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Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι:

• Ορισμός της εμπειρίας και του βιωματικού τουρισμού όπως τον αντιλαμβάνονται οι ίδιοι 

οι τουρίστες,

• Να παρέχει λειτουργικές ενδείξεις για τη δημιουργία εμπειριών,

• Συζητήστε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον τομέα του τουρισμού,

• Σκεφτείτε πώς η πανδημία COVID-19 μπορεί να επηρεάσει ειδικά την εμπειρία του 

τουρισμού. 
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Σκοπός και στόχοι
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Στο τέλος αυτής της παρουσίασης, θα είστε σε θέση να:

•Να καταλάβετε τι αναζητούν οι βιωματικοί τουρίστες,

•Να δημιουργείτε εμπειρίες και βιωματικές δραστηριότητες,

•Να γνωρίζετε τις κύριες τάσεις που θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη του τουρισμού μετά το 

COVID-19.
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Τι θα μάθετε (μαθησιακά αποτελέσματα)

Elisa Meglioli | ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ COVID-19



Τουρισμός εμπειρίας ή βιωματικός τουρισμός

Μια μορφή τουρισμού που βασίζεται στις

εμπειρίες που ζουν οι τουρίστες κατά τη

διάρκεια των διακοπών τους.

Πανδημία COVID-19

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επηρεάζει

σε μεγάλο βαθμό τον τομέα του τουρισμού,

ενισχύοντας νέες τάσεις που αναμένεται να

οδηγήσουν στην ανάκαμψη.
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Λέξεις-κλειδιά & όροι
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Οι λέξεις "εμπειρία" και "βιωματική εμπειρία" έχουν γίνει δύο

ευρέως χρησιμοποιούμενες λέξεις στον τομέα του

τουρισμού, αλλά δεν υπάρχει σαφής ορισμός του τι

σημαίνουν αυτές οι λέξεις.

Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση από την πλευρά της

ζήτησης, θα κατανοήσουμε τι αναζητούν οι βιωματικοί

τουρίστες και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μιας

εμπειρίας.

Θα ξέρετε πώς να δημιουργήσετε πιο ελκυστικά προϊόντα και

να οργανώσετε βιωματικές δραστηριότητες.

Από την άλλη πλευρά, θα συζητήσουμε τις επιπτώσεις της

πανδημίας COVID-19, αναλογιζόμενοι πώς οι αλλαγές μπορεί

να επηρεάσουν ειδικά τον τουρισμό εμπειρίας.
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Υπόβαθρο
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Εμπειρία του 
τουρισμού και νέα 
διάσταση μετά το 
COVID-19



Η πανδημία COVID-19 επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τουριστικό 

τομέα και οι συνέπειές της θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τον τουρισμό 

και τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον UNWTO - Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, το 2020 

καταγράφεται:

7/208/28

Τουρισμός και COVID-19:

-73%
Διεθνείς 

αφίξεις τουριστών

Τι μπορούμε να περιμένουμε τότε;

Από ποσοτική άποψη, οι περισσότεροι ειδικοί δεν βλέπουν επιστροφή του 

διεθνούς τουρισμού πριν από το 2023. 

Αυτό θα εξαρτηθεί από:

•το ρυθμό της εξάπλωσης του εμβολιασμού,

•το συντονισμό μεταξύ των χωρών σχετικά με τις ταξιδιωτικές διαδικασίες,

•τις οικονομικές συνέπειες αυτής της κατάστασης.

-1,3 

τρισεκατομμύρια
Των εξαγόμενων από τον 

τουρισμό εσόδων
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Κύριες τουριστικές τάσεις μετά το COVID-19: βραχυπρόθεσμες-
μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ή ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

Σύμφωνα με τον ειδικό, ορισμένες τάσεις αναμένεται να οδηγήσουν στην ανάκαμψη βραχυπρόθεσμα και 

μεσοπρόθεσμα, όπως:

ΚΡΑΤΗΣΗ 
ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΣΤΙΓΜΗΣ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 
ΣΤΙΣ 
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΕΣ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 
ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 
ΦΥΣΗ

Κατά συνέπεια, η ανάκαμψη 
του αστικού προορισμού θα 
είναι μεγαλύτερη.

01

02
03

04
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Κύριες τάσεις του τουρισμού μετά το COVID-19: μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

ΨΗΦΙΟΠΟIΗΣΗ

Διάφορες μελέτες και αναλύσεις των αγορών επισημαίνουν ορισμένες τάσεις που θα έχουν 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Οι περισσότερες από αυτές υπήρχαν ήδη πριν από την πανδημία, αν 
και αναμένεται να επιταχυνθούν από αυτήν:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι επιχειρήσεις έχουν εφαρμόσει εικονικές περιηγήσεις, 

chatbot, self check-in/check-out για να δημιουργήσουν 

ασφαλέστερες υπηρεσίες για τους καταναλωτές και η 

τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί με μια πιο 

διαδεδομένη χρήση της αυτοματοποίησης, των 

ανέπαφων πληρωμών και υπηρεσιών. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗ

Αυτές θα είναι οι πρώτες προτεραιότητες για την 

επιλογή του προορισμού και των δραστηριοτήτων. Οι 

άνθρωποι είναι πιθανό να προτιμούν "ιδιωτική λύση" για 

να περιορίσουν τη φυσική επαφή με αγνώστους και να 

αισθάνονται πιο ασφαλείς.

Η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει σε αυξανόμενη 

ανισότητα μεταξύ των καταναλωτών: οι εργαζόμενοι που 

ήταν σε θέση να εργάζονται από το σπίτι, διατήρησαν τις 

θέσεις εργασίας και το εισόδημα και συσσώρευσαν 

αποταμιεύσεις. Αντιθέτως, άλλοι έχασαν τις θέσεις 

εργασίας και το εισόδημά τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Elisa Meglioli | ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ COVID-19



Όπως φαίνεται, η "εμπειρία" και η "βιωματική εμπειρία" 

είναι δύο λέξεις που χρησιμοποιούνται ευρέως στον 

τομέα του τουρισμού, αλλά δεν υπάρχει ένας σαφής και 

κοινός ορισμός για το τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. 

Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση από την πλευρά της 

ζήτησης (ρωτώντας απευθείας τους τουρίστες) το 

CISET διεξήγαγε μια έρευνα προσπαθώντας να 

κατανοήσει τι αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι τουρίστες ως 

βιωματικό.

ΠΩΣ;

Μέσω διαδικτυακής έρευνας,

❖ Διανέμεται κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων,

❖ Συλλογή σχεδόν 200 απαντήσεων.

Ξεκινώντας από τα αποτελέσματα της έρευνας, θα 

καθορίσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά για τη δημιουργία 
βιωματικών δραστηριοτήτων.
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Εμπειρία και βιωματικός τουρισμός
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Ανακαλύψτε κρυμμένα μέρη

Κάνοντας κάτι μοναδικό

Ανακαλύπτοντας τις τοπικές παραδόσεις

Κάνοντας κάτι συναισθηματικό

Γνωρίστε την τοπική κοινότητα

Κάνοντας κάτι νέο

Διατήρηση της τοπικής οικονομίας

Η μοναδικότητα, η ανακάλυψη της τοπικής 
παράδοσης και το να κάνεις κάτι συναισθηματικό 
αξιολογήθηκαν ως τα πιο σημαντικά στοιχεία για την 
επιλογή μιας εμπειρίας.

Διαφορετικές μελέτες υπογραμμίζουν ότι οι 
άνθρωποι δεν θέλουν να συμπεριφέρονται και να 
αισθάνονται σαν τουρίστες κατά τη διάρκεια των 
διακοπών τους, αλλά θέλουν να ζήσουν τον τόπο 
σαν ντόπιοι ή σαν εκ των έσω. 

Για το λόγο αυτό, αναζητούν μέρη εκτός της 
πεπατημένης - δηλαδή μέρη που δεν έχουν 
τροποποιηθεί πλήρως από τους τουρίστες ούτε 
έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες των τουριστών. 

Η επαφή με την τοπική κοινότητα είναι επίσης 
σημαντική, καθώς οι τουρίστες θεωρούν ότι έχουν 
μια άμεση εμπειρία με τον τοπικό πολιτισμό.

Αποτελέσματα έρευνας
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ΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΕ 
ΩΣ:

κάντε κάτι ΜΟΝΑΔΙΚΟ,

σε ένα ΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΤΟΠΟ

με ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Αποτελέσματα έρευνας
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Αποτελέσματα έρευνας: οι εμπειρίες που 
ζητούνται περισσότερο

Τέχνη και 

πολιτισμός

Ενογαστρονομία

Φύση Σπορ Χειροτεχνία

Ευεξία Αδρεναλίνη

Οι εμπειρίες που 

σχετίζονται με την 

τέχνη και τον 

πολιτισμό, την 

οικογεωργία και 

τη φύση είναι οι πιο 

περιζήτητες, 
όπως επιβεβαιώνουν και 

οι πληροφορίες της 

Airbnb και του 

Tripadvisor. 
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Μερικά παραδείγματα των εμπειριών που αναφέρθηκαν :

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΜΑΟΡΙ ΣΤΗΝ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΑΛΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΛΤΙΚΗΣ 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙ) ΣΤΗΝ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

ΤΗΣ 9/11 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΜΠ ΣΤΗΝ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ
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Εμπειρίες και συναισθήματα

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

ΤΗΣ 9/11 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: 

υπογραμμίζει τη σημασία της συναισθηματικής 

διάστασης, 

όπως αναγνωρίζεται και από το αποτέλεσμα της 

έρευνας (βλ. διαφάνεια 12).
ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΝΗΜΗ: 

Η "μνήμη" είναι η προστιθέμενη αξία που 

διαφοροποιεί μια εμπειρία από τις πιο 

παραδοσιακές "δραστηριότητες" ή τουριστικές 

υπηρεσίες.
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Οι εμπειρίες 
βασίστηκαν σε:

Λαμβάνοντας υπόψη τις 

εμπειρίες που 

αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, 

μπορούμε να δούμε ότι 

βασίζονται σε:

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟ-ΥΨΗΛΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
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Πώς το COVID-19 θα επηρεάσει τα βιωματικά ταξίδια:

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Κάθε μία από τις 4 μεγα-τάσεις που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος αυτής της παρουσίασης 
αναμένεται να επηρεάσει τον βιωματικό τουρισμό:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι βιωματικοί τουρίστες 
έχουν συνηθίσει να 
αναζητούν πληροφορίες και 
να κλείνουν τα ταξίδια και τις 
εμπειρίες τους στο 
διαδίκτυο, οπότε αυτό δεν 
θα έχει αρνητικό αντίκτυπο, 
αλλά αντίθετα θα ενισχυθεί: 
πιθανότατα, και οι τουρίστες 
με μικρότερη ευχέρεια στην 
τεχνολογία θα έχουν 
εξοικειωθεί περισσότερο με 
αυτό. 

Οι βιωματικοί τουρίστες έχουν 
ήδη την τάση να επισκέπτονται 
λιγότερο γνωστούς 
προορισμούς και μέρη εκτός 
της πεπατημένης. Επιπλέον, 
προτιμούν να χρησιμοποιούν 
τοπικές υπηρεσίες σύμφωνα 
με τις τάσεις του βιώσιμου 
τουρισμού, αν και αυτό 
οφείλεται περισσότερο στην 
αναζήτηση "αυθεντικών" 
εμπειριών παρά σε 
ιδεολογικούς λόγους. 

Από τη μία πλευρά, η ανάκαμψη 
θα εξαρτηθεί από τα μεγαλύτερα 
και πλουσιότερα τμήματα και οι 
τουρίστες με τα περισσότερα 
κίνητρα για βιωματικές εμπειρίες 
είναι ώριμοι, μορφωμένοι και 
υψηλού εισοδήματος άνθρωποι. 
Από την άλλη πλευρά, οι 
Millennials, οι οποίοι σε ορισμένες 
χώρες έχουν μια πιο επισφαλή 
εργασιακή κατάσταση, 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
μερίδιο αγοράς για τον βιωματικό 
τουρισμό και αυτό θα μπορούσε 
να διαταράξει την κατάσταση.

Από τη μία πλευρά, οι 
βιωματικοί τουρίστες 
προτιμούν την ιδιωτική 
λύση και την 
εξατομικευμένη εμπειρία, 
οπότε αυτό δεν θα έχει 
τόσο μεγάλο αντίκτυπο. 
Από την άλλη πλευρά, η 
ανθρώπινη επαφή παίζει 
σημαντικό ρόλο στη 
συναισθηματική διάσταση 
και στη δημιουργία 
αξέχαστων εμπειριών.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ανοιχτές ερωτήσεις 
& συμβουλές



Σκεφτείτε τι ψάχνετε, ενώ βρίσκεστε σε διακοπές. Ποιες 
δραστηριότητες θα προτιμούσατε;

Σκεφτείτε τις τελευταίες σας διακοπές. Ποιες 
δραστηριότητες ή εμπειρίες ήταν οι πιο σημαντικές για 
εσάς; Γιατί;

Τι έκανε αυτή η δραστηριότητα/εμπειρία μοναδική;
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Ανοιχτές ερωτήσεις & προβληματισμοί
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Συμβουλές

Δώστε προσοχή στο τι σας λένε οι φίλοι ή οι συγγενείς 
σας για τις διακοπές τους.

Τι σας είπαν; 

Ποιες δραστηριότητες/εμπειρίες σας διηγούνται; 

Πόσο σημαντική ήταν η συναισθηματική διάσταση; 

Δώστε προσοχή, όταν οι φίλοι ή οι συγγενείς σας σας
ζητούν προτάσεις για διακοπές, τι αναζητούν;

Είναι η τιμή τόσο σημαντική για την επιλογή τους;

Elisa Meglioli | ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ COVID-19



Η παρουσίαση αφορούσε την εμπειρία, τα βιωματικά ταξίδια και τις επιπτώσεις της 
πανδημίας COVID-19 στον τουρισμό. 

Τώρα που τελειώσατε την παρακολούθησή της, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

•Να γνωρίζετε τι αναζητούν οι βιωματικοί τουρίστες,
•Να δημιουργείτε εμπειρίες και βιωματικές δραστηριότητες,
•Να γνωρίζετε τις κύριες τάσεις που θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη του τουρισμού μετά 
το COVID-19.
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