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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

«Επίδραση, αξιοποίηση και διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου
(Web 2.0) για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό επιχειρησιακών
λειτουργιών και στρατηγικών:
εφαρμογές στον τουριστικό κλάδο, στα Μ.Μ.Ε και στον
Οινοτουρισμό»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το e-business forum στον τουρισμό πάει
PHILOXENIA 2009 !
Ημερομηνία διεξαγωγής:
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, ώρα προσέλευσης 17:00
Χώρος διεξαγωγής της διαβούλευσης:
Συνεδριακό Κέντρο "Ν. Γερμανός"
PHILOXENIA 2009, Θεσσαλονίκη

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην τέταρτη διαβούλευση της ομάδας εργασίας
με αντικείμενο το Συμμετοχικό Διαδίκτυο (Web 2.0) και την αξιοποίηση και επίδρασή
του στην τουριστική βιομηχανία και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.). Η
διαβούλευση συν-διοργανώνεται με την θερμή υποστήριξη της HELEXPO.
Στόχος του διαδραστικού αυτού φόρουμ ηλεκτρονικού Τουρισμού (e-Tourism) που
δημιούργησαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας
(ΕΔΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η μελέτη, καταγραφή και αξιολόγηση της
αξιοποίησης και της διαχείρισης των εφαρμογών του Web 2.0 στον τουρισμό, καθώς
και η ενίσχυση της υιοθέτησης και αξιοποίησής τους από την Ελληνική τουριστική
βιομηχανία. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στον Οινοτουρισμό αλλά και στην προβολή
του οίνου.
Ειδικότερος στόχος της διαβούλευσης αυτής είναι η ανάπτυξη ζητημάτων που
σχετίζονται τόσο με τις ευκαιρίες και τις απειλές που δημιουργεί το συμμετοχικό
διαδίκτυο για τις τουριστικές επιχειρήσεις, όσο και με τις σύγχρονες επιχειρησιακές
πρακτικές και στρατηγικές που θα πρέπει να αναπτύξει και να υιοθετήσει μια
τουριστική επιχείρηση για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του συμμετοχικού
διαδικτύου. Σκοπός της διαβούλευσης είναι επίσης ο εντοπισμός και η καταγραφή των
διάφορων παραγόντων που επηρεάζουν τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις να
υιοθετήσουν και να αξιοποιήσουν το Συμμετοχικό Διαδίκτυο. Θα παρουσιαστούν
βέλτιστες πρακτικές από τον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο, ενώ τα πορίσματα της
ανοικτής συζήτησης θα προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς και στην πολιτεία.
Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν 6 κεντρικές παρουσιάσεις, οι οποίες θα θέσουν τις βάσεις
για την διαβούλευση που θα ακολουθήσει. Οι παρουσιάσεις αυτές είναι οι εξής:
• Εργαλεία και Τεχνολογίες του Συμμετοχικού Διαδικτύου, από την Κωνσταντίνα
Τσιακάλη, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
• Συμμετοχικό Διαδίκτυο: Επιχειρησιακές Πρακτικές και Οφέλη, από την
Δρ. Μαριάννα Σιγάλα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
• Η Ελλάδα στο Second Life , από τον Γιώργο Γεωρκακόπουλο, Critical Publics
Metaversal Communications Consultant, http://www.secondlife.com.gr
• Word of mouse, από τον Γιώργο Εργαζάκη, Coral Integraded
• Μορφές επικοινωνίας στα ελληνικά ιστολόγια. Περιγράφοντας μια ιδιότυπη
μορφή δημοσιογραφίας" από τον Δρ. Κώστα Ζαφειρόπουλο (Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας) και την Δρ. Βασιλική Βράνα (ΑΤΕΙ Σερρών)
• Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ Οίνου και Οινικού Τουρισμού, από τον
Δρ. Ευάγγελο Χρήστου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Οι προηγούμενες 3 διαβουλεύσεις της ομάδας στο συμμετοχικό διαδίκτυο (Web 2.0)
πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπροσώπων
της τουριστικής βιομηχανίας και ακαδημαϊκών από το χώρο του τουρισμού. Τα
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων κρίθηκαν ως ιδιαίτερα χρήσιμα, και έχουν
δημοσιευτεί (μαζί με το τελικό παραδοτέο και ρεπόρτ της ομάδας) στην ιστοσελίδα του
φόρουμ www.ebusinessforum.gr (Ομάδα Ιγ2).
Τον συντονισμό και την διαχείριση των δραστηριοτήτων του φόρουμ ηλεκτρονικού
Τουρισμού στο Web 2.0 έχει αναλάβει μια αξιόλογη ομάδα ακαδημαϊκών με μεγάλη
εμπειρία σε θέματα τουρισμού και Μ.Μ.Ε. η οποία απαρτίζεται από τους: Δρ.

Μαριάννα Σιγάλα και Δρ. Ευάγγελο Χρήστου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Δρ. Παναγιώτη
Κασσιανίδη (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), και Κωνσταντίνα Τσιακάλη (Υποψήφια
Διδάκτωρ στο Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στον Σχεδιασμό,
Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα του
φόρουμ στην διεύθυνση: http://www.ebusinessforum.gr (επιλέξτε την ομάδα Ιγ2
και την ομάδα Ιε4).
Η συμμετοχή στην διαβούλευση του φόρουμ είναι δωρεάν. δηλώσεις συμμετοχής
και εγγραφές στην ομάδα του φόρουμ μπορούν να γίνουν είτε απευθείας στην
ιστοσελίδα του φόρουμ, είτε επικοινωνώντας με την κυρία Κωνσταντίνα
Τσιακάλη.

Δηλώστε συμμετοχή επικοινωνώντας με την:
κα. Κωνσταντίνα Τσιακάλη,
Τηλέφωνο: 6932619528
Ε-mail: k.tsiakali@chios.aegean.gr

Μη χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια διαδραστική καινοτομική εκδήλωση,
και να συμμετέχετε ενεργά στην ποιοτική αναβάθμιση του Ελληνικού τουριστικού
προϊόντος. Η γνώμη σας και η εμπειρία σας είναι πολύτιμη για όλους μας!
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

