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TI EINAI BRAND
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Brand είναι αυτό 
που λένε για εσάς 
οι άλλοι, όταν δε 
βρίσκεστε 
μπροστά.

Jeff Bezos,  
CEO& Founder,  
Amazon
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Το brand είναι η αντίληψη, η εντύπωση και τα συναισθήματα που έχουν οι 
άνθρωποι για μία εταιρεία, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία .

Αφορά την ταυτότητα μιας εταιρείας, με την έννοια του ποιοι είμαστε, ποιοι 
θέλουμε να γίνουμε και πώς θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι. 

Είναι αυτό που διαφοροποιεί μία εταιρεία από μία άλλη.

Είναι μια υπόσχεση που πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά 
δεδομένα.
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Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ BRAND



95%
Των καταναλωτικών επιλογών 

πραγματοποιούνται στο 
υποσυνείδητο.

Gerald Zaltman, Harvard School Professor

Κάθε brand έχει ξεχωριστή προσωπικότητα, η οποία 
αποτελείται από πραγματικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά 

(π.χ. αγνότητα, υπεροχή, ανταγωνιστικότητα, σοφία, 
ειλικρίνεια, κ.α.) και τα οποία «μιλούν» σε διαφορετικά 

κοινά.

Με άλλα λόγια, τα brands έχουν τη δύναμη να συνδέεονται 
με τους ανθρώπους και να τους δημιουργούν συνειρμούς

που συνδέονται με συγκεκριμένες ανθρώπινες 
συμπεριφορές και προσωπικότητες.

Έτσι, πολλές φορές οι άνθρωποι νιώθουν συναισθήματα
όπως σύνδεση, πίστη, ή ακόμα και αγάπη για κάποια brands.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ BRAND
©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED



ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΤΟΥ BRAND

ΟΡΑΜΑ, 
ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ BRAND 

ΚΟΙΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 
(ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ 

& ΠΡΑΚΤΙΚΑ)

BRANDING
(LOGO, ID, κ.α.)

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ MARKETING

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 
(USPs)

Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ BRAND 
(BRAND STORY)

H ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ BRAND
(BRAND EXPERIENCE)
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ MARKETING 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ MARKETING
Το μάρκετινγκ αναφέρεται σε δραστηριότητες που πραγματοποιεί μια εταιρεία για την ανάπτυξη και την προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 

Περιλαμβάνει την έρευνα αγοράς, το product testing, τη διαφήμιση, την πώληση και την παράδοση προϊόντων σε καταναλωτές (B2C) ή σε άλλες επιχειρήσεις (B2B). 
Στόχος κάθε επιχείρησης είναι η ανάπτυξη σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με το κοινό της και τους εταίρους της.

1

2

3

4

Προσαρμόστε τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες σας ανάλογα με 

τις ανάγκες του κοινού και τις 

τάσεις κάθε εποχής. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μελετήστε τα αποτελέσματά σας και 

εντοπίστε τα ανταγωνιστικά σας 

πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας συνεχώς 

τις υπηρεσίες σας και τη στόχευσή σας.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Αναγνωρίστε τις ανάγκες του κοινού 

σας και εντοπίστε τυχόν κενά στην 

αγορά προς αξιοποίηση.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Επιλέξτε κανάλια προώθησης και σημεία 

πώλησης των υπηρεσιών και των προϊόντων 

σας μεθοδικά, ανάλογα με το που βρίσκονται οι 

πελάτες σας.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
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TΑ ΚΟΙΝΑ
λαμβάνουν την 

πληροφορία/μήνυμα και 

διαμορφώνουν άποψη

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ/
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Τα κοινά αντιδρούν στην 

πληροφορία και με τη σειρά 

τους τα brands προχωρούν σε 

επανάληψη/βελτιστοποίηση 

των πληροφοριών αυτών

TA BRANDS

Διαμορφώνουν μηνύματα που αφορούν στα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες τους και τα μεταφέρουν στα κοινά μέσα από 

επιλεγμένα κανάλια επικοινωνίας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνία είναι η μετάδοση ή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων 
μερών, άμεσα ή με τη χρήση κάποιου μέσου. 
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Μελετήστε σε ποια μέσα βρίσκεται το κοινό σας 

και επιλέξτε αυτά για την επικοινωνία σας. 

Είναι σημαντικό τα μέσα να επιτρέπουν την 

ανοιχτή επικοινωνία με το κοινό.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΩΣΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

Βρείτε τη φωνή που ταιριάζει 

στην προσωπικότητα του brand 

σας και των πελατών σας και 

μιλήστε πάντα με ειλικρίνεια και 

αυθεντικότητα.

Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

BRAND

Δημιουργήστε πρωτότυπο και σχετικό 

περιεχόμενο που εμπνέει και δημιουργεί 

συναισθήματα στο κοινό (π.χ. UGC).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΕΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Εντοπίστε τα δυνατά σας σημεία και εντάξτε τα ως βασικούς 

πυλώνες της επικοινωνίας σας. Φροντίστε την εικόνα σας και 

τη συνέπεια του περιεχομένου σας.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά του κοινού 

σας και δημιουργήστε περσόνες που θα σας 

βοηθήσουν στην επικοινωνία.

ΠΩΣ ΧΤΙΖΩ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED



ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ
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ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

35,000 ταξιδιώτες από 10 Ευρωπαϊκές 
αγορές* θεωρούν ότι η βιωσιμότητα

είναι μέσα στις top -6 αξίες που 
αναζητούν περισσότερο τώρα, σε 

σύγκριση με τα προ-πανδημίας
ταξίδια τους.

Πηγή:
European Travel Commission/ MINDHAUS, Monitoring Sentiment for 

Domestic and Intra-European Travel, wave 5 – Φεβρουάριος 2021

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

*Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελβετία, 
Βέλγιο, Ολλανδία, Πολωνία, Αυστρία

Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ



Πηγή: Booking Sustainable Travel Report 2019

1 στους 2 ταξιδιώτες παγκοσμίως δηλώνουν ότι πλέον είναι πιο πρόθυμοι 
να αλλάζουν συμπεριφορές ώστε να είναι πιο βιώσιμες ενώ ταξιδεύουν, 
όπως περπάτημα, ποδήλατο ή πεζοπορία όποτε είναι δυνατόν. 

2 στους 5 (41%) ζητούν από τις ταξιδιωτικές εταιρείες να 
προσφέρουν συμβουλές για βιώσιμες ενέργειες κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού.

Το 56% λέει πως αν είχαν την επιλογή να αντισταθμιστεί το 
αποτύπωμα άνθρακα στο κατάλυμα διακοπών τους, θα το 
έκαναν.

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (1/3)

https://globalnews.booking.com/bookingcom-reveals-key-findings-from-its-2019-sustainable-travel-report/?fbclid=IwAR11aW4mCpCguNKGZoNGcxJKeIsjPZBN9ybT3VoXOJIyHKd6hG9cZ6auz3U


82% των ταξιδιωτών θεωρούν τη 

βιωσιμότητα σημαντική. 1 στους 2 όμως

λέει ότι δεν υπάρχουν αρκετές επιλογές

διαμονής με βιώσιμες πρακτικές και ένα 

38% δε γνωρίζει που να ψάξει γι’αυτές. 

70% των παγκόσμιων ταξιδιωτών 

δηλώνουν ότι θα ήταν πιο πιθανό 

να κάνουν κράτηση σε κατάλυμα 

φιλικό προς το περιβάλλον. Το 72% δεν γνωρίζει την ύπαρξη 
οικολογικών πιστοποιήσεων για 
καταλύματα διακοπών. 

Το 37% δηλώνει ότι ένα διεθνές πρότυπο για 

τον εντοπισμό φιλικών προς το περιβάλλον 

καταλυμάτων θα τους ενθάρρυνε να 

ταξιδεύουν πιο βιώσιμα, ενώ το 62% θα 

ένιωθαν καλύτερα να μείνουν σε ένα 

κατάλυμα που είχε οικολογικό σήμα. 

Πηγή:

Booking Sustainable Travel Report 2019

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (2/3)

https://globalnews.booking.com/bookingcom-reveals-key-findings-from-its-2019-sustainable-travel-report/?fbclid=IwAR11aW4mCpCguNKGZoNGcxJKeIsjPZBN9ybT3VoXOJIyHKd6hG9cZ6auz3U


50%
1 στους 2 ταξιδιώτες δήλώνουν ότι οι 

πιστοποιήσεις βιωσιμότητας είναι 

σημαντικές ή απαραίτητες όταν επιλέγουν 

μια εταιρεία για τις διακοπές τους.

70%
θεωρεί τη ρύπανση από 

απόβλητα και πλαστικά ως 

νο. 1 ανησυχία όσον αφορά σε 

θέματα βιώσιμου τουρισμού.

ΑΒΤΑ Holiday Habits 2020 ΑΒΤΑ Holiday Habits 2020 

51%
των Βρετανών ταξιδιωτών δήλωσε πως 

είναι πρόθυμο να πληρώσει περισσότερα 

σε εταιρείες ταξιδιών με υπηρεσίες 

βιώσιμων πρακτικών.

The Greening of Travel: Embracing 
Responsibility | Skift Global Forum 2019

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (3/3)
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https://www.abta.com/sites/default/files/media/document/uploads/ABTA%20Tourism%20for%20Good%20A5%20Booklet%20121020.pdf
https://www.abta.com/sites/default/files/media/document/uploads/ABTA%20Tourism%20for%20Good%20A5%20Booklet%20121020.pdf
https://skift.com/wp-content/themes/skift/img/sgf-2019-mag/skift-global-forum-2019-magazine.pdf


ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
RESPONSIBLE 
MARKETING
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
04.1



COSTA RICA | THE ONLY GREEN COUNTRY IN THE 
WORLD
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ BRAND ΚΡΑΤΟΥΣ

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

Η Κόστα Ρίκα (Κεντρική Αμερική) έχει πληθυσμό 5 εκατ. και θεωρείται ένας πράσινος προορισμός (έρευνα 2008). 
Έχτισε ένα brand με τη βιωσιμότητα στην καρδιά του: 
➢ Χρώμα λογοτύπου
➢ Αξίες του brand (βιωσιμότητα, καινοτομία, τελειότητα, «κατασκευάστηκε στη Κόστα Ρίκα», κοινωνική πρόοδος).
➢ Πιστοποίηση βιώσιμου τουρισμού από τα Ηνωμένα Έθνη (Certification for Sustainable Tourism - CST).
➢ Αξιοποίηση σε social media ενέργειες αύξησης αναγνωρισιμότητας (#onebagtocostarica social media contest).

https://www.esencialcostarica.com/eng/our-country-brand/our-values/
https://www.mensjournal.com/adventure/costa-rica-paving-way-sustainable-tourism/
https://www.instagram.com/p/CKUO3RJBViQ/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=1495


PALAU | PALAU PLEDGE 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Το 13ο μικρότερο έθνος στον κόσμο (Ειρηνικός Ωκεανός) που η οικονομία του στηρίζεται στον τουρισμό είδε το 
φυσικό περιβάλλον (και άρα τον βασικό παραγωγικό του πόρο) να απειλείται άμεσα από την κλιματική αλλαγή: 
➢ Ολοκληρωμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τη δημιουργία concept «οι επισκέπτες υπογράφουν στη βίζα 

τους την υπόσχεση ότι θα σέβονται το περιβάλλον» = 1.7 δισ. διαφημιστικών προβολών (earned media 
impressions) με μηδενικό budget. 

➢ To 2019 150.000 ταξιδιώτες το είχαν υπογράψει & πάνω από 2 εκατ. θα το υπογράψουν τα επόμενα 10 χρόνια.

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

https://palaupledge.com/
https://vimeo.com/251574951
https://vimeo.com/251574951


TOUR OPERATORS
04.2



INTREPID TRAVEL
ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Ο μεγαλύτερος tour operator για διακοπές περιπέτειας σε μικρά γκρουπ είναι ηγέτης στον τομέα των ethical 
responsible διακοπών. Δημιουργεί κοινότητες ανθρώπων με ισχυρά μηνύματα στα social media:
➢ Εικόνες που δείχνουν την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος (hero images), ανθρώπινο στοιχείο, αιχμηρά 

σλόγκαν που τραβάνε την προσοχή του χρήστη = ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ταξιδιώτες που τους κάνει να νιώθουν 
ότι συμμετέχουν σε ένα ανώτερο σκοπό και ότι ανήκουν σε μια κοινότητα με παρόμοιες αντιλήψεις (call-to-action).

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

https://www.instagram.com/p/B7Z4c8aALJ0/
https://www.instagram.com/p/CLU21y6J7F-/


&BEYOND
ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ WEBSITE ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Ο luxury tour operator οργανώνει σαφάρι σε 11 προορισμούς της Αφρικής και τοποθετείται ως μια επιχείρηση που 
προστατεύει το περιβάλλον, τους κατοίκους και τα ζώα. Επικοινωνεί σημαντικά τη βιωσιμότητα:
➢ Στην αρχή της πρώτης σελίδας του website έχουν μπει ποσοτικά στοιχεία για το θετικό αντίκτυπο του tour 

operator στους προορισμούς = διαφάνεια.
➢ Στην ενότητα “Why travel” ο πρώτος από τους 5 λόγους που δίνονται είναι η υπόσχεση της εταιρίας “Care for the 

land, Wildlife & People” = συνέπεια και αξία στον επισκέπτη.

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

https://www.andbeyond.com/
https://www.andbeyond.com/


ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
04.3



greet by ACCOR GROUP
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΜΙΑ BRAND ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ME ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

To καινούριο ξενοδοχειακό brand της Accor χτίστηκε εξαρχής πάνω στην κυκλική οικονομία και απευθύνεται στο 
σύγχρονο solo ταξιδιώτη και σε οικογένειες (economy brand). Μοναδικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος 
ξενοδόχος στο brand είναι να χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά και προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς: 
➢ Έπιπλα από second-hand δίκτυα ή/και eco-friendly υλικά.
➢ Διακοσμητικά από ανακύκλωση αντικειμένων ή/και επανάχρηση υλικών από εργοτάξια.
➢ Μενού με πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς και το φούρνο της γειτονιάς.

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

https://www.linkedin.com/posts/stevenalexandertaylor_greethotels-dogoodfeelgood-accorhotels-activity-6775371003389362176-xB_m
https://group.accor.com/en/brands/economy/greet


ELEMENT BY WESTIN
ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Επιτυχημένο ξενοδοχειακό brand της Westin (long & short stays) με οικολογικό σχεδιασμό και signature υπηρεσίες
(rise breakfast, relax evening reception, restore pantry). Το στοιχείο της βιωσιμότητας γίνεται ξεκάθαρο:
➢ Πράσινο χρώμα στο λογότυπο 
➢ Πράσινο χρώμα ως βασικό χρώμα στην παλέτα
➢ Βασικά στοιχεία: lifestyle-driven | eco-friendly | extended stay
➢ Χρήση λέξεων όπως “balanced”, “nature”, “nurtured”, “retreat”, “healthy”, “nourishing”, “organic”, “local”
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https://element-hotels.marriott.com/
https://hotel-development.marriott.com/wp-content/uploads/2021/02/Element-One-Pager-Feb-2021.pdf


OAK QUARRY GOLF CLUB
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΛΟΓΚΑΝ 

Το βραβευμένο γήπεδο γκολφ βρίσκεται στη Νότια Καλιφόρνια και περνάει μέσα από ένα ιστορικό λατομείο της 
περιοχής. Είναι διαθέσιμο για εκδηλώσεις και διαθέτει το δικό του εστιατόριο: 
➢ Έξυπνο σλόγκαν που εκφράζει με αμεσότητα και δυναμισμό τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης 

(τοποθεσία και σχέση με τη φύση, ηγετική θέση, call-to-action).

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

http://www.oakquarry.com/


SIX SENSES
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ BRAND ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

H αλυσίδα υπερπολυτελών ξενοδοχείων και σπα προωθεί τη βιωσιμότητα και στοχεύει στα υψηλότερα εισοδήματα. 
Το storytelling (πολυτέλεια 5*, πανέμορφες και μοναδικές τοποθεσίες, προσφορά εμπειριών στους επισκέπτες, 
ενσυναίσθηση, βιωσιμότητα, ενδιαφέρον για τους υπαλλήλους και τις τοπικές κοινωνίες) κυριαρχεί στα digital κανάλια 
(website/social media) & τα υλικά επικοινωνίας (φωτογραφία/video): 
➢ Φωτογραφία με χελωνάκι + παιδί για την προώθηση προγράμματος απασχόλησης παιδιών στα ξενοδοχεία του 

brand = πολυτέλεια, εμπειρία, βιωσιμότητα

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

https://www.instagram.com/p/CJ2vU1BAKwa/
https://www.instagram.com/p/CDsfYRlg1wW/
https://www.youtube.com/watch?v=zr029rH74UM


SONEVA 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

Τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία προσφέρουν εμπειρίες που συνδέονται με τη φύση σε ένα κοινό υψηλών εισοδημάτων 
προστατεύοντας τους προορισμούς. Μετά από press trip (2016) στο Soneva Fushi οι δημοσιογράφοι (Telegraph Luxury
- Claire Wrathall, Condé Nast Traveller - Michelle Jana Chan, Evening Standard- Charlotte Ross) έγραψαν για τις μικρές 
λεπτομέρειες της βιωσιμότητας: 
➢ Σινεμά με ακουστικά για να μην ενοχλούνται οι χελώνες, ηλεκτροκίνητα οχήματα και εργαστήρια τέχνης από 

ανακυκλώσιμο γυαλί (από τα απορρίμματα του ξενοδοχείου). 
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https://www.cntraveller.com/gallery/soneva-jani-maldives-resort-review
https://www.telegraph.co.uk/luxury/travel/soneva-the-last-word-in-barefoot-eco-friendly-chic/
https://theluxurytravelexpert.com/2016/10/10/10-reasons-to-visit-soneva-jani/


FREGATE ISLAND PRIVATE
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το ιδιωτικό νησί με 16 κατοικίες και βίλες είναι ένας οικολογικός παράδεισος απομονωμένων διακοπών στον Ινδικό 
Ωκεανό και καταφύγιο πουλιών.  Χάρη στις προσπάθειες προσωπικού και οργανισμών σώθηκε από την εξαφάνιση 
ένα από τα πιο σπάνια πουλιά του πλανήτη (Seychelles Magpie Robin):
➢ Περιεχόμενο σε διάφορα μέσα (website, δελτία τύπου, άρθρα σε Telegraph Luxury, National Geographic, Condé 

Nast Traveller και Reader’s Digest, κριτικές επισκεπτών), proof point/ απτό παράδειγμα του θετικού αντίκτυπου
και της μοναδικότητας του brand = διαφάνεια
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https://www.fregate.com/conservation
https://www.telegraph.co.uk/luxury/travel/fregate-island-private-seychelles-sustainable-resort-review/


COSTA NAVARINO
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Έχοντας ως όραμα να αναγνωρισθεί η Μεσσηνία ως ένας προορισμός υψηλής ποιότητας, αειφόρου ανάπτυξης και 
παγκοσμίου φήμης και στηρίζοντας έτσι σημαντικά την οικονομία και την απασχόληση στην περιοχή, η Costa Navarino
διεκδικεί με συνέπεια βραβεύσεις και πιστοποιήσεις βιωσιμότητας για την:
➢ Ενίσχυση κύρους και αξίας του brand (brand equity).
➢ Ενίσχυση storytelling ενός brand που στηρίζει έμπρακτα τον προορισμό και την τοπική οικονομία (the prime 

sustainable destination in the Mediterranean located in the Greek region of Messinia, southwest Peloponnese) 
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https://www.costanavarino.com/awards/


SANI RESORT
ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Το Sani Resort ανήκει στον όμιλο Sani/Ikos, απευθύνεται σε οικογένειες και βρίσκεται σε μια ιδιωτική έκταση 4.500 
στρεμμάτων. Οι SANI ECO DAYS οργανώνονται κάθε χρόνο (28/06 – 30/08) με οικολογικές δραστηριότητες 
(κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά και παιχνίδια χειροτεχνίας για τα παιδιά, κυνήγι χαμένου θησαυρού, 
μελέτη των άστρων, εκθέσεις φωτογραφίας):
➢ Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, εμπλουτισμός προϊόντος.
➢ Επικοινωνία με άμεσο και διασκεδαστικό τρόπο των πολιτικών βιωσιμότητας, προβολή του προορισμού.
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AMADA COLOSSOS RESORT
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ

Το υπερπολυτελές θέρετρο 5* στην Καλλιθέα της Ρόδου διαθέτει ζώνες για ενήλικες και οικογένειες και η πλήρης 
ανακατασκευή του ύψους 50 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε το 2018. Η εσωτερική καμπάνια προβολής των δράσεων 
βιωσιμότητας στους επισκέπτες για τη σεζόν 2020 έγινε στις οθόνες κοινόχρηστων χώρων και δωματίων (ασανσέρ 
και τηλεοράσεις): 
➢ Επικοινωνία δράσεων βιωσιμότητας με χιούμορ και αμεσότητα, χτίσιμο πάνω στις αξίες της αυθεντικότητας και 

της αγάπης για τον προορισμό, προβολή της υψηλής αξίας της επένδυσης με έξυπνο και κατανοητό τρόπο.
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OVAC by CAVO TAGOO
ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΨΗΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ MEDIA

Το πρόγραμμα «Φά' το πριν τα φάει» προωθεί τη κατανάλωση ψαριών που απειλούν τη Μεσόγειο για την αντιμετώπιση 
της αύξησης τους. Σε συνεργασία με το Cyclades Preservation Fund και το iSea το εστιατόριο OVAC του 5* luxury hotel 
CAVO TAGOO προσέφερε πιάτα από τέτοια ψάρια και θαλασσινά. Τα πιάτα κατόπιν συνεννόησης μπορούν να τα 
παραγγείλουν και οι πελάτες του εστιατορίου:
➢ Ευκαιρία δημοσιότητας με δελτία τύπου και άρθρα, ενίσχυση του brand equity (πρώτες ύλες από τη φύση, 

καινοτομία, προϊόντα που δε μπορείς να τα βρεις αλλού, δημιουργική γαστρονομία).
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https://isea.com.gr/pick-the-alien-2/?lang=en
https://www.protothema.gr/greece/article/927527/fata-prin-mas-fane-sef-sti-sadorini-mageireuoun-psaria-pou-apeiloun-ti-mesogeio/
https://www.lifo.gr/now/greece/fa-prin-ta-faei-sti-santorini-mageirepsan-xenika-eidi-psarion-poy-ehoyn-eisbalei-sti
https://www.in.gr/2019/09/22/greece/fate-prin-mas-fane-sef-sti-santorini-mageirepsan-ksenika-eidi-psarion/


NH HOTELS
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η 3η μεγαλύτερη αλυσίδα city hotels στην Ευρώπη με έδρα την Ισπανία έχει ορίσει τη βιωσιμότητα ως πυλώνα 
ανάπτυξης από το 2010. Η δράση “CORK2CORK” προσφέρει έξυπνους τρόπους επικοινωνίας: 
➢ Ευκαιρία δημοσιότητας (στα κοινά των επενδυτών/εργαζομένων) με απτές αποδείξεις/proof points και ποσοτικά 

στοιχεία (1,994 κιλά φελλών – συλλογή από 74 ξενοδοχεία – μόνωση 300 δωματίων)= διαφάνεια 
➢ Ευκαιρία προβολής της ευρύτερης πολιτικής CSR του ομίλου με έξυπνο και ενδιαφέρον τρόπο (“wow factor”) 
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https://tophotel.news/circular-economy-nh-hotels-recycling-bottle-corks-into-construction-materials/
https://www.facebook.com/AmorimFlooring/photos/a.350819395736216/448400595978095/?type=3


LEFAY RESORTS & SPA
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

Τα Lefay Resorts & SPA Lago Di Garda και Dolomiti - που είναι και πιστοποιημένα ως eco-friendly - μοιράζονται κάθε 
χρόνο στα κανάλια τους (website, social media και newsletter) ολόκληρο το Sustainability Report του Ομίλου που 
περιλαμβάνει αναλυτικά δράσεις και αποτέλεσματα με δεδομένα και έχει περισσότερο B2B χαρακτήρα.



ΜΕΣΑ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

CONDÉ NAST TRAVELLER

FORBES

THE NEW YORK TIMES TRAVEL THE TELEGRAPH 

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELLER

https://www.cntraveller.com/topic/sustainable-travel
https://www.nationalgeographic.co.uk/travel
https://www.nytimes.com/2021/02/25/travel/sustainable-travel-environment-pandemic.html
https://www.telegraph.co.uk/travel/advice/green-travel/
https://www.forbes.com/sites/sandramacgregor/2020/02/16/travel-green-discover-some-of-the-worlds-best-eco-friendly-hotels/?sh=53341cf2a6a1


©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ  (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

LORNA PARKES

ANDREW PURVIS

LAVANYA SUNKARA CHLOE BERGE

JULIET KINSMAN

https://twitter.com/lorna_explorer?lang=el
https://www.linkedin.com/in/juliet-kinsman/?originalSubdomain=uk
https://twitter.com/nature_traveler?lang=el
https://www.instagram.com/chloeberge/?hl=el
https://twitter.com/andrewpurvis_?lang=el


CONTENT CREATORS
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CONTENT CREATORS
Ο LUXURY ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ

➢ Solo | Γυναίκα
➢ Κοινά υψηλού εισοδήματος | luxury lifestyle | μόδα | τοπικές κοινότητες | αποφυγή χρήσης πλαστικών 

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

https://www.instagram.com/thecatchmeifyoucan/


CONTENT CREATORS
Ο ADVENTURE ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ

➢ Solo traveler | Επαγγελματίας φωτογράφος
➢ Περιπέτεια | Πολυτέλεια | Giving back to the community 
➢ Περιεχόμενο υψηλής ποιότητας 

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

https://www.instagram.com/carmenhuter/?utm_source=ig_embed


CONTENT CREATORS
Ο FAMILY ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 

➢ Γυναίκα | Μητέρα
➢ Vegan | Family | Eco-friendly Lifestyle | Activist | Wellness   

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

https://www.instagram.com/heyashleyrenne/?utm_source=ig_embed


CONTENT CREATORS
Ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ

➢ Ζευγάρι
➢ Off-the-beaten path | κοινά περιορισμένου εισοδήματος | σύγχρονος ταξιδιώτης 
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https://www.instagram.com/twodustytravelers/


CONTENT CREATORS
Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

➢ Freelance δημοσιογράφος (CNN, Parade, Reader’s Digest, 
Architectural Digest, SELF, InStyle, Oprah, Refinery29)
➢ Ethical travels | LGBTQ | Vegan | Latinos  

©2021 MINDHAUS ALL RIGHTS RESERVED

https://www.instagram.com/lolaannamendez/?utm_source=ig_embed


CONTENT CREATORS
Η CHEF

➢ Σεφ και blogger
➢ Sustainability | Gastronomy | Millennials | Greece 
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https://www.instagram.com/madamegingercom/?utm_source=ig_embed


ΒΡΑΒΕΙΑ ΩΣ 
ΕΥΚΑΡΙΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

SUSTAINABLE DESTINATION AWARDS

Κατηγορίες:
• ITB Earth Award
• Best of Communities &  Culture
• Best of Nature
• Best of Europe

WTM WORLD RESPONSIBLE TOURISM 
AWARDS

Κατηγορίες:
• Business Support
• Meaningful Connections
• Domestic Tourism
• Community Support
• Innovation
• Neighbors and Employees

PURE LIFE EXPERIENCES AWARDS

Κατηγορίες:
• Community 

Engagement
• Conservation & 

Sustainability
• Transformative Travel

SAFE & SUSTAINABLE TOURISM AWARDS

DESTINATION OF SUSTAINABLE 
CULTURAL TOURISM’ AWARDS

Κατηγορίες:
• Innovation and 

Digitalisation in 
Sustainable Cultural 
Tourism, towards 
Smart Destinations

• Transnational 
Thematic Tourism 
Products, including 
European Cultural 
Routes

WORLD TRAVEL AWARDS

Κατηγορίες:
• Europe's Responsible 

Tourism Award
• Europe's Leading Eco 

Resort Europe’s
• Leading Green Hotel
• Europe's Leading 

Green Resort



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΤΑΚΤΙΚΕΣ
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΤΑΚΤΙΚΕΣ

Εντάξτε τη βιωσιμότητα και την ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον μέσα στις βασικές αξίες του brand σας (π.χ. 
με τη δημιουργία brand book που θα κατευθύνει κάθε δράση επικοινωνίας). Χτίστε το αφήγημά σας (brand 
storytelling) που να βασίζεται σε πραγματικά proof points και να παρουσιάζει τα πρακτικά και συναισθηματικά 
οφέλη (reasons why) που θα έχει κανείς αν γίνει μέρος της προσπάθειας αυτής. 

Κάντε τη βιωσιμότητα ένα από τα κύρια κομμάτι της της επικοινωνίας σας σε κάθε μέσο, προβάλλοντας 
πτυχές της καθημερινότητας στην επιχείρησής σας, οι οποίες να στηρίζουν αυτό το αφήγημα. Φροντίστε για 
τη συνέπεια του περιεχομένου σας και την ορθή χρήση του (π.χ. μέσα από τη δημιουργία social media 
playbook).

Δημιουργήστε πρωτότυπο περιεχόμενο που να έχει ως βασικό πυλώνα τη βιωσιμότητα και τις πράσινες 
πρακτικές (π.χ. ειδική φωτογράφηση ή παραγωγή βίντεο που να επικεντρώνεται στις ειδικές 
περιβαλλοντικές δράσεις της επιχείρησης ή οι περιβαλλοντικές δράσεις ως backdrop όλων των 
φωτογραφήσεων).

Αποκτήστε επίσημες πιστοποιήσεις βιώσιμων πρακτικών και λάβετε μέρος σε βραβεία με θέμα τη 
βιωσιμότητα. Φροντίστε να επικοινωνήσετε τις διακρίσεις αυτές σε εμφανές σημείο στο website, στα 
επίσημα ψηφιακά ή έντυπα κανάλια επικοινωνίας σας, αλλά και εντός της επιχείρησής σας (π.χ. οθόνες 
δωματίων, collaterals, κ.α.). 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΤΑΚΤΙΚΕΣ

Συνεργαστείτε με τοπικούς φορείς και άλλες επιχειρήσεις ή ΜΚΟ και δημιουργείστε συνέργειες στην 
επικοινωνία. Συμπεριλάβετε τους πελάτες σας καλώντας τους να συμμετάσχουν ενεργά. Μπορείτε ακόμα 
και να επιβραβεύετε πελάτες που συμμετέχουν σε τέτοιες ενέργειες (π.χ. με προσφορά δωρεάν 
υπηρεσιών ή κάποιας έκπτωσης).

Εκπαιδεύστε το σύνολο του προσωπικού σας ώστε να οικειοποιηθεί τις αξίες αυτές και να μπορεί να 
είναι κοινωνός της σε κάθε πτυχή των υπηρεσιών που προσφέρετε (employer branding & training).

Οργανώστε επισκέψεις επιλεγμένων μέσων και δημοσιογράφων στην επιχείρησή σας και ενημερώστε τους 
μεθοδικά για τις δράσεις βιωσιμότητας και πράσινων πρακτικών που εφαρμόζετε (π.χ. μέσω press kits, knowledge 
house, δελτίων Τύπου, κ.α.). Καλέστε τους να γίνουν και εκείνοι μέρος της εμπειρίας αυτής και αντλείστε θετική 
δημοσιότητα που επικοινωνεί την προσπάθειά σας.

Παρακινείστε τους επισκέπτες σας που λαμβάνουν μέρος σε σχετικές δραστηριότητες να ανεβάζουν 
περιεχόμενο στα social media αναφέροντας το brand name της επιχείρησής σας (UGC περιεχόμενο). Καλέστε 
τους να μεταδώσουν τη θετική τους εμπειρία σε ιστοσελίδες κριτικών (Booking.com, TripAdvisor, κ.α.).



Ευχαριστώ!


