφους 

 
• Δύο παραλλαγές παρουσιάσεων PowerPoint για χρήση σε συνεντεύξεις 
τύπου, οµιλίες κοκ. 

 
• Μακέτες για τρία προϊοντικά δώρα όπως λ.χ. τσάντες, φλασάκια USB, 

µαγνητάκια κοκ. Οι συγκεκριµένες κατηγορίες δώρων θα δοθούν από το Δήµο 
στον Ανάδοχο. 

 
 
3.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Εκπόνηση εγχειριδίου για τη νέα τουριστική ταυτότητα 
του Δήµου Ηρακλείου (brand manual) 
 
Ζητείται η εκπόνηση ενός αναλυτικού εγχειριδίου, στο οποίο θα περιέχονται:  

• όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το σύνολο των λογοτύπων και εικαστικών 
εφαρµογών που θα παραδώσει ο Ανάδοχος στο Δήµο στο πλαίσιο των 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 1 και 2 (όπως λ.χ. χρώµατα, γραµµατοσειρές, αναλογίες, 
κατάλληλο φόντο κοκ.)  

• οδηγίες για τη σωστή χρήση όλων των προηγούµενων παραδοτέων 
(ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 και 2) στην ηλεκτρονική και έντυπη επικοινωνία µε την 
τουριστική αγορά.  

 
Το ζητούµενο είναι αφενός να υποστηριχθεί ο Δήµος εις το να εφαρµόσει µια ενιαία 
αισθητική και φιλοσοφία σε όλες τις τουριστικές του δράσεις και αφετέρου να βρουν 
στο εγχειρίδιο ξεκάθαρες οδηγίες όλοι όσοι θα χρησιµοποιήσουν µελλοντικά τα 
ανωτέρω παραδοτέα (π.χ. τα στελέχη του Δήµου, γραφίστες, τυπογράφοι, web 
designers κ.λπ.). 
 
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται τo ακόλουθο ενδεικτικό παράδειγµα 
τέτοιου εγχειριδίου, προκειµένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των ζητούµενων 
στο πλαίσιο του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3: 
 

https://issuu.com/joomladocs/docs/20150308_joomla_brandmanual_basic_d/1   
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Η γλώσσα του εγχειριδίου είναι η ελληνική. Όπου χρειαστεί, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αγγλικοί τεχνικοί όροι.  
  
 
 
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τα ζητούµενα και τη διαδικασία του 
έργου, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε την κ. Κατερίνα 
Αβραµοπούλου, τηλ. 210 8254256 – 7 και email info@diazoma.gr. 
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Συµπεράσµατα βάσει των στατιστικών στοιχείων 

•  Η τουριστική κίνηση στην πόλη του Ηρακλείου είναι σταθερά ανοδική τα 
τελευταία χρόνια. Το µάρκετινγκ της πόλης δεν θα πρέπει να επιδιώκει την 
αύξηση της τουριστικής κίνησης γενικώς και αορίστως αλλά τη στοχευµένη 
τόνωσή της τους µήνες εκτός της περιόδου αιχµής. Η µέση πληρότητα των 
ξενοδοχείων του Ηρακλείου (55,1% το 2016) φανερώνει ότι υπάρχει ακόµη 
πολλή αδιάθετη ξενοδοχειακή δυναµικότητα προς αξιοποίηση. 

•  Τα δύο δηµοφιλέστερα αξιοθέατα του Δήµου Ηρακλείου είναι ο 
αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού και το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου. Η µεν Κνωσός προσέλκυσε 611.000 επισκέπτες το 2016 
παρουσιάζοντας πτώση συγκριτικά µε τα προηγούµενα έτη, ενώ το 
Μουσείο µετά την ανακαίνιση αύξησε θεαµατικά τους επισκέπτες του 
φτάνοντας το 2016 τα 355.000 άτοµα. 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 
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Συµπεράσµατα βάσει των στατιστικών στοιχείων 
•  Η Κνωσός παραµένει ο σηµαντικότερος εκδροµικός προορισµός της 
Κρήτης, ωστόσο παίζει ολοένα και πιο περιορισµένο ρόλο για τον τουρισµό 
του Ηρακλείου και συνολικά του νησιού. Η µειωµένη δυναµική του 
κορυφαίου αυτού αρχαιολογικού χώρου δείχνει ότι χρειάζεται εφεξής µία 
νέα συνταγή για την προβολή της πόλης, καθώς η Κνωσός δεν αρκεί για 
την προσέλκυση νέων κατηγοριών τουριστών εκτός σεζόν. 

•  Παρά την οικονοµική κρίση η ελληνική αγορά παραµένει σηµαντική για τον 
τουρισµό του Ηρακλείου µε µερίδιο 39% στις διανυκτερεύσεις. 

•  Η κρουαζιέρα συνεισφέρει στην τουριστική κίνηση της πόλης ένα σηµαντικό 
αριθµό δυνητικών επισκεπτών που ξεπερνά τα 200.000 άτοµα. Γίνεται 
λόγος για δυνητικούς επισκέπτες, καθώς ένα τµήµα των επιβατών δεν 
αποβιβάζεται στο λιµάνι παραµένοντας στο πλοίο, ενώ ένα άλλο τµήµα των 
επιβατών µετέχει σε εκδροµές που δεν περιλαµβάνουν επίσκεψη στην 
πόλη του Ηρακλείου. 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 
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Συµπεράσµατα ως προς τα χαρακτηριστικά της πόλης του Ηρακλείου 
•  Το Ηράκλειο διακρίνεται για τη µεγάλη πυκνότητα µνηµείων που 

«αφηγούνται» µια ιστορία χιλιάδων ετών και αντιπροσωπεύουν πέντε 
διαφορετικούς πολιτισµούς. Ωστόσο είναι ελλιπής η ανάδειξη αυτών των 
µνηµείων, καθώς µόνο κατά ένα µέρος έχουν αξιοποιηθεί και είναι γνωστά 
στους επισκέπτες της πόλης. Αυτό αναµένεται να αλλάξει µε τη 
δροµολογηθείσα αξιοποίηση των ενετικών τειχών και άλλων µνηµείων 
καθώς και τις προβλεπόµενες νέες πολιτιστικές διαδροµές. 

•  Εκτός από την Κνωσό και το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ηράκλειο διαθέτει 
και άλλα σηµαντικά µνηµεία όπως λ.χ. ο Κούλες, η Λότζια, ο Άγιος Τίτος και 
οι άλλες ιστορικές εκκλησίες, η Κρήνη Μοροζίνι και ο Τάφος Καζαντζάκη. 

•  Τα ενετικά τείχη αποτελούν το «καλύτερα σωζώµενο οχυρωµατικό έργο 
της Ευρώπης» καλύπτοντας µ ια έκταση 330 στρεµµάτων. Τα 
προγραµµατισµένα έργα θα κάνουν περισσότερο προσβάσιµα τα τείχη και 
θα επιτρέψουν την ένταξή τους στις διαδροµές των επισκεπτών. 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 
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Συµπεράσµατα ως προς τα χαρακτηριστικά της πόλης του Ηρακλείου 

•  Η ελλιπής σήµανση διαδροµών και αξιοθεάτων δυσκολεύει την 
εξερεύνηση της πόλης από τους επισκέπτες. Πρέπει να υπάρχει δίγλωσση 
σήµανση βάσει ενιαίων προδιαγραφών και χρήση QR codes. 

•  Κάποια από τα δροµολογηθέντα έργα θα βοηθήσουν ιδιαίτερα στην 
τουριστική ανάδειξη της πόλης: 

o  Νέες πολιτιστικές διαδροµές µε πινακίδες και ψηφιακή προέκταση 

o  Ποδηλατόδροµος και πεζόδροµος στα τείχη µε 12 στάσεις µε καθιστικά 
και ενσωµατωµένη τεχνολογία για ιστορική ερµηνεία 

o  Ενεργοποίηση κάποιων πυλών µε ενδιαφέρουσες χρήσεις (εκθέσεις για 
Ελ Γκρέκο, Καζαντζάκη, Εθνική Αντίσταση) 

o  Δηµιουργία νέας παραλίας µέσα στην πόλη 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 
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Συµπεράσµατα ως προς τα χαρακτηριστικά της πόλης του Ηρακλείου 

•  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, το Ηράκλειο έχει την πλάτη του 
στραµµένη προς τη θάλασσα αντί να την αντικρύζει. Κάποια έργα που 
έχουν ήδη γίνει και αυτά που πρόκειται να γίνουν αποβλέπουν εις το να 
αποκτήσει η πόλη ένα ελκυστικό θαλάσσιο µέτωπο και να συνδεθεί η 
παραλιακή περιοχή µε το ιστορικό κέντρο. Η αυξηµένη επισκεψιµότητα του 
Κούλε δείχνει το ενδιαφέρον του κόσµου για µια βόλτα δίπλα στη θάλασσα. 

•  Πολύ εύστοχα έχει χαρακτηριστεί το Ηράκλειο ως πόλη µε 5+1 πολιτισµούς: 

o  Μινωικός πολιτισµός 

o  Βυζαντινός πολιτισµός 

o  Αραβικός πολιτισµός 

 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 

o  Ενετικός πολιτισµός 

o  Τούρκικος πολιτισµός 

o  Σύγχρονος πολιτισµός 
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Συµπεράσµατα ως προς τα χαρακτηριστικά της πόλης του Ηρακλείου 

•  Σχολιάστηκε ως ιδανικό το µέγεθος της πόλης. Το Ηράκλειο είναι αρκετά 
µεγάλο για να προσφέρει πολλές επιλογές στους επισκέπτες όπως λ.χ. 
πληθώρα αξιοθεάτων, διασκέδασης και δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα είναι 
µια αρκετά µικρή πόλη, την οποία εύκολα εξερευνά κανείς µε τα πόδια. 

•  Ετοιµάζονται νέα τοπόσηµα που µπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά: 

o  Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου 

o  Η έδρα της Κρητικής Διατροφής στην οδό 25ης Αυγούστου µε 
παρουσίαση προϊόντων και παρασκευή εδεσµάτων 

o  Νέα µόνιµη δηµοτική πινακοθήκη 

•  Η παρουσία µεγάλου φοιτητικού πληθυσµού προσδίδει στην πόλη νεανικό 
παλµό και εξασφαλίζει πλούσια νυχτερινή ζωή. 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 
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Συµπεράσµατα ως προς τα χαρακτηριστικά της πόλης του Ηρακλείου 

•  Πολλοί Ηρακλειώτες δεν γνωρίζουν καλά την πόλη τους, ούτε και τη 
θεωρούν ελκυστική για τους επισκέπτες. Αναφέρθηκε ότι υπάρχουν 
«κρυµµένα µυστικά» που αξίζει να τα γνωρίσουν κατ’ αρχήν οι ίδιοι οι 
Ηρακλειώτες όπως λ.χ. τα βυζαντινά τείχη ή τα στενά γύρω από τη 
Λεωφόρο Καλοκαιρινού. 

•  Ως προς το shopping, το Ηράκλειο προσφέρει πληθώρα καταστηµάτων 
σύγχρονης αντίληψης. Αυτό που έχει σε µεγάλο βαθµό χαθεί είναι τα 
παραδοσιακά επαγγέλµατα, καθώς πριν µερικά χρόνια υπήρχαν µαστόροι 
και τεχνίτες µε τα καταστήµατά τους στα στενά γύρω από την αγορά, αλλά 
πλέον έχουν εκλείψει. Απέµειναν λίγοι χειροτέχνες που παράγουν µαχαίρια, 
αγιογραφίες, κεραµεικά κοκ. Παραδοσιακοί µαστόροι υπάρχουν ακόµη στα 
χωριά. Η περιοχή βγάζει επίσης υψηλής ποιότητας κρασί, ελαιόλαδο και 
άλλα τρόφιµα (τυριά, βότανα, προϊόντα χαρουπιάς, γλυκά κοκ.). 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 
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Συµπεράσµατα ως προς τα χαρακτηριστικά του τουρισµού στο Ηράκλειο 

•  Τι άρεσει στους επισκέπτες του Ηρακλείου 

o  Η πλούσια ιστορία της πόλης 

o  Οι άνθρωποι (νοοτροπία, φιλικοί, ανοικτοί) 

o  Το κλίµα 

o  Το φαγητό  

o  Οι ευκαιρίες για αγορές (από τα τοπικά τρόφιµα και το κρασί µέχρι ρούχα, 
παπούτσια, σουβενίρ και κοσµήµατα) 

•  Τι ΔΕΝ άρεσει στους επισκέπτες του Ηρακλείου 

o  Η καθαριότητα και το κυκλοφοριακό 

o  Η ελλιπής σήµανση και αστυνόµευση 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 
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Συµπεράσµατα ως προς την τουριστική πελατεία του Ηρακλείου 
•  Τα ξενοδοχεία του Ηρακλείου προσελκύουν πελατεία από όλον τον κόσµο. 
Από πλευράς εθνικότητας ξεχωρίζουν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Αµερικανοί, 
οι Γερµανοί και οι Ιταλοί. Ακολουθούν επισκέπτες από άλλες χώρες της 
Ευρώπης. Σηµαντική δυναµική απέκτησαν πρόσφατα οι επισκέπτες από τις 
ασιατικές χώρες πρωτοστατούντων των Κινέζων και των Κορεατών. 

•  Με µέση παραµονή που δεν ξεπερνά τις 2,5 διανυκτερεύσεις, οι ξένοι που 
επιλέγουν να διαµείνουν σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου στη µεγάλη τους 
πλειοψηφία έχουν έλθει στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενός περιηγητικού 
ταξιδιού είτε για να εξερευνήσουν την Κρήτη είτε για να κάνουν island 
hopping συνδυάζοντας την Κρήτη µε άλλα νησιά (Σαντορίνη, Μύκονος κ.ά.). 

•  Οι Έλληνες παραµένουν η µεγαλύτερη εθνικότητα πελατών για τα 
ξενοδοχεία της πόλης. Σε µεγάλο βαθµό πρόκειται για άτοµα που έρχονται 
στο Ηράκλειο στο πλαίσιο επαγγελµατικού ταξιδιού και αποτελούν – µαζί µε 
τα σχολεία – την κύρια ξενοδοχειακή πελατεία εκτός σεζόν. 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 



Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής του Δήµου Ηρακλείου - Αποσπάσµατα 

1.4 Επισκόπηση µάρκετινγκ αντίστοιχων προορισµών 

13 

Συµπεράσµατα από την αντιπαραβολή αντίστοιχων προορισµών 

•  Ένα ενδιαφέρον εύρηµα της επισκόπησης των 12 ιστοσελίδων είναι ότι 
ακόµη και οι εξετασθέντες προορισµοί µε έντονα αστικά χαρακτηριστικά 
(µεγάλο εµπορικό λιµάνι, πυκνή δόµηση, επιβαρυµένο αστικό περιβάλλον, 
έντονο κυκλοφοριακό κοκ.) όπως λ.χ. η Θεσσαλονίκη και η Μασσαλία 
αναδύουν αίσθηση διακοπών. Τονίζουν τις πλέον ελκυστικές τους πτυχές, 
τη ζωντάνια της εκάστοτε πόλης καθώς και τις ευκαιρίες για υπαίθρια 
αναψυχή στα περίχωρα, όπως λ.χ. για ιστιοπλοΐα και άλλα θαλάσσια σπορ, 
για πεζοπορία στα βουνά, για ποδηλασία στην εξοχή κοκ. Από καµία 
ιστοσελίδα δεν λείπει η αναφορά στις κοντινές παραλίες, παρουσιάζοντάς 
τες ως αναπόσπαστο στοιχείο µιας επίσκεψης στην προβαλλόµενη πόλη. 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 
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Συµπεράσµατα από την αντιπαραβολή αντίστοιχων προορισµών 
•  Στη µεγάλη τους πλειοψηφία οι εξετασθέντες προορισµοί προβάλλουν 
ισοδύναµα την ιστορική τους κληρονοµιά µε την καλοπέραση (π.χ. 
γαστρονοµία και αγορές) και τις πάσης µορφής δραστηριότητες (π.χ. 
παραλίες και πεζοπορία). Σε κανέναν προορισµό – ακόµη και σε εκείνους 
µε µνηµεία διεθνούς ακτινοβολίας που έχουν χαρακτηριστεί από την 
UNESCO ως Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς – δεν ακολουθείται ένα 
αφήγηµα µε κυρίαρχο στοιχείο το παρελθόν (µνηµεία και µουσεία), 
καθώς αυτό έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατικό για την ανάπτυξη του 
αστικού τουρισµού. Τα city breaks αλλά και ο συνεδριακός τουρισµός 
προϋποθέτουν µιαν ισορροπηµένη ανάδειξη ενός µείγµατος πολιτιστικής 
κληρονοµιάς  και σύγχρονων θελγήτρων. 

•  Σε ορισµένες ιστοσελίδες δίνονται πολύ αναλυτικές πληροφορίες για τις 
τοπικές εκδηλώσεις (πολιτιστικές, αθλητικές κοκ.) όπως στην περίπτωση 
της Λεµεσού, της Νίκαιας και του Κάλιαρι. 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 
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Από πλευράς του Δήµου έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια µια τιτάνια προσπάθεια: 
Να αποκατασταθεί και να αναδειχθεί ο µεγάλος µνηµειακός πλούτος της πόλης 
σε ένα αστικό περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο – λαµβάνοντας επίσης υπόψη 
τους γνωστούς διοικητικούς και δηµοσιονοµικούς περιορισµούς που ισχύουν 
για τους δηµόσιους φορείς – καθώς και να βρεθούν τρόποι για την αξιοποίηση 
αυτών των µνηµείων προς τόνωση της τοπικής οικονοµίας και απασχόλησης.  

Αυτή η αναπτυξιακή προσπάθεια θα δώσει στο Δήµο τη δυνατότητα να 
αναδείξει σταδιακά την ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά του 
Ηρακλείου, ώστε οι επισκέπτες να µπορούν να κάνουν βίωµά τους τους «5+1 
πολιτισµούς» που όρισαν τη φυσιογνωµία και τη µοίρα αυτής της πόλης. Ήδη 
έχουν εδραιωθεί ως ιδιαίτερα δηµοφιλή αξιοθέατα δύο εµβληµατικοί χώροι 
συνυφασµένοι µε το µινωικό πολιτισµό – η Κνωσός και το Αρχαιολογικό 
Μουσείο – ενώ σταδιακά αναβαθµίζονται ή διαµορφώνονται εκ νέου µνηµεία 
των άλλων εποχών. 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 
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Τρεις ενδιαφέρουσες αγορές για τον τουρισµό του Ηρακλείου είναι οι εξής: 
•  Study Tours: Μικρή σε αριθµούς αγορά φιλοµαθών ταξιδιωτών που 
αντιµετωπίζουν το ταξίδι ως µια εντατική εκπαιδευτική εµπειρία, δηλ. 
ταξιδεύουν για να εµβαθύνουν στην ιστορία και τον πολιτισµό ενός άλλου 
τόπου αφιερώνοντας καθηµερινά πολύ χρόνο σε πολύωρες ξεναγήσεις. 

•  City Breaks: Πολυπληθής αγορά για ολιγοήµερες επισκέψεις σε πόλεις, 
κατά τη διάρκεια των οποίων συνδυάζεται η επίσκεψη στα σηµαντικότερα 
αξιοθέατα του προορισµού (sightseeing) µε δραστηριότητες καλοπέρασης 
όπως λ.χ. αγορές, γαστρονοµία και νυχτερινή διασκέδαση. Σε αυτήν την 
περίπτωση το ταξίδι αποτελεί µιαν ψυχαγωγική εµπειρία. 

•  Island Hopping: Ταξίδι διακοπών που περιλαµβάνει τη διαδοχική επίσκεψη 
γειτονικών νησιών. Και εδώ πρόκειται για ψυχαγωγική εµπειρία που 
συνδυάζει την καλοπέραση (θαλάσσια µπάνια, φαγητό και διασκέδαση) µε 
επισκέψεις σε παραδοσιακούς οικισµούς και σηµαντικά µνηµεία. Μια µικρή 
αλλά ανερχόµενη αγορά χάρη στη δυναµική της Σαντορίνης. 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 

2.2 Στρατηγική αντίληψη για το µάρκετινγκ του Ηρακλείου 
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Στην επόµενη σελίδα απεικονίζονται µε κωδικοποιηµένο τρόπο όσα συνήθως 
«καταναλώνει» ένας ταξιδιώτης σε ένα city break. Αυτά συνθέτουν µία δέσµη 
στοιχείων, η οποία περιλαµβάνει, συγκεκριµένα, τα εξής: 

•  Η µία υποκατηγορία περιλαµβάνει τα πάσης µορφής αξιοθέατα όπως λ.χ. 
την πολιτιστική κληρονοµιά (µνηµεία, µουσεία, αναπαραστάσεις ιστορικών 
γεγονότων κοκ.) αλλά και αξιοθέατα σύγχρονης αντίληψης (π.χ. θεµατικά 
πάρκα). Περιλαµβάνει επιπλέον τα εκτός πόλης αξιοθέατα που µπορεί 
κανείς να επισκεφτεί κατά τη διάρκεια µιας ηµερήσιας εκδροµής. 

•  Η άλλη υποκατηγορία περιλαµβάνει τις τέσσερις κύριες µορφές 
ψυχαγωγίας που συνήθως επιζητούν όσοι ταξιδεύουν σε αστικούς 
προορισµούς: πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. συναυλίες, παραστάσεις και 
εκθέσεις εικαστικών), γαστρονοµία, αγορές και νυχτερινή διασκέδαση. Εδώ 
καταχωρούνται επίσης οι υπαίθριες και λοιπές δραστηριότητες, στις οποίες 
µπορεί να επιδοθεί ένας τουρίστας καθώς και τα events που 
διοργανώνονται σε µία πόλη. 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 

2.2 Στρατηγική αντίληψη για το µάρκετινγκ του Ηρακλείου 
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Για να γίνει πιο αποτελεσµατική η προσπάθεια του Δήµου να προσελκύσει 
περισσότερους επισκέπτες στην πόλη – ιδίως τους µήνες εκτός τουριστικής 
περιόδου – θα πρέπει η προβολή του Ηρακλείου να µην εστιάσει αποκλειστικά 
ή κυρίως στον αναµφισβήτητα µεγάλο πολιτιστικό του πλούτο αλλά σε µία 
δέσµη θελγήτρων, αναπόσπαστο στοιχείο της οποίας είναι οι υφιστάµενοι και 
οι νέοι χώροι πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η σωστή ανάδειξη αυτής της δέσµης 
θα αποτελέσει το µέσο για την αύξηση της τουριστικής δαπάνης και την 
άµβλυνση της εποχικότητας, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψιν τους κανόνες και 
τις προτεραιότητες της τουριστικής αγοράς. 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 
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Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής του Δήµου Ηρακλείου - Αποσπάσµατα 21 

Στόχος 1:  Ανάπτυξη µιας ισχυρής ταυτότητας που θα τονίζει τη µοναδικότητα 
του Ηρακλείου, τη συναρπαστική ιστορική του διαδροµή ανά τους 
αιώνες και τις ελκυστικές επιλογές ψυχαγωγίας που προσφέρει 
στους επισκέπτες του 

 

Στόχος 2:  Αύξηση των ξενοδοχειακών πελατών του Ηρακλείου ιδίως τους 
µήνες εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου προσεγγίζοντας πιο 
συστηµατικά τόσο το ευρύ ταξιδιωτικό κοινό όσο και τουρίστες 
ειδικών κατηγοριών 

 

Στόχος 3:  Αύξηση των ηµερήσιων επισκεπτών και ενθάρρυνσή τους να 
δαπανήσουν περισσότερο χρόνο και χρήµα στην πόλη του 
Ηρακλείου 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 

2.3 Στρατηγικοί στόχοι για το µάρκετινγκ του Ηρακλείου 
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•  Αλλαγή στο αφήγηµα γύρω από το Ηράκλειο ως τουριστικό προορισµό 

•  Ανάπτυξη ενός ισχυρού destination brand 

•  Ανάπτυξη περιεχοµένου (content) υψηλής ποιότητας και ευρεία διαδικτυακή 
διανοµή του (content seeding) 

•  Στοχευµένες επαφές µε την αγορά (ιδίως µε tour operators, εταιρίες 
κρουαζιέρων, αεροπορικές εταιρίες, τουριστικά γραφεία και γραφεία 
οργάνωσης συνεδρίων) 

•  Έµφαση στην αυξηµένη αποτελεσµατικότητα του µάρκετινγκ και την 
καλύτερη αξιοποίηση του περιορισµένου κονδυλίου προβολής βάζοντας σε 
δεύτερη προτεραιότητα τις εκθέσεις και τη διαφήµιση 

•  Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό 

•  Κατάλληλη οργάνωσης του µάρκετινγκ από πλευράς του Δήµου 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 

2.4 Οι τρόποι επίτευξης των στρατηγικών στόχων 
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Η προσπάθεια για την τόνωση της τουριστικής κίνησης στην πόλη του 
Ηρακλείου ουσιαστικά στοχεύει σε δύο διακριτές κατηγορίες επισκεπτών: 

•  Πρώτη προτεραιότητα θα αποτελέσουν οι ξενοδοχειακοί πελάτες, οι 
οποίοι είναι πολύ πιο ελκυστικοί για τον τουρισµό του Ηρακλείου, καθώς 
ξοδεύουν περισσότερο χρόνο και χρήµα στο Ηράκλειο συγκριτικά µε τους 
ηµερήσιους επισκέπτες. Η προσέγγισή τους θα γίνει µε δύο τρόπους: 

o  µέσω της ενδεδειγµένης διαδικτυακής προβολής που στοχεύει 
απευθείας στο ταξιδιωτικό κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

o  µέσω tour operators και πρακτόρων (µε έµφαση σε όσους οργανώνουν 
ταξίδια τύπου city breaks, island hopping και study tours) 

o  µέσω συνεδριακών πελατών (γραφεία οργάνωσης συνεδρίων και 
οµοσπονδίες). 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 

2.5 Αγορές προτεραιότητας 
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Λόγω της υψηλής πληρότητας που παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία του 
Ηρακλείου την τουριστική περίοδο, θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην 
προσέλκυση ξενοδοχειακών πελατών στο διάστηµα Οκτωβρίου-Απριλίου. 

•  Οι ηµερήσιοι επισκέπτες που διανυκτερεύουν σε άλλα σηµεία της Κρήτης 
θα αποτελέσουν τη δεύτερη µεγάλη αγορά προτεραιότητας. Πρόκειται για 
µια πολύ µεγάλη δεξαµενή επισκεπτών – άνω των 3 εκ. ατόµων ετησίως – 
ωστόσο αυτή υφίσταται µόνο τους µήνες της τουριστικής σεζόν και σχεδόν 
εκµηδενίζεται µεταξύ Νοεµβρίου και Απριλίου. 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 

2.5 Αγορές προτεραιότητας 
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Συγκεκριµένα, όταν γίνεται αναφορά σε ηµερήσιους επισκέπτες, αυτοί 
µπορούν να διακριθούν στις εξής υποκατηγορίες: 

•  Επιβάτες κρουαζιερόπλοιων 

o  που θα µετάσχουν σε οργανωµένη ξενάγηση/εκδροµή 

o  που θα κινηθούν αυτόνοµα 

•  Πελάτες ξενοδοχείων εκτός Ηρακλείου που επισκέπτονται την πόλη: 

o  µε οργανωµένη εκδροµή (πούλµαν) 

o  µε ενοικιασµένο αυτοκίνητο ή άλλο όχηµα 

o  µε δηµόσια συγκοινωνία (λεωφορείο) 

o  µε ταξί 

Δεδοµένα Στρατηγική Σχέδιο Δράσης Οργάνωση Προϋπολογισµός 

2.5 Αγορές προτεραιότητας 
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•  Με εξαίρεση την ελληνική αγορά, η οποία προσφέρεται για city breaks, 
συνέδρια και συµµετοχή σε events, δεν τίθενται ως αγορές-στόχοι 
συγκεκριµένες εθνικότητες. Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος 
µάρκετινγκ προφανώς θα δοθεί προτεραιότητα στις επαφές µε 
δηµοσιογράφους και επαγγελµατίες από τη Γερµανία, τη Βρετανία, τη 
Γαλλία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία λόγω της µεγάλης τους 
πληθυσµιακής βάσης, ωστόσο όπως έδειξε και η διαβούλευση µε ιδιοκτήτες 
και διευθυντές ξενοδοχείων, στην ξενοδοχειακή πελατεία του Ηρακλείου δεν 
κυριαρχούν κάποιες εθνικότητες αλλά υπάρχει µια πολυσυλλεκτικότητα ως 
προς την προέλευση των τουριστών. Μία παραπάνω προτεραιότητα θα 
δοθεί, ωστόσο, στους τουρίστες από την Ασία, καθώς: 

o  διαµένουν σε πολύ υψηλότερο ποσοστό σε αστικά παρά σε 
παραθεριστικά ξενοδοχεία κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα 

o  έχουν πιο οµαλή κατανοµή στο χρόνο µε αξιόλογη κίνηση και το χειµώνα. 
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•  Η προσπάθεια προσέλκυσης city breaks θα εστιάσει σε αγορές µε εύκολη 
αεροπορική σύνδεση µε το Ηράκλειο µε πρώτη και κύρια την ελληνική 
αγορά. 

•  Η αγορά των island hoppers περιλαµβάνει όσους θέλουν να συνδυάσουν 
τη Σαντορίνη µε κάποιον ή καποιους άλλους νησιωτικούς προορισµούς. 

•  Η ανάπτυξη της συνεδριακής αγοράς προϋποθέτει την ενεργό διεκδίκηση 
συνεδρίων (bidding). Πρόκειται για µια διαδικασία, στην οποία δύσκολα 
µπορεί να συµµετάσχει επιτυχώς ένας δηµόσιος φορέας και έτσι θα 
προταθεί στο επόµενο κεφάλαιο η δηµιουργία ενός convention bureau, το 
οποίο θα ενεργοποιήσει τους άµεσα ενδιαφερόµενους επαγγελµατίες – 
εφόσον αυτοί δείξουν ενδιαφέρον να συµµετάσχουν – στη διεκδίκηση 
συνεδρίων και την υποβολή προσφορών. 
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Κοµβικής σηµασίας για τη βελτίωση των επιδόσεων του Ηρακλείου στην 
τουριστική αγορά είναι η ανάπτυξη του κατάλληλου αφηγήµατος. Το µέχρι 
σήµερα αφήγηµα γύρω από µια επίσκεψη στο Ηράκλειο παρουσιάζει τα εξής 
δύο προβλήµατα: 

•  Είναι µονόπλευρο: Εστιάζει κυρίως στη µακραίωνη ιστορία της πόλης. 
Έτσι, το Ηράκλειο παρουσιάζεται µονοδιάστατα ως µία πόλη όπου αξίζει να 
δει κανείς την Κνωσό και το Μουσείο. Μετά την επίσκεψη σε ένα ή και στα 
δύο αυτά µέρη η πλειοψηφία των επισκεπτών αναχωρεί από την πόλη, 
καθώς δεν γνωρίζει τι άλλο αξίζει να δει ή να κάνει κανείς στο Ηράκλειο, 
αφού τα σύγχρονα θέλγητρα (γαστρονοµ ία, αγορές κοκ.) δεν 
παρουσιάζονται µε τον ενδεδειγµένο ελκυστικό και ολοκληρωµένο τρόπο. 

•  Είναι αδύναµο: Ακόµη και το αφήγηµα γύρω από το πλούσιο παρελθόν 
του Ηρακλείου γίνεται µε τρόπο διεκπεραιωτικό, χωρίς να είναι 
«ξεσηκωτικό» και βιωµατικό. 
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Με αφήγηµα (storytelling) νοείται εδώ η περιγραφή γύρω από τις 
ταξιδιωτικές εµπειρίες που θα αποκοµίσει ο επισκέπτης της πόλης και η 
επιχειρηµατολογία για τους λόγους που αξίζει να επισκεφτεί κανείς το 
Ηράκλειο. Το αφήγηµα για έναν προορισµό αναπτύσσεται τόσο µέσα από 
κείµενα όσο και µέσω εικόνων (φωτογραφίες, βίντεο). 

Αξιολογώντας το µέχρι σήµερα αφήγηµα για το τουριστικό Ηράκλειο, 
προκύπτει η ανάγκη αυτό να βελτιωθεί. Με το ίδιο αφήγηµα (περί Κνωσού, 
Μουσείου και µεσαιωνικών µνηµείων) δεν θα αλλάξει κάτι στη δυναµική της 
πόλης. Χρειάζεται ένα νέο αφήγηµα µε έµφαση στους ανθρώπους και τις 
εµπειρίες που προσφέρει αυτός ο τόπος καθώς και τις σύγχρονες πτυχές της 
που καθιστούν το Ηράκλειο µια πόλη απολαυστική, όπου οι επισκέπτες θα 
περάσουν καλά. 

Το νέο αφήγηµα αποτελεί προαπαιτούµενο για να προσελκύσει η πόλη 
τουρίστες που νιώθουν ότι δεν τους αφορά η νυν εικόνα του Ηρακλείου καθώς 
και για να πειστούν οι ηµερήσιοι επισκέπτες να µείνουν περισσότερες ώρες. 
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Το στοιχείο της καλοπέρασης θα πρέπει, συνεπώς, να αποκτήσει 
αναβαθµισµένο ρόλο στο αφήγηµα µέσα από ελκυστικές περιγραφές για την 
κουζίνα και τη νυχτερινή ζωή του Ηρακλείου, το καλεντάρι µε τις πολιτιστικές 
και άλλες εκδηλώσεις, τις ευκαιρίες για αγορές, τις κοντινές παραλίες και τις 
υπαίθριες δραστηριότητες. Όπως έχει δείξει και η διεθνής εµπειρία, κλειδί για 
την εδραίωση µιας πόλης ως ελκυστικού προορισµού city breaks είναι η 
ποικιλία αξιοθεάτων και δραστηριοτήτων για διαφορετικές ηλικίες και 
διαφορετικά ενδιαφέροντα. Με το να αναδείξει το Ηράκλειο όλον τον πλούτο 
επιλογών που µπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες του, ουσιαστικά 
ωριµάζει ως προορισµός για city breaks και θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω 
ανάπτυξή του. 
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Το αφήγηµα του Ηρακλείου πρέπει πολύ πιο ξεκάθαρα και επιθετικά να 
συµπεριλάβει το στοιχείο της εξερεύνησης της Κρήτης. Το Ηράκλειο αποτελεί 
το ιδανικό ορµητήριο για να εξερευνήσει κανείς το συναρπαστικότερο νησί της 
Μεσογείου λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των συγκοινωνιακών 
συνδέσεων.  

Αυτό το αφήγηµα αφορά όχι όσους επισκέπτονται την Κρήτη στο πλαίσιο 
διακοπών παραθερισµού τύπου «Sea ‘n’ Sun» αλλά όσους πραγµατοποιούν 
περιηγητικά ταξίδια και διακοπές τύπου island hopping συνδυάζοντας την 
Κρήτη µε τα νησιά των Κυκλάδων (ιδίως τη Σαντορίνη και τη Μύκονο). Η 
τελευταία περίπτωση αφορά κυρίως τους επισκέπτες από άλλες ηπείρους 
(Αµερική, Ασία, Ωκεανία). 

Το αφήγηµα θα πρέπει, εξάλλου, να ενσωµατώσει τα κεντρικά επιχειρήµατα, 
γιατί δηλ. αξίζει να επισκεφτεί κανείς το Ηράκλειο. Η σχετική 
επιχειρηµατολογία αναπτύσσεται στις επόµενες δύο σελίδες. 
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Τα επιχειρήµατά µας: Γιατί αξίζει να επισκεφτώ το Ηράκλειο; 

•  Γιατί εδώ άνθισε ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισµός 

•  Για τα παγκόσµιας ακτινοβολίας µνηµεία της πόλης 

•  Για τα πολλά µυστικά από το απώτερο και πιο πρόσφατο παρελθόν που 
κρύβουν τα στενά της πόλης 

•  Για το µέγεθός της, καθώς είναι µια πόλη αρκούντως µεγάλη για να 
προσφέρει πολλές επιλογές αλλά ταυτόχρονα και αρκούντως µικρή ώστε να 
είναι εύκολη και ασφαλής η εξερεύνησή της 

•  Για το νεανικό χαρακτήρα και την ενέργεια της πόλης µέρα και νύχτα 

•  Για την ευκολία να εξερευνήσετε το πιο συναρπαστικό νησί της Μεσογείου 

(συνεχίζεται) 
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Τα επιχειρήµατά µας: Γιατί αξίζει να επισκεφτώ το Ηράκλειο; 

(συνέχεια) 

•  Για τη µοναδική γαστρονοµική παράδοση της Κρήτης µε εµβληµατικά 
προϊόντα – όπως το κρασί και το ελαιόλαδο – και πεντανόστιµες συνταγές 
που προάγουν την ευζωία και την καλή παρέα 

•  Για το γεµάτο καλεντάρι πολιτιστικών εκδηλώσεων 

•  Για τις ελκυστικές επιλογές αγορών 

•  Για τις εκπληκτικές παραλίες που βρίσκονται σε απόσταση µερικών λεπτών 
από το κέντρο της πόλης 

•  Για τον ήπιο χειµώνα που αποτελεί την καλύτερη εποχή για να εξερευνήσει 
κανείς την ιστορία και τον πολιτισµό της Κρήτης µε ηρεµία, µε ευκολία στις 
µετακινήσει και χωρίς συνωστισµό. 
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Για να γίνει πιο αποτελεσµατικό το αφήγηµα για τη σύγχρονη πλευρά του 
Ηρακλείου, αυτό δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε µια στενά τουριστική-
ταξιδιωτική θεµατολογία, ούτε να εξαντληθεί στο µνηµειακό πλούτο της πόλης. 
Η συζήτηση για το Ηράκλειο θα πρέπει να εµπλουτιστεί µε το lifestyle που 
πρεσβεύει το Ηράκλειο και η Κρήτη, δηλ. τον ιδιαίτερο τρόπο και στάση ζωής 
των Κρητικών που θα βιώσουν και οι επισκέπτες της πόλης. 

Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ πιο αποτελεσµατική για να κεντρίσει ένας 
προορισµός το ενδιαφέρον του σύγχρονου ταξιδιώτη, καθώς κάνει πιο 
βιωµατική την περιγραφή του Ηρακλείου και αναδεικνύει τα στοιχεία που το 
καθιστούν µοναδικό προορισµό. Το ζητούµενο είναι να παρουσιαστεί το 
Ηράκλειο όχι ως µονοδιάστατος προορισµός µε δύο σηµαντικά µνηµεία αλλά 
ως ένας πολυεπίπεδος τόπος, όπου ο κάθε επισκέπτης θα βρει µια πληθώρα 
ερεθισµάτων ελκυστικών ειδικά για εκεινόν και τα ενδιαφέροντά του. 
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Η περί του lifestyle θεµατολογία µπορεί, ενδεικτικά, να αξιοποιήσει τα εξής 
στοιχεία: 

•  Παραδόσεις, ήθη και έθιµα του Ηρακλείου και γενικά της Κρήτης 

•  Γαστρονοµία της Κρήτης 

o  Προϊόντα (ιδίως όσα παράγονται κοντά στο Ηράκλειο) 

o  Συνταγές (παραδοσιακές και δηµιουργικές) 

o  Συµβολή της κρητικής διατροφής στην ευζωία 

o  Παραγωγοί και δηµιουργοί που σχετίζονται µε τη γαστρονοµία (σεφ, 
συγγραφείς, ερευνητές κοκ.) 

•  Σύγχρονοι κρητικοί καλλιτέχνες, δηµιουργοί, επιστήµονες, διανοητές, 
χειροτέχνες και επιχειρηµατίες 

•  Πολιτιστική επικαιρότητα του Ηρακλείου και events εν γένει 
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Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση προτείνεται το ακόλουθο χαρτοφυλάκιο 
τουριστικών προϊόντων ως το βέλτιστο για τα δεδοµένα του Ηρακλείου και τα 
ζητούµενα της νέας τουριστικής καµπάνιας. Με την έννοια «χαρτοφυλάκιο 
τουριστικών προϊόντων» νοείται η γκάµα των επιµέρους ταξιδιωτικών εµπειριών 
που προσφέρει το Ηράκλειο, όπου κάθε διακριτή ταξιδιωτική εµπειρία ή µορφή 
τουρισµού, η οποία προσελκύει συγκεκριµένη κατηγορία τουριστών και αποτελεί 
ξεχωριστή αγορά, συνθέτει ένα ξεχωριστό προϊόν. Για τα επιµέρους προϊόντα 
παρατίθενται κάποιες προσωρινές ονοµασίες εργασίας, οι οποίες θα 
οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο του branding: 

•  Heraklion City Adventures: Αποτελεί το βασικό τουριστικό προϊόν του 
Ηρακλείου βάσει του διαγράµµατος της ενότητας 2.6 ανωτέρω, καθώς 
περιλαµβάνει την κύρια δέσµη θελγήτρων που προσφέρει ένας αστικός 
προορισµός: τα εξαιρετικά αξιοθέατα της πόλης σε συνδυασµό µε τις ευκαιρίες 
για καλοπέραση (πολιτιστικές εκδηλώσεις γαστρονοµία, αγορές, νυχτερινή 
διασκέδαση) και τις προσφερόµενες δραστηριότητες εντός και εκτός πόλης. 
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Αυτό το προϊόν στοχεύει τόσο σε όσους διανυκτερεύουν στο Ηράκλειο 
(συµπεριλαµβανοµένων όσων πραγµατοποιούν city breaks ή island 
hopping) όσο και στους εκδροµείς που θα επισκεφτούν την πόλη για µερικές 
µόνο ώρες. 

•  Heraklion Legends: Συγκεντρώνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται 
µε την ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης και ιδίως µε τις 
θεµατικές και πιο εξειδικευµένες ξεναγήσεις στα πολυάριθµα µνηµεία του 
Ηρακλείου. Περιλαµβάνει δηλ. ξεναγήσεις που ξεφεύγουν από τις 
συµβατικές και απευθύνεται σε επισκέπτες µε αυξηµένο ενδιαφέρον για την 
ιστορία της πόλης και της Κρήτης όπως λ.χ. τους µετέχοντες στα study 
tours. Επίσης περιλαµβάνει δραστηριότητες ειδικά για παιδιά και σχολικά 
προγράµµατα. 
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•  Heraklion Food & Wine: Δεδοµένης της υπαγωγής αγροτικών περιοχών 
στον καλλικρατικό Δήµο Ηρακλείου, προτείνεται να δοθεί παραπάνω 
έµφαση εις το να προωθηθούν στην τουριστική αγορά τα αγροτικά προϊόντα 
της περιοχής. Υπό τη σκέπη του Heraklion Food & Wine θα συγκεντρωθούν 
οι καλύτεροι πρεσβευτές της ηρακλειώτικης οινογαστρονοµίας, ώστε να 
προβληθεί η δουλειά τους στην τουριστική αγορά. Αυτό αφορά παραγωγούς 
τροφίµων και ποτών µε τυποποιηµένα προϊόντα (κρασί, ελαιόλαδο, ελιές, 
τυριά, βότανα κοκ.), εστιατόρια, καταστήµατα τροφίµων µε τοπικά προϊόντα 
καθώς και δραστηριότητες σχετικές µε τη γαστρονοµία όπως λ.χ. µαθήµατα 
µαγειρικής και οργανωµένες επισκέψεις σε οινοποιεία. Κοµβικής σηµασίας 
για την εδραίωση αυτού του προϊόντος είναι η ολοκλήρωση της έδρας της 
Κρητικής Διατροφής. 
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•  Heraklion Events: Πρόκειται ουσιαστικά για το καλεντάρι πολιτιστικών και 
άλλων εκδηλώσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους Έλληνες και 
ξένους επισκέπτες της πόλης. Θα προβάλλονται τόσο οι εκδηλώσεις που 
διοργανώνει ο Δήµος όσο και αυτές άλλων διοργανωτών µε σκοπό να 
προσελκυστεί φιλότεχνο κοινό (από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα και το 
εξωτερικό) ιδίως τους µήνες εκτός της υψηλής σεζόν. Εδώ θα πρέπει να 
πληρούνται ορισµένες ποιοτικές και οργανωτικές προδιαγραφές, 
προκειµένου να είναι εφικτή η τουριστική αξιοποίηση αυτών των 
εκδηλώσεων όπως λ.χ. η διαµόρφωση του κατάλληλου προγράµµατος και η 
έγκαιρη προπώληση εισιτηρίων. 

•  Heraklion Meetings & Incentives: Αντιστοιχεί στην προσπάθεια 
εδραίωσης του Ηρακλείου ως συνεδριακού προορισµού µε αξιοποίηση των 
υφιστάµενων συνεδριακών χώρων. Στο επόµενο κεφάλαιο θα παρατεθούν 
οι οργανωτικές προϋποθέσεις αυτής της προσπάθειας. 
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•  Cruise Heraklion: Αυτό το προϊόν αντιστοιχεί σε όλη την γκάµα προτάσεων 
για ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στο Ηράκλειο και τα περίχωρα που είναι 
στη διάθεση των επιβατών κρουαζιέρας. Εδώ προφανώς θα υπάρξει 
συντονισµός µε τον Οργανισµό Λιµένος Ηρακλείου, ο οποίος ήδη 
δραστηριοποιείται στην προσέλκυση εταιριών κρουαζιέρας. Τα ζητούµενα 
από τις προτάσεις προς τους επιβάτες είναι: 

o  να παρακινηθούν να επισκεφτούν την πόλη του Ηρακλείου αντί να την 
αποφύγουν 

o  να δαπανήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο και χρήµα στην 
πόλη χάρη σε µία γκάµα από ελκυστικές δραστηριότητες που θα τους 
προταθούν 

o  να αποκοµίσουν τις καλύτερες εντυπώσεις από την επίσκεψή τους. 
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Κάθε ένα από τα παραπάνω προϊόντα ουσιαστικά συνθέτει µια πλατφόρµα, 
όπου οι ενδιαφερόµενοι επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες µπορούν να 
προβάλλουν τις υπηρεσίες τους. Έτσι ο Δήµος θα υποστηρίξει την άµεση 
επαφή των τοπικών επιχειρήσεων µε τη διεθνή αγορά και τους τελικούς 
καταναλωτές και θα συµβάλλει ώστε το Ηράκλειο να αποκτήσει µια πιο 
αποτελεσµατική παρουσία στις εξειδικευµένες αυτές αγορές. 

Ουσιαστικά ο Δήµος θα απευθύνει πρόσκληση στις ενδιαφερόµενες τοπικές 
επιχειρήσεις να εφράσουν το ενδιαφέρον τους, ώστε να ενσωµατωθούν στην 
τουριστική ιστοσελίδα του Δήµου και να προβληθούν µέσα από τις εδώ 
προβλεπόµενες ενέργειες µάρκετινγκ. 

Εκτός από τα προαναφερθέντα προϊόντα µπορεί να εξεταστεί η διαµόρφωση 
πρόσθετων προϊόντων, εφόσον εκφραστεί σχετικό ενδιαφέρον από 
επιχειρήσεις και οργανισµούς προς το Δήµο: διοργάνωση γάµων, ταξίδια 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος, ιατρικός τουρισµός και αθλητικός 
τουρισµός. 
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