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Τι σημαίνει Brand ?

Brand  είναι ένα όνομα, όρος, σχέδιο, σύμβολο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο η 

συνδυασμός αυτών που χαρακτηρίζει ένα προϊόν ή υπηρεσία και το διαφοροποιεί από 

τα ανταγωνιστικά. Το brand συχνά περιλαμβάνει ένα λογότυπο, σύμβολο, σχήματα 

χρωμάτων, ήχο, που αντιπροσωπεύουν αξίες, ιδέες ακόμη και προσωπικότητα 

(personality)



Σημασία των Brands

Επιχείρηση

Λειτουργίες

Πλεονεκτήματα

Μάρκετινγκ 

• Εύκολη Αναγνώριση

• Νομική Προστασία

• Πιστοποίηση Ποιότητας

• Μέσο Διαφοροποίησης 

• Μέσο εξασφάλισης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος

• Ενεργητικό Υψηλής Αξίας

• Μεγαλύτερη Πιστότητα Πελατών

• Προστασία απέναντι στις κινήσεις ανταγωνιστών

• Premium Τιμολόγηση, Ισχυρά Περιθώρια Κέρδους

• Καλύτερη Συνεργασία με τα Δίκτυα Διανομής

• Αύξηση αποτελεσματικότητας των ενεργειών Μάρκετινγκ

• Περισσότερες Δυνατότητες Franchising & Licensing

• Περισσότερες Δυνατότητες Επέκτασης( Brand 

Extensions)

• Άλλα όφέλη (π.χ Προσέλκυση Καλύτερων Εργαζόμενων)
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Σημασία των Brands

Αγορά Λειτουργίες 

• Προστασία του Πελάτη

• Εξασφαλίζει μία Ανταγωνιστική Οικονομία

• Βοηθάει την Οικονομία να Προσαρμοστεί 

και να Αναπτυχθεί 

• Βοηθάει τις Επιχειρήσεις να διασχίσουν 

Γεωγραφικά και Πολιτιστικά σύνορα

• Ωφελεί όλους τους εμπλεκόμενους 

(Stakeholders)

• Εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι 

υπόλογες για τις ενέργειές τους.
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City Branding

City branding είναι το 

κτίσιμο σχέσεων μεταξύ 

των κατοίκων και της 

εικόνας της πόλης τους 

Nickesson & 

Moisey (1999)
Ο βασικός στόχος του City 

Branding είναι η συνεπής 

και στοχευμένη 

επικοινωνιακή στρατηγική 

Hall (1999)

City Branding σημαίνει η επιλογή ενός 

συνεπούς συνδυασμού παραγόντων για τη 

δημιουργία μίας θετικής εικόνας που επιτρέπει 

την αναγνώριση και διαφοροποίηση της πόλης 

ως προορισμού. Οι παράγοντες αυτοί 

περιλαμβάνουν ονόματα, όρους, 

λογότυπα,σχέδια, σύμβολα, σλόγκαν κλπ

Cai (2002)
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City Branding είναι μια μέθοδος για 

να αυξήσεις την ελκυστικότητα μιας 

πόλης.Το βασικό σημείο είναι η 

καθιέρωση της αναγνωρισιμότητας 

της πόλης  

Rainisto (2003)



City Branding

City Branding είναι ένα μέσο για την επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα 

επιφέρει α) αύξηση των επενδύσεων και του 

τουρισμού, β) ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας 

ενισχύοντας την τοπική ταυτότητα και τη 

σύνδεση των κατοίκων με την πόλη τους και γ)

δραστηριοποίηση όλων των κοινωνικών 

δυνάμεων για την αποφυγή  κοινωνικών 

αποκλεισμών και αναταράξεων 

Kavaratzis (2005)

City Branding είναι η 

προσπάθεια της 

ανάδειξης και του 

εμπλουτισμού των 

ποιοτήτων της πόλης

Julier (2005)
City branding είναι πράγματι κάτι 

πολύ περισσότερο από την 

πρόωθηση μίας πόλης καθώς 

χρησιμοποιείται από κάποιες πόλεις 

για να ξαναορίσουν και να 

ξαναχτίσουν την εικόνα τους 

Morgan & Pritchard (2007)
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Σημαντικές Αλήθειες για το

City Branding
(1/2)

✓ Το city branding παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί το όραμα και οι 

κατευθύνσεις σχετικά με το πως βλέπει η ίδια η πόλη τον εαυτό της στο μέλλον. 

Που βρισκόμαστε τώρα ; Που θέλουμε να πάμε; Και πως θα φτάσουμε εκεί;

✓ Το City Branding είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία ή  στρατηγική αλληλένδετων ενεργειών και μέτρων με 

σκοπό τη διατήρηση ή αύξηση της ελκυστικότητας ενός τόπου για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.

✓ Η ελκυστικότητα μιας πόλης δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στα φυσικά, 

ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και στις οργανωσιακές και λειτουργικές 

αρετές και δεξιότητες που περιλαμβάνουν την οικονομική και κοινωνική δυναμικότητα, τη 

διοικητική αποτελεσματικότητα, τη διαχειριστική κουλτούρα και την ποιότητα 

προσφερόμενων υπηρεσιών

✓ Το city branding αφορά το τοπίο (Αστικό Σχεδιασμό, Αρχιτεκτονικά Χαρακτηριστικά, Δημόσιοι Χώροι), τις Υποδομές (Δρόμοι 

και ΜΜΜ, Πολιτιστικά-Συνεδριακά Κέντρα κλπ), τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και το Οικονομικό Περιβάλλον, έτσι ώστε οι 

φυσικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της πόλης να συνδυάζονται και να αντικατοπτρίζουν την πόλη και την 

ταυτότητα της.



Σημαντικές Αλήθειες για το

City Branding
(2/2)

✓ Η συμμετοχή εκπροσώπων όχι μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση (δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη δημοτικών επιτροπών) αλλά και 

από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα ( επιχειρηματίες, πολιτικοί, καλλιτέχνες, αθλητές, πανεπιστημιακοί κλπ) είναι 

σημαντική για την ανάπτυξη και διατήρηση μιας ανταγωνιστικής ταυτότητας της πόλης

✓ Το κτίσιμο και η διατήρηση ενός επιτυχούς city brand προυποθέτει διεπιστημονική γνώση και συνεργασία. Άνθρωποι του 

Μάρκετινγκ, Πολεοδόμοι- Χωροτάκτες, Κοινωνιολόγοι, Επικοινωνιολόγοι, Γεωγράφοι, Ιστορικοί, Γραφίστες, Αρχιτέκτονες θα 

πρέπει να συμμετέχουν στο κτίσιμο της ταυτότητας, των αξιών και της εικόνας της πόλης 

Το City Brading είναι στρατηγική που θα πρέπει να συνδεθεί με κάθε πτυχή της ζωής της πόλης και όχι 

να αποτυπωθεί σε ένα λογότυπο.Περικλεεί την ανάπτυξη της πόλης όχι μόνο σε όρους αναψυχής και 

τουρισμού αλλά και σε όρους προσέλκυσης επενδύσεων, ενίσχυσης των υπαρχουσών υποδομών και 

ανέσεων για τους πολίτες και καλωσορίσματος νέων κατοίκων, επενδυτών, εργαζόμενων και 

ειδικευμένων μεταναστών



Ολοκληρωμένη Στρατηγική City Branding

Προσανατολισμός 

στο City Branding

Προσανατολισμός 

στην Ανάπτυξη 

του City Branding

Εσωτερικός 

Προσανατολισμός 

στο City Branding

Εξωτερικός 

Προσανατολισμός 

στο City Branding



Προσανατολισμός στο City 

Branding 

Το City Branding είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους για να αποκτήσει και να διατηρήσει μια 
ανταγωνιστική ταυτότητα της πόλης

Η ανάπτυξη και η στήριξη του City Brand πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα 

Η Σημασία που δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση στο City Branding

H διαδικασία ξεκινάει με τη Δημοτική Αρχή η οποία πιστεύει ότι:



Προσανατολισμός στο City 

Branding 

Όραμα – Στρατηγική 

Στη Δημοτική Αρχή που είναι προσανατολισμένοι στο city branding, η όλη διαδικασία 

λειτουργεί ως οργανωτική κουλτούρα που κατευθύνει όλες τις αποφάσεις και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου. Στο πλαίσιο αυτό συζητούνται και 

αποφασίζονται το όραμα της πόλης και οι στρατηγικές για την εκπλήρωση αυτού του οράματος 

που μπορεί να είναι :

✓ Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

✓ Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

✓ Η ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας και ελκυστικότητας της πόλης  



Σαφήνεια  

Ανάλυση

Διαφοροποίηση 

Προσανατολισμός στην Ανάπτυξη 

του City Branding 



Α)

Β)

Προσανατολισμός στην Ανάπτυξη 

του City Branding

Ανάλυση 



Σαφήνεια

Προσανατολισμός στην Ανάπτυξη 

του City Branding

Η πόλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αποσαφηνίσει τη μοναδική ταυτότητα της 

που δίνει κατεύθυνση και σκοπό για το 

μέλλον 

Η ανάπτυξη ξεκάθαρων αξιών για το city brand που 

περιλαμβάνει λειτουργικά, συναισθηματικά και 

οικονομικά οφέλη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο 

κτίσιμο ενός πετυχημένου city brand .

Το city brand θα πρέπει να βασίζεται σε ισχυρές αλλά ταυτόχρονα απλές 

ιδέες οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις μοναδικές ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά της πόλης. Όταν μια πόλη αποφασίσει το brand που θέλει 

να έχει τότε θα προσπαθήσει να κάνει την εικόνα, τις υπηρεσίες και όλα 

τα μηνύματα της συνεπή και συνδετικά με την επιλογή του brand

To  brand positioning 

γίνεται εύκολα κατανοητό 

και επικοινωνήσιμο στα 

ενδιαφερόμενα μέρη 

Οι συνειρμοί που κάνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

πρέπει να είναι ξεκάθαροι και με την απλή αναφορά του 

ονόματος της πόλης, πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τι 

συμβολίζει .



Η πόλη είναι εξ ορισμού πολυεπίπεδη και περιλαμβάνει διαφορετικές οντότητες όπου πρέπει να 

εφαρμοστούν συγκεκριμένες πολιτικές για τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και γι’ 

αυτό και η ανάπτυξη ενός brand που τη διαφοροποιεί από τις άλλες πόλεις είναι στρατηγικής 

σημασίας

Διαφοροποίηση

Προσανατολισμός στην Ανάπτυξη 

του City Branding



Προσανατολισμός στην Ανάπτυξη 

του City Branding

Διαφοροποίηση Στοχεύοντας σε διαφορετικές ομάδες όπως: 

Κάτοικοι Επισκέπτες
Εργαζόμενοι 

Το Branding της πόλης θα πρέπει να ασχολείται με το πως 

Επιχειρήσεις 

Ο Πολιτισμός 

και η Ιστορία 
Οι Υποδομές 

Το Τοπίο 

&

Το Περιβάλλον 

Οι ευκαιρίες που προσφέρονται

✓ εργασία, 

✓ εκπαίδευση, 

✓ τρόπο ζωής και

✓ επιχειρηματικές δραστηριότητες Μπορούν να συνδυαστούν σε μία ταυτότητα που θα είναι

✓ Αποδεκτή 

✓ Διαφοροποιημένη απο άλλες πόλεις Και θα περνάει το μήνυμα ότι η πόλη είναι ένα μέρος  στο οποίο οι 

άνθρωποι επιθυμούν να εργάζονται, να διαμένουν, να επισκέπτονται και 

να επενδύουν 

✓ Οι ομάδες- στόχοι θα πρέπει 

να ταυτίζουν το city brand με 

ξεχωριστά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα 



Εσωτερικός Προσανατολισμός στο 

City Branding 

Ο βαθμός κοινής αφομοίωσης των αξιών του city branding σ’ όλο τον 

οργανισμό- δημοτική αρχή μέσα από α) τη δέσμευση της ηγεσίας και 

της διεπιστημονικής ομάδας σχεδιασμού και β) συγκεκριμένες 

εσωτερικές  διαδικασίες που παρακινούν σε συμπεριφορές που 

υποστηρίζουν το city brand



Εσωτερικός Προσανατολισμός στο 

City Branding 

Δέσμευση Ηγεσίας – Ανώτατης 

Διοίκησης 

Ξεκάθαρη και συνεπής δέσμευση της ηγεσίας απέναντι στο brand της πόλης μέσα 

από τη διαρκή υποστήριξη της ανάπτυξης και διάχυσης των αξιών του brand με 

στόχο την αφοσίωση όλων των εργαζομένων απέναντι στο brand της πόλης και την 

ενθάρρυνση αντίστοιχων υποστηρικτικών συμπεριφορών 



Εσωτερικός Προσανατολισμός στο 

City Branding 

Θεωρεί τα ζητήματα που αφορούν 
το brand της πόλης ως υψηλής 

προτεραιότητας 

Συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια 
δημιουργίας και στήριξης του brand

της πόλης

Πρώτη από όλους πρέπει να δείχνει 
έμπρακτα την πίστη της στο brand

Μεταδίδει στους εργαζόμενους τον 
ενθουσιασμό για το brand της πόλης 

Η Ανώτατη Διοίκηση 



Εσωτερικός Προσανατολισμός στο 

City Branding 

Κοινές Αξίες του Brand της πόλης

Οι αξίες που αντιπροσωπεύει το brand πρέπει να είναι απολύτως σαφείς σ’ όλους τους εργαζόμενους 
και συνεργάτες της δημοτικής αρχής  

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υπερήφανοι για το brand της πόλης και να αισθάνονται ότι το 
μέλλον τους είναι συνδεδεμένο με αυτό του brand

Αποτελεσματική επικοινωνία του οράματος και του positioning του brand σ’ όλους τους εργαζόμενους και 

συνεργάτες της δημοτικής αρχής, ώστε να υπάρξει κοινή αφομοίωση των αξιών του brand της πόλης σ’

όλο τον οργανισμό και παρακίνηση των εργαζόμενων προς την κατάλληλη παροχή της υπόσχεσης του 

brand.



Εξωτερικός
Προσανατολισμός στο City 

Branding 

Προστασία 

Συνέπεια

Έλεγχος της 
Απόδοσης  



Εξωτερικός Προσανατολισμός στο

City Branding 

Συνέπεια του City Branding 

Συνεχής συντονισμός όλων των σχετικών ενεργειών με τρόπο που να εγγυάται την 

ομοιόμορφη παροχή των αξιών του brand της πόλης σ΄ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Μπορεί το brand της πόλης να ικανοποιεί τις διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων, 
επιχειρηματιών, επενδυτών, επισκεπτών, εργαζόμενων κλπ;

Πως μια πόλη μπορεί να αντιμετωπίσει ποικίλες και αντικρουόμενες προτιμήσεις, επιθυμίες και 
συμπεριφορές;

Το branding της πόλης θα πρέπει να εστιάζει στο διάλογο, την αντιπαράθεση και την αμφισβήτηση και να 
οδηγεί στη συνεργασία των κατοίκων και των εταίρων 

Οι κάτοικοι θα πρέπει να δρουν με βάση το συμμετοχικό πνεύμα ώστε η διαδικασία του branding να γίνει 
πιο αποτελεσματική 



Εξωτερικός Προσανατολισμός στο

City Branding 

Το μοντέλο του 4Rs των Aitken και Campelo εστιάζει στην κοινωνική διάσταση του branding και την 
ουσιαστική συμμετοχή των κατοίκων

Τα 4 R περιλαμβάνουν

✓ Τα Δικαιώματα (Rights)

✓ Τους Ρόλους (Roles)

✓ Τις Ευθύνες (Responsibilities)

✓ Τις Σχέσεις (Relationships)

Τα τέσσερα αυτά στοιχεία συνθέτουν την εμπειρία μιας πόλης και η μεταξύ τους σύνδεση 

δημιουργεί ένα δυναμικό, αυθεντικό και συλλογικό brand στο οποίο αποτυπώνονται η 

ταυτότητα, οι αξίες και η εικόνα της πόλης 



Απαιτείται μακροχρόνια υποστήριξη του Brand μέσα από συνεχείς 
επενδύσεις, εστίαση σε μακροπρόθεσμους στόχους και αποφυγή 
αποφάσεων που μπορεί να βλάψουν την εικόνα του brand της πόλης 

Πριν γίνει κάποια αλλαγή σε επίπεδο στρατηγικής της δημοτικής αρχής 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει 
στο brand της πόλης 

Εξωτερικός Προσανατολισμός στο

City Branding 

Προστασία του Brand



Εξωτερικός Προσανατολισμός στο

City Branding 

Έλεγχος της Απόδοσης 
του City Brand 

Περιοδικός έλεγχος της απόδοσης του brand της πόλης μέσα από έρευνες ώστε να εντοπιστούν τυχόν 
αποκλίσεις μεταξύ των αντιλήψεων της δημοτικής αρχής και των ενδιαφερόμενων ομάδων για την 
ταυτότητα, τις αξίες και την εικόνα της πόλης και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις 

Καταγραφή των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του brand της πόλης 

✓ Το City Branding έχει πετύχει τους στόχους του όταν οι 

κάτοικοι και οι οικονομικοί παράγοντες είναι ικανοποιημένοι 

με την κοινότητα τους και εκπληρώνονται οι προσδοκίες των 

επισκεπτών και των επενδυτών 



η επιτυχημένη διαχείριση του City Branding μπορεί να συμβάλλει :

✓ Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της πόλης με αποτέλεσμα τη θετική επίπτωση στις επενδύσεις, 

στους κατοίκους, στους επισκέπτες και στα τρέχοντα συμβάντα στην πόλη

✓ Σε υψηλότερες αποδόσεις σε επενδύσεις, ακίνητα, στις υποδομές και στις διάφορες εκδηλώσεις της 

πόλης 

Γενικά...



Ευχαριστώ πολύ 

για την προσοχή σας!


