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Τουριστικό Marketing και Επενδύσεις στο Ντουµπάι και στην Ελλάδα 

 
Στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού Hotels αναφέρεται οτι το Ντουµπάι έχει 23.000 δωµάτια, 
δέχεται ετησίως 5 εκατοµµύρια επισκέπτες µε έντονες ανοδικές τάσεις, και για 100 µέρες τον 
χρόνο διώχνει τους πιθανούς πελάτες ελλείψει δυνατότητας φιλοξενίας τους, ενώ – την ίδια 
περίοδο – τα παραθαλάσσια ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα να χρεώσουν super rack rate.  
Αντίστοιχα η Ελλάδα διαθέτει 320.000 καταγεγραµµένα ξενοδοχειακά δωµάτια (και άγνωστο 
αριθµό επισήµων και ανεπισήµων ενοικιαζοµένων δωµατίων), δέχεται ετησίως 13 εκατοµµύρια 
επισκέπτες µε πτωτική τάση, και για 120 – 150 ηµέρες τον χρόνο τα περισσότερα ξενοδοχεία 
είναι κλειστά, ενώ σπανίζουν οι περιπτώσεις που οι τιµές πόρτας βρίσκουν εφαρµογή. 
 
Πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα που υπερτερεί τόσο σηµαντικά του Ντουµπάι, µιας 
παραθαλάσσιας ερήµου, από πλευράς φύσης, κλίµατος, πολιτισµού και ιστορίας να είναι σε 
τόσο σηµαντικά δυσµενέστερη θέση στον τουρισµό; Πολλά µπορούν να ειπωθούν σε οτι 
αφορά το κόστος, την οργάνωση κλπ. Όµως η σηµαντικότερη παράµετρος είναι το marketing. 
To marketing που όµως δεν νοείται µόνον ως διαφήµιση και δηµόσιες σχέσεις αλλά καλύπτει 
τα πάντα: από το σχεδιασµό ξενοδοχείων που βρίσκονται µέσα στη θάλασσα και µοιάζουν µε 
ιστιοφόρα (Burj al Arab) και τεχνητών νησιών που από ψηλά µοιάζουν µε φύλο φοίνικα (Palm 
island) ή µε την υφήλιο (Globe island) µέχρι την αξιοποίηση του σχετικά φιλελεύθερου προφίλ 
του Εµιράτου για την καθιέρωσή του ως Συνεδριακού και Επιχειρηµατικού προορισµού αλλά 
και την διαφηµιστική χρησιµοποίηση superstars όπως ο Tiger Woods για να προωθηθεί ο 
τουρισµός golf. 
 
Η λύση ασφαλώς δεν είναι να µιµηθούµε το Ντουµπάι ως προς τις υποδοµές του αλλά ως προς 
το να συνειδητοποιήσουµε οτι µόνο µε την αξιοποίηση των στρατηγικών µας πλεονεκτηµάτων 
και τον στρατηγικό και λειτουργικό σχεδιασµό του ελληνικού τουρισµού µπορούµε να 
ανακτήσουµε το χαµένο έδαφος και να προχωρήσουµε µπροστά. Μέχρι τότε οι µεγάλες 
ξενοδοχειακές αλυσίδες και άλλοι επενδυτές του τουριστικού χώρου, ευλόγως θα εστιάζουν το 
ενδιαφέρον τους σε αγορές από τις οποίες θα προσδοκούν πολύ µεγαλύτερες πληρότητες, 
έσοδα, αποδόσεις και ανάπτυξη. 


