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ΕΛΠΙΔΕΣ για στήριξη της ελληνικής  τουριστικής βιομηχανίας κατά  τη φετινή  κρίσιμη θερινή
περίοδο δίνει η… διαδικτυακή  πρόθεση των  ξένων τουριστών από την  Ευρώπη και τις υπόλοιπες
χώρες του κόσμου  να  έρθουν στην Ελλάδα για διακοπές.

Τα επίσημα στοιχεία της  μηχανής αναζήτησης  του Google Ιnsights for Search δείχνουν   συγκεκριμένα
ότι οι αναζητήσεις με όρους  που σχετίζονται με «διακοπές  στην Ελλάδα»  έχουν αυξηθεί κατά 160%
στη διάρκεια του  πρώτου τριμήνου  του 2010 σε παγκόσμιο  επίπεδο!

Οσον αφορά τους δημοφιλέστερους   ελληνικούς προορισμούς, «πρωταθλητές»  αναδεικνύονται τα
ελληνικά  νησιά, τα οποία  συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Είναι  χαρακτηριστικό ότι μόνο τις τελευταίες  90 ημέρες παρατηρήθηκε αύξηση  των όρων 
αναζήτησης: Για τη Σκιάθο σε ποσοστό 70%,  για τη Μύκονο σε  ποσοστό 60% και για τη  Σαντορίνη
και την Κρήτη σε ποσοστό 40%.

Από Βρετανία και ΗΠΑ 
 Οι  χρήστες που ενδιαφέρονται κυρίως να  περάσουν τις διακοπές τους στην  Ελλάδα  προέρχονται
από τη Μεγάλη Βρετανία και τις  ΗΠΑ. Η τάση μάλιστα  είναι ενδεικτική, καθώς  οι αναζητήσεις για
ελληνικούς τουριστικούς   προορισμούς δεν επηρεάστηκαν από τις  εκτενείς δημόσιες συζητήσεις που
 γίνονται  διεθνώς για την ελληνική οικονομική κρίση και  τον αντίκτυπο  που έχει στη χώρα.

«Η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής πιθανός   προορισμός για τους τουρίστες από όλο τον  κόσμο»,
σχολίασε ο Στέφανος  Λουκάκος,  γενικός διευθυντής της Google στην Ελλάδα,  παρουσιάζοντας το 
διαδικτυακό εργαλείο  Street View, το οποίο μπορούν να  εκμεταλλευτούν  τοπικές τουριστικές 
οικονομίες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για  ένα  καινούργιο πρόγραμμα που προσφέρει  εικονική
περιήγηση σε δημοφιλείς  περιοχές  ή αξιοθέατα της χώρας και σχεδιασμό  διαδρομών. Σύμφωνα με 
τους αναλυτές της  εταιρείας, η οικονομική κρίση δεν φαίνεται  να έχει  μειώσει το ενδιαφέρον των 
καταναλωτών τουλάχιστον ως προς την   αναζήτηση προορισμού διακοπών. Ετσι, οι  αναζητήσεις με
θέμα τις  «ηλιόλουστες  διακοπές» παρουσιάζουν αύξηση κατά 300%  την ίδια περίοδο.
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