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Άξονες Δράσεων 2020

www.tolo.gr

Διαγωνισμός με Δώρο Διαμονή στο Τολό
• Προβολή σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας 

(εκπομπή τηλεόρασης ή ραδιοφώνου)
• Διαμονή (με γεύμα;) για 2 άτομα
• Προώθηση του διαγωνισμού και μέσω 

Facebook και Instagram

Social Media campaign
• Ενίσχυση της παρουσίας μας σε Facebook

(www.facebook.com/greece.tolo ) και Instagram
(@tolo_greece)

• Φωτογραφίες
• Βίντεο
• Surveys
• Διαγωνισμοί

Εθελοντικές δράσεις
• Συντονισμένες δράσεις με τον Σ.Ε.Τ., 

Πολιτιστικό Σύλλογο, Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων και τον Δήμο Ναυπλίου

• Καθαρισμός Παραλίας
• Καλλωπισμός Χωριού (Πεζοδρόμια, 

Περιφερειακός κλπ)
• Διαγράμμιση δρόμων, λιμανιού και 

πεζόδρομων
Ανάδειξη Voluntourism. Τουρισμός που 
βασίζεται σε εθελοντικές δράσεις. Παράδειγμα 
τα Νησιά Φαρόε
www.PreserveFaroeIslands.com. Επίσης 
πέρσι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από την 
Αμερικανική πρεσβεία για τις δράσεις μας.

Εκθέσεις Τουρισμού
• Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς 

Εκθέσεις όπως κάθε χρόνο, με την 
ανακοίνωση του τελικού 
προγράμματος της Περιφέρειας

Κλασσικό Μαρκετινγκ
• Διαφημίσεις σε ΜΜΕ (Τηλεόραση, έντυπα)
• Πληρωμένες καμπάνιες σε social Media
• Google AdWords

http://www.facebook.com/greece.tolo
https://www.instagram.com/tolo_greece/
http://www.preservefaroeislands.com/


Γενικές Κατευθύνσεις Δράσεων Μάρκετινγκ
Ομιλητής: Παναγιώτης Ιωάννου

Μια επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ χρειάζεται πολύ καλό σχεδιασμό. Βασική αρχή 
είναι να υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας και πάνω σε αυτόν να χτίζεται η στρατηγική 
αλλά και να συνδέονται όλες οι επιμέρους ενέργειες και καμπάνιες. Το Τολό έχει ήδη ένα 
καλό site (www.tolo.gr) στο οποίο μπορούν να συνδεθούν οι καμπάνιες (redirecting 
traffic). Το πιο σημαντικό όμως είναι η καμπάνιες να στηρίζονται πρώτα από όλα από 
όλους εμάς ώστε να τις προωθήσουμε και να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου. 

Δεδομένου της πολύ δύσκολης κατάστασης και της διαφαινόμενης δύσκολης σεζόν, 
υπάρχουν κάποιες κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε με μικρό κόστος που όμως αν τις 
υποστηρίξουμε θα έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο.  Για το καλοκαίρι του 2020 η κύρια και 
πιο σημαντική αγορά μας πρέπει να είναι η εγχώρια, και σε αυτή θα πρέπει να 
απευθυνθούμε.

Οι ιδέες αυτές αναλύονται παρακάτω. Τίθενται προς δημόσια διαβούλευση και κάθε 
άλλη ιδέα ή συμβουλή είναι ευπρόσδεκτη. Μόνο ενωμένοι και μαζί θα πετύχει το όποιο 
εγχείρημα. 

http://www.tolo.gr/


Social Media campaign
Ομιλητής: Παναγιώτης Ιωάννου

Το πιο σημαντικό και οικονομικό εργαλείο στην διάθεση μας είναι με μεγάλη διαφορά τα Social Media. Κυρίως το Facebook, Instagram και Youtube. 

• Έπειτα από κάποια έρευνα είναι ξεκάθαρο ότι τα βίντεο (μέγιστης διάρκειας 1,5 λεπτών) δημιουργούν τη μεγαλύτερη εντύπωση και επομένως έχουν 
και τα καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια τα βίντεο αυτά είναι κομμάτι μιας συλλογικής στρατηγικής προώθησης του προορισμού. Παρόλα αυτά 
βρισκόμαστε στην τελική φάση δημιουργίας ενός βίντεο που θα ταιριάζει με το στυλ του #VisitGreece. Η δημιουργία βίντεο υψηλής αισθητικής που 
έχουν κάνει ορισμένοι προορισμοί απαιτεί και μεγάλα κεφάλαια τα οποία δυστυχώς δεν διαθέτουμε

• Θα ανακοινωθεί σε λίγο μια καμπάνια στην οποία θα προσκαλέσουμε παλιούς πελάτες και φίλους που αγαπάνε το Τολό να μοιραστούν με ένα μικρό 
βίντεο τις αναμνήσεις τους και για ποιο λόγο προτείνουν το Τολό. Τα βιντεάκια αυτά μπορούν να αναδημοσιευθούν από όλες τις ομάδες και σελίδες 
των επιχειρήσεων αλλά και πολιτών. Έπειτα θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος μιας μεγαλύτερης καμπάνιας

• Τα #hashtags παίζουν ένα κύριο ρόλο στην οργανική ανάπτυξη και διάδοση των δράσεων προβολής στα social media. Με την χρήση ΕΝΌΣ ΚΟΙΝΟΥ 
#hashtag σε όλες τις καμπάνιες, ποστ, βίντεο και φωτογραφίες που ανεβαίνουν θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένα trend. 
#VisitTolo ή #discovertolo θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Άλλες προτάσεις ευπρόσδεκτες

• Καμπάνια στα social media χωρίς interaction δεν μπορεί να πετύχει. Όπως και στις δικές μας σελίδες, κάποιος πρέπει να απαντάει στα σχόλια και να 
δημιουργεί συζητήσεις με τους ανθρώπους που αφιερώνουν κάποια λεπτά να σχολιάσουν στα ποστ μας. Επίσης όσο περισσότερο interaction (like, 
comment, share, views) γίνεται σε ένα ποστ, τόσο υψηλότερα το δείχνει ο αλγόριθμος του Facebook και Instagram, δημιουργόντας παραπάνω 
δωρεάν προβολή.

• Πολύ σημαντικό επίσης όταν ανεβαίνει κάποια φωτογραφία να έχει μια μικρή λεζάντα. Κάτι όμορφο ή εμπνευσμένο που θα κάνει κάποιον να 
σχολιάσει. Εδώ είναι ωραίο να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις. Πχ «Έχετε εσείς παρόμοια θέα;»

• Μπορούμε όλοι μας να βοηθήσουμε το χωριό. Αν κάθε μέρα κάποιος βγάζει μια φωτογραφία ή ένα βιντεάκι και κάνει tag τον επίσημο λογαριασμό 
και χρησιμοποιεί το ίδιο #hashtag, θα δημιουργηθεί ένα πολύ καλό trend. Μπορούμε επίσης να προτείνουμε στους πελάτες μας να χρησιμοποιούν 
αυτό το #hashtag. Για παράδειγμα το #TravelTuesday έχει 1,185m posts από χρήστες σε όλο το κόσμο που το χρησιμοποιούν στις φωτογραφίες τους



Εθελοντικές Δράσεις
Ομιλητής: Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Προαπαιτούμενο για να γίνουν σωστά οι παρακάτω δράσεις είναι η μαζική και οργανωμένη συμμετοχή 
όλων των συλλόγων και κατοίκων του χωριού. Οι δράσεις θα γίνουν και σε συννενόηση με τον Δήμο.

Προτεινόμενες δράσεις

• Καθαρισμός Λιμανιού:
Καθαρισμός και βάψιμο τοιχείων, διακόσμηση
Προσθήκη παγκακιών
Φωτισμός Λιμανιού

• Νεκροταφείο:
Διακόσμηση τοίχου από πλευρά περιφερειακού

• Καθαρισμός Περιφερειακού και ξεχορτάριασμα

• Καθαρισμός Παραλίας

• Διαγράμμιση δρόμων, λιμανιού και πεζόδρομων



Βίντεο Προβολής Τολού
Ομιλητής: Πλιάτσικα Άννα
Δημιουργία βίντεο που θα διαφημίζει το Τολό και θα προσκαλεί παλιούς επισκέπτες και φίλους να 
μοιραστούν τις αναμνήσεις και εμπειρίες τους 



Διαγωνισμός με Δώρο Διαμονή στο Τολό
Ομιλητής: Πέτρος Χατζηγεωργίου
• Προβολή σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας (εκπομπή τηλεόρασης ή ραδιοφώνου)

• Διαμονή (με γεύμα;) για 2 άτομα

• Προώθηση του διαγωνισμού και μέσω Facebook και Instagram


