
Η κουλτούρα της γεύσης ως προορισμός

Presenter
Presentation Notes
Ευχαριστώ  τους διοργανωτές για την πρόσκληση που ήταν ταυτόχρονα και πρόκληση, για τη συμμετοχή σε αυτό το συνέδριο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι εργασίες λαμβάνουν χώρα σε ένα απαράμιλλης ομορφιάς και πολιτιστικής αξίας σημείο, τον Πύργο της Achaia Clauss που αντικατοπτρίζει τόσα πολλά για την οινική παράδοση της Αχαϊας αλλά και της Πελοποννήσου γενικότερα. Έχω διατυπώσει και στο παρελθόν όπου μου έχει δοθεί η ευκαιρία ότι η προβολή και αξιοποίηση ιστορικής σημασίας χώρων, συμβάλλουν τα μάλλα στο άνοιγμα του γενικότερα άγνωστου πολιτισμικού πλούτου των προς ανάδειξη προορισμών σε έλληνες και ξένους επισκέπτες .



Η νέα τάξη πραγμάτων

Πηγή: Ανάλυση CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) Μάιος 2020 

Presenter
Presentation Notes
Σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, η παρουσίαση αυτή θα ξεκινούσε τελείως διαφορετικά. Οι τρέχουσες συγκυρίες όμως μας αναγκάζουν να αναστοχαστούμε, να επανεξετάσουμε, να αναδιαμορφώσουμε σχεδόν ριζικά τα όσα μέχρι τώρα θεωρούσαμε ως δεδομένα.Στη χώρα μας ο τουρισμός έχει επηρεαστεί δραματικά. Οσο οι χώρες μετράνε την εξωστρέφειά τους σε αριθμό κρουσμάτων και η γενική ανασφάλεια είναι υψηλή, ο τουρισμός θα εξακολουθήσει να βάλλεται. Τα παραδοσιακά μοντέλα μαζικού τουρισμού πλήττονται ιδιαίτερα συρρικνώνοντας την τουριστική σεζόν με τα γνωστά αποτελέσματα στο ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου και τις επιχειρήσεις.



Η νέα τάξη πραγμάτων

Στην Ελλάδα:

522 εκ. ευρώ απώλειες από ακυρώσεις δωματίων & συνεδρίων

Σε σύγκριση με το 2019
72%-92% μείωση ρυθμού μελλοντικών κρατήσεων για τα καταλύματα
12μηνης λειτουργίας
58%-83% για τα εποχιακά καταλύματα

38.234 θέσεις εργασίας σε επισφάλεια (20,5% του συνόλου των
απασχολούμενων στα ξενοδοχεία)

Πηγή: ΟΟΣΑ

Presenter
Presentation Notes
Δεν υπάρχουν εγχειρίδια με λύσεις και οι αποφάσεις που καλούμαστε όλοι να πάρουμε δεν είναι ούτε εύκολες ούτε γρήγορες.Όμως, όπως είναι γνωστό, η δυσκολία γεννάει την ευκαιρία.Και ευκαιρία στην παρούσα περίπτωση είναι να αναλογιστούμε όλοι ξανά τη σημασία αυτού που χρόνια προσπαθούμε να αναπτύξουμε.Την αναβάθμιση της υπαίθρου μέσω του αγροτουρισμού και των ήπιων μορφών θεματικού τουρισμού.



Η ευκαιρία

Presenter
Presentation Notes
Αυτή τη φορά όχι επειδή είναι της μόδας. Αλλά γιατί είναι ανάγκη και μαζί και ευκαιρία.Η ανάγκη, η περιέργεια, η αλλαγή προτεραιοτήτων στους ταξιδιώτες, τους στρέφει και προς άλλα μονοπάτια.Όλοι πλέον μιλάνε για την αλλαγή που πρέπει να γίνει στον τουρισμό. Στην Ελλάδα αυτό  μεταφράζεται στη μετατόπιση από το μαζικό μοντέλο καλοκαίρι- ήλιος –θάλασσα στον προσανατολισμό προς τα τοπικά, βιώσιμα τουριστικά μοντέλα με σεβασμό στο περιβάλλον και την ήπια ανάπτυξη, που μπορούν να τροφοδοτούν τόσο τις τοπικές κοινωνίες όσο και την ελληνική οικονομία δώδεκα μήνες το χρόνο.



Η ευκαιρία

Επαφή επισκεπτών με παραγωγούς 

Δοκιμή τοπικών προϊόντων στη γενέτειρά τους

Οινογαστρονομικές διαδρομές

Επαφή με αυθεντικές εμπειρίες

Διαδρομές στη φύση, αξιοθέατα, ήπια άθληση

Presenter
Presentation Notes
Όλα είναι δρόμος, λέει η ταινία του Παντελή Βούλγαρη που γυρίστηκε πριν περίπου 20 χρόνια. Και όντως ο δρόμος είναι προϋπόθεση για την εξωστρέφεια, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την οικονομία. Ο πολυπόθητος δρόμος για την Πάτρα είναι πλέον πραγματικότητα και δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης σε όλο το μήκος, αλλά και πλάτος, του αυτοκινητόδρομου.Από μονοήμερες εκδρομές με αφετηρία της Αθήνα και την Πάτρα μέχρι πολυήμερα road trips ανακάλυψης της φύσης, των δρόμων κρασιού και του πολιτισμού της Πελοποννησιακής ενδοχώρας. 



Ο τρόπος

Στρατηγική

Προβολή

Εκπαίδευση

Marketing

Συνεργασία

Presenter
Presentation Notes
Δεν υπάρχει χρόνος αλλά ούτε και λόγος να σταθώ αναλυτικά στα αξιοθέατα, τα μνημεία, τη φύση, τα σπήλαια, τα μοναστήρια, τα οινοποιεία, τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις που απλώνονται τόσο κοντά στον νέο αυτοκινητόδρομο. Οφείλω όμως να σταθώ στο ότι ένας δρόμος από μόνος του, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, destination marketing, συνεργασία φορέων και επιχειρήσεων, εκπαίδευση και προβολή του τουριστικού προϊόντος δεν μπορεί να φέρει τους προσδοκώμενους επισκέπτες στο ιδανικό για όλους δωδεκάμηνο.



Ο πλούτος

Presenter
Presentation Notes
Η κουλτούρα της γεύσης είναι ένα από τα βασικά κλειδιά προβολής του τουριστικού προϊόντος της Κορινθίας, Αχαϊας, Αργολίδας και γενικά της Πελοποννήσου. Και είναι καιρός να αξιοποιηθεί ως προορισμός και όχι μόνο ως συμπλήρωμα σε ένα πέρασμα από την περιοχή.Οι αμπελουργικές ζώνες της Αιγιάλειας και της Αχαϊας, μαζί με τις υπόλοιπες της Πελοποννήσου σε συνδυασμό με τις τοπικές κουζίνες, τα προϊόντα τους και την απόλαυση της κοντινής φύσης μπορούν να γίνουν πρόκληση για έναν αυξανόμενο όγκο επισκεπτών που κινούμενοι σε οικογένειες ή παρέες θα προτιμήσουν τις ανεξερεύνητες περιοχές ήπιου τουρισμού από τα γεμάτα κόσμο γνωστά θέρετρα. Ας μη γελιόμαστε. Ο μαζικός τουρισμός θα ξανάρθει μαζί με την κανονικότητα. Το στοίχημα είναι να αξιοποιηθεί αυτό το παράθυρο όπου ακόμα περισσότερος κόσμος στρέφεται σε πιο ήπια μοντέλα για να προβληθεί και αξιοποιηθεί η δυναμική αυτής της κουλτούρας της γεύσης. Και όταν αυτό επιτευχθεί ο δρόμος πλέον θα έχει ανοίξει. 



Η ευκαιρία

Ανάδειξη τοπικής κουζίνας

Προβολή ΠΟΠ προϊόντων

Γνώση της ελληνικής οινικής κουλτούρας

Γνώση σέρβις και προβολή των τοπικών ποιοτικών εμφιαλωμένων κρασιών

Ενημέρωση και προβολή των σημείων οινογαστρονομίας, οινοποιείων και 
μονάδων παραγωγής

Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων για συνολική προβολή

Presenter
Presentation Notes
Για να φτάσουμε ως εκεί χρειάζεται να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας για τον τοπικό μας πλούτο, να μελετήσουμε τα επιτυχημένα μοντέλα αντίστοιχων χωρών, να ξεβολευτούμε ενδεχομένως από αυτά που θέλουμε εμείς και να δούμε τι θέλουν και οι άλλοι ώστε να μπορούμε να τα προσφέρουμε.  Αυτό μπορεί πολύ πρόχειρα να μεταφραστεί σε σωστά ποτήρια κρασιού στα εστιατόρια, σε ενημερωμένη λίστα κρασιών με έμφαση στα οινοποιεία της περιοχής, σε γευστικούς συνδυασμούς τοπικών συνταγών με τα κρασιά της περιοχής και ανάδειξη της τοπικής κουζίνας, σε αύξηση των δραστηριοτήτων γύρω από τα ΠΟΠ προϊόντα, σε ενημέρωση για τους δρόμους κρασιού και αγροτουρισμού από τα καταλύματα, τα λεωφορεία και τους σταθμούς διοδίων, τη σωστή ψηφιακή πληροφορία, την τουριστική εκπαίδευση και αρκετά άλλα. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλουμε να πείσουμε πρώτα τους εαυτούς μας και μετά τους άλλους ότι θέλουμε να γίνουμε οινογαστρονομικός προορισμός.Τα περισσότερα από αυτά δεν είναι δύσκολα και δεν απαιτούν ιδιαίτερα κεφάλαια, ούτε δαπάνη χρόνου. Απαιτούν συνεργασία.



Η ευκαιρία

Presenter
Presentation Notes
Επί του πρακτέου:Ήδη από τις αρχές της άνοιξης ο παγκόσμιος τουρισμός έχει ενεργοποιηθεί με webinars και συνεχόμενες έρευνες για να μπορέσει να οργανωθεί και ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες.Τον Αύγουστο που μας έρχεται η FedHATTA, η Συνομοσπονδία Τουριστικών Πρακτορείων Ελλάδας ετοιμάζει ένα πλάνο ενημέρωσης και online Β2Β συναντήσεων με την αντίστοιχη ένωση αμερικανικών ταξιδιωτικών γραφείων ASTA ASTA που εκπροσωπεί περίπου 80.000 μέλη από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Μέσα στα ζητούμενα είναι και η προβολή του οινικού και γαστρονομικού τουριστικού προϊόντος της χώρας μας.Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός για online συναντήσεις γνωριμίας με τουριστικούς φορείς, τοπικές επιχειρήσεις και γραφεία του εξωτερικού για παρουσίαση ταξιδιωτικών προτάσεων ήπιου τουρισμού. Η Ελλάδα και ειδικά η Πελοπόννησος είναι πολυδιάστατη, ανοιχτή σε όλους, μπορεί να υποστηρίξει σχεδόν κάθε είδους τουρισμό και τώρα είναι ιδανική ευκαιρία να προβάλλει και αξιοποιήσει τις κρυφές της αρετές και να χτίσει το μέλλον.  



Η κουλτούρα της γεύσης ως προορισμός

Presenter
Presentation Notes
Ευχαριστώ  τους διοργανωτές για την πρόσκληση που ήταν ταυτόχρονα και πρόκληση, για τη συμμετοχή σε αυτό το συνέδριο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι εργασίες λαμβάνουν χώρα σε ένα απαράμιλλης ομορφιάς και πολιτιστικής αξίας σημείο, τον Πύργο της Achaia Clauss που αντικατοπτρίζει τόσα πολλά για την οινική παράδοση της Αχαϊας αλλά και της Πελοποννήσου γενικότερα. Έχω διατυπώσει και στο παρελθόν όπου μου έχει δοθεί η ευκαιρία ότι η προβολή και αξιοποίηση ιστορικής σημασίας χώρων, συμβάλλουν τα μάλλα στο άνοιγμα σε έλληνες και ξένους επισκέπτες του γενικότερα άγνωστου πολιτισμικού πλούτου των προς ανάδειξη προορισμών.
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