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Η

αγορά της 
κρουαζιέρας

Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο κλάδος της κρουαζιέρας, μια

ανάλυση του κλάδου θα αποσαφηνίσει τον τύπο και το στυλ της κάθε

κατηγορίας:

➢ Σύγχρονα (Contemporary) – Μεγάλα σκάφη που προσελκύουν την

μαζική αγορά

➢ Προνομιούχα (Premium) – Μεγάλα σκάφη που προσελκύουν την μαζική

αγορά με υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης και τιμή εισιτηρίου

premium

➢ Πολυτελείας (Luxury) – Μικρότερα σκάφη με ανώτερα επίπεδα

υπηρεσιών

➢ Μικρό πλοίο (Small-ship) – Μικρά σκάφη με λιγότερα από 400 άτομα

που πηγαίνουν τόσο σε δημοφιλής λιμάνια όσο και σε προορισμούς

«εκτός διαδρομής»

➢ Περιπέτειας/Αποστολής (Adventure/Expedition) – Μικρά σκάφη που

προσφέρουν αποκλειστικές εμπειρίες, οι οποίες σχετίζονται με την

μάθηση και την περιπέτεια, συνήθως σε απομακρυσμένους προορισμούς



Η

αγορά της 
κρουαζιέρας

βάση 
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Κρουαζιερα: Στατιστικά νέων πλοίων

**Note:  Statistics from Cruise Industry News 

28 πλοία το 2022

22 πλοία το 2023

97 νέα πλοία μέχρι το 2027



Κρουαζιερα: που βρισκόμαστε?

• 65% των πλοίων παγκοσμίως είναι ενεργά (270 από τα περ. 410)
• Μέχρι στιγμης έχουν ταξιδέψει (από τον Ιούνιο του 2020) περ. 3.7 εκ.
• Εώς το τέλος του χρόνου θα έχουν ταξιδέψει περ. 5.5 εκ. επιβάτες
• Αναμένουμε πλήρη ενεργοποίησή του στόλου την Άνοιξη του 2022
• Αναμένουμε μέγιστες πληρότητες στο τέλος του καλοκαιριού
• Σημερινό επίπεδο κρουσμάτων στο 0,0003% (150 θετικά σε 500.000 

επιβάτες)
• Πλέον τα κρουαζιερόπλοια θεωρούνται ως ένα από τα ασφαλέστερα 

για διακοπές
• Τα μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν και το 2022



Βασικός Στόχος 
προορισμού Καβάλα

Να ξεπερνάμε τις 
προσδοκίες του 
επισκέπτη, κέθε
φορά…

“
“
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Limassol

Suez Canal
Alexandria

Antalia

Tel Aviv

Valleta

Corfu

Katakolon

Rhodes

Volos

Agios Nikolaos

Piraeus

Izmir

Kusadasi

Kavala Istanbul

Thessaloniki

Heraklion

Santorini

Location

Mykonos

Port Distance
(Nm)

Sailing time
(17 knots/h)

Istanbul 251 15

Thessaloniki 155 9

Volos 165 10

Piraeus 241 14

Izmir 208 12

Mykonos 213 12,5

Heraklion 337 20

Souda

Patmos



Position I

Length: 400m

Average Depth:  -9m
Cruise Ships: of 200+ m length 

Position II

Length: 160m

Average Depth:  -10m

Cruise Ships: up to 180m+

in case of non- simultaneous 

docking of Cruise ships

Services provided:

Anchorage
Pilotage 
Towage (2 tugs 1000 
& 1800 hp)
Water supply 
Solid and Liquid waste
Passenger Terminal
Ambulance Station
ISPS Certified port
Parking for busses
Cruise ships priority
COVID19 contingency

Position II

Position I





Kavala Port Green & Blue COVID19 Interface Zones

Symbols

Ambulance

Security

Bus Parking

Ambulance Zone

Ambulance path

Mobile Fence

Bus path

Green Zone Area Pedestrians

Red Zone Area

Floor Stickers

Antiseptics

Sign with Local 
Rules

Pax. on foot



More Info:
Position: 40°56'00" N-24°24'40" E

Seawater density 1.015 to 1.030 kg/ℓ

Bollards 80-100tn @25m
Yokohama type fenders
New concrete flooring



Δημιουργία 
Εμπειριών



BALANCE

EXPERIENCEREVENUES

PortCity

Δημιουργουμε Συνεργασίες

Cruise Line

DISIREABILITY 
&SAFETY



Cruise Tourism

experiences

Culture/History Adventures/Gastronomy

Συνδέοντας τις εμπειρίες με τον τουρισμό κρουαζιέρας

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj07tbi6ZDPAhWFNxQKHcsoBsEQjRwIBw&url=https://openclipart.org/detail/161695/curved-arrow&psig=AFQjCNEpdv3LvKmx9RNtkJmZw5oTEs6-2w&ust=1474010128807730
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj07tbi6ZDPAhWFNxQKHcsoBsEQjRwIBw&url=https://openclipart.org/detail/161695/curved-arrow&psig=AFQjCNEpdv3LvKmx9RNtkJmZw5oTEs6-2w&ust=1474010128807730


Destination Kavala Excursion Book 
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Μέτρηση Απόδοσης Προορισμού (ΜΑΠ)

FUNCTIONAL 

OBJECTIVES

CRUISE 

QUESTIONNAIRES
REVIEW ANALYSIS

SET PERFORMANCE 

LEVELS

REVIEW 

FUNCTIONAL 

OBJECTIVES

IMPROVEMENT

 PLAN

CUSTUMER EXPERIENCE BUSINESS PLAN PROCESS MAP

ACTIONS

CHANGECSF's KPI's

PS

CIRCLE 

COMPLETE

What/Why/When/How£

VISIBILITY

MCOS



Μέτρηση Απόδοσης Προορισμού (ΜΑΠ)
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Destination Analysis



Destination Analysis2

Οι εταιρείες στόχος για τον προορισμό για

τα επόμενα 3-4 χρόνια είναι:

- Celebrity

- Azamara

- Seabourn

- Silversea

- Celestyal

- Viking

- MSC

- Aida

- Hapag-Lloyd

- Crystal

- Oceania

- Wind Star Cruises

- Mystic Cruises

- Holland America

- SeaDream

- Star Clippers



Νέα Εποχή Κρουαζιέρας – Προγραμματισμός 2022

• Ο προγραμματισμός δρομολογίων θέλει χρόνο…

• Μόλις πρόσφατα ξεκίνησαν την προετοιμασία για το 2023 & 2024

• Καταφέραμε και επηρεάσαμε σε ένα μεγάλο βαθμό την επόμενη χρονιά 

λόγο της πανδημίας (Short term itinerary scheduling)

• To 2022 το πρώτο κρουαζιερόπλοιο στις 06 Μαρτίου και το τελέυταίο

στις 15 Νοεμβρίου!

• 745 άτομα μέσο όρο τα πλοία που θα έρθουν το 2022

• Ζητούμενο το άνοιγμα των καταστημάτων



Unique City experiences



Unique experiences



Νέα Εποχή Κρουαζιέρας – Προγραμματισμός 2010-2022

1

31*
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Με κόκκινο τα Κρουαζιερόπλοια (Πηγή ΕΛΙΜΕ)
*Αναμενόμενα σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα δηλώσεις 
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SCIENCE ARTKAVALA



Destination Kavala
Project Proposal
for direct Visitor information &
Experience Enhancement

Νοέμβριος 2021



Matt Barret: Kavala is one of the most attractive of 
Greece's largest cities, rising like an amphitheater 
from the beautiful harbor up to a huge Byzantine 
fortress

The midnight blue elephant: The city is known as the 
mecca of tobacco in Greece and has a turbulent past 
with Byzantines, Ottomans, pirates, and as home of 
Mohamed Ali. Time travel is possible when you go for 
holidays in Kavala and especially if you are interested 
in something else than Greece’s crystal clear water 
and have ticked off the Acropolis, Kavala might just 
be the place for you

CONNECTING WITH CHARACTER

Η Συνολική εμπειρία που προσφέρει ο προορισμός
πρέπει να συνδεθεί με τα βασικά του χαρακτηριστικά
αντλώντας δυνάμεις από το Ιστορικό, Πολιτιστικό και
Γαστρονομικό υπόβαθρο του προορισμού.

EXPERIENCE PROJECTS

Οι επισκέπτες πρέπει να καθοδηγηθούν να
χρησιμοποιήσουν τις δράσεις εμπειρίας που έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενεργοποιήσουν και τις πέντε
αισθήσεις μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες προτάσεις
που θα ενισχύσουν το τοπικό προφίλ αλλά θα δώσουν
και την δυνατότητα για διαμοίραση αυτών των
εμπειριών με το ευρύτερο κοινό μέσο των social media.

Οι τοπικοί φορείς της Καβάλας πρέπει να συνεργαστούν και να προταθούν δράσεις που
θα δώσουν στον κάθε επισκέπτη να καταλάβει και βιώση ποια είναι πραγματικά η Καβάλα
και τι μπορεί να προσφέρει.

32

Η σημερινή κατάσταση με τον Covid-19 επαναπρογραματίζει τον τρόπο που το μήνυμα
‘’we are open and save to visit’’ μεταδίδετε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξουν
ευκαιρίες άμεσης διασύνδεσης με Project που θα αποτελέσουν μέσο για την διάδωση
αυτού του μηνύματος.



DESTINATION EXPERIENCE 
PROJECTS

33

Η Καβάλα χρειάζεται ειδικές δράσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την 

εμπειρία σε όλους τους επισκέπτες και στις πέντε αισθήσεις τους

Create 

Experiences



1.
Project:
Smart Mobile 
info Sign

34



Αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη προσθήκη άμεσης πληροφορίας, η οποία ταυτόχρονα θα
εξοικειώσει τους επισκέπτες με προϊόντα και επιχειρήσεις αλλά επίσης θα προτείνει διαδρομές
οι οποίες θα επιτρέψουν στους καλεσμένους να περιπλανηθούν στην πόλη.

Kavala Smart Mobile info Sign



Το Βασικό χαρακτηριστικό θα είναι ότι η κάθε πινακίδα θα είναι μοναδική για το σημέιο που
θα τοποθετηθεί (Νο1 έως Νο10). Στο δεξιά μεριά θα υπάρχουν πληροφορίες για το τι
υπάρχει στην γύρω περιοχή και φυσικά θα συνοδεύεται από πληροφορίες άμεσης προώθησης
των τοπικών επιχειρήσεων, υπηρεσιών και γαστρονομίας. Με αυτό τον τρόπο θα δίνονται οι
απαραίτητες πληροφορίες που θα διασυνδέουν τον πολιτισμό, ιστορία και γαστρονομία με
την παροχή ενσυνείδητων και υποσυνείδητων μνημάτων με στόχο την αύξηση της
κατανάλωσης.

Kavala Smart Mobile info Sign

1.8μ

1.2μ



Η κινητή έξυπνη πινακίδα θα φτιαχτεί από μια τσιμεντένια βάση 1,8 μέτρων, με ύψος 45
εκατοστά, μέσο βάρος 700Kg και θα έχει ειδικές τρύπες στο κάτω μέρος ώστε να μπορεί να
μεταφερθεί εύκολα με κλαρκ η/και μεταφορέα παλέτας. .

Η πινακίδα θα είναι με προτεινόμενες διαστάσεις 1,8 x 1,2 m ή μικρότερες, εξαρτάται από την
περιοχή όπου θα τοποθετηθεί και θα φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο που θα βρίσκεται σε ειδική
γωνία θέσης έτσι ώστε όταν στέκονται οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν και να δείξουν σε
όλο το μήκος και το πλάτος της.

37

Όσον αγορά την πόλη της
Καβάλας προτείνεται μια σειρά
από 10 Πινακίδες, η κάθε μια
από αυτές με μια διαφορετική
πληροφορία (πχ. τοπικά
προϊόντα, μουσεία, μυθολογία,
μοντέρνα ιστορία, τέχνη,
παραλίες, κρασί, τοπική
κουζίνα κλπ.).

Προτείνεται επίσης να
τοποθετηθούν πινακίδες, στο
Αεροδρόμιο και μία στους
συνοριακούς σταθμούς (αν
αυτό είναι εφικτό).

map
info www.VisitKavala.gr

Kavala Old Town 10+1 Reasons you will love 
Kavala 
1.To see from up close a UNESCO World Heritage Site, 
theSite of Philippi.
2. To visit its grand medievalFortress, which dominates on 
the acropolis of the peninsula of Panagia                                                      
3.For the town’s-clear waters, sandy beaches, huge 
coastline and its organized and unexplored shores                                      
4. To walk through the picturesque lanes of theTown, in 
the peninsula of Panagia, which looks as though it has 
jumped out from the illustrated pages of a fantastic book                                                              
5. To admire the wonderful architecture of the, one of the 
most distinctive examples of Ottoman baroque in the 
world which has now been converted into a hotel                                                                 
6.To take a photograph of the, the large arched 
aqueduct, a Kavala landmark                                               
7. For the productions of ancient drama at theFestivalfor, 
the largest ethnic festival in Greece, as well as for the, 
dance, theatre and visual arts exhibitions, and for 
thetraditional festivalsthe region                                           
8. To follow in the steps of thePaul, in the first European 
town that he visited to preach the word of Christ.                                                                      
9.To discover the Baptistery and the River Zygaktis, 
where the Apostle Paul baptisedThyatira, the first 
European Christian                                                     
10.To visit the, monuments and sights, witnesses to the 
town’s great history and multiculturalism                                                                                 
11. To discover tavernas by the waves, with wonderful 
seafood and fish menus, and to samplecuisine– filled with 
local delicacies, fresh fruit, traditional sweets, aromatic tsipouro and 
select wines!                                                                

Local Sweets: kourabiedes                                          
Try the famous traditional 
sweets the kourabiedes of Nea 
Karvali, one of the best the 
sweet temptations of Greece. 

The hidden secret of the charm of these cute sweets is 
the excellent quality of the butter, their shape that 
sometimes resembles a crescent or small balls, but also 
their off-white face.

#VisitKavala



Η πρώτη smart πινακίδα πρέπει να τοποθετηθεί στο λιμάνι , κοντά στο σημείο όπου
αποβιβάζονται οι επιβάτες (οι οποίες φυσικά θα έχουν το σημείο ‘’You Are Here’’ ) έτσι
ώστε η πρώτη τους επαφή με τον προορισμό θα είναι αυτή η πινακίδα η οποία θα τους
καλωσορίζει και θα τους παρέχει τις εναλλακτικές τους διαδρομές.

38Smart Signs ενδεικτική πρόταση χωροταξίας
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1.
Project:
Kavala Herbs
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.
Σε αυτή τη μοναδική «μυρωδάτη» πρόταση project θα φυτευτούν 10-12 διαφορετικά βότανα
της Ελλάδας και θα επιδεικνύονται σε ειδικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες ξύλινες
γλάστρες. Η κάθε γλάστρα θα έχει ένα βότανο και δυο ταμπελάκια.

40

Project: Kavala Herbs

Η πρώτη ταμπελίτσα θα
περιγράφει το καθαυτό βότανο
καθώς και τη χρήση του, και η
δεύτερη θα έχει μια τοπική
συνταγή.

Σφραγίδες QR θα παρέχουν
σύνδεσμο σε περισσότερες
γλώσσες και την ευκαιρία να δει
κάποιος πώς γίνονται οι συνταγές
να γίνονται( YouTube video) από
κάποιο τοπικό σεφ ή τοπικό
εστιατόριο.

Ο κύριος στόχος είναι να
ενεργοποιηθούν τρείς από τις
αισθήσεις, εκείνες της όσφρησης,
της αφής και της όρασης και
παράλληλα μια προσδοκία για την
αίσθηση της γεύσης.

Intro Sign 
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Αυτό το project συνδέεται άμεσα με
τρείς περιοχές: επιχειρηματικότητα
με την έννοια της διάθεσης της
παρουσίας των προϊόντων σε τοπικά
καταστήματα, κατανάλωση καθώς
προσκαλούμε τους επισκέπτες να
δοκιμάσουν τοπικές συνταγές οι
οποίες περιέχουν αυτά τα υλικά και
φυσικά την αύξηση εμπειρίας και
απόλαυσης καθώς ο κάθε επισκέπτης
μπορεί να μυρίσει και να γευτεί ένα
τοπικό προϊόν με ένα οργανωμένο
τρόπο.

Τα επόμενα βήματα είναι να
προσδιορίσουμε το πού θα
τοποθετηθούν αυτές οι γλάστρες μέσα
στην πόλη. Είναι επίσης πολύ
σημαντικό να τοποθετηθεί μια αρχική
πινακίδα στο λιμάνι η οποία θα εξηγεί
στους επισκέπτες το project.

Example of Herb Sign

Project: Kavala Herbs



2.
Project:
Kavala 
Street Art

42
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Kavala Street Art

Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές
προτείνεται να δημιουργηθούν μη
μόνιμες φορητές εκθέσεις
εξωτερικού χώρου οι οποίες μπορεί
να περιλαμβάνουν λεπτομερείς
πληροφορίες για έναν αριθμό από
ορόσημα/μέρη ενδιαφέροντος του
προορισμού ή να περιέχει εκθέσεις
φωτογραφίας ή τις πιο διακεκριμένες
δουλειές σημαντικών καλλιτεχνών.

Μπορεί να διοργανωθεί ένας ειδικός
διαγωνισμός στο instagram και άλλα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θέμα:
«Χαμένοι θησαυροί της Καβάλας» και
μετά την ολοκλήρωση να υπάρξει
επίδειξη των φωτογραφιών με τα
περισσότερα likes.

Example of Street art boxes

KAVALA

STREET ART

#VisitKavala

Grilled Octopus

#VisitKavala

Famous 

Muscle risotto
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Kavala Street Art

H κατασκευή θα είναι πολύ απλή και
ανθεκτική στον καιρό εφόσον η εκτύπωση
θα είναι αδιάβροχη. Έτσι, οι ξύλινες
κατασκευές μπορούν να τοποθετηθούν σε
μια κεντρική τοποθεσία. Προτείνεται λοιπόν,
να τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της
πόλης και να αυξήσει, έτσι τις υποσυνείδητες
πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό ή
κομμάτια αυτού με ένα πολύ δημιουργικό
τρόπο.

Example of Street art boxes

#VisitKavala

Of the many natural therapeutic springs that bless Greece, the mud

baths of Krinides are truly special. This unusual and effective

therapy is a unique and delightful experience.

The Krinides Baths are unique in that they provide two natural

therapies. There is a pool of therapeutic clay, and also a natural

therapeutic spring.

Of the many natural therapeutic springs that

bless Greece, the mud baths of Krinides

are truly special. This unusual and effective

therapy is a unique and delightful

experience.



3.
Project:
Find my Port

45

SELFY
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Find My Port

Προτείνεται μια νέα πρωτοποριακή ιδέα project όπου τα κυρίως
λιμάνια των χωρών και η απόσταση που θα έκανε κάποιος με
πλοίο από τη Καβάλα θα μετράται και θα αναφέρεται ως
απόσταση.

SELFY

Σε πολλά μέρη του κόσμου έχουν τοποθετηθεί ειδικές πινακίδες κατεύθυνσης, (πινακίδες 
πολλαπλών κατευθύνσεων) οι οποίες δείχνουν την απόσταση της τοποθεσίας από διάφορες 
πόλεις, συνήθως πρωτεύουσες του κόσμου. Ο σκοπός είναι ο κάθε επισκέπτης να βγάλει 
φωτογραφία μπροστά από αυτήν την πινακίδα πολλαπλών κατευθύνσεων και να τη μοιραστεί 
με τους διαδικτυακούς φίλους του.
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Find My Port

Για πρώτη φορά, είναι δυνατόν 
να δημιουργήσουμε και να 
συνδέσουμε αναμνήσεις από τη 
Καβάλα με μια απόσταση 
λιμανιού στην πόλη κατοικίας 
του κάθε επισκέπτη. 

Αυτή είναι μια ιδέα για project 
η οποία θα δημιουργήσει 
αναμνήσεις που θα μοιράζονται 
σε όλο το εύρος της κοινότητας 
της κοινωνικής δικτύωσης.

Η τοποθεσία του συγκεκριμένου 
Project θα παρουσιάζεται στις 
smart signs αλλά και στο 
visitkavala. 

SELFY

FIND 

YOUR 

PORT



4.
Project:
Fall in Love in Kavala
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Kavala

Kissing Spot

49

Fall in Love in Kavala

Ο τρόπος που οι επισκέπτες
αντιλαμβάνονται τον
προορισμό Καβάλα πρέπει να
χτιστεί με ένα δομημένο
τρόπο και τα projects /
προτάσεις που έχουν
παρουσιαστεί έως τώρα
έχουν αυτό το σκοπό.

Μια ακόμα πρόταση project
η οποία στοχεύει να
δημιουργήσει εμπειρίες ζωής
οι οποίες θα μοιράζονται σε
όλα τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης βελτιστοποιώντας
brand name Kavala είναι το
project:
#Fall in Love in Kavala
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Fall in Love in Kavala

Ο σκοπός αυτού του project είναι να
δημιουργήσει ευκαιρίες για
φωτογραφίες ενώ θα περνάει το
μήνυμα ενός ρομαντικού προορισμού
τον οποίο αξίζει να ερωτευτεί κανείς.

Παράλληλα με αυτή τη δράση,
προτείνω να δημιουργηθεί το
#FallInLoveKavala όπου αυτό το
#hashtag θα μοιράζεται όλες τις
φωτογραφίες που έχουν αποτυπωθεί
εκεί.

Οι πληροφορίες για το Project ‘Fall in
Love in Kavala’, θα τοποθετηθούν στις
έξυπνες πινακίδες και θα προσκαλούν
τους ταξιδιώτες να την επισκεφτούν.

Kavala Kissing 

Spot



Ικανοποίηση Επισκέπτη
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Κάθε πρόταση για project η οποία έχει δημιουργηθεί και αναπτυχθεί σαν καινοτόμο
σχέδιο έχει σχεδιαστεί να δημιουργήσει εμπειρίες οι οποίες θα ενεργοποιήσουν και τις
πέντε αισθήσεις του κάθε επισκέπτη που θα βρεθεί στον προορισμό Καβάλα.

Στόχος είναι να συνδέσουμε την επιθυμία των επισκεπτών να συνδεθούν με την τοπική
ιστορία, κουλτούρα, γαστρονομία και προϊόντα και αυτό να μεταφραστεί σε αύξηση της
κατανάλωσης.

Το κάθε project σχεδιάζεται είτε να κάνει την εξερεύνηση της πόλης πιο εύκολη είτε να
δώσει την πληροφόρηση με άμεσο και έμμεσο τρόπο για τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα και
να συνδέσει την εμπειρία με την επίσκεψη σε ενσυνείδητο και υποσυνείδητο επίπεδο.

Οι ιδιαίτερες δύσκολες σημερινές συνθήκες με την εξάπλωση του Covid-19 πρέπει να
αντιμετωπισθούν με μέτρα πρόληψης και σωστής ενημέρωσης. Τα προτεινόμενα Project
μπορούν να βοηθήσουν στην δημιουργία θετικών εμπειριών και εντυπώσεων που θα
διαμοιραστούν σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του κάθε επισκέπτη και θα βεβαιώσουν έτσι
ότι όλα βαίνουν καλός στον προορισμό.
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Creating Experiences
Together

Destination Kavala
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Περιμένουμε τις προτάσεις σας

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

54


