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CASE STUDY  
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 
«Ιστορίες επιτυχίας» 



ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

  Στρατηγική και Σχεδιασμός 
 
  Δημιουργία Νέων Προϊόντων/Υπηρεσιών 
 
  Πελατοκεντρική επικοινωνία 
 
  Αξιοποίηση σχέσεων με τα ΜΜΕ 
 
  Live ενημέρωση και συνεχής διάλογος 
 
  Αξιοποίηση Κοινωνικής Δικτύωσης 

 



  Άμεση συνεργασία με τους φορείς όπως  

      Δήμος και τις Δημοτικές επιχειρήσεις  

         (Χ.Κ.Κ., Μουσείο, Σπήλαιο, κ.α.) 

 

 

  

 

   

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 Ένωση Δυνάμεων με τους  

      τοπικούς επιχειρηματίες – 

ενημερωτικές  εκδηλώσεις, δημιουργία 

κοινών πακέτων, συνεργασία στην 

πράξη 



 

  Έγκαιρη προετοιμασία  

 

  Στοχευμένο πλάνο ενεργειών 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

 

   Εvents 

 

 

 

 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   Snow bus Kalavrita – οικονομική σύνδεση ΧΚΚ με 
Αθήνα, Κόρινθο, Πάτρα, Αίγιο με ιδιωτική πρωτοβουλία 
και εκπτωτικό πακέτο στις υπόλοιπες υπηρεσίες. 

 

 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   All inclusive Ski kalavrita 

 

 

 

Διαμονή + διατροφή + εισιτήριο χιονοδρομικού + 
ενοικίαση εξοπλισμού = 55 ευρώ 

 

 All inclusive Escape Kalavrita  

Διαμονή + διατροφή + δραστηριότητα στη φύση (hiking, 
τοξοβολία, ποδήλατο, άθλημα προσανατολισμού κτλ) – 
εναλλακτική για οινικό τουρισμό, μουσείο ή σπήλαιο  

 



ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

  Κεντρική Ιδέα  

       ο «πελάτης» 

 

Διαμόρφωση πολιτικής 
βάση των συνθηκών της 
εποχής και της ανάγκης 
του επισκέπτη. 
Δεσμευόμαστε για 
συνεχή βελτίωση  

 

  Ρωτάμε - Ακούμε – 

     Προσαρμοζόμαστε 

 

•Διεξάγουμε έρευνες 
ικανοποίησης επισκεπτών. 

•Αξιοποιούμε τα αποτελέσματα. 

•Διαμορφώνουμε τη λειτουργία 
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
των επισκεπτών. 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

 

   Εvents 

 

 

 

 



http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video 

http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam 

http://www.youtube.com/watch?v=ErPsB7CgZJo&feature=plcp&context=C4d185e1VDvjVQa1PpcFPav4UgblkCKAtT1NsU3AeIm_tNOSQmnKM

%3D 

http://www.youtube.com/watch?v=5VqnPbRvsMw&feature=plcp&context=C42a4309VDvjVQa1PpcFPav4UgblkCKEMhXE1lbK_KqDUNVjcxDCg

%3D 

http://www.youtube.com/watch?v=GcYefzIhcLM&list=UUnccCNE_kj_VjPYgMxNcSzg&index=1&feature=plcp 

http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video 

http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam 

http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://www.youtube.com/watch?v=ErPsB7CgZJo&feature=plcp&context=C4d185e1VDvjVQa1PpcFPav4UgblkCKAtT1NsU3AeIm_tNOSQmnKM%3D
http://www.youtube.com/watch?v=ErPsB7CgZJo&feature=plcp&context=C4d185e1VDvjVQa1PpcFPav4UgblkCKAtT1NsU3AeIm_tNOSQmnKM%3D
http://www.youtube.com/watch?v=5VqnPbRvsMw&feature=plcp&context=C42a4309VDvjVQa1PpcFPav4UgblkCKEMhXE1lbK_KqDUNVjcxDCg%3D
http://www.youtube.com/watch?v=5VqnPbRvsMw&feature=plcp&context=C42a4309VDvjVQa1PpcFPav4UgblkCKEMhXE1lbK_KqDUNVjcxDCg%3D
http://www.youtube.com/watch?v=GcYefzIhcLM&list=UUnccCNE_kj_VjPYgMxNcSzg&index=1&feature=plcp
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/news/dawn-till-dusk-video
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam
http://thespot.gr/snow/videos/peanut-butter-rail-jam


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

 

   Εvents 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΜΕ 

  Δημιουργία έξυπνων «stories» και συνεχής ενημέρωση με θετικές 
ειδήσεις και ιδέες. 

 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΜΕ 

 

 

  Διάθεση των 
ειδήσεων  

στα ΜΜΕ 

 

Τηλεοπτικά 
ρεπορτάζ 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΜΕ  

  Δημοσιότητα και προβολή χωρίς διαφήμιση 
700+ δημοσιεύματα σε 1 σεζόν 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΜΕ 
 

 

 Καλλιέργεια σχέσεων- press trips, προσκλήσεις 
δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών γραφείων  



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΜΕ  

Συνεργασίες με χορηγούς επικοινωνίας για παροχή 
διαφημιστικού χώρου στα ΜΜΕ   

 

 

 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΜΕ  

Συνεργασίες με χορηγούς επικοινωνίας για παροχή 
διαφημιστικού χώρου στα ΜΜΕ   

 

 

 



LIVE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

  Κάμερες με ζωντανή εικόνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Live reporting 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

  Facebook fan page 

 



Ανοιχτός διάλογος με τους fans 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  

   επισκέπτες δημιουργούν περιεχόμενο που διαφημίζει το προϊόν μας 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  

   

 επισκέπτες δημιουργούν μέρος του marketing 

 ΣΛΟΓΚΑΝ: «ΛΙΩΣΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΒΟΥΝΟ 

 

  



Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ… 

  

 2011     2012 

  +75% αύξηση επισκεπτών.                        +20% επιπλέον αύξηση 

  55,322  χιονοδρόμοι        66.000  (ρεκόρ)  

  200.00  επισκέπτες του βουνού                250.000 επισκέπτες   

  500  δημοσιεύματα στα ΜΜΕ                   700 + δημοσιεύματα   

  15  Χορηγοί επικοινωνίας                           18 

  4.500  φανατικοί fans στο facebook        8.800  

  350.000 μοναδικοί επισκέπτες   450.000 

        στο  www.kalavrita-ski.com  
 



 
 
 
 

ΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ 
 

Μαρία Παπάζογλου 
E-mail: mp@mypublics.com 

 
Website: www.mypublics.com 

          
  www.facebook.com/mypublicspr 

 
http://mypublicspr.blogspot.com 

 
           www.twitter.com/MARIAPAPAZOGLOU 

 
www.linkedin.com/mariapapazoglou 
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