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УВОД 

 

Кључна активност маркетинга је управљање маркетинг миксом, под којим се 

подразумеваодговарајућа комбинација инструмената који чине понуду и који су базирани 

на потребама и захтевима тржишта. Основни инструменти маркетинг микса су: производ, 

цена, канали продаје и промоција. Сва четири инструмента су повезана и усмерена на 

потрошача. Овим инструментима утиче се на задовољење потреба потрошача, привреде и 

друштва.  

Када говоримо о управљању маркетинг миксом одређене туристичке дестинације 

важно је истаћи да оно има одређене специфичности, а самим тим и потребу за 

детаљнијим истраживањем.  

Задатак овог рада је анализа управљања инструментима маркетинг микса на 

примеру Грчке. Циљ рада је приказати туристички производ Грчке, ко формира производ, 

који су његови елементи и ко управља њиме. Затим начин формирања цене тог производа 

на туристичком тржишту,који су то канали дистрибуције које произвођач користи као 

средство да дође у контакт са потрошачем/туристом,  као и које су то промотиве 

активности које утичу на стварање свести о туристичком производу на тржишту. 

Извори из којих су подаци за настајање овог рада прикупљени су секундарни 

извори са различитих интернет страница и домаћа и страна литература. Методе 

прикупљања наведених података је индукативна метода, тј. метода анализирања 

појединачних и различитих чињеница након којих се долази до конкретних појединачних 

запажања који воде до оштих закључака, такође одређени подаци су прикупљени методом 

компилације, односно преузети су туђи резултати. 

Рад се састоји из четири целина почевши од  природних и културиних ресурса у 

функцији развоја туризма у Грчкој. У другој целини дате су основне карактеристике 

развоја туризма у Грчкој са посебним акцентом на основне функције туризма, туристички 

промет, туристичка ноћења, приходе од туризма и  смештајни капацитет у Грчкој. Треће 
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поглавље обухвата инструменте маркетинг микса, њихово дефинисање и садржај тог 

концепта. Док је у четвртом поглављу детаљно објашњено управљање инструментима 

маркетинг микса на примеру Грчке. 
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IПРИРОДНИ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА У ГРЧКОЈ 

 

1.Физичко-географскe карактеристике Грчке 

 

1.1.Географски положај Грчке 

„Грчка се налази у југоисточној Европи, на јужном крају Балканског полуострва. 

Лежи на тромеђи три континента – Европе, Азије и Африке. Грчка се на северу граничи са 

Бугарском и Македонијом, на северозападу са Албанијом а на североистоку са Турском. 

На западу је окружена Јонским морем, на југу Средоземним  морем и на истоку Егејским 

морем. Близу ње се налазе важни Суецки и Гибралтарски мореузи, затим Босфор и 

Дарданели. Овим мореузима воде значајне саобраћајнице. Ови поморски путеви су 

допринели да се важност географског положаја Грчке повећа, не само на Балканском 

полуострву, Средоземљу, Европи већ и у светским размерама уопште.“ 1 

Слика бр.1 - Географска карта Грчке 

 

Извор: https://www.tripsavvy.com/maps-of-greece-1526137 

                                                           
1Давидовић, Р.,(2004.): Регионална географија Европе, Универзитет у Новом Саду, ПМФ Нови Сад, треће 

издање, стр. 563. 

https://www.tripsavvy.com/maps-of-greece-1526137
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Грчка је изразито медитеранска држава. „Релативно је мала земља и по 

пространству и по броју становника. „Површина износи 131.944 km², од којих 35.511 km² 

заузимају острва и архипелази.“ 2 

Има повољан туристички положај. Кроз њу пролазе саобраћајница европског и 

светског значаја.  За туристички развој од великог значаја је саобраћајница аутопута Е–75 

који повезује Грчку са западном, средњом и северном Европом. У Солуну као највећој 

Грчкој раскрсници део туристичког тока који долази из правца севера наставља своје 

кретање преко западне Тракије даље према Истанбулу и Блиском истоку. Значајана је и 

железничка пруга Пиреј – Атина – Лариса – Солун. 

 

1.2.Геоморфолошке карактеристике 

 

У рељефном погледу Грчка је претежно планинска земља, јер 4/5 њеног тла 

припада планинама. За Грчку се каже да је земља „крша“, са бројним котлинама, крашким 

пољима, низијама и речним долинама. 

У геолошком погледу састоји се од два различита дела. Западни део који обухвата 

планинске венце Хеленида или Пинда, као наставак Динарида – млађих веначних планина, 

који се пружају у смеру меридијана и деле Грчку територију на западну и источну.  Ка 

истоку се они гранају у више огранака, а на југу се заокрећу у смеру запад – исток и 

прелазе преко Крита и Родоса у малу Азију. У северном делу Пинд достиже највећу 

висину у Смоликасу (2.633m), на југу на Пелопонезу на Тајгету (2.404m) и на острву Крит 

на планини Ида (2.498m). И источни део  (Егејска Грчкаи и Егејска острва)  изграђен је од 

кристаластих шкриљаца. Веће планине у овом делу су од којих су планина Олимп 2.918m, 

Парнас 2.457m и Оса 1.978m. Огранци старог Родопског масива који са севера залазе у 

североисточну Грчку раздвајају котлине Тесалије, Западне Аркадије, Атике и друге. 

На северу Грчке налази се низијска Македонија са већим бројем котлина и језера. 

Јужно од низијског предела на самом Грчком полуострву је покрајина Тесалија, која 

                                                           
2Плавша Ј.,(2008.): Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр.163. 
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уједно представља најплоднији део Грчке. Између Марице и Струме пружа се западна 

Тракија. Реке Марица и Вардар само у доњим токовима припадају Грчкој. 

Данашњи облик Грчке је обликован тектонским покретима. Сматра се да се на 

територији ове земље у давној прошлости простирало планинско подручје, где се због 

снажних унутрашњих покрета копно разломило и тонуло. Ниже делове преплавило је 

море, а само од виших настала су острва и полуострва. Међутим, земљина кора се до дан 

данас није смирила, па Грчкој прети опасност од потреса и вулканских појава. 

 

1.3.Климатске карактеристике 

 

Велики утицај на климу Грчке има њен географски положај, заправо увлачење 

полуострва дубоко у Средоземно море. Клима у Грчкој је медитераска са благим и 

влажним зимама и врућим и сувим летима. Континентална клима заступљена је на 

планинским подручијима средње висине у унутрашњости земље (Тракија и Егејска 

Македонија). Док је планинска заступљена на највишим планинским пределима.  

„Пиндско горје“ климатски дели источну од западне Грчке. Предели западно од 

Пинда имају благе и кишовите зиме (просечна годишња количина падавина износи 700–

1.500 mm), док су зиме источно од Пинда хладније и сушније (годишња количина падавина 

износи око 400 mm). Током летњег периода у источним пределима јавља се недостатак 

падавина (25 до 100 mm), док на западној страни падне 150 до 250 mm кише. 

Средња јануарска температура у Грчкој креће се испод 0ºС  до 10ºС. У јулу и 

августу температуре обично достижу између 30-35ºС, али понекад прелазе и  40ºС и више.  
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Табела бр. 1- Температуре ваздуха, падавине и надморска висина за неколико Грчких 

градова 

Метеролошка 

станица 

Надморска 

висина (m) 

Просечна 

годишња 

температура 

(ºС) 

Просечна 

јануарска 

температура 

(ºС) 

Просечна 

јулска 

температура 

(ºС) 

Просечне 

годишње 

падавине (m) 

Атина 107 18,4 7,3 27,3 239 

Хераклион 48 18,7 10,5 25,7 566 

Солун 61 15,6 3,3 25,8 373 

Јањина 484 14,0 2,1 23,7 1045 

Лариса 73 15,4 2,1 26,4 392 

Самос 49 10,0 10,0 27,1 1047 

Извор: Плавша, Ј.,(2008):Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр.164 

 

Из табеле бр. 1 видимо да су најтоплији градови Атина и Самос. Разлог због чега су 

најтоплији  произилази из њиховог  јужнијег положаја у односу на дуге наведене градове у 

табели.  

У Грчкој можемо издвојити четири зоне дувања ветрова према смеру дувања и 

територији који они захватају. Прва зона обухвата Јонско море и западне делове 

Пелопонеза где већим делом лети дувају северо – западни ветрови. Друга зона обухвата 

простор јужно од Атике и источно од Пелопонеза. Ветрови у овој зони дувају у југо–

источном смеру. Трећа централна зона захвата већи део Егеја (Споради и Киклади). Током 

лета дувају северо–источни ветар у северном Егеју и северо–западни у јужном Егеју. 

Четврта зона захвата јонско море. У овој зони  ветрови дувају са северо–запада 

(маестрали) и са запада (широко). 
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1.4.Хидролошке карактеристике 

 

С обзиром да Грчка излази на три мора (Јонско, Егејско и Средоземно море), њеног 

састава тла и климатске услове, реке Грчке су оскудне водом, већином су кратког тока, а 

ниједна није пловна. Веома често током лета неке од њих готово пресуше. Западни део 

Грчке је богатији речним токовима, за разлику од источног. Већина река у Грчкој долази 

из суседних земаља као што су Струмица, Вардар, Марица, Алиакмон и друге.  

Најдужа река Грчке је Алиакмонас (Бистрица). Извире на планини Грамос (Северни 

Пинд), а улива се у Солунски залив у Егејско море у  у великој делти коју уз Алиакмонас 

чине и реке: Лудиас и Аксиос (Вардар). Њена укупна дужина је 322 km. После реке 

Алиакмонас по дужини следи река Пиниос са дужином од 205 km. Она извире на планини 

Пинд а улива се у Егејско море, где као и река Алиакмонас формира велику делту.  

Слика бр.2 - Речна мрежа у Грчкој 

 

Извор: https://www.mapsofworld.com/greece/greece-river-map.html 

 

https://www.mapsofworld.com/greece/greece-river-map.html


 

8 
 

„Грчка има и неколико језера од којих су најпознатија Јањинско, Фенејско, 

Острвско, Бешичко, Костурску и делови Преспанског и Дојранског језера.“3 

Преспанско језеро представља пар језера између Грчке, Албаније и Македоније. 

Састоји се од језера Велика Преспа и Мала Преспа. 

Дојранско језеро подељено је између Грчке и Македоније. Његова површина је 43,1 

km². 

Обала Грчке је најразуђенија обала на свету. Коефицијент разуђености је 6, док на 

појединим местима и 10 – 15. 

1.5.Флора и фауна 

 

У источном делу Грчке вегетација је оскудна због мале количине падавина.  

Заправо у нижим деловима природна вегетација има изглед сасушене степе, а на већим 

висинама су голети. „У целој Грчкој, али изразитије у западном делу, добро успева макија, 

а међу њом је ловор и чемпрес. Упоређујући западну и источну Грчку видљив је дуализам 

кроз бујну вегетацију у западном у односу на источни део.“ 4  На простору где је 

заступљена медитеранска клима карактеристична је вегетација макија, представљена 

густом жбунастом вегетацијом. Макију гради ниско дрвеће и високо жбуње, велики број 

зељастих биљака и пењачица. Висина макије најчешће не прелази 4 m. 

 

 

 

 

 

                                                           
3Давидовић, Р.,(2004.): Регионална географија Европе, Универзитет у Новом Саду, ПМФ Нови Сад, треће 

издање, стр. 565. 
4Давидовић, Р.,(2004.): Регионална географија Европе, Универзитет у Новом Саду, ПМФ Нови Сад, треће 

издање, стр. 565. 
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Слика бр. 3 – Макија у Грчкој 

 

Извор: https://sites.google.com/site/grciagrcia/prirodno-geografske-odlike/reljef 

 

Мноштво ароматичних и терапеутских биљака расте у Грчкој. Позната широм 

света, је мастика - биљка која расте само на југу Хиоса. Ова биљка се узгаја од VIIIвека, а 

данас се користи у медицини, фармацији, стоматологији и козметици. „На острво Лезбос је 

фантастична слика природе. Преко 1.400 врста и подврста чини флору овог ботаничког 

раја: ароматично цвеће, лековите и ретке биљке, дрвеће и разноврсноо растиње. Са 

изузетком западног дела острва, остатак Лезбоса врви од маслињака (постоји преко 

11.000.000 стабала маслина), борових шума, букве, јеле, дрвећа кестена и храста. Крф, 

Пакси и Диапонтијска острва имају најбогатију флору од свих острва на Медитерану и 

представљају прави рај природног богатства. Њихово природно окружење обухвата 6.000 

ретких врста дивљег цвећа, 55 врста дивље орхидеје и неколико врста ароматичних и 

биљака које се користе у фармацеутској индустрији.“5 

Од култивисаног биљака највише се гаје маслине, агруми, смокве и винова лоза. 

„Грчка се орјентисала на производњу јужног воћа на површинама које се вештачки 

                                                           
5http://www.travelmagazine.rs/grcka-priroda/ 

 

https://sites.google.com/site/grciagrcia/prirodno-geografske-odlike/reljef
http://www.travelmagazine.rs/grcka-priroda/
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наводњавају, пре свега у средњим и јужним деловима, затим на производњу коштуњавог 

воћа у Македонији и у вишим подручјима Пелопонеза. Главни производи су поморанџе 

(1,2 милиона t, 11-та у свету), лимун, брескве, нектарине и јабуке. Главна виноградарска 

подручја су у средишњој Грчкој, на Пелопонезу, егејским острвима и Криту (1,2 милиона t 

грожђа). Знатан део грожђа се извози као стоно грожђе, део се прерађује у вино, а део у 

суво грожђе.“6
 

Поред биљног, једнако је богата и разноликост животињских врста. „Процењује се 

да у Грчкој постоји око 50.000 врста животиња, са ендемичношћу која је око 25%, а већина 

ових врста припада свету инсеката. Јединствени природни резерват се може наћи на острву 

Родос и то је „Долина лептира“. Осим естетске вредности, ово је у исто време и место где 

се налази једина природна шума оријенталног ликвидамбара у Европи. Овде посетиоци 

могу да присуствују спектакуларном феномену који се ретко јавља у природи. Огроман 

број лептира се окупља у овој малој долини током завршне фазе њиховог животног 

циклуса. Сваке године, крајем маја, хиљаде лептира привучених мирисом оријенталног 

ликвидамбара прекрије читав пејзаж.“7 

Фауна се састоји од богате мешавине Европских, Азијских и Афричких врста.  

Дивља коза која је нестала из осталих делова Европе, још увек се може наћи у појединим 

деловима Грчке и на острву Криту. У северним шумама живе вукови, смеђи медведи и 

рисови. На југу Грчке има мноштво разних гмизаваца, међу њима и камелеона. Затим 

корњаче легу јаја на плажама, али их угрожавају туристи. У Пиндском подручју могу се 

видети далматински пеликан, медвед, вук и шакал. Такође у  Пиндском масиву налазе се и 

два Национална парка, Национални парк Пиндус у Национални парк Викос – Аоос.  

 

 

 

                                                           
6Натек, К., Натек, М.,(2000.): Држaве света, Младинска књига, Љубљана, стр. 57. 
7http://www.travelmagazine.rs/grcka-priroda/ 
 

http://www.travelmagazine.rs/grcka-priroda/
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2.Друштвено географске карактеристике 

 

Грчка је због своје стратешке позиције између Европе, Азије и Африке имала дугуи 

бурну историју. У Грчкој су пронађени остаци из палеолитског периода у Тесалији, Елиди 

и источној Агролиди. Она представља праву ризницу античке културе и цивилизације, 

раскошних грађевина иуметничких остварења античког доба. Егејско подручје у трећем и 

другом миленијуму пре нове ере Егејскобило је колевка минојске цивилизације на Криту и 

микенске на Грчком копну. 

Касније се на Грчком копну формирају градови–државе (полиси), међу којима су 

најзначајнији Спарта и Атина. Спарту је основало Грчко племе Дорци, које се бавило 

земљорадњом. Спартанци су од малих ногу учени да буду храбри и јаки војници. Атина се 

налазила се на полуострву Атика и њу су основали Јонци (Грчко племе). У овом полису 

становништво се бавило занатством, трговином и земљорадњом. Атина ће касније постати  

културни центар Грчке. Касније током IVвека пре нове ере јача Македонија тако да у том 

периоду Грчком влада Филип II, који ће касније 338. године пре нове ере завладати целом 

Грчком. Његов син Александар је својим освајањима проширио Грчки културни утицај све 

до Индије. То је доба процвата Античког света на којем је изникла европска цивилизација. 

Након смрти Александра Великог (323. године пре нове ере) и распада његовог царства, 

долазе римљани и претварају Грчку у Римску провинцију. Године 395. пре нове ере након 

поделе Римског царства Грчка је припала Византији. Касније падодом Цариграда припала 

је Турској. 

„Након Балканских ратова (1912-1913.) Грчка се ослободила турске власти. После 

Балканских ратова Грчка улази у Први светски рат и захваљујући својим победама Грчка је 

добила одређене територије (острва Тенос и Имврос, Западну и Источну Тракијуи 

управљање грчким градом Смирна на западно обали Турске). 1919. године у Турској је 

избила револуцуја под вођством Мустафе Кемала са циљем да се свргне султан и поништи 

споразум са Грчком везан за територије. Грчка објављује рат Турској 1919. године који је 

изгубила и да би се избегло даље крвопролиће донета је одлука о пресељењу Турака из 

Грчке и обрнуто. Тај догађај је запамћен у историју као „Малоазијска катастрофа“. За 

време  IIсветског рата Грчка је била под окупацијом Немачке, Италије и Бугарске, а потом 
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следи грађански рат (1946-1949.), војна диктатура (1967-1974.) Грчка је била уставна 

монархија до 1973. године.“8 

Грчка је од 1975. године унитарна парламентарна република, на чијем челу се 

налази председник. Седамдесетих година XX века долази до наглог и константног развоја 

Грчке. 

„Чланство Европске уније стиче 1981. године. Од 1. Јануара 2000. године чланица је 

шенгенске зоне, а од 1. Јануара 2001. ванична валута У Грчкој је евро.“ 9 

 

2.1.Становништво 

 

Стара Грчка заостаје у подацима о броју становника. Сматра се да је класична 

Грчка кроз дуже раздобље имала око 2 милиона становника, док је густина насељености 

била је 35 ст/km². Од тог перода па све до краја 60–их година XXвека број становника је 

растао. Након тога долази до смањења наталитета и исељавања становника у 

иностранство. „Према попису из 2011. године, којије извршила Грчка влада, Грчка је 

имала 10,815,197 становника.“10 

„Садашња популација Грчке на основу најновијих процена Уједињених нација је 

11,142,161, са густином насељености од 86стн/km² и налази се на 84. месту у свету по 

популацији.“11 

 

 

 

 

                                                           
8Грчић, М., (2000.): Политичка географија, Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд, стр. 450. 
9https://europa.eu/european-union/abouteuropa_en 
10http://www.worldpopulationstatistics.com/greece-population/ 
11http://www.worldometers.info/world-population/greece-population/ 

 

https://europa.eu/european-union/abouteuropa_en
http://www.worldpopulationstatistics.com/greece-population/
http://www.worldometers.info/world-population/greece-population/
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Табела бр. 2 - Број становника и густина насељености од 1990. – 2018. године 

Година Број становника Густина насељености (стн/km2) 

2018. 11.142.161 86 

2017. 11.159.773 87 

2016. 11.183.716 87 

2015. 11.217.800 87 

2010. 11.446.005 89 

2005. 11.301.204 88 

2000. 11.142.119 86 

1995. 10.789.375 84 

1990. 10.248.537 80 

Извор: http://www.worldometers.info/world-population/greece-population/ 

Табела бр. 2 показује да се брј становника повећао са 10248537 на 11142161 у 

периоду од 1990. до 2018. године. Са друге стране, просечна густина насељености је од 

1990. до 2010. Године повећавала да би од 2011. почела опадати и током 2018. износла 86 

стн/km2. 

Грчка је у етничком смислу хомогена држава. Преко 90% њеног становништва чине 

Грци. Од осталих етничких група у Грчкој живе Албанци, Бугари, Македонци, Турци и 

други. Од религија најзаступљенија је православна (97%), док осталих 3% чини 

католичанство, ислам, протестанти и друге религије. 

 

http://www.worldometers.info/world-population/greece-population/
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2.2.Културно-историјско наслеђе 

 

„Културни туризам је врста туризма која привлачи доста туриста. „Културни 

туризам значи планирано путовање и посете другим културама и местима да би се нешто 

научило о њиховим људима, начину живота, наслеђу и уметности на начин који верно 

осликава њихову културу у историјском контексту. Нагласак је увек на образовању, 

искуству и комуникацијама, на аутентичности, транспарентности и искрености таквих 

сусрета. „12 

 „Културни туризам је за неке просторе само велики и значајан потенцијал, док је за 

друге носилац њиховог туристичког, економског и/или културног развоја. Овај облик 

туризма омогућава да се места обогате културним садржајима за локално становништво, 

али и за посетиоце, те да се на тај начин омогући њихов развој.“13 За Грчку у погледу 

еконоског и туристичког развоја, културни туризам је од великог значаја.  

„Светска туристичка организација дефинисала је културни туризам као „ путовања 

мотивисана културом попутстудијских, позоришних и културних тура, путовања на 

фестивале и слична догађања, посете историјским локалитетима и споменицима, како би 

се проучавала природа, уметност, обичаји и култура.“14 

Културни туризам спада међу водеће трендове на туристичком тржишту, али је 

истовремено и један од најстаријих облика туризма, још из античког периода преко 

средњег века до модерног доба. Овај облик туризма има функцију заштите културног 

наслеђа, јер се његовом комерцијализацијом долази до преко потребних средстава за 

улагање у културу, одржавање, обнову и заштиту материјалних добара. Поред материјаних 

користи, културни туризма доноси и нематеријалну корист локалном становништву. 

Грчка је земља богата културно–историјским ресурсима. У вези њихове заштите 

Грчка је увела одговарајуће правне инструменте и усвојила одређене међународне прописе 

и конвенције. Грчко историјско наслеђе је од битног значаја за свет, јер су стари Хелени 

                                                           
12Јовановић, В., (2013.): Тематски туризам-скрипта, Прво издање, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 2. 
13 Ђукић-Дојчиновић, В., (2005): Културни туризам- менаџмент и развојне стратегије, Clio, Београд, стр. 267 
14http://www2.unwto.org/ 

 

http://www2.unwto.org/
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као народ у великој мери заслужни за стварање светске историје.“Од посебног су значаја 

уметничка остварења античког света Грчке. Археолошки и историјски добро проучени, 

бројни локалитети и предмети, познати су читавом културном човечанству. Троја, Микена, 

Тринит, Крит, Кос, Делфи, Атика, Епидаурус и друга налазишта, симбол су уметничке и 

културне прошлости Грчке.“ 15 “У Грчкој постоји 17 споменика културно–историјске 

баштине, који се налазе набзаштитној листи УНЕСКО -а.”16 

 

2.3.Културно-историјски ресурси Грчке 

 

У земљи која има тако богато културно-историјско наслеђе као Грчка, није нимало 

лако издвојити најзанимљивија места. Нека од најзанимљивијих су: 

Зејтинлик – војно гробље од великог историјског значаја посвећено палим борцима 

(Срби, Руси, Французи и Енглези) у Солуну за време пробијања Солунског фронта. За 

време отоманске империје на овом месту се налазила пијаца за продају уља-зејтина по 

којој „Зејтинлик“ носи име. Оно што је такође интересантно јесте прича о чуварима 

гробља, чији се посао чувара Зејтинлика годинама преносио са колена на колено у 

породици Михајловић.17 

 

 

 

 

 

                                                           
15Станковић, С., (1994.): Туристичка географија, Географски факултет Универзитет у Београду, Београд, 

стр.33. 
16http://whc.unesco.org/en/statesparties/GR 
17Радановић,Н., (2002.): У ходочашће Слави, Зејтинлик, српско војничко гробље у Солуну, Електронска 

бибиотека културе и традиције Боке, Пројекат „Растко“ http://www.rastko.rs/rastko-

bo/istorija/nradanoviczejtinlik_l.html 

 

http://whc.unesco.org/en/statesparties/GR
http://www.rastko.rs/rastko-bo/istorija/nradanoviczejtinlik_l.html
http://www.rastko.rs/rastko-bo/istorija/nradanoviczejtinlik_l.html
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Слика бр. 4 – Српско војничко гробље – Зејтинлик 

 

Извор:https://www.grckainfo.com/blog/Srpsko-vojnicko-groblje-Zejtinlik-u-Solunu 

 

Олимпија представља једно од најстаријих светилишта у Грчкој, као и место 

рођења Олимпијских игара које су се одржавале сваке четврте године у част бога Зевса. 

ине пре нове ере, сваке четврте године одржавале Олимпијске игре у част бога Зевса. 

„Почетак савремених Олимпијских игара датира од 1896. године, које су се први пут 

одржале у Атини, па се и дан данас поштује традиција где се у старом светилишту пали 

олимпијска бакља која се даље преноси на олимпијски стадион.“18 Олимпија се налази у 

средишњем делу полуострва Халкиди и покрајини Аркадија. 

Слика бр. 5 – Олимпија 

 

Извор:https://www.mouzenidis.com/sr-rs/excursion/excursion-zakynthos-olympia-rs 

                                                           
18Плавша Ј.,(2008): Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр. 167. 

https://www.grckainfo.com/blog/Srpsko-vojnicko-groblje-Zejtinlik-u-Solunu
https://www.mouzenidis.com/sr-rs/excursion/excursion-zakynthos-olympia-rs
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Епидаурус  представља једно од најзначајних античких грчких позоришта и сматра 

се за најбоље очувано античко позориште. Налази се на Пелопонезу, 30 km од града 

Нафплиона. Име добио посину Аполона,  јунаку Епидаурос. Позориште је дело архитекте 

Поликлета и настало је у IV веку п. н. е. Као део комплекса Асклепијевог светилишта, 

године 1988. проглашено је као посебно место и налази се на УНЕСКО-овој листи светске 

културне баштине. 

Слика бр. 6 - Позориште Епидаурус 

 

Извор:https://depositphotos.com/181714400/stock-photo-ancient-theater-epidaurus-epidavros-argolida.html 

 

Акропљ или тзв „Град на брду“ налази се у Атини и представља симбол античке 

Грчке. Светилиште је посвећено богињи Атини. Некада је представљао центар Микенског 

краљевства. Најпознатије грађевине унутар Акропоља су: Партенон, храм богиње Нике, 

Ерехтеон Пропилаја. Најлепша грађевина Акропоља је храм Партенон, посвећен девици 

Атини. Изграђен између 447. и 438. године пре нове ере, као део великог Перикловог 

грађевинског подухвата. 

 

 

 

https://depositphotos.com/181714400/stock-photo-ancient-theater-epidaurus-epidavros-argolida.html
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Слика бр. 7 – Храм Партенон 

 

Извор: http://lidertravel.rs/akropolj-arheoloski-dragulj-starog-sveta/ 

Метеори  - Монашки град на стенама је најзначајнији православни цетар монаштва 

у Грчкој после Свете Горе. Налазе се у северозападном делу Тесалије, између палнине 

Пиндоса и Антихасије. Метеори представљају један од најчудеснијих геолошких феномена 

наше планете. Познати су по начину пењања првих становника на врхове стена где су се 

налазили манастири. Ове стене настале су повлачењем мора пре много милиона година, 

касније су временске прилике и земљотреси обликовали масу у стене данашњег облика. 

Њихов изглед подсећа на камене стубове који као да израњају из тесалијске равнице. На 

метеорима се налазе 24 манастира. Данас већина њих је у рушевинама, а очувани су 

Велики Метеори, Света Тројица, Свети Стефан, Свети Никола, Анапафса и други. Године 

1995. територија Метеора проглашена је за „свето место“ по закону Грчке. Такође се 

налазе и на листи светске културне баштине.  

 

 

 

 

 

http://lidertravel.rs/akropolj-arheoloski-dragulj-starog-sveta/
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Слика бр. 8 – Метеори 

 

Извор: https://www.vidovdan.org/ 

„Атос или „Света Гора“ је планина и „монашка република“ која се налази на 

полуострву Халкидики у северној Грчкој. На Атосу се налази 20 манастира (грчки, 

бугарски, румунски, руски и српски). Најпознатији и једини српски манастир на Атосу је 

манастир Хиландар. 19  Хиландар је српски православни мушки манастир државе 

православних монаха која постоји више од хиљаду година. Саграђен је на иницијативу 

Светог Саве, који је постао монах на планини Атос 1191. године. „На Атосу није дозвољен 

улаз женама због легенде у којој Богородица тражи од Јована Крститеља да се ту одмори и 

свесна природне лепоте у којој се налази она тражи од Христа да то претвори у њен врт. 

Туристичким бродовима је дозвољена пловидба око Атоса на удаљености од 500 m од 

обале што представља једини прилаз женском полу овој планини и светој земљи.“20 

 

 

 

 

                                                           
19http://www.hilandar.org/-pristupila 
20http://whc.unesco.org/en/list/454 

 

https://www.vidovdan.org/
http://www.hilandar.org/-pristupila
http://whc.unesco.org/en/list/454
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Слика бр. 9 – Манастир Хиландар 

 

Извор: http://monix.rs/hilandar/ 

 

3.Класификација туристичких регија у Грчкој 

 

Иако је Грчка по површини релативно мала држава, због својих како природних 

карактеристика тако и културно–историјских вредности становници је деле на 12 регија: 

Атика, Пелопонез, Централна Грчка, Еубеја, Тесалија и Споради, Епир, Јонска острва, 

Македонија и Тасос, Тракија, Североисточна Егејска острва, Додеканез, Киклади и Крит. 

Међутим пошто унутрашњост Грчке нема веће туристичко значење главне туристичке 

регије Грчке су: Атичка, Пелопонеска, Критска, Спорадско - Кикладска, Крфска и 

Халкидичка. 

 

 

 

 

 

 

http://monix.rs/hilandar/
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Слика бр. 10 – Карта регија у Грчкој 

 

Извор: https://hr.wikipedia.org/wiki/Regije_Gr%C4%8Dke 

 

Атичка регија се налази на истоименом полуострву и захвата крајњи југоисточни 

део континенталне Грчке. Ова регија обухвата главни град Грчке  - Атину са околином и 

подручје Коринтског залива. Атичко полуострво је планинско, а од унутрашњег дела 

Грчке, ка западу, одваја га планина Парнас (2.457 m), која је по грчкој митологији позната 

као „планина песника и вила“. Позната туристичка места на источној обали су: Глифада, 

Вула, Варкиза, Саронида, Лагониси и друга. Центар читаве регије и најпривлачније 

туристичко место Грчке је Атина. Изнад Атине (на око 60 m) налази се поменути Акропољ 

у коме се налазе остаци величанственог храма Партенона. На улазу у Акропољ са источне 

стране налази се храм Атене Нике (богиње победе).  

Пелопонеска регија има мањи туристички значај од Атичке. Она обухвата 

истоимено полуострво које је у облику шаке са четири прста, окренуто у правцу 

југоистока. Острво је највећим делом планинско и испресецано бројним речним токовима. 

Средишњи и проширени део полуострва назива се Аркадија. У Аркадији  се налази стара 

Олимпија, где су Грци организовали културно – спортске и националне свечаности које су 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Regije_Gr%C4%8Dke
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називали олимпијадама. Прве Олимпијске игре су одржане 776. године пре нове ере и 

понављане су сваке четврте године. Полуострво је подељено на 7 регија: Месенија, са 

средиштем Каламатом, Лаконија, са градићем Спарта, Арголида са античким градовима 

Микена и Тиринт, Ахаја, Аркадија, Елида и Коринт. 

Критска регија обухвата острво Крит. Острво се налази између три континента 

(Европе, Азије и Африке), па су се управо на овом острву мешали утицаји различитих 

народа и култура, па тако Крит привлачи богатством својих културних садржаја. Северна 

обала је разуђенија и насељенија, па се ту налазе и већи градови: Ираклион (главна лука), 

Ретимно, Хања, Агио Николаос, Ситиа и други, док је већи град на јужној обали Јарапетра. 

Острво Крит је планинско и крашко подручје тако да острвом доминирају планине. 

Највиша планина је Ида, а нешто ниже су Дикти и Беле планине. 

 

Спорадско – кикладска регија је острвска регија у Егејском мору . Она обухвата 

архипелаг северних и јужних Спорада, Кикладе, острва Додеканез, као и већа острва уз 

малоазијску обалу: Хиос, Самос, Лезбос и друге. Киклади – острва леже у југоисточном 

делу Грчке, већа острва су: Миконос, Делос, Тинос, Сирос, Андрос, Наксос, Иос, Парос, 

Тира (Санторини), Милос, Кимолос, Скинос, Серифос, Аморгос и неколико мањих. 

Архипелаг Додеканез чини 12 већих острва: Патмос, Каламнос, Лерос, Кос, Нисирос, 

Астипалеа, Тилос, Сими, Халки, Карпатос, Касос, Родос и Кастелоризо. Најпознатије 

острво је Родос, које још зову и „Сунчано острво“ јер годишње има преко 3.200 сунчаних 

сати. Северни Споради обухватају мањи број острва уз источну обалу Грчке, међу којима 

су најзначајнији: Скирос, Скиатос и Скопелос. Југозападно од њих, налази се острво 

Еубеја, друго по величини острво Грчке, после Крита. 

Крфска или како се другачије зове Јонска регија представља најшумовитији и 

најзеленији део Грчке. Разлог такве вегетације је изложеност влажним западним ветровима 

и већа количина падавина. Ова регија обухвата следећа острва: Крф, Пакси, Лефкас, 

Кефалонија, Итака и Закинтос. Како се острво Крф налази на улазу у Отрантска врата и да 

је удаљен само 2,5 km од копненог дела Грчке, поред туристичког има и важан 

стратегијски положај. Познат је као спасоносно уточиште српској војсци, после 
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драматичног повлачења преко Албаније, крајем 1915. и почетком 1916. године. Лефкада се 

налази близу кониненталног дела Грчке са којом је повезан покретним мостом. Кефалонија 

је највеће Јонско острво и налази се јужно од Лефкаде. Итака је мање острво које се налази 

а највећа атракција  на острву је пећина Нимфа. Закинтосе се налази северозападно од 

Пелопонеза.  

Халкидичка регија обухвата полуострво Халкидики, ширу околину Солуна и град 

Солун као центар регије. Ово полуострво  има три „прста“ – мања полуострва, окренута ка 

југоистоку. Полуострва су  Атос на истоку, Ситонија у средини и Касандра на западу. Због 

великог броја залива, увала, острва, као и прелепе пешчане плаже, ово полуострво  има 

добре услове за развој купалишно – рекреативног и наутичког туризма. Солун је други по 

величини град у Грчкој, после Атине и представља  административно, урбано, културно и 

туристичко средиште Халкидичке регије. 
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IIKАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ГРЧКОЈ 

 

4.Основне функције туризма и њихова систематизација 

 

"Туризам, као терцијална, дакле услужна али и веома комплексна делатност, 

пролазила је у претходном веку кроз више фаза. Најзначајније квалитативне, али и 

квантитативне промене десиле су се у последњих 20-так година, када развој и раст ове 

делатности доживљава препород. Видљив утицај туристичке тражње на остале привредне 

делатности, а посебно оне које су у непосредној вези са овом делатношћу, подстицао је 

организован развој туризма. Довољан показатељ овоме је податак да се од светског 

туризма оствари годишњи приход од преко 600 милијарди долара. Туристичка делатност 

се свртстава међу најдинамичније и најпропулзивније привредне делатности, са 

вишеструким мултипликативним ефектима. То туризму даје снажну покретачку функцију 

у широком спректру делатности, који се све више укључује у приоритете привредног 

развоја бројних рецептивних земаља и њихових појединих делова. Ова предвиђања су 

заснована на годишњој стопи раста од 4,3% за путовања и 6,7% за потрошњу, што је много 

више од очекиваног раста од 3% годишње у светском БНП-у.“21 

Данас савремени туризам има многобројне функције које су, истовремено, између 

себе у значајној мери повезане. Туризам увек има широко деловање како на привредни, 

тако и на укупни друштвени живот. У литератури постоји више подела туристичких 

функција, међутим најприхватљивије је схватање да се све основне функције туризма 

сврставају у неколико група: група економских функција, рекреативно-забавних функција, 

образовно-културна функција, политичка функција, здравствена функција и социјална 

функција.Туристичке функције би се на основу поменутих могле сврстати у две основне 

групе: примарне функције (тј. група економских функција туризма), и последичне 

функције (неекономске функције туризма). 

 

                                                           
21 Цвијановић, Д., (2009.): Репозиционирање Србије као туристичке дестинације, Економика пољопривреде, 

бр.3,Београд, стр.367-376. 
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5.Каратеристике туристичког промета у Грчкој (туристички промет, 

туристичка ноћења,приходи страних туриста) 

 

Туризам је једна од најважнијих привредних делатност Грчке. Има дугу  традицију 

туризма, непроцењиво искуство у његовом развоју и национално благо. 

Основу туристичког привређивања у Грчкој представља летњи рекреативни 

туризам. Туристи који лети посећују Грчку готово увек комбинују рекреативне садржаје са 

обиласком појединих културних локалитета и мотива, којима ова земља обилује.  

На развој туризма у Грчкој протеклих неколико година, у великој мери, утицале су 

Олимпијске игре одржане у Атини, 2004. године. Обимна изградња туристичких 

капацитета, саобраћајне инфраструктуре, спортско – рекреативних, забавних и других 

садржаја.  

Табела бр.3 - Карактеристике туристичког промета у Грчкој 

 1995 2000. 2005. 2010. 2014. 2015. 

Страни 

туристи 
10.130.000 13.096.000 14.765.000 15.007.000 22.033.000 

23,599,000 

Потрошња 

туриста (у $) 
4.182.000.000 9.262.000.000 13.453.000.000 13.858.000.000 19.481.000.000 

17,260,000,000 

Учешће у 

изозу (%) 
26,94 31,50 26,11 23,13 25,36 

25.36 

Приходи од 

међународног 

туризма (у $) 

4.135.000.000 9.219.000.000 13.334.000.000 12.497.000.000 17.813.000.000 
15,662,000,000 

Расходи у 

међународном 

туризму (у$) 

1.495.000.000 4.564.000.000 3.045.000.000 3.401.000.000 4.001.000.000 
3,537,000,000 

Извор: http://www.indexmundi.com/facts/greece/international-tourism 

http://www.indexmundi.com/facts/greece/international-tourism
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Из претходне табеле се види да у посматраном периоду година 2015. бележи 

највежи број страних туриста (23,599,000), највећу потрошњу туриста забележен је 2014. 

године(19.481.000.000), док су међународни приходе од туризма забележени 2014. 

године(17.813.000.000). Када је у питању учешће у извозу највећи проценат забележен је 

2000. године (31,50), док су највећи расходи у међународном туризму износили 

4.564.000.000 током 2000. године.  

„Грчка је протеклих година показала одрживи раст међународног туризма са скоро 

24 милиона међународних долазака туриста у 2015. години, што је повећање за 7% у 

односу на претходну годину.“ 22 Ако се има у виду површина територије Грчке, број 

становника и општи ниво привредне развијености, остварени резултати могу се оценити 

као повољни. „Са 14,7 милиона евидентираних страних туриста, Грчка се 2005. години 

налазила на 15. месту у свету.“23 

„Када је у питању структура страних туриста који посећују Грчку, види се да 

релативно велики број земаља представља важне изворе тражње. Постоји равномернији 

распоред њиховог учешћа и поред тога што се неколико земаља издваја по свом значају. 

Овај квалитет структуре иностраног туристичког промета Грчке, истиче се, због ширег 

маневарског простора у случају поремећаја на страни појединих извора тражње за развој 

иностраног туризма. Висок степен концентрације туристичког промета на мањи број 

земаља као извора тражње не би се могао означити као повољан због високог степена 

зависности дате туристичке земље од тих извора тражње. Са овог становишта, Грчка има 

предности у односу на Шпанију и Италију. Ово је везано и за географски положај Грчке 

који је у поређењу са поменутим земљама неповољнији, са становишта могућности 

коришћења суседних земаља као извора тражње. Грчка не користи значајније туристичку 

тражњу, што се јавља као лимитирајући фактор развоја туризма.“24 

Рекордна“ туристичка година у Грчкој заблежена је 2017. године пре свега 

захваљујући политичкој стабилности. Поред природних лепота и антропогене 

разноликости у земљи, убрзани долазни туризам је и статус Грчке као сигурне и стабилне 

                                                           
22http://media.unwto.org/ 
23 Јовичић Д., Ивановић В., (2008.): Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд, стр. 213. 
24 Унковић, С., (2001.): Економика туризма, Савремена администрација, Београд, стр. 271. 

http://media.unwto.org/
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земље у иначе турбулентном региону, који су обележени терористичким нападима и 

политичким тензијама у конкурентним дестинацијама у Сјеверној Африци и Турској. 

У Грчкој летња туристичка сезона је главна туристичка сезона. Током летњих 

месеци већина туриста посећује Грчку. „У периоду од маја до октобра Грчку посети око 

85% туриста, док је веома мали број посети у периоду од новембра до априла.“25„Са 

аспекта броја ноћења туриста у Грчкој, најпосећенија је Спорадско – кикладска регија, јер 

се у њој региструје скоро 30% годишњих туристичких ноћења (близу 16 милиона ноћења у 

2006. години).На другом месту налази се Критска регија, са 13,5 милиона ноћења у 2006. 

години, од чега су више од 90% инострана ноћења, што се објашњава тиме што је на овом 

острву купалишно – рекреативна сезона дуга па подразумева и дуге туристичке боравке. 

На трећем месту је Атичка регија, са 6,7 милиона ноћења у 2006. години, од тога близу 2/3 

иностраних ноћења. После ње следи Пелопонеска регија, са нешто више од 2 милиона 

ноћења годишње. И Крфска регија, чији се туристички промет од 2000. до 2006. године 

кретао између 3,7 и 4,3 милиона ноћења по години.“26 

Највећи број туриста у Грчкој долази из Велике Британије и Немачке, којих 

традиционално сваке године има 2,5 милиона. Након њих следе туристи из Италије, 

Аустрије. Последњих година отворила су се нова тржишта за грчки туризам, тако да у 

земљу стиже све више туриста из Турске, Русије и са Балкана од којих су најбројнији 

Срби, Бугари и Румуни. 

Када је потрошња страних туриста у питању, она је 2014. године у Грчкој износила 

19.481.000.000 евра. Доласци страних туриста су се у периоду од 2009. до 2006. године 

повећавали, да би они 2006. године износили 15,2 милиона. Раст се наставио па су током 

2015. године забележена 23,6 милиона међународних долазака. 

„У 2013. години, приходи од туризма повећани су за 16% у односу на 2012. годину, 

док су међународни доласци остварили рекорд од 17,9 милиона у 2013. години, 

премашујући претходни рекорд од 15,9 милиона, који је постављен 2008. године. У 2014. 

години туризам у Грчкој остварио је период значајног раста са 22 милиона међународних 

                                                           
25https://www.hotelnewsresource.com/pdf16/HVS102016.pdf 
26Јовичић, Д., Ивановић В., (2008.): Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд. 

 

https://www.hotelnewsresource.com/pdf16/HVS102016.pdf
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долазака и у 2015. години са 23,6 милиона међународних долазака. У 2014. години 

приходи од туризма достигли су 13,44 милијарде евра, а у 2015. години 14,13 милијарди 

евра.“27 

Табела бр.4 - Приходи и доласци страних туриста у Грчкој од 2000. до 2016. године 

Година Приходи (у милијардама евра) Доласци (у милионима) 

2000. 10,1 12,4 

2001. 10,6 13,0 

2002. 10,3 12,6 

2003. 9,5 12,5 

2004. 10,4 11,7 

2005. 10,7 14,4 

2006. 11,4 15,2 

2007. 11,3 16,2 

2008. 11,6 15,9 

2009. 10,4 14,9 

2010. 9,6 15,0 

2011. 10,5 16,4 

2012. 10,02 15,52 

2013. 11,7 17,9 

2014. 13,0 22,0 

2015. 13,6 23,6 

2016. 12,7 24,7 

Извор: : http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/ 

 

На основу табеле бр. 4 на којој су приказани приходи и доласци страних туриста у 

Грчкој од 2000. до 2016. године видимо да је Грчка највеће приходе остварила током 2015. 

године (13,6 милијарде евра), док су најмањи приходи забележени 2003. године (9.5 

милијарде евра). Када је у питању број туриста највише их је забележено током 2016. 

године (24,7 милиона). 

                                                           
27https://www.hotelnewsresource.com/pdf16/HVS102016.pdf 

 

http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/
https://www.hotelnewsresource.com/pdf16/HVS102016.pdf
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6. Карактеристике смештајних капацитета у Грчкој 

 

„Туризам на Медитерану има наглашену сезонску и просторну концентрацију. У 

току лета се остварује преко 40% укупног годишњег промета. А велика већина капацитета 

иинфраструктурних садржаја је лоцирана у прибалном појасу, при чему се у приморском 

појасу Шпаније, Француске, Италије и Грчке реализује ¾ укупног промета 

наМедитерану.“28 

Туристички промет не би могао да се оствари без адекватних смештајних 

капацитета тако да у структури  смештајних капацитета Грчке разликујемо основне 

смештајне капацитете (хотели, мотели) и комплементарне смештајне капацитете (приватне 

собе, кампови, бунгалови и слично).„Грчка данас располаже са око 1,3 милиона лежаја, у 

око 9500 хотела.“29. 

Највећи број хотела налази се у урбаним срединама и на острвима. Острва са 

највећим бројем хотела и највећим квалитетом хотелских услуга за туристе су: Миконос, 

Крит, Родос, Санторини, Скиатос и друга. На скоро свим Грчким острвима као и на копну, 

туристи могу наћи приватан смештај. Овај део смештајних капацитета је под посебним 

надзором Грчке Националне Туристичке Организације. Поред хотела, туристима 

угоститељске услуге пружа и оргоман број ресторана, кафе барова, разних објеката за 

забаву, чији тачан број није лако утврдити, јер се такви објекти изграђују сваког дана у 

Грчкој.  

 

 

 

 

                                                           
28Јовичић, Д., Ивановић В., (2008.): Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд, стр. 148. 
29http://www.statistics.gr/ 

 

http://www.statistics.gr/
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IIIИСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГ МИКСА 

 

7.Дефинисање маркетинг микса 

 

„Суштина концепта маркетинг микса односи се на дефинисање инструмената и 

њиховог међусобног односа, како би се задовољиле потребе одабраних тржишних 

сегмената и на тој основи остварили циљеви пословања. Према томе, у центру пажње је 

потрошач а свим својим релевантним карактеристикама, а начин да се задовоље његове 

потребе је комбинација инструмената маркетинг микса, односно прилагођавање целокупне 

понуде захтевима циљног тржишта.“30 

„Скуп тактичких маркетиншких инструмената којима фирма управља и комбинује 

их како би произвела жељену реакцију на циљном тржишту. Маркетинг микс се састоји од 

свега што фирма може да учини како би утицала на потражњу за својим производом.“31 

Велики број аутора третира елементе маркетинг микса као стратегијске и тактички 

променљиве помоћу којих се одговарајућом комбинацијом остварује конкурентска 

предност на тржишту. Данас пословање у савременим условима, чија је једна од основних 

карактеристика турбулентност, захтева промишљање такве комбинације инструмената, 

која би у дужем временском периоду била одржива.  

„Концепт маркетинг микса треба разумети као стратегијски и тактички приступ 

који не даје универзална готова решења, већ служи као аналитички оквир како би дато 

предузеће могло да одговори на најуспешнији могући начин потребама тржишта. У том 

смислу треба разумети и појам оптиматизације инструмената маркетинга.“32 

                                                           
30Попеску, Ј., (2013.): Маркетинг у туризам и хотелијерству, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 117. 
31 Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G.,(2005): Principles of Marketing, foruth European edition, 

published by Pearson Education Limited, Prentice Hall, стр. 33. 
32Цвијановић, Д., (2016.): Маркетинг у туризму, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 

Универзитет у Крагјевцу, Врњачка бања, стр. 36. 
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„Примена концепта маркетинг микса у туризму подразумева прихватање општих 

карактеристика маркетинга у туризму, посебно специфичности које произилазе из 

особености туристичког тржишта.“33 

 

8.Садржај концепта маркетинг микса 

 

Маркетинг систем, заправо успешно вођство предузећа, искоришћавање 

могућности, проактивно планирање и контрола, је најзначајнији фактор од кога зависи 

успешности примене маркетинг концепта. Резултат, тј завршна фаза маркетинг филозофије 

јесте маркетинг микс, тј. комбинација инструмената маркетинга. 

Према N.Bordenu постоји више инструмената маркетинг микса:34 

1. планирање производа, 

2. цена, 

3. марка производа, 

4. канали дистрибуције/продаје, 

5. лична продаја, 

6. пропаганда, 

7. промоција, 

8. паковање, 

9. излагање производа, 

10. политика сервиса, 

11. манипулација производа, 

                                                           
33Попеску, Ј., (2002.): Маркетинг у туризму, „Чигоја штампа“, Београд, стр.90. 
34.Попеску, Ј., (2013.): Маркетинг у туризам и хотелијерству, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 118. 
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12. информације. 

 

„Разни аутори су давали своје класификације инструмената маркетинг микса, али се 

најприкладнијом сматра подела J.McCarty-ја на четири основна инструмента (4P): 

производ (product), цена (price), промоција (promotion) и канали продаје(place). Према 

овом аутору, анализа проблема са којима се суочавају и велика и мала предузећа показује 

да је број могућих инструмената  - варијабила маркетинг микса могуће свести на наведена 

четири. Ови инструменти су међузависни у дејству и усмерени су према потрошачу.“35 

Једна од главних функција концепта маркетинг микса је његов утицај на 

обликовање слике или представе код купца, односно потрошача, како о самом предузећу, 

тако и о његовим услугама. Допринос стварању жељеног имиџа о предузећу дало је  

заједничко деловање инструмената маркетинг микса. Тако створени имиџ представља 

облик опажања услуга од стране садашњих и потенцијалних потрошача, а у складу са 

њиховим потребама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35Попеску, Ј., (2013.): Маркетинг у туризам и хотелијерству, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 118. 
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IV УПРАВЉАЊЕ ИНСТРУМЕНТИМА МАРКЕТИНГ МИКСА НА 

ПРИМЕРУ ГРЧКЕ 

  

 

 Маретинг микс туристичке дестинације посматра се на макро и микро нивоу. У 

првом случају мисли се на производ, цену, канале продаје и промоцију који се формирају 

за дестинацију у целини. У другом случају имају се у види наведени инструменти 

маркетинг микса  али на нивоу сваког субјекта туристичке привреде (хотелијери, 

ресторани, саобраћајна предузећа, и др. субјекти). 

„На туристичкој дестинацији, значи на макро нивоу, се спроводи процес 

координације и усаглашавања напора свих учесника туристичке индустрије. На тој основи 

се максимирају потенцијали којима та дестинација располаже.“36 

Последњих година у многе туристичким дестинацијама развија се снажан 

партнерски однос између јавног и приватног сектора. Партнерства између јавног и 

приватног сектора кључан су приступ повећању конкуренције у туризму, посебно 

конкуренције на нивоу туритичких дестинација. Битне карактеристике овог партнерстава 

требале би бити трајност споразумевања, кооперативност, флексибилност и посвећеност 

одрживом развоју. Овај вид партнерства на нивоу туристичке дестинације може се 

креирати у циљу стварања нових производа и услуга, достизању вишег нивоа ефикасности 

или економије обима, развоју људских ресурса,  отварања тржишта која су неприступачна 

или у циљу удружавања ресурса и други. 

„Кључ стварања партнерства у туризму, посебно на нивоу туристичке дестинације, 

је тежња да се овлада целокупним ланцем вредности насупрот ранијем постављању 

граница између појединих делова туристичке делатности.“37 

„Процес управљања туристичком дестинацијом може бити дефинисан као процес 

доношења стратегијских, организационих и оперативних  одлука да би се управљало 

процесом дефинисања, промоције и комерцијализације туристичког произода  дестинације 

                                                           
36Бакић, О., (2009.): Маркетинг и менаџмент туристичке дестинације, Универзитет „Educons“, Сремска 

Каменица, стр.129. 
37Попеску, Ј., (2011.): Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 142. 
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и креирао уравнотежени и одрживи промет посетилаца/туриста који је довољан да 

задовољи економске потребе локалних актера у дестинацији.“38 

Организације за управљање туристичком дестинацијом  су одговорне за укупно 

управљање и за предузимање акција у циљу постизања дефинисаних циљева.  У Грчкој 

организација овог типа је Национална туритичка организација у Грчкој 

(TheGreekNationalTourismOrganization).Поред Националне туристичке организације 

значајна је Светска туристичка организација (UNWTO - WorldTourismOrganization) и 

Европска туристичка комисија (ETC - Europeantravelcommision). 

 

9.Организације управљања туристичком дестинацијом у Грчкој 

 

„Срж“ и главно оруђе при управљању туристичким системом који има циљ  да 

туризам оспособи за успешно функционисање чини организација туризма. Организација 

туризма представља главну основу за развој туристичке дестинације.   

Фукцију организованости туризма на неком подручју (националном, регионалном 

или локалном) врши јавни сектор. У вези са тим функцију организованости врше 

дестинацијске маркетинг организације (ДМО). 

Дестинацијске маркетинг организације се могу разликовати према:39 

1.Географском обухвату подручја (локални, регионални, национални ниво). 

2.Функције коју врше – било да је реч о једној или више њих, (што је иначе 

најчешћи случај). 

3.Извора финансирања – могу бити јавни (буџет) или приватни извори. 

                                                           
38Ibid, стр. 109. 
39Зечевић,Б., (2007.): Маркетинг туристичких дестинација-улога информационе тхнологије, Југо књига 

комерц, Београд, стр. 144-145. 
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4.Степена контроле који спроводи влада – било да је реч о томе да функционишу 

као посредан државни органи, полудржавни орган или засебне корпорације формиране од 

стране приватног и јавног сектора. 

Постојање и деловање Националних туристичких организација је од великог значаја 

за имплементацију стратегије развуја туристичке дестинације. Националне туристичке 

организације се успостављају на нивоу једне земље односно дестинације по својој 

географској обухватности. Примарни задаци оваквих организација су представити земљу 

као дестинацију, спровести маркетинг истраживања, прогнозирати туристичку тражњу и 

обликовати туристички производ како би дестинација била препознатљива на туристичком 

тржишту и на тај начин привукла што већи број посетилаца с емитивних тржишта. 

Поред Националних туристичких организација у којима се туристичка политика 

остварује преко њих, за туризам су значајне и следеће међународне туристичке 

организације: Европска Унија (EuropeanUnion - EU), Светска туристичка организација 

(WorldTourismOrganization - UNWTO), Уједињена национална организација за образовање, 

науку и културу (UnitedNationsEducational, ScientificandCulturalOrganization - UNESCO), 

Светски савет за путовања и туризам (WorldTravel&TourismCouncil - WTTC), Европска 

туристичка комисија (EuropeanTourismCommission - ETC)и многе друге. 

Светска туристичка организација (WorldTourismOrganization) наглашава четири 

основне функције НТО:40 

1.Идентификовање тржишта и аудиторијума, 

2.Комуницирање са њима, 

3.Повећање броја посетилаца, 

4.Промовисање имиџа. 

ДМО су сужбена тела без обзира да ли делују у јавном или невладином сектору 

имају своје мисије, циљеве, задатке, председника, управни одбор, извршног директора и 

особље. Оно с чим се те организације морају суочити јесте да туристичку дестинацију 

                                                           
40 Цвијановић, Д., (2016.): Маркетинг у туризму, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 

Универзитет у Крагјевцу, Врњачка бања, стр. 240. 
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издвоје од конкуренције на туритичком тржишту. Па тако у свом раду морају пазити на 

финансирање, стратегију, прорачун, људске потенцијале, управљање кризним ситуацијама, 

стварањем марке, комуникацију, испитивање тржишта, промоцију и анализу резултата.  

Грчка туристичка организација носи назив GreekNationalTourismOrganization – 

GNT,грчки EthnikosOrganismosTourismou – EOT. Организација је правна особа са јавним 

правом наступа под надзором Министарства туризма. Министар туризма је госпођа Елена 

Коунтоура са средишњим уредом у Атини.„Национална туристичка организација Грчке 

основана је 1927. године са циљем промовисања туризма у Грчкој. У временском периоду 

након њеног успостављања организација је преузела разна министарства, све док није била 

поново основана 1950. Агенција је помогла повећање туризма у Грчкој од 1950-их и 

проглашавању земље као туристичку дестинацију. Тренутно је организација једна од 

највећих агенција за промоцију туризма у земљи и има 27 канцеларија у 21 земљи на 

четири континента.Од 2005. године, организација је подељена на регионалне департмане 

туризма.“41 

„У 2005. години, регионалним туристичким услугама (ПИТ) се препоручује ЕОТ. 

Наредне године (2006.) започиње препорука Управе за инспекцију. Од 2014. године, 

Регионалне туристичке услуге. (ЕТЦ) су пренете из Грчке туристичке организације у 

Министарство, док Дирекција за развој Грчке националне туристичке организације, као и 

дирекције за студије и инвестиције, контролу квалитета и надзор тржишта.  Исте године 

укинуте су инсталације, инспекција и координација регионалних услуга. Оговорности које 

пренесе ГНТО врше организационе јединице Министарства туризма. У 2014. години, 

Служба за промоцију и лиценцирање специјалног туризма (ЕИПРЕТЕ), која је основана у 

Туристичкој организацији Грчке у 2011. години, пребачена је у Министарство.“42 

Њена мисија је повећање вредности грчког туризма, у сарадњи са туристичком 

индустријом и свим заинтересованим странама, у циљу повећања туристичких долазака и, 

уједно туристичких прихода. Грчка туристичка организација ради на развоју туризма, 

                                                           
41https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_National_Tourism_Organization 

 
42http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_National_Tourism_Organization
http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97
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најважнијим економским и друштвеним развојем земље, у потпуности свесна да производ 

произведен у свим друштвеним групама земље директно утиче на квалитет живота грчких 

грађана, задовољавајући успешно у једном посебно конкурентном међународном 

окружењу. 

„Основни задаци су: организација и развој грчког туризма, промоција Грчке у 

земљи и иностранству и надзор и контрола туристичког тржишта. ГНТО се налази у 

власништву државе а величина подручја који захвата је 131.940 km2.43 

Ова организација настоји да подстакне развој туризма као главног стуба економског 

и социјалног развја, свесна чињенице да њихов туристички производ доприноси ширењу 

свих друштвених група у земљи.  

Према стратегији главни циљеви развоја грчког туризма су:44 

-Заштита и промоција вредности и начина живота Грка; 

-Очување грчке културне баштине и савременог грчког стваралаштва; 

-Очување и рационално коришћење природних ресурса; 

-Промоција аутентичних искустава за посетиоце; 

-Развој интернационализације грчких предузећа; 

-Побољшање конкурентности грчког туризма кроз пружање квалитетних услуга. 

Тренутно ГНТО послује у следећим земљама: Аустралија (Сиднеј и Нови Зеланд) 

Аустрија (Беч), Белгија (Брисел), Бугарска (Софија), Канада (Торонто), Кина (Пекинг и 

Шангај), Чешка (Праг), Кипар (Никозија), Данска (Копенхаген), Финска (Хелсинки), 

Немачка (Берлин, Франкфурт, Хамбург и Минхен), Израел (Тел Авив), Италија (Милано и 

Рим), Јапан (Токио), Холандија (Амстердам), Румунија (Букурешт), Русија (Москва), 

Шпанија (Мадрид), Шведска (Стокхолм), Велика Британија (Лондон и Ирска), Северна 

Америка (Њујорк). 

                                                           
43http://www.gnto.gov.gr/ 
 
 

http://www.gnto.gov.gr/


 

38 
 

ГНТО велику пажњу посвећује промоцији Грчке као туристичке дестинације и 

веома значајном елементу маркетинг микса па ће о томе бити дато у делу „Промоција“. 

 

10.Туристички производ Грчке 

 

10.1.Дефинисање туристичког производа 

 

„Под производом у маркетингу се подразумева све оно што се може понудити 

тржишту у циљу изазивања пажње, подстицања на куповину, коришћење или потрошњу, а 

да се тиме могу задовољити жеље и потребе.“45 

Могу бити три категорије производа које конзумирају туристи:46 

1. Производи намењени широкој потрошњи које, поред домицилног становништва, 

конзумирају и туристи. У исту групу укључују се и услуге комуналних предузећа, каои 

услуге превоза, здравствене услуге и сл. 

2. Производи стандардног производног програма делимично модификовани за 

конзумирање туриста, као што су то нпр. индустријски сувенири, спортски 

реквизити,програми културних и других институција. 

3. Производи првенствено намењени конзумирању туриста, какви су нпр. Занатски 

сувенири, услуге путничких агенција и бироа, угоститељске услуге и сл. 

Производ у туризму није јединствен јер нису јединствене ни потребе а ни 

захтевитуриста, а производ који ће туристи конзумирати биће комплексан, састављен из 

већегили мањег броја различитих елемената. Такав производ мора имати своју употребну и 

прометну вредност, тј. задовољавати туристичку потребу путем употребне вредности која 

је и носилац прометне вредности. 

                                                           
45 Попеску, Ј., (2013.): Маркетинг у туризам и хотелијерству, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 123. 
46 Сенечић,  Ј., Кобашић А., (1982.):  Маркетинг у ОУР туристичке привреде, школска књига, Загреб. 
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Постоји већи број дефиниција туристичког производа. Истичемо констатацију о 

постајању 4 групе тих дефиниција: 47 

1.група: су они теоријски ставови који туристички производ означавају као „смесу“ 

или „амалгам“ различитих елемената као конститутивних делова. 

2.група: су оне дефиниције које симплификују производ и посматрају га само са 

аспекта једног носиоца туристичке понуде. 

3.група: дефиниције које производ  дисагрегирају у факторе изворне и изведене 

понуде. 

4.група: дефиниције које производ у туризму дефинишу као интегрисани и 

парцијални производ. 

 

10.2.Елементи туристичког производа 

 

Туристички производ дестинације је тотални производ састављен од одређеног 

броја елемената као његових конституишућих делова: атрактивност, приступачност и 

услови за боравак. 

Атрактивност дестинације подразумева микс различитих елемената природне 

атрактивности (клима, флора, фауна, географски положај и сл.) и друштвене 

атрактивности (културно историјско наслеђе, антропогени фактори као што су мелос, 

народне игре, гастрономија и сл.). Што се тиче Грчке, природне атрактивности као 

елемент туритичког производа би били:  

- Географски положај који је уколико се узме у обзир да Грчка лежи на тромеђи три 

континента, излази на три мора, да се налази на југу Балканског полуострва,  затим да се у 

близини налазе Босфор, Дарданели, Суецки канал и Гибралтарски мореуз, положај је и те 

                                                           
47 Бакић, О., (2009.): Маркетинг и менаџмент туристичке дестинације, Универзитет „Educons“, Сремска 

Каменица, стр.132. 
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како повољан, као и туристички с обзиром да кроз њу пролазе саобраћајнице европског и 

светског значаја. 

- Медитеранска клима са врућим и сувим летима која доприноси повећању 

туристиста током летњих месеци. 

- Разуђена обала, песковите и камените плаже, плаже са „Плавим заставама“ 

додељене најчистијим плажама на свету од стране Фондације за едукацију у области 

животне средине (FoundationforEnvironmentalEducation - FEE). 

- Разнолик биљни и животињски свет, који се одликује мноштвом ароматичних 

биљима, густом жбунастом вегетацијом, маслинама, смоквом, виновом лозом и другим 

култивисаним биљкама, богатим животињским светом од кога су 25% ендемичне врсте. 

Пред природних атрактивности значајне си и друштвене атрактивности за које 

можемо рећи да употпуњавају туристички производ Грчке и чине га комплексним 

туристичким производом. Грчка представља праву ризницу античке културе и 

цивилизације, богатом раскошним грађевинама и уметничким остварењима из античког 

периода. Богата је културно-историјским ресурсима, аргеолошким локалитетима, 

сакралним објектима, старим светилиштима, позориштима, храмовима и другим објектима 

о којима је већ било речи у првом делу рада.  

Приступачност дестинације подразумева удаљеност дестинације у односу на 

емитивна тржишта и изражава се трошковима, брзином и удобношћу доласка до 

одредишта (инфраструктура, опрема, оперативни фактори и државна регулатива). 

За Грчку у погледу приступачности можемо рећи да је приступачна у односу на 

емитивна тржишта. С обзиром да највећи број туриста долази из Велике Британије, 

Немачке, Аустрије, Србије, Бугарске и Румуније, као и с обзиром на саобраћајну мрежу и 

ваздушни саобраћај, закључујемо да су управо наведене државе емитивни центри туризма. 

Током 2015. године Грчку су највише посетили туристи из Републике Македоније. 

Међутим последњи година у Грчкој долази и велики број туриста из Турске, Русије и 

Кине. Туристи из удаљенијих земаља најчешће долазе авионом, па је ваздушни саобраћај с 

обзиром на разуђеност Грчке и постојање бројних острва развијен. Највећи по промету су 
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међународни аеродром „Елефтериос Венизелос“ у Атини, међународни аеродром 

„Македонија“ у Солуну, међународни аеродром „Дијагора“ на Родосу, међународни 

аеродром „Никос Казанцакис“ у Хераклиону, међународни аеродром „Јоанис 

Каподистријас“ на Крфу и међународни аеродром „Хипократ“ на Косу. Међународни 

аеродром у Атини је најпосећенији аеродром на Балкану и и један од најоптерећенијих у 

Европи. 

Од друмских саобраћајница за туристички развој од великог значаја је 

саобраћајница аутопута Е–75 који повезује Грчку са западном, средњом и северном 

Европом. У Солуну као највећој Грчкој раскрсници део туристичког тока који долази из 

правца севера наставља своје кретање преко западне Тракије даље према Истанбулу и 

Блиском истоку. Значајана је и железничка пруга Пиреј – Атина – Лариса – Солун. 

С обзиром да је Грчка поморска држава, поморски саобраћај је изузетно развијен и 

савремен. Веома је развијен и путнички поморски превоз, јер је обала веома разуђена, са 

много острва и полуострва. Главне поморске луке у Грчкој су: Алексадруполи, Волос, 

Елефсина, Кавала, Крф, Родос, Солун, Хераклион и многе друге.  

Грчка има железничку везу са Турском, Бугарском и Републиком Македонијом. 

Долазак туриста железничким саобраћајем је знатно мањег обима за разлику од ваздушног 

и друмског. Укупна дужина железничке мреже у Грчкој је 2.571 km, од чега је 764 km 

електрификовано. Значајана  железничка пруга је Пиреј – Атина – Лариса – Солун. 

Услови за боравак и услуге у дестинацији, као елемент туристчког производа 

обухватају објекте за смештај и исхрану, као и све остале погодности које омогућавају 

туристима боравак у дестинацији.  

Према Хеленској хотелској комори 2016. године, представљен је број хотела у 

Грчкој, по класификацији (лежаји):48 

- 5 звездица (укупно 444 хотела и 137,210 лежаја); 

- 4 звездице  (укупно 1,412 хотела и 203,203лежаја); 

- 3 звездице  (укупно2,472  хотела и 185,560лежаја); 
                                                           
48http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/library/DocLib/Total-Country_2016.pdf 
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- 2 звездице  (укупно 3,990 хотела и 210,365лежаја); 

- 1 звездица  (укупно 1,412 хотела и 52,215 лежаја). 

Грчка данас располаже са око 1,3 милиона лежаја, у око 9.500 хотела. Највећи број 

хотела налази се у урбаним срединама и на острвима. У Грчкој има доста ресторана, 

барова, кафића, брзих храна, и других објеката за забаву у којима се пружају угоститељске 

услуге.  

10.3.Критеријуми стратегије туристичког производа 

 

Основни критеријуми који се морају имати у виду код стратегије успешног 

туристичког производа дестинације су: 

-За одабраном туристичком дестинацијом мора постојати значајна туристичка 

тражња. Када је у питању Грчка, тражња за овом државом итекако постоји, што доказују 

број туриста и број остварених туристичких ноћења.  

-Туристички производ дестинације мора бити у коресподенцији са имиџом коју 

дестинација има на тржишту. Имиџ Грчке чине свакако плаже и летња туристичка сезона. 

Међутим, прошле године Министарство туризма Грчке почело је са имплементацијом 

националне политике чији је фокус промоција Грчке као дестинације која је атрактивна 

током целе године. 

-Сваки нови производ мора бити добро испланиран, посебно имајући у виду 

расположивост квалификоване радне снаге, финансијских средстава и природних и других 

ресурса којима се располаже. Један од видова туризма који Грчка последњих неколико 

година промовише је свакако верски туризам и ходочашће у регионима са значајним 

историјским религиозним присуством, као што су манастири Метеори и Света гора.  

-Сваки нови производ који се развија мора доприносити повећању профита или 

утицати на убрзање туристичког развоја дестинације. Стратешки циљеви плана чији је 

фокус промоција Грчке као дестинације која је атрактивна током целе године су 

продужење званичне летње сезоне, отварање нових страних тржишта, промовисање нових 
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грчких дестинација, развијање тематских туристичких производа и путних искустава и 

привлачење нових инвестиција.   

Туристичи производ подразумева да нити појединачни носилац понуде, нити 

туристичка дестинација не нуде само један производ, већ више производа који се 

уобличавају у производни микс или асортиман. У оквиру асортимана битни су његова 

ширина (бројност различитих врста производа у произвоном програму), дубина (просечан 

број производа у оквиру сваке групе или врсте производа)и конзистентност (степен 

међусобне повезаности различитих аспекта асортимана). У Грчкој као што смо 

напоменули постоји велики број туристичких производа који су међусобно повезани и који 

се међусобно допуњују у самом производном програму које она нуди на туристичком 

тржишту. 

10.4. Животни циклус производа 

 

„Веома важно аналитичко средство за плански развој производа и његово 

задовољавање потребама купаца је концепт животног циклуса производа. „Под животним 

циклусом производа се подразумева фазе кроз које пролази производ, од увођења на 

тржиште до раздобља у којем је још увек економски сврсисходно његово задржавање у 

производном програму.“ 49  Животни циклус производа предузећа туристичке привреде 

непосредно зависи од фазе у животном циклусу туристичке дестинације у којој се 

формира. 

„Један од најшире прихваћених приступа еволуцији туристичке дестинације 

уобличио је R.W. Butler. Према том моделу, туристичке дестинације пролазе кроз 

еволуциони циклус који се састоји од шест фаза:“50 

1. Фаза истраживања; 

2. Фаза укључења; 

3. Фаза развоја; 

4. Фаза консолидације; 

                                                           
49 Попеску, Ј., (2002.): Маркетинг у туризму, „Чигоја штампа“, Београд, стр. 100. 
50Ibid, стр. 103. 
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5. Фаза стагнације; 

6. Фаза опадања или подмлађивања. 

У Фази истраживања Грчка се нашла током 1940 – 1950-тих година. Током ових 

година карактерисали су је мањи број посетилаца који су Грчку као туристичку 

дестинацију откривали кроз индивидуалне аранжмане, без учешћа туристичких агенција и 

других посредника. Број посетилаца је био ограничен због приступачности дестинације и 

недостатка туристичких објеката.  

Фаза укључења почела је 1960-тих и током 1970-тих година. Тада се у данашњој 

Грчкој повећавају туристички доласци, локалне заједнице почињу да се прилагођавају 

развоју туризма, као и њихова иницијатива за развој туризма. Током тог периода предузети 

су велики пројекти изградње хотела и других таквих објеката, а земља је током година 

забележила пораст међународних туриста. 

Фаза развоја се карактерише развојем туристичке инфраструктуре, појавом јасно 

дефинисаних и сталних сегмената тржишта, подстакнутих на основу широких 

промотивних активности. У развоју туризма се укључују и предузећа ван туристичке 

дестинације. На развој туризма у великој мери су утицале Олимпијске игре одржане у 

Атини, 2004. године. Обимна изградња туристичких капацитета, саобраћајне 

инфраструктуре, спортско – рекреативних, забавних и других садржаја. 

У фази консолидације смањује се број туриста. Јављају се локални  напори у циљу 

продужења туристичке сезоне и проширење тржишта. Сматра се да се Грчка у овој фази 

нашла 2010. године, где је забележен благи пад туристичких посета. 

У фази стагнације, дестинација више није у моди. Достигла је свој максимални број 

туриста уз максимално коришћење свих капацитета, што узрокује друштвене, економске и 

еколошке проблеме. Веома је ретка изградња нових објеката. Након ове фазе следи фаза 

опадања, односно наставак фазе стагнирања доводи до опадања или фаза подмлађивања 

туристичке дестинације као одговор на фазу стагнације – увођење нових активности. Када 

је реч  о Грчкој, она из године у годину бележи раст туристичких долазака и туристичких 

ноћења па је прошла, 2017. година била рекордна туристичка година у Грчкој. Без обзира 

на повећање туристичког промета Грчка, односно Грчка национална туристичка 
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организација (ГНТО), Министарство туризма Грчке и друге организације се труде да Грчка 

привуче што већи број туриста како кроз промовисање верског туризма, ходочашћа, већу 

промоцију  градова и конференцијског туризам, културног и велнес туризам,продужење 

званичне летње сезоне итд., како бидовели нове кампање и повећали туристичке приходе. 

 Оно што је битно је то да је немогуће прецизно одредити, како је трајање 

целокупног животног циклуса производа, тако и дужину појединих његових фаза, па је и у 

нашем случају еволуција циклуса Грчке као туристичке дестинације дата оквирно. 

 

10.5. Савремени модел туристичког производа Грчке 

 

Синергија туристичких активности са културом и појављивање богате културне 

баштине и културног идентитета Грчке у комбинацији са спортским и другим 

међународним догађајима допринела је унапређењу и раздвајању туристичког производа. 

Категорије туристичких производа  чији развој треба нагласити према ГНТО су:51 

-Сунце и море, 

-Сеоски туризам, 

-Здравствени и велнес туризам / Медицински и бањски туризам, 

-Градски одмори, 

-Културни туризам, 

-Верски туризам, 

-Гастрономски туризам, 

-Морски туризам (наутички туризам, крстарење, јахтање, роњење), 

                                                           
51http://www.gnto.gov.gr/el 
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-Луксузни туризам, 

-Конгресни туризам и подстицајни туризам, 

-Атлетски туризам и 

-Постављање производа. 

„Успешно пласирање туристичког производа представља моћан алат за дугорочно 

планирање развоја туризма у земљи, јер може утврдити како га туристички потрошачи 

сматрају туристичком дестинацијом. Да би се туристички производ Грчке издвојио од 

конкурентских земаља, он мора разликовати и показати његову специфичност, тако да се 

она поставља у потрошачки ум на основу конкурентске предности која је другачија од 

цене.“52 

„Нова визија грчког туризма (Грчка - класична, историјска, антропоцентрична, 

аутентична, традиционална и истовремено савремена дестинација за све годишње доба, 

која нуди јединствена искуства) захтева снажно стратешко позиционирање туристичке 

понуде земље које ће моћи да ефикасно промовишу разноврсни квалитетни производ, како 

би одговорили на флуидностинтернационалне мреже која све више повећава потребу  и све 

већа конкуренција домаћих туристичких предузећа и привући што већи број туриста, који 

су сада искусни путници, посебно захтевни и врло осјетљиви на цену / квалитет.“53 

„Предлаже се креирање пакета према тематској категорији и по региону, кроз које 

ће се промовисати позитивни квалитети Грчке (разноврсност земље), чинећи је то 

конкурентном породичном и финансијском дестинацијом, способном да испуни потребе и 

жеље посетилаца током целе године. Коначно, узимајући у обзир доступна финансијска 

средства за 2017-2018. годину, биће изабрани најефективнија средства комуникације који 

ће послужити стратешким циљевима снажног идентитета и промоцију имиџа Грчке као 

пожељне дестинације.“54 

                                                           
52http://www.gnto.gov.gr/el 
53http://www.gnto.gov.gr/el 

 
54http://www.gnto.gov.gr/el 
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„Савремени модел развоја туризма изражава се кроз стварање туристичких 

производа и искустава која превазилазе раније понуђене, сада застареле, производе и 

услуге. Ова иновативна међународна пракса је једна од кључних сервиса маркетинга Грчке 

и његова сврха је да значајно разликује искуства која су пружена посетиоцима 

Грчке.Дизајн и промоција портфолија грчког производа туризма чине три специфична 

поља делатности: 

1. Дизајн и развој туристичких производа и дестинација 

2. Имплементација и унапређење инфраструктуре туристичког производа и његова 

промоција на међународним продајним каналима 

3. Стратешко планирање и имплементација комуникационих активности за 

дестинације и њихове производе.“55 

Циљ свега наведеног је формирање комплетног портфолиа грчких туристичких 

производа, тако да ће сваки дестинацијски/туристички производ бити диференциран у 

односу на конкуренцију и привући специфична циљна тржишта, чиме ће се повећати 

његова атрактивност, посећеност и вриедност. 

 

11.Цена 

 

„Цена је један од инструмената маркетинг микса који, коришћен самостално или у 

комбинацији са осталим инструментима, треба да омогући реализовање циљева 

пословања. Цена је инструмент (средство), а не циљ маркетинг активности. Цена је 

стратегијска и тактичка променљива којом се утиче како на остварење обима продаје и 

добити у кратком року, тако и на принос на уложени капитал у дугом року. Циљ 

маркетинга није највиша цена за производе и услуге већ цена која ће у комбинацији са 

                                                           
55http://www.marketinggreece.com/en-gb/product-development 
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осталим инструментима да допринесе остварењу краткорочних и дгорочних циљева 

пословања.“56 

„Цена је елемент маркетинг микса који генерше понуда; остали елементи генеришу 

трошкове.“ 57 Значајно питање у вези са ценом, као инструментом маркетинг микса у 

туризму, јесте њен однос са квалитетом и вредношћу производа и перцепцију тог односа 

од стране потрошача. У вези са тим, квалитет се може дефинисати, као супериорност или 

изворност, док је претпостављени квалитет потрошачева процена о укупној супериорности 

или изворности производа у односу на могуће супституте. Претпостављена вредност би 

била општа потрошачева оцена о корисности производа, заснована на схватању односа 

између онога што се добија и даје. Са становишта потрошача цена је оно што се даје да би 

се добио производ. Тако да цена укључује осим уложених трошкова и утрошено време, 

цену тражења и психичку цену. Тако да према овом разматрању значења квалитета и 

вредности за потрошаче ствара основе за боље позиционирање производа кроз 

истраживање производа, сегментацију, планирање производа, прооцију и стратегију цена. 

„Значај цене, као инструмента маркетинг микса, произилази из особености тражње 

и понуде на туристичком тржишту. Као посебно значајне треба истаћи еластичност 

туристичке тражње, као и и нееластичност туристичке понуде. Осетљивост туристичке 

тражње на промене цена зависи првенствено од мотива путовања (пословно или „чисто“ 

туристички, например), као и од конкретне врсте производа или услуге и њиховог места у 

укупној структури туристичке потрошње сваког појединца. Посебан аспект ценовне 

еластичности туристичке тражње тиче се међувалутарних односа и коришћења промене 

течајева валуте у циљу стимулисања иностраног туризма (пре свега девалвацијом 

националне валуте).“58 

„Холистички приступ управљању туристичком дестинацијом подразумева водећу 

улогу ДМО, као и постојање различитих  форми партнерства: између различитих нивоа у 

оквиру владе, између различитих организација јавног сектора, између јавног и приватног 

                                                           
56Милисављевић,М., Маричић,Б., Глигоријевић,М., (2009.): Осноови маркетинга, четврто издање, Економски 

факултет, Београд, стр. 422. 
57Kotler, P., Kotller, K.L., (2006.): Маркетинг менаџмент, дванаесто издање, Дата Статус, Београд, стр. 431. 
58 Цвијановић, Д., (2016.): Маркетинг у туризму, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 

Универзитет у Крагјевцу, Врњачка бања, стр. 107. 
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сектора као и у оквиру приватнг сектора. Независно од конкретне организационе форме 

ДМО, кључно питање је начин њеног финансирања. У том смислу могу се издвојити 

неколико најчешће коришћених извора:“59 

-национални ниво-буџет, 

-локални органи власти, 

-приватни сектор – туристичка и комплементарна привреда, 

-посебни порези/таксе, 

-сопствени приходи, 

-донације, прилози и спонзорства, 

-остало. 

„Старегија цена туристичке дестинације може се дефинисати у више слојева: 

-Као помоћ и смерница за цене парцијалних туристичких производа (разних 

учесника на страни туристичке понуде), тј. у којим оквирима да се представе њихове цене 

у односу на целину дестинације; 

-Као помоћ и смерница у којој мери да цена буде активан, тј. пасиван инструмент 

маркетинг микса; 

-Као помоћ и вођство у оређивању циљева који се желе постићи путем стратегије 

цена; 

-Као помоћ и смерница у пословној политици цена, тј. као доношења одлука у 

сваком конкретном случају (структура цена).“60 

                                                           
59 Попеску, Ј., (2011.): Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 122. 
60 Heath, E., Wall,G., (1992): Marketing Tourism Destination – A strategic Planning Approach, John Wiley and 

Sons, Inc., Toronto 
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Цена је у надлежности приватног сектора, јер цене формирају туристичке 

компаније (хотели, хостели, мотели, ресторани, туристичке агенције итд.) а не 

дестинацијске маркетинг организације. Заправо, оне могу да прате кретање цена 

конкурентских дестинација на тржишту и дају своје мишљење, сугестије и предлоге, али 

никако да врше њихово формирање. 

У Грчкој Национална туристичка организација, тј. стручни кадрови запослени у њој 

прате кретање цена конкурентских туристичких дестинација (Турске, Италије и сл.) на 

туристичком тржишту, пружју помоћ и дају смернице у формирању цена даваоцима 

туристичких услуга (хотели, мотели, рестрани и др.). 

 

 

12.Канали дистрибуције 

„Хетерогеност и сложеност односа на туристичком тржишту условљава потребу за 

постојањем разноврсних облика продаје, чији је основни циљ да туристички производ 

учине расположивим и доступним потенцијалним потрошачима у одређеном времену и на 

одређеном месту.“61 

                                                           
61 Попеску, Ј., (2002.): Маркетинг у туризму, „Чигоја штампа“, Београд, стр. 148. 
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„Дистрибуција као активност обухвата све оне послове који су неопходни да се 

производи од произвођача дотуре до потрошача односно корисника производа. За 

произвођача дистрибуција има два елемента: једно је избор канала дистрибуције (продаја), 

а друго физичка дистрибуција (маркетинг логистика). Канали дистрибуције су 

инструменти маркетинг микса које произвођач користи као средство да дође у контакт са 

купцем. Као и остали елементи маркетинг микса канали продаје треба да допринесу расту 

обима производње и продаје, повећању тржишног учешћа и рентабилном пословању. При 

доношењу одлука о каналима продаје узимају се у обзир постојеће политике производа, 

цене и промоције, али истовремено свака одлука о избору канала продаје утиче на касније 

одлуке о производу, цени и промоцији. Отуда се одлуке о појединим инструментима 

маркетинг микса морају доносити координисано.“62 

„Пре куповине сваки туриста жели да буде добро информисан о туристичком 

производу. Разлог за то лежи:“63 

1.у цени коју плаћа за производ/услугу, који у колико је реч на пример, о некој 

удаљеној дестинацији није имао прилике да раније види, односно конзумира, 

2.пропагандна средства увек и по правилу туристичке производе промовишу на 

„најбољи могући начин“, отуда је свака додатна информација коју туриста може да добије 

пре куповине од великог значаја за доношење одлуке о куповини, 

3.након обављене куповине не постоји могућност замене туристичког производа. 

С обзиром сложености савременог тржишта, данас је уобичајено да се у продаји 

јављају посредници. Тако да на основу тога да ли у каналима продаје постоје или делују 

посредници, исти се могу поделити на: 

                                                           
62Милосављевић,М., Маричић,Б., Глигоријевић,М., (2009.): Основи маркетинга, четврто издање Економски 

факултет, Београд, стр. 484. 
63 Цвијановић, Д., (2016.): Маркетинг у туризму, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 

Универзитет у Крагјевцу, Врњачка бања, стр. 199. 
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1.Директне канале – без посредника 

2.Индиректне канале – са посредницима. 

„Директна продаја, односно непосредан однос између предузећа туристичке 

привреде и потрошача, без укључења било којег облика посредништва, има одређених 

предности за предузећа туристичке привреде: успоставља и одржава непосредне контакте 

са потрошачима, остварује контролу над пласманом у ситуацији када посредници не 

показују довољну заинтересованост за повећање обима продаје или запостављају поједине 

делове и сегменте тржишта при пласирању производа предузећа, превазилази могуће 

поманкање ефикасних и добро организованих посредника на одређеној територији, настоји 

да кроз изградњу и одржавање сопствене продајне организације снизи цене и повећа 

конкурентност на тржишту, тежи да се дистанцира од осталих предузећа са истим или 

сличним асортиманом производа и креира сопствени имиџ и код добављача и код 

потрошача.“64 

Најчешће се директном продајом служе угоститељи, хотели и компаније које 

користе продају путем компијутерских резервационих система тј. „on-line“ продаја. 

„Индиректна продаја, односно продаја која укључује учешће једног или више 

посредника између предузећа туристичке привреде и потрошача, има различите обликеу 

пословању на туристичком тржишту. Две функције посредника, односно канала продаје у 

туризму, односе се на: 

а) повећање броја места продаје, односно приступачности продаје туристичког 

производа, који су просторно раздвојени у односу на место стварања производа; 

                                                           
64 Чачић, К.,(1998):Пословање предузећа у туризму, Економски факултет, Универзитет у Београду, стр.331. 
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б) олакшавање куповине туристичког производа пре времена коришћења, односно 

стварања производа (посебно важно за предузећа туристичке привреде збогизразитих 

сезонских варијација туристичке тражње). 

„Основни задаци туристичке дестинације у вези са избором канала продаје могли 

би се сматрати у следећем: 

-Јасно одређивање мисије, циљева и смерница за дестинацију у целини; 

-Из претходног произилази и утицај да се код носиоца туристичке понуде постигне 

таква структура канала продаје (однос директне и индиректне продаје) која ће у највећој 

мери да одрази мисију, циљеве и смернице дестинације; 

-Дестинација би требало да обезбеђује разноврсност информација од непосредне 

користи носиоцима понуде. То могу бити информације и подаци о текућим и будућим 

трендовима на тржишту, карактеристикама и понашању посебно у куповини туристичких 

производа сегмената и сл., а који олакшавају избор канала продаје; 

-Дестинација помаже у креирању адекватног производа (који укључује 

атрактивност као уникатни ресурс) и избору адекватног канала продаје за конкретни 

производ; 

-Утиче на развијање свести о значају правилног избора канала продаје, а водећи 

рачуна о значају природних и друштвених ресурса којима располаже и сл.““65 

                                                           
65 Бакић, О., (2009.): Маркетинг и менаџмент туристичке дестинације, Универзитет „Educons“, Сремска 

Каменица, стр.156-157. 
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Мрежа канала дистрибуције туризма је изузетно сложена. Конкретно, појава 

технологија, развој мрежних друштвених мрежа, сајтова за преглед на мрежи као и услуга 

мобилних локација заснованих на локацијама, додала је додатне канале дистрибуције. 

Свест о новим могућностима у оквиру канала дистрибуције туризма је од кључног значаја 

за туристичку дестинацију како би остала конкурентна и успешна. 

Канали дистрибуције се све више сматрају једним од најкритичнијих елементе у 

маркетингу, јер одређују конкурентност и профитабилност организација. Канали за 

дистрибуцију туризма привлаче више пажње савременим истраживачи и стратеги. Њихова 

сврха је двострука: пружити информације за потенцијалне туристе и посреднике, као и за 

успостављање механизма што би омогућило потрошачима да направе, потврди и плати 

резервацију. 

„У маркетиншкој пракси, стварајући и манипулисање приступом потрошачима 

један је од главних начина за управљање тражњом за врло кварљивим производима. '' 

Савремени канали не само дистрибуирају туристичке производе, него и утичу на све 

остале елементе маркетинг микса. На пример, канали често одређују цену проценом 

тражње у реалном времену и доступности понуде, манипулишу и формулишу туристичке 

производе комбиновањем и прилагођавањем производа према потребама купаца и жеље, и 

на крају олакшавају промоцију усмеравајући специфична тржишта иуспостављање 

комуникације. Стога су одлуке о дистрибуцији туризма критичне за туристичка предузећа, 

с обзиром на то да утичу на њихов комплетан маркетинг микс. Погодне посреднике треба 

користити од добављача, пошто утичу на брендирање и имиџ туристичких производа. 

Канали за дистрибуцију туризма варирају према производима, индустријским структурама 

и земљама.“66 

                                                           
66http://epubs.surrey.ac.uk/1082/1/fulltext.pdf 
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Канали продаје сeу односу на интензитет продаје туристичког производа деле нa 

интензивну, селективну и ексклузивну продају. Интензивна продаја подразумева усмерење 

на већи број посредника и карактеристична је за оне туристичке производе који се 

одликују мањим степеномспецифичности или су везани за дестинације које се уклапају у 

тзв. масовни туризам. У оквиру селективне продаје предузеће туристичке привреде се 

одлучује само за неколико посредника који су у стању пружити већу подршку производу. 

Уколико се ради о специјализованом и специфичном туристичком производу, реч је о 

ексклузивној продаји. Заправо предузећа туристичке привреде се усмеравају само на 

једног посредника, који својом снагом и квалитетима гарантује испуњење циљева укупне 

маркетинг активности предузећа. 

Интернет има глобални домет за маркетинг туристичких производа. Научници су 

изјавили да интернет пружа велике могућности за туристичку индустрију, као што је 

повећање избора који такође затвара јаз између потрошача и добављача. 

Интернет, као моћно технолошко средство, је створило значајне пословне 

могућности за низ посредника односно е-посредника. Са друге стране постојеће компаније 

су успеле да своје пословање преусмере и на online пословање нудећи потрошачима 

посебне користи, посебно кроз могућности за креирање одмора „по мери“ кроз динамичко 

паковање и поређењем сопствених искустава са искуствима других на посебним интернет 

странама или интернет блоговима. 

„Важност Интернета у оквиру укупних маркетинг активности туристичких 

дестинација може се сумирати следећем:“67 

- бржи је, јер отклања препреке за комуникацију са актуелним и потенцијалним 

потрошачима, снабдевачима и партнерима у вези са раздаљином, временским зонама и 

локацијом; 

                                                           
67 Попеску, Ј., (2011.): Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 195. 
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- јефтинији је, јер снижава трошкове маркетинга, посебно промоције и трошкове 

пословања потребне за директан приступ крајњим корисницима без обзира на локацију; 

- глобалнији је, јер чини лакшим приступ потенцијалним потрошачима широм 

света, уз повећање стандардизације цена независно од граница; 

- двостранији је што се тиче усмерености јер омогућава да укупна комуникација и 

маркетинг активности постају двострани у смислу комуникације што може довести до 

побољшавања односа са потрошачима и маркетинг односа; 

- информативнији је, јер пружа шире и дубље информације што обезбеђује 

организацијама и појединцима шири дијапазон извора информација; 

- садржајнији је, јер пружа могућност за прикупљање информација о укупној 

понуди у оквиру дестинације и за њихово поређење са конкуренцијом; 

- наклоњенији је према животној средини јер се све информације шаљу 

компјутерскисмањујући потребу за дистрибуцијом брошура, писама и сл; 

- конкурентнији је у међународним оквирима јер све претходно наведене 

карактеристике омогућавају стварање понуде у складу са тражњом и побољшавање 

ефективности стратегија маркетинга и промоције и операција у оквиру ДМО. 
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Када је реч о продаји она је у надлежности приватног сектора, тако да 

дестинацијска маркетинг организација нема функцију продаје турисичких производа 

дестинације у Грчкој. Приватни сектор у Грчкој више користи индиректне канале продаје 

својих услуга. Када је реч о индиректној продаји, као посредници у продаји производа 

предузећа туристичке привреде  могу бити: туристичке агенције, туроператори, 

представништва хотелских компанија, туристичке организације, авио-компаније, 

конгресни бирои, компаније за изнајмљивање аутомобила, компаније за incentive 

путовања, ауто-мото организације, резервациони системи, интернет посредници и др. 

Основни разлог зашто  предузећа туристичке привреде у Грчкој усмеравају своје 

производе ка индиректној продаји јесте изразито високи трошкови сопствене продаје и 

немогућност да се веома дисперзивана туристичка тражња обухвати на ефикасан начин 

сопственом малопродајном мрежом. 

 

13.Промоција 

 

13.1. Дефинисање и подела промоције 

 

Промоциони микс представља масовно комуницирање са потрошачима ради 

стимулисања и унапређења пласмана туристичког производа. Задатак промотивних 

активности јесте стварање свести о туристичком производу на тржишту, његово што боље 

позиционирање и стварање његовог имиџа.  

Основна улога промоције као инструмента маркетинг микса у туризму, испољава се 

у обезбеђивању одговарајућег нивоа тражње на основу стварања позитивног става према 

производима и услугама. Реч је о процесу масовног комуницирања између произвођача и 

потрошача, при чему је предмет комуницирања размена информацијакоје могу 

подстакнути продају туристичких производа и услуга. 

„Обим и структура промотивних активности у туризму битно зависи од величине, 

улоге и значаја предузећа туристичке привреде, односно туристичке дестинације као 
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носилаца укупних маркетинг активности у туризму. Основни инструменти тржишног 

комуницирања, односно промоционог микса у туризму су: 

1.туристичка пропаганда; 

2.односи са јавношћу; 

3.унапређење продаје; 

4.лична продаја.“68 

Цвијановић Д. је технике комуникације поделио на технике масовних комуникација 

и у њих уврстио: интегрисане маркетинг комуникације, пропаганду, унапређење продаје, 

односе са јавношћу и публицитет, спонзорства и сајмове и изложбе и технике директних 

комуникација у које је уврстио маркетинг заснван на базама података, менаџмент односа 

са купцима, директни маркетинг, интернет маркетинг компјутерски резервациони системи, 

личну продају и менаџмент продаје. Које то инструменте промоције користи Грчка биће 

дато у даљем тексту. 

 

13.2. Канали промоције Грчке као туристичке дестинације 

 

Постављање производа и његово успешно пласирање је дугорочно моћно средство 

планира развој туризма у земљи. Туристички производ Грчке који се издваја од 

конкурентских земаља мора да се разликује и да покаже његову посебност.  Његова нова 

визија Грчки туризам (Грчка = класични, историјски, антропоцентрични, аутентични, 

традиционални и истовремено модерна дестинација за све сезоне, нудећи јединствена 

искуства) захтева снажно стратешко пласирање туристичке понуде земље која ће бити у 

могућности да ефикасно промовише диференцирани квалитетни производ, како би 

одговорио на његову ликвидност све већа међународна туристичка потражња и све већа 

конкуренција коју она има, домаћи туристички бизнис је предмет и коначно привлачење 

што више  туриста, који су сада искусни путници и посебно захтевни. Предлаже се 

                                                           
68 Попеску, Ј., (2002.): Маркетинг у туризму, „Чигоја штампа“, Београд, стр. 127. 
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креирање пакета по категоријама тема и по региону, кроз који ће се промовисати 

позитивни квалитети Грчке (сигурна земља, саразноликосшћу) чинећи то конкурентном 

породичном и финансијском дестинацијом способном да задовољава потребе и жеље 

посетилаца током целе године.  

Централна канцеларија грчке националне туристичке организације (ЕОТ) и 

иностране канцеларије сарађују са специјализованим особљем - туристичким 

организацијама, турооператерима и туристичким агентима за промоцију локалних 

подручја и туристичког производа земље. Посебна пажња се посвећује ширењу туристичке 

сезоне и ублажавању сезонских разлика, повећању капацитета летова ка новим грчким 

дестинацијама сваког туристичког оператера и повећање долазног саобраћаја у Грчку. 

„Маркетинг Грчка, кроз експлоатацију свих расположивих канала комуникације и 

маркетинга на локалном и међународном нивоу, пружа услуге за односе с јавношћу и 

промоцију, од фазе пројектовања до фазе имплементације. Коришћењем своје 

међународне експертизе за ПР мрежу, Маркетинг Грчка се фокусира на промовисање и 

ширење досега и утицаја конкурентских предности дестинација на свеж, изненађујући и 

поуздан начин.Услуге су подељене у следеће категорије:“69 

1. Односи са јавношћу - Уважавајући вредност циљане мреже и стварање 

одговарајуће слике потенцијалним посетиоцима, Маркетинг Грчка доследно инвестира у 

односе с јавношћу. Ово се постиже синергијом са водећим компанијама за односе с 

јавношћу и дигиталном комуникацијом у Грчкој и иностранству. Након овог правца, 

Маркетинг Грчка постепено гради снажну глобалну комуникациону мрежу. У Великој 

Британији, Немачкој (Аустрија, Швајцарска) и Русији, (Казахстан, Азербејџан, Украјина), 

дизајн и имплементација интегрисаних стратегија за промоцију грчког производа за 

туризам већ су додељени агенцијама за односе с јавношћу за туристичку индустрију. 

Успостављање стратешких савеза са сличним агенцијама у САД, Француској, Белгији, 

Турској, Израелу, Арапским и Скандинавским земљама је у току и биће завршени у 

блиској будућности. Примарни циљеви Комуникационе стратегије су стварање позитивне 

репутације грчког производа за туризам, као и стварање и ширење бренда "Грчка" као 

                                                           
69http://www.marketinggreece.com/en-gb/communication-and-promotion-strategy 
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врхунска туристичка дестинација широм света. Коришћењем традиционалних и нових 

медија, Маркетинг Грчка се фокусира на ефикасно приказивање грчког туристичког 

производа и дестинацијског портфолиа. Ово ће се постићи промовисањем неоткривене 

стране Грчке и дељењем узбудљивих прича, као и пружањем комплетног и јединственог 

искуства грчког производа за туризам. 

2.Дигитална комуникација - Маркетинг Грчка дизајнира и имплементира 

иновативне „online кампање“ Важан аспект дигиталне комуникације јесте да посетиоци, 

преносећи своја искуства,допринесу повећању туристичке тражње. 

3. Развијање односа са туристичком индустријом - Маркетинг Грчка пружа 

саветодавну подршку за стварање и побољшање доступности туристичких оператера на 

одређеним циљним тржиштима, чиме се постиже боље пласирање у продајне канале. 

4. Организација промотивних догађаја - За максимално излагање грчког производа 

за туризам, Грчка организује промотивне догађаје уз учешће представника медија, као и 

појединаца који се баве туризмом. Уз кориштење традиционалних и модерних 

комуникационих алата и уз сарадњи са Међународном мрежом за односе с јавношћу, 

користи најновије трендове и налазе истраживања уз имплементацију интегрисаних 

комуникационих стратегија које су прилагођене циљевима, порукама и потребама циљних 

тржишта . 

Чињеница је да се огромна већина глобалне заједнице информише и послује путем  

интернета и друштвених медија у смислу процеса селекције дестинације, избора 

одговарајуће дестинације, резервисање услуга и сл. чини интернет и друштвене медије 

најјаче и најзаступљеније облике промоције. Друштвене медије преко којих Грчка 

прикупља велики број „фанова“ су постојећи канали ГНТО-је преко Facebook-а, Twitter-а, 

Instagram-а, и других. Ту си и мноштво други интернет сајтови путем којих се врши 

промоција Грчке као туристичке дестинације. Међутим, предуслов за бољи успех било 

које акције везане за интернет јесте надоградња и редизајнирањеЕОТ централног 

портала(www.visitgreece.gr). Поред овога предуслов је и надоградња веб локације како би 

била компатибилна са мобилним уређајима, као и  превод његовог садржаја на најмање два 

језика изван енглеског језика. Затим требамо споменути и сарадњу грчких туристичких 

http://www.visitgreece.gr/
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организација и водећих међународних интернет провајдера као што су Yahoo и Googlе, 

путничке веб странице (TripAdvisor и друге), on-line агенције за путовања и друштвене 

медије, телевизијске кампање Грчке туритичке организације које значајно доприносе 

промоцији туристичког производа Грчке. 

Оглашавања и публикације циљаних чланака и фотографија на међународном 

нивоу путем штампаних медија приказују специфичне услуге и производе грчког туризма,  

грчки информативни медијии(часописи, водичи и специјализовани облици у презентацији 

тематских облика туризма),  и одабрани међународни канали телевизијске кампање такође 

врше промоцију Грчке. Сматра се да би за даље продирање Грчке на нова тржишта(нпр. 

Индија, С. Арабија, итд.) треба усавршити специјализоване програме за промоцију и 

промотивне радње који су ефикаснији (нпр. породични излети, рекламе, вебинари, 

радионице, итд.) 

Што се тиче штампаног материјала (графичка средства) њихова основна 

каратеристика је да делују самостално и непосредно, без коришћења медија као 

преносника пропагандних порука. У најважнија графичка средства спадају проспекти, 

плакати, туристичке публикације, туристичке карте, фотографије и туристички водичи. 

Промоција Грчке овим средствима у надлежности је ГНТО. Најзначајнији штампани 

материјал Грчке је републикација Регионално туристичког водича. Очекује се да ће се 

завршити репликација Регионалних Додеканеза, Јонских острва, Тракије, Атине и 

Градског возача у Солуну, Грчке карте, тематске брошуре, као и прво штампање 

регионалног водича Киклади. Дизајнирање и израда нових промотивних материјала како 

за задовољење њихових потреба ГНТО, као и за набавку амбасада, конзулата и других 

грчких власти широм земље сматра се неопходним. „Кључни приоритети су:  

а) Редизајн тематских публикацијаЕОТ и штампање нових за посебне облике 

туризма као што су јахтање, роњење итд.  

(б) питање нових стручњакаоблици прилагођени захтевима јавности и новим 

циљним тржиштима у настајању;  

(ц)летке на језицима нових тржишта са изабраним садржајем;  
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д) израда посебних издања(албуми, издања годишњице, серије постера, итд.),  

е) дизајнирање и креирање промотивнихгаџета / усбе кредитних картица,  

ф) све врсте хардвера и апликација за одлагањематеријала у дигиталном формату 

путем ЕОТ веб портала. Како би обогатила графичка средства  надлежна дирекција је 

дужна да набави високо квалитетне фотографије, текстове, преводе, аудиовизуелни 

материјал (бесплатни снимци, видео записи, визуелне презентације и презентације 

производа, документарни кокс), апликације и шта год се сматра потребним за спровођење 

акција, у сарадњи са признатим лицима стваралаца.“70 

На грчком сајту посетиоци грчке (www.visitgreece.gr) могу преузети путни 

материјал на рачунару. Реч је о туристичким водичима које је публиковала Грчка 

туристичка организација за различите регионе Грчке као и  тематске брошуре за различите 

регионе Грчке и облике туризма (о култури, гастрономији, градскикм одморима, наутици, 

догађајима, роњењу и верском туризаму) исписани на немачком и енглеском језику. На 

сајту ЕОТ-а налази се кратак туристички филм Грчке под називом „Грчки туризам - Вечно 

путовање!“.Затим фото банка Грчке туристичке организације која је створена да служи 

потребама промоције и рекламирања туристичког производа Грчке. У њој се могу водети 

разне фотографије у високој резолуцији. Ова колекција обухвата све материјале које Грчка  

организација може ставити на располагање трећим странама. Њихова комерцијална 

употреба је изричито забрањена. Свака публикација без назива фотографа и ГНТО-а 

представља кршење закона о ауторским правима. На сајту су дате укратке презентације 

туристичких дестинација, религије, старих цивилизација, екотуризма, мора, природе 

Грчке, копна, отока, градског туризма, породичног одмора, летњег, зимског и одмора са 

пријатељима.  За туристе су предложене активности којима се могу бавити у Грчкој, како 

најбоље могу искористити своје слободно време у Грчкој, као и Грчка кинематографија. 

“Од класичне Атине и унутрашњег брда до својих 6.000 острва, цела Грчка нуди идеално 

спремне сценографије за хостовање широког спектра аудио-визуелних радова, од 

савремених до сезонских филмова и од оглашавања до филмских филмова: традиционална 
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сликовита села, јединствена острва, запањујуће плаже, шуме, снежне планинске врхове, 

купке, клисуре, вулкани, неплодно земљиште.“71 

„Сајмови представљају посебне промоционе манфестације на којима се сусрећу 

понуда и тражња, на тачно одређеном месту и у тачно одређено време, како би дошло до 

евентуалне размене, односно, како би дошло до склапања купопродајног уговора.“ 72 

Туристичка организација Грчке учествује на многим сајмовима широм света у циљу 

очувања традиционалних тржишта, продора на нова тржишта, праћење конкуренције, и 

подршке туристичким предузетницима. Такође, Грчка учествује на међународним 

секторским туристичким изложбама у иностранству, на тематским и специјализованим 

међународним изложбама за промоцију специјални туристички производи Грчке.У Грчкој 

се одржавају 25 сајмова у 2 града, а од њих су два сајма путовања и туризма. Ове године 

одржаће се пети међународни интернационални туристички сајам од 7. до 9. децембра 

2018. године у Атини и има за циљ постепено развијање великог међународног сајма 

туризма који ће окупити излагаче и посетиоце из многих земаља.“Грчки туристички сајам 

ће представити: дестинације (посебна промоција грчких регија, општина и туристичких 

организација), морски туризам (морска крстарења и компаније за јахте, марине, једрење, 

скијање на води, спортови на мору, роњење, сурфање и једрење на дасци), агенције 

(туроператори и туристички агенти), алтернативни туризам (екотуризам, агротуризам, 

спортски туризам и сл.), транспорт (авиокомпаније, тренери, компаније за крстарење, 

бродске компаније, путнички бродови), информационо технолошка решења (е-путовања и 

е-гостопримство системи и решења, системи онлине резервација, софтверске апликације за 

туристичке агенције, дизајн, изградња), подршку предузећа (пројектовање и изградња 

предузећа за хотеле, туристичке јединице и локације), смештај (хотели, луксузни хотели и 

виле, традиционалне куће за госте, собе и друге врсте смештаја), културни туризам 

(туристичке дестинације са споменицима, дестинација за ходочашће, културне догађаје и 

сл.), грчка гастрономија (органски производи, локални произвођачи, произвођачи и 

компаније активне у гастрономском сектору), MICEтуризам (састанци, подстицаји, 

конференције, догађаји, луксузни смештај у хотелима и вилама), смештај за туризам вишег 
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72 Цвијановић, Д., (2016.): Маркетинг у туризму, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 

Универзитет у Крагјевцу, Врњачка бања, стр. 179. 
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реда, сервисне компаније (услуге за туристе и туристичке компаније, туристичке јединице 

и локације, компаније за крстарење, пословна подршка) и организација за туристичке 

компаније, туристичке некретнине – агенције за некретнине.“73 

„Од великог значаја је „Philoxenia“ - једна од најзначајнијих и најдужих 

туристичких изложби за Грчку и Југоисточну туристичку индустрију и апсолутну 

дестинацију у Грчкој за све међународне оператере у сектору туризма. Ове године одржаће 

се од 9. до 11. новембра 2018. године у Међународном изложбеном центру у Солуну. 

Основни циљ је привлачење интересовање домаће и међународне туристичке индустрије. 

Philoxenia и Hotelia су званичне туристичке изложбе земље и воде се под 

покровитељством Министарства туризма, Министарства Македоније и Тракије, 

Националне туристичке организације Грчке и свих главних туристичких тела у земљи.“74 

Туристича организација Грчке учествује у многим акцијама публицитета Грчке, 

како би ојачала своју политику комуникацје. У сарадњи са Нациноалном туристичком 

организацијом Грчке, заправо њеним бироима у иностранстви ова организација организије 

многе активности у циљу промовисања имиџа земље. "Имиџ" Грчке као привлачне и 

сигурне туристичке дестинације, подржавају многе акције које унапређују туризам током 

свог трајања. Заправо велики значај се приписује догађајима с комплексним садржајем 

који наглашава модерно лице грчког туризма у комбинацији са позитиваним развојем 

туризма у земљи.  

Грчка национална туристичка организација у оквиру својих одговорности, 

организује туристичке посете за новинаре, туристичке агенате, телевизијска лица, блогере 

и лидера мишљења. Спољне канцеларије ГНТО-а сарађују са Централном службом и 

локалним агенцијама ради организовања излета на различите туристичке дестинације у 

Грчкој како би се представиле њене локалне лепоте. Основни циљ ових путовања је 

упознавање учесника са њиховим обичајима, богатим културним наслеђем, како би 

објављивали чланке у угледним и популарним часописима, новинама, друштвеним 

медијима, веб страницама итд., као и на међународним ТВ каналима.  
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Регионалне управе земље, локалне власти, све врсте организација које 

имплементирају програме промоције туризма, сваке године подносе своје годишње 

програме Грчкој националној туристичкој организацији. Након дијалога и сарадње са 

надлежним службама Грчке националне туристичке организације израђује се план и 

програм промоције грчког туризма.  Главни циљ је јачање јединственог присуства земље у 

иностранству. 

Синергија туристичких активности са културом и појављивање богате културне 

баштине и културног идентитета земље у комбинацији са спортским и другим 

међународним догађајима доприноси унапређењу и раздвајању туристичког производа. 

Грчка туристичка организација има основни задатак организовања, развоја и 

промоције туризма у Грчкој, користећи све могућности земље, промоције туризма Грчке у 

земљи и иностранству, као и било која друга активност која се сматра неопходном за 

подршку и промоцију грчког туристичког производа. Њена мисија је повећање вредности 

грчког туризма, у сарадњи са туристичком индустријом и свим заинтересованим странама, 

у циљу повећања долазног туризма и, уједно, прихода од туризма. Грчка туристичка 

организација (ЕОТ) је активна у развоју туризма, најважнији стуб економског и 

друштвеног развоја у земљи, у потпуности је свестан да његов производ произведен у свим 

друштвеним групама земље директно утиче на квалитет живота Грчки грађани, високо 

конкурентно међународно окружење.75 

Сваке године Грчка национална туристичка организација одабира другу тему и 

мото за своје рекламне кампање. Током година, организација је финансирала разне 

успешне кампање оглашавања, укључујући и веома успешну кампању "Liveyourmythin 

Greece". Мото кампање за 2010. годину био је „Youin Greece" и "xx in Greece", и углавном 

се фокусирао на многе могућности које земља пружа туристима, са различитим 

дестинацијама и активностима. "Youin Athens" и "Youin Thessaloniki" такође су коришћени 

за промоцију два највећа града и центара културе и забаве. Рекламна кампања за 2010. 

годину објавила је бројне промотивне ТВ спотове у складу са постер кампањом 
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"YouinGreece", која је преведена на различите језике, укључујући кинеску, бугарску и 

немачку. 

Претходни слогани кампање укључују: 

-"LiveyourMythinGreece" (2005); 

-"Greece 5000 years old: a masterpiece you can afford"; 

-"Greece: explore your senses"; 

-"My Greek experience" (2008; TV commercials using amateur videos); 

-"Greece: Kalimera!" (2009); 

-"Greece: You in Greece" (2010); 

-"Greece: All Time Classic" (2014).76 

Нова (2018.) туристичка кампања у Грчкој која се бави глобалним тржиштем, 

покренуте од стране Грчке националне туристичке организације (ГНТО) под слоганом 

„Greece All Time Classic”.77 

Слика бр.11 – Лого Грчке националне туристичке организације 

 

Извор:http://www.wikiwand.com/en/Greek_National_Tourism_Organization#/External_links 

Изложбени и промотивни програм Националне туритичке организације Грчке чини:  
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1.Одељење за рекламне програме конференција и изложби, које има следеће 

одговорности: 

-Припрема отворених и затворених програма оглашавања узимајући у обзир 

програме и студије релевантних одељења ГНТО-а и предлоге релевантних одељења у 

регијама земље и иностраним канцеларијама. 

-Праћење спровођења рекламних програма. 

-Координација промотивних активности, као и заједничко оглашавање са другим 

органима јавног сектора или органима домаћег или иностраног приватног сектора. 

- Прикупљање информација о ефикасности оглашавања медија у земљи и 

иностранству, или истраживање трошкова оглашавања, евидентирања и предлагања 

најприкладнијих метода и алата за оглашавање и генерално промовисање грчког туризма. 

- Спровођење рекламне кампање агенције и анализа трошкова и користи рекламне 

кампање и предлагање да се предузму потребне мере. 

- Проучавање међународних рекламних програма и закључака. 

- Праћење закона који регулишу оглашавање и општу туристичку промоцију у 

земљама у којима се промовише грчки туризам. 

- Прикупљање и процена информација о ефикасности текућих програма, 

оглашавања и њиховом благовременом ажурирању. 

- Избор правих рекламних порука које означавају и показују предности грчког 

туризма у свакој земљи и туристичком тржишту. 

- Видљивост свих облика туристичких услуга и вредности земље са публикацијама. 

- Превод специјалних текстова, као што су технички, финансијски и правни, као и 

додељивање преводилачких радова за преводиоце који не припадају особљу ГНТО-а. 

- Брига о тумачењу предавања или интервјуа. 
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- Забринутост за организовање изложби и конференција у земљи и иностранству 

који се тичу или промовишу грчки туризам. 

- Учешће на изложбама или конференцијама које организују друге институције у 

земљи и иностранству. 

- Прикупљање информација и директно обавештавање релевантних одељења 

ГНТО-а о догађајима које планирају различити актери у регионима, који промовишу 

духовне, фолклорне, културне и друге вредности сајта, како би их могли проценити и 

промовисати на време. 

- Пружање „know how“ за регионе, локалне власти и туроператере у локалној 

промоцији туризма. 

-Припрема и усвајање програма за промоцију подручја у земљи. 

-Припрема неопходних спецификација, услова релевантних уговора и сви остали 

детаљи за делегирање организације конференција и изложби трећим странама. 

Правовремено обавештавање о њима од Министарства за логистику, набавку и 

библиотеку, за спровођење релевантних процедура и закључивање релевантних уговора. 

 2.Одељење тржишних истраживањаима следеће одговорности: 

 

- Истраживање међународног конкурентског окружења. 

 

- Истраживање практичне туристичке политике конкурентских земаља и његов 

утицај на грчки туризам. 

 

- Прикупљање и обрада података о организацији и функционисању тржишта 

туристичког саобраћаја, њихов утицај на кретање туризма у земљи и препоруке за 

предузимање неопходних мера за јачање грчког туристичког тржишта. 

- Истраживање и прикупљање информација о новим туристичким тржиштима и 

анализа кретања туриста на овим тржиштима, истраживање могућности привлачења нових 

купаца са тржишта и процена средстава за промовисање на новим тржиштима. 
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- Прикупљање, обрада статистичких података о броју долазака туриста у земљи 

путем превоза, путовања, ноћи итд. 

- Припрема услова, спецификација и сваки детаљ за доделу истраживачког рада 

трећим лицима, услове уговора и благовремена обавештавања Одељења за логистику, 

набавку и библиотеку за поступке везане за енергетику и закључивање релевантних 

уговора. 

3.Одељење за публикације и аудио-визуелне медије има следеће одговорности: 

-Студија, компилација и репродукција уметничких, техничких, туристичких и 

информативних публикација на основу сакупљања и класификације информација. 

- Уређивање издања и чување релевантне датотеке. 

-Производња, снабдевање, дистрибуција и репродукција аудиовизуелног материјала 

и другог декоративног рекламног материјала на најбољи уметнички и технички начин. 

-Организовање и одржавање архива аудиовизуелних медија и публикација. 

-Ажурирање ГНТО веб странице на интернету. 

- Заштита права интелектуалне својине садржана у туристичким публикацијама и 

оптичком начину производње ГНТО-а и предлога за предузимање потребних мера. 

- Праћење и вођење инвентара свих облика промотивног материјала за његово рано 

обогаћивање и одговорност за руковање овим материјалом. 

- Испорука фотографског материјала и чување одговарајуће датотеке. 

- Контрола и одобрење грчких форми промоције туризма, који су улазили у промет 

предузећа или било које организације, у складу са одредбама члана 2 Закона 3185/55 и 

члана 8 Закона 6450/35. 

- Снабдевање иностраних услуга са промотивним материјалом, поштујући 

одговарајућу комуникацију о својим потребама од стране надлежног одељења за 

координацију и подршку страних служби. 
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- Паковање и слање промотивног материјала. 

- Припрема неопходних спецификација, услова и било каквих других детаља о 

набавци или производњи публикација и аудиовизуелних медија, услови релевантних 

уговора и њихово правовремено обелодањивању одељеа за логистику, потрепштине и 

извори за примену релевантне процедура и закључивање релевантних уговора. 

Као пример промоције даћемо промоцију Атине од стране ДМО. ДМО играју 

пресудну улогу у промоцији Атине као туристичке дестинације. Одговорности ДМО-а 

укључују: развој софистицираних маркетиншких стратегија, креирање висококвалитетног 

објављеног материјала, учешће на међународним сајмовима туризма за развијање односа 

са кључним актерима и развој мрежних синергија са авио компанијама и међународним 

туристичким организацијама. Атина је дестинација са великим потенцијалом за будући 

раст и из тог разлога су ДМО пројектовали одређене планове за наредне три године како 

би искористили могућности које су представљене. Будући планови ДМО-а дају посебан 

нагласак на отварању нових туристичких тржишта, а нарочито на тржиштима Русије, 

Турске, Кине и САД.  

Поред тога, ДМО се фокусира у пет облика туризма који се могу успешно развијати 

у Атини, и то:  

1) културни туризам,  

2) здравствени туризам,  

3) луксузни туризам,  

4) градски одмор и  

5) конгресни туризам. 

Промоција Атине као туристичке дестинације захтева више заједничких напора 

између јавности и приватних заинтересованих страна који су укључени у туристичку 

индустрију.  
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13.3. Стратегија промоције Грчке 

 

Стратегија промоције Грчке туристичке организације за период 2017-2018. Описана 

је у следећим одељцима акција: Циљеви комуникације за две године 2017-2018 су следећи: 

- Надоградња мора и сунца на виши ниво; 

- Нагласак и промоција на међународном тржишту нових и непознатих грчких 

дестинација 365 дана у години; 

- Динамично поновно покретање туристичког брендирања Грчке као главне 

одредишне дестинације; 

- Наглашавајући Грчку на врху, сигурној, мултиетничкој дестинацији која нуди 

аутентична тематска туристичка искуства 12 месеци годишње, најконкурентније у Европи. 

- Побољшање промоције као врхунског избора "Светске дестинације": море и 

сунце, луксузни одмор, крстарење и јахтинг; 

- Циљана и конкурентна промоција тематских туристичких искустава 365 дана 

годишње, као и градска путовања у Атини и Солуну; 

- Оснаживање и динамична промоција на новим тржиштима као што су Емирати, 

Саудијска Арабија, Египат, Кина, Индија, Кореја, Јужна Америка. 

 Основни циљ је да Грчка постане главна туристичка дестинација за море и сунце, 

као и алтернативни туризам, који нуди јединствена аутентична искуства путовања по 

дестинацији - 365 дана годишње, која увек доминирају аутентичном грчком гостопримству 

– идентитету. 

Неки од основних задатака комуникационе стратегије туристичке дестинације могу 

бити дефинисани на следећи начин: 

- Комуникациона стратегија ствара општу слику или представу о туристичкој 

дестинацији на туритичком тржишту; 



 

72 
 

- Она изграђује, одржава или унапређује имиџ који на тржишту постоји о 

туристичкој дестинацији; 

- Она обезбеђује бројне релевантне информације о укупној (и појединачној) 

туритичкој понуди дестинације; 

- Она поспешује лојалност и подршку индивидуалног бизниса у промоцији; 

- Она у сваком конкретном случају исправља некоректне и некомплетне 

информације о дестинацији и сл.78 

Стратешки правац маркетинга Грчке руководи Националном туристичком 

стратегијом, са којом је у потпуности усаглашен и тиме подржава њен развој. У циљу 

постизања дугорочних циљева и ефикасне промоције грчког производа за туризам, Грчка 

је поставила пет стратешких приоритета:79 

1.Стварање модерног и динамичног портфолиа туристичких производа који ће 

задовољити актуелне трендове и довести до: 

- Свеукупно побољшање тренутног грчког производа за туризам, 

- Адресирање питања о сезони, 

- Повећање прихода и привлачење посетилаца са високим приходима, 

- Ефективна комерцијализација грчких дестинација и производа. 

2.Интегрисано и ефикасно планирање маркетинга и извршење путем систематских, 

циљаних и мерљивих активности. 

3.Дизајнирање и имплементација промотивних активности заснованих на 

производима користећи савремене методе и алате и обогаћивање и систематско 

промовисање бренда "Грчке" кроз структуирану комуникацију засновану на производу. 

                                                           
78  Бакић, О., (2009.): Маркетинг и менаџмент туристичке дестинације, Универзитет „Educons“, Сремска 

Каменица, стр.149. 
79http://www.marketinggreece.com/en-gb/strategy 
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4.Активно управљање "искуством посетилаца" у свим фазама животног циклуса 

путовања: сањање, планирање, резервација, путовања, доживљај, повратак кући. 

5.Формулисање акција и регулаторни оквир који ће омогућити побољшање 

инфраструктуре и вештина грчке туристичке индустрије. 

Алати за имплементацију стратегије - Организација настоји да примјењује горе 

наведене стратегије кроз следеће алате:80 

- Ефективне кампање за односе с јавношћу и дисеминација узбудљивих, најновијих 

прича о Грчкој. 

- Продужено дигитално присуство кроз високо комерцијалну платформу 

(discovergreece.com). 

- Учешће на међународном сајму туризма. 

Конкретније „Маркетинг Грчка“ се пре свега фокусира на стварање веб странице 

светске класе, на развој дигиталних медијских мрежа и сарадњи са водећим 

специјализованим агенцијама за односе с јавношћу на циљним тржиштима. Заправо циљ је 

да она игра саветодавну улогу у развоју темељног система брендирања земље и њене 

регије, промовисање туристичких производа по дестинацији, чиме се оптимизује 

комерцијално управљање портфолијом грчког производа туризма. 

„„Discovergreece.com“ је квалитетна интерактивна платформа која представља 

стратешки стуб маркетинга Грчке операције. Приказује комплетан портфељ грчког 

производа за туризам. Нарочито, платформа нуди следеће функције: 

- Приказује јединствени грчки туристички производ; 

- Нуди свеобухватне информације за све дестинације које могу доживети у Грчкој; 

- Mогућност онлајн резервације услуга које се односе на смештај и путовање;  

                                                           
80http://www.marketinggreece.com/en-gb/strategy 
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- Омогућава корисницима да персонализују свој путнички пут кроз календар 

интерактивних догађаја; 

- Превазилази јаз између локалних грчких предузећа и међународних 

туроператора.“81 

„Основни циљ маркетинга Грчке је промовисати грчки туристички производ 

пружањем иновативних услуга дизајна и извршењем маркетинга и имплементацијом 

координираних и циљаних акција. Да би дошло до реализације, Маркетинг Грчке је 

поставо следеће посебне циљеве: 

- Промовишите бренд "Грчка"; 

- Привући посетиоце са високим приходима; 

- Олакшати приступ грчких дестинација и производа међународним каналима 

дистрибуције/продаје; 

- Потврдите и представите специфичне особине и карактеристике грчког производа 

за туризам; 

- Подржати и промовисати нове облике туризма, засноване на међународним 

трендовима; 

- Превазићи питање високе туристичке сезоне у Грчкој.“82 

 

 

 

                                                           
81http://www.marketinggreece.com/en-gb/discovergreececom 

 
82http://www.marketinggreece.com/en-gb/mission 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Применом концепта маркетинг микса и употребом његових инструмената на 

туристичком тржишту постиже се циљ пословања сваког од учесника. Основу пословања 

представљају потребе потрошача којима се прилагођава активност понуђача, а они својим 

радом стварају маркетинг понуду и пласирају је на одређено тржиште. Основу маркетинг 

понуде чине инструменти маркетинга, чијом се комбинацијом и применом остварује 

одговарајући профит, као главни циљ оваквог пословања. 

Да би  једна туристичка дестинација постала значајна конкуреција на туристичком 

тржишту и опстала на њему, неопходно је да се дестинација диференцира у односу на 

друге дестинације.Као значајни параметар узима се квалитет производа, развој и примена 

стратегије промоције дестинације, примена дискриминације ценама која је базирана на 

куповној моћи туриста, сезонском карактеру и времену куповине аранжмана, добро 

организована дистрибуција, лојалност и сатисфакција туриста, планирање, креирање и 

развој туристичког производа. Из овога произилази јасан закључак да ефективно 

управљање инструментима маркетинг микса представља кључни фактор стицања и 

одржавања конкурентних предности на туристичком тржишту. 

Грчка национала туристичка организација, као носећа организација управљања 

туризмом у Грчкој има основни задатак организовања, развоја и промоције туризма у 

Грчкој, користећи све инструменте промоционог микса за промоцију Грчке у земљи и 

иностранству, као и било која друга активност која се сматра неопходном за подршку и 

промоцију грчког туристичког производа.    
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Туризам у Грчкој је кључни елемент економске активности у земљи и један је од 

најважнијих сектора у земљи. Захваљујући стратешким управљањем производом, ценама, 

каналима дистибуције и промоције за Грчки туризам можемо рећи да се помера по 

квалитету и Грчка се промовише као јединствена туристичка дестинација. Грчка и острва у 

Грчкој представљају дестинације са аутентичним тематским туристичким искуствима. 

Продужење туристичке сезоне, развијање специјализованих облика туризма и 

промовисању нових туристичких дестинација у оквиру Грчке свакако доприносе туризму 

Грчке. 

За сада Грчка бележи успех у пословању који је постигнут инструменатима 

маркетинг микса којима се делује на потрошача. Производ је прилагођен укусу и жељама 

потрошача, а цена њиховој куповној моћи. Путем одређених канала продаје брже и 

потпуније се врши дистрибуција производа, а путем промоције се успоставља потребна 

веза између произвођача и потрошача. 
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