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1. Εισαγωγή 
 
 
Σύµφωνα µε το Cultural Entrepreneurship News, «Οι Πολιτιστικοί Επιχειρηµατίες είναι 
φορείς πολιτισµικής αλλαγής και πολυµήχανοι οραµατιστές που οργανώνουν πολιτιστικό, 
οικονοµικό, κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, για να δηµιουργήσουν έσοδα από µια 
πολιτιστική δραστηριότητα. Οι καινοτόµες λύσεις τους οδηγούν σε οικονοµικά βιώσιµες 
πολιτιστικές επιχειρήσεις που ενισχύουν τα προς το ζην και δηµιουργούν πολιτιστική αξία 
και πλούτο τόσο για τους δηµιουργικούς παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές 
πολιτιστικών υπηρεσιών και προϊόντων». 
 
Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα DIGITALROUTES@CULTURE στοχεύει να ανοίξει νέους δρόµους 
στην απασχόληση για νέους και εργαζόµενους σε νέους, παρέχοντας την ευκαιρία να 
αποκτήσουν µια σειρά επιχειρηµατικών ικανοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων κοινωνικών, 
ψηφιακών και πράσινων (Bacigalupo et al., 2016). Οι συµµετέχοντες σε αυτό το έργο 
γίνονται έτσι πολιτιστικοί επιχειρηµατίες στις περιοχές τους και µπορούν να δηµιουργήσουν 
το DIGITALROUTES@CULTURE ENTREPRENEURS NETWORK. 
 
Αυτό το έγγραφο διερευνά οδηγίες βήµα προς βήµα για τη δηµιουργία και την εφαρµογή 
µιας ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΡΑΣΕΩΝ, η οποία θα 
βοηθήσει στην προώθηση της ιδέας της πολιτιστικής επιχειρηµατικότητας στις χώρες της 
κοινοπραξίας εταίρων. Επιπλέον, η εκστρατεία θα διαδώσει την ευαισθητοποίηση σχετικά 
µε τα νοητικά αποτελέσµατα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου (π.χ. 
διαδικτυακή πλατφόρµα µάθησης για πολιτιστικούς επιχειρηµατίες, οδηγούς 
DIGITALROUTES@CULTURE, αφίσες ή υλικό µέσων κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.). Ο 
φάκελος που διανεµήθηκε µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη στον 
τοµέα του πολιτιστικού τουρισµού, στους εκπροσώπους τοπικών ή περιφερειακών αρχών, 
στις επιχειρήσεις ή στους τοπικούς ακτιβιστές που συνεργάζονται µε την πολιτιστική 
κληρονοµιά. 

2. Εκστρατεία Μάρκετινγκ 
 
Το µάρκετινγκ είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση γύρω από το θέµα 
της πολιτιστικής επιχειρηµατικότητας. Για να ξεκινήσετε µε αυτό, προτείνουµε την 
ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης Μάρκετινγκ. Αυτό που σηµαίνει είναι να βάλεις τους 
στόχους, τις στρατηγικές και άλλα σχέδια γραπτώς, τα οποία θα βοηθήσουν στην 
παρακολούθηση και τη µέτρηση της προόδου κατά την εκτέλεση εκστρατειών µάρκετινγκ. 

 
Βασικά στοιχεία ενός σχεδίου δράσης µάρκετινγκ: 
 

• Στόχοι: Η καταγραφή βασικών στόχων θα βοηθήσει τα µέλη της οµάδας ή τα 
ενδιαφερόµενα µέρη να κατανοήσουν τι προσπαθείτε να επιτύχετε. 

• Επιλεγµένοι δείκτες απόδοσης: Επιλέξτε µερικούς βασικούς δείκτες απόδοσης 
(KPI), οι οποίοι θα είναι οι µετρήσεις σας που θα σας βοηθήσουν να µετρήσετε την 
αποτελεσµατικότητα της καµπάνιας µάρκετινγκ και του σχεδίου δράσης. 
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• Χρονοδιάγραµµα καµπάνιας: Αυτό θα περιλαµβάνει µια επιλεγµένη περίοδο για 
την προετοιµασία, την εκτέλεση και την αξιολόγηση της διάρκειας της καµπάνιας 
του έργου. 

• Προϊόντα: Να είστε συγκεκριµένοι σχετικά µε το τι προωθείτε, είτε πρόκειται για 
µια νέα ξενάγηση, έναν οδηγό ή µια τοποθεσία πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Δήλωση αποστολής: Συµπεριλάβετε µια σύντοµη περιγραφή του γιατί κάνετε αυτό 
που κάνετε στον τοµέα της πολιτιστικής επιχειρηµατικότητας για να διατηρήσετε το 
σχέδιο δράσης µάρκετινγκ σε ευθυγράµµιση µε την αποστολή σας. 

• Αγορά-στόχος: Δηµιουργήστε µια περσόνα που θα εκπροσωπεί τον πελάτη-στόχο 
σας, στον οποίο θα θέλατε να απευθυνθείτε το περιεχόµενο. 

• Προϋπολογισµός µάρκετινγκ: Ο προϋπολογισµός µάρκετινγκ θα επηρεάσει το τι 
µπορείτε να εκτελέσετε, εποµένως είναι σηµαντικό να τον συµπεριλάβετε στο σχέδιο 
δράσης µάρκετινγκ. 
 

Αφού ληφθούν υπόψη τα βασικά στοιχεία του σχεδίου δράσης µάρκετινγκ, µπορείτε να 
προχωρήσετε σε µια λίστα υποχρεώσεων, όπου µπορείτε να προσδιορίσετε τα καθήκοντα 
και τις ευθύνες για την υλοποίηση µιας καµπάνιας µάρκετινγκ. 
 
Θυµηθείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο, καθώς για αυτό δηµιουργήσατε ένα σχέδιο 
δράσης. 

Εικόνα 1. Πρότυπο σχεδίου δράσης μάρκετινγκ. DIGITALROUTES@CULTURE. 
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Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πρότυπο DIGITALROUTES@CULTURE (Εικόνα 1, 
σύνδεσµος) για να ξεκινήσετε µε το Σχέδιο Δράσης Μάρκετινγκ. 
 
Σε αυτό το έργο, η κοινοπραξία των εταίρων συµπλήρωσε επίσης το αναπτυγµένο Σχέδιο 
Δράσης Μάρκετινγκ και εντόπισε τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή του. Το υλικό 
βρίσκεται κάτω από τον υπερσύνδεσµο. 

 
Με βάση το σχέδιο δράσης μάρκετινγκ DIGITAL ROUTES@CULTURE, έχουμε σχεδιάσει 
μια εκστρατεία διάδοσης πολλαπλών επιπέδων και πολλαπλών δράσεων σε μια σειρά από 
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα μιλήσει σε νέους και πολιτιστικούς 
επιχειρηματίες, που εργάζονται σε/με την πολιτιστική κληρονομιά, για την 
ευαισθητοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συγκεκριμένες περιοχές της Ευρώπης 
και την προώθηση της ιδέας του έργου. 
 
Για την εξυπηρέτηση διαφορετικών στόχων, που προσδιορίζονται στο Σχέδιο Δράσης 
Μάρκετινγκ, η καµπάνια ενσωµατώνει διάφορες εξατοµικευµένες ενέργειες, βασισµένες στα 
πνευµατικά αποτελέσµατα του έργου 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΣΤΟΧΟΣ 

 
ΔΡΑΣΗ  1: 

“  #MYROOTSAREDIGITALROUTES ” 

 
18.-22.04.2022, 
συνδεδεµένη µε την 
Παγκόσµια Ηµέρα 
Μνηµείων και 

Τοποθεσιών 2022 

Προωθήστε οδηγούς και 
πλατφόρµα µε τις 
διαδροµές µέσα  

DIGITALROUTES@CULT
URE AUGMENTED 
REALITY BROWSER 
PLATFORM 

 
ΔΡΑΣΗ  2: 

“  #FROMATODIGITALROUTES ” 

Πιλοτική φάση 
(Νοέµβριος-

Δεκέµβριος 2022) 

 
Προώθηση διαδικτυακών 
µαθηµάτων/ενοτήτων για 
την πολιτιστική 
επιχειρηµατικότητα 
DIGITALROUTES@CULT
URE OPEN WEB 
PLATFORM 

 
ΔΡΑΣΗ  3:  

“ #ITAKEDIGITALROUTES ” 

Πιλοτική Φάση + 
12.-18.09.2022, 
συνδεδεµένη µε τις 
Ευρωπαϊκές Ηµέρες 
Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς, θέµα 
«Αειφόρος 
Κληρονοµιά» 

 
Δηµιουργήστε, 
διατηρήστε και αναπτύξτε 
µια κοινότητα χρηστών 
Digital Routes στο 
διαδίκτυο 
DIGITALROUTES@CULT
URE ENTREPRENEURS 
NETWORK. 

 

3. Περιεχόµενο 
 
Το περιεχόµενο είναι ο βασιλιάς. Για να εφαρµόσετε το σχέδιο δράσης µάρκετινγκ, θα 
χρειαστεί να έχετε υλικό δηµοσίων σχέσεων (PR) που ξεχωρίζει. Αυτό περιλαµβάνει αφίσες, 
πανό, βίντεο, πρότυπα κοινωνικών µέσων κ.λπ. 
 
Ένα συναρπαστικό TEDtalk που έγινε από την Dao Nguen µε τίτλο «Τι κάνει κάτι να γίνει 
viral;», όπου εξηγεί την ιδέα της Πολιτιστικής Χαρτογραφίας, µπορεί να βοηθήσει ώστε να 
κατανοήσουµε ποιο περιεχόµενο γίνεται δηµοφιλές. 
 
Για τους σκοπούς της προώθησης της πολιτιστικής επιχειρηµατικότητας, η κοινοπραξία 
εταίρων δηµιούργησε έναν φάκελο (Εικόνα 2) µε το σχετικό υλικό, επεξεργάσιµο πρότυπο 
Canva, καθώς και Οδηγό σχεδίασης για µελλοντικές εργασίες. 
 

Εικόνα 2. Παραδείγματα διαφημιστικού υλικού από τον φάκελο DIGITALROUTES@CULTURE. 
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Επιπλέον, για τη συγκεκριµένη δράση καµπάνιας έχουµε αρκετά προκατασκευασµένα 
Instagram Stories, τα οποία είναι διαθέσιµα για τους συνεργάτες. 
 

 

 

Εικόνα 3. Παραδείγματα ιστοριών Instagram για την καμπάνια. 

4. Κανάλια 
 
 
Να είστε εκεί που βρίσκονται οι νέοι επιχειρηµατίες 
Σύµφωνα µε το Sprout Social, οι ηλικίες 25–34 ετών είναι το µεγαλύτερο δηµογραφικό 
(31,5%) των χρηστών του Facebook, ακολουθούµενες από τις ηλικίες 18-24 (2,6%). 
 
Ωστόσο, χρειάζεστε το κατάλληλο µέρος για να δηµοσιεύσετε το υλικό της καµπάνιας σας, 
στο Facebook αυτό θα µπορούσε να είναι: 
 

• Τοπικές οµάδες για πολιτιστικούς χώρους ή χώρους καταφυγής, όπου οι χρήστες 
µοιράζονται τις δικές τους εµπειρίες. 

• Οµάδες Erasmus+ της περιοχής ή της πόλης σας/ESC/πρώην εθελοντές (πολλοί 
παρόντες ή πρώην συµµετέχοντες στο Erasmus+ που κάνουν παρέα εκεί, 
αναζητώντας κάτι νέο που θα µπορούσατε να ανακαλύψετε και να εξερευνήσετε). 

• Οµάδες οµογενών (νέοι µε µεταναστευτικό υπόβαθρο µπορεί να ενδιαφέρονται για 
πολιτιστικές δραστηριότητες για τον εαυτό τους ή ακόµα και για τα παιδιά/τα 
αδέρφια τους). 

• Πανεπιστηµιακές οµάδες στο Διαδίκτυο (µπορείτε ακόµα να ψαρέψετε για µερικούς 
φοιτητές στο Facebook, ειδικά για την ολοκλήρωση αγγλόφωνων κοµµατιών, 
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µεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές κοινότητες δικτύωσης είναι ιδιαίτερα ενεργές 
εκεί). 

• Οµάδες Give-Aways (καθώς µπορείτε να «χαρίσετε» µια συµβουλή για µια 
καταπληκτική πολιτιστική διαδροµή που ακολουθήσατε για τους νέους· οι µαµάδες 
και οι µπαµπάδες σε αυτές τις οµάδες µπορεί να ενδιαφέρονται αρκετά). 

 
Εκεί που κρύβεται η καινοτοµία 
 
Τα δοκίµασες όλα; Τι θα λέγατε να ερευνήσετε κάποιες άλλες εφαρµογές που 
χρησιµοποιούνται τοπικά; Για παράδειγµα, η εφαρµογή Nebenan µε έδρα το Βερολίνο 
ειδοποιεί τους γείτονες για το τι συµβαίνει το τρίµηνο. Μια προσφορά ψηφιακής διαδροµής 
θα µπορούσε να είναι µια µοναδική προσφορά αυτής της πλατφόρµας. 
 
Ένα πολύ νεότερο κοινό θα ακούει επίσης εφαρµογές υπερτοπικής κοινότητας. Ένα από 
αυτά είναι το Jodel, όπου µπορείτε να δηµοσιεύσετε ένα σύντοµο µήνυµα για το τι 
σχεδιάζετε και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση θα απαντήσουν είτε το 
βρίσκουν ενδιαφέρον, είτε χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες είτε προτείνουν κάτι 
άλλο. Όσο περισσότερες επισηµάνσεις "µου αρέσει" το µήνυµά σας, τόσο πιο πολύ θα 
ταξιδεύει το "Jodel" σας και στο τέλος µπορεί να εµφανιστεί ακόµη και στον πίνακα ελέγχου 
κάποιου σε άλλη χώρα. 
 
Ωστόσο, µε τον κανόνα Erasmus+ να λαµβάνει υπόψη τους νέους µέχρι τα 30, τα 
στατιστικά δεδοµένα δείχνουν ότι το παλαιότερο και ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο µπορεί να 
µην είναι το καλύτερο µέρος αν ψάχνετε για άτοµα κάτω των 20 ετών. 
 
Πού να ψάξω τότε; Ως ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα παγκοσµίως, το Instagram 
είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές στους εφήβους. Από τον Ιανουάριο του 2022, το 30,1% των 
ατόµων ηλικίας 18 έως 24 ετών χρησιµοποιούν το Instagram και ακολουθούν οι 25-34 
ετών (31,5%). Αξίζει να αναφερθεί και το TikTok, καθώς κερδίζει 8 νέους χρήστες κάθε 
δευτερόλεπτο (σύµφωνα µε το Hootsuite). 
 
 

 
Εικόνα 4. Σελίδα Instagram @digitalroutes [Πρόσβαση 07.04.2022] 
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Για τα µέσα των ενεργειών της καµπάνιας, η συνεργαζόµενη κοινοπραξία έχει δηµιουργήσει 
ένα προφίλ στο Instagram, εκτός από το υπάρχον Facebook, για χρήση κατά τη διάρκεια 
της καµπάνιας. 

5. Γλώσσα & Hashtags 
 

Τα hashtags στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικά στο Instagram, µπορούν 
να κάνουν ή να χαλάσουν τη στρατηγική µάρκετινγκ σας. Εάν χρησιµοποιηθεί 
σωστά, το υλικό σας θα προβληθεί από περισσότερα άτοµα που είναι πιθανό να 
ενδιαφέρονται για αυτό που προσφέρετε. Περισσότερα για τη µαγεία των hashtag 
διαβάστε στο άρθρο του Hootsuite "Instagram Hashtags 2022: The Ultimate 
Guide". 

Κάθε ενέργεια της καµπάνιας θα έχει ένα ειδικό hashtag, το οποίο θα διακρίνεται 
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και µπορεί να βοηθήσει στη µέτρηση της 
αφοσίωσης και της αλληλεπίδρασης από τους χρήστες: 

ΔΡΑΣΗ 1: #MYROOTSAREDIGITALROUTES 

ΔΡΑΣΗ 2: #FROMATODIGITALROUTES 

ΔΡΑΣΗ 3: #ITAKEDIGITALROUTES. 

 

Τα hashtags θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από ολόκληρη την κοινοπραξία κατά την 
ανάρτηση σχετικά µε το έργο, πέραν από το γενικό hashtag – #DigitalRoutes. 

6. Ηλεκτρονικό εµπόριο 
 
Το έργο DIGITALROUTES@CULTURE προβλέπει την αξιοποίηση των αναπτυγµένων 
ηλεκτρονικών ενοτήτων ως προϊόντα ηλεκτρονικού εµπορίου, δηλαδή η ύπαρξη της 
λειτουργίας «Καλάθι αγορών» στην ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρµα. Περισσότερα για αυτό 
το θέµα στο IO4 – Toolkit για την υλοποίηση του προγράµµατος. 



 

 
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δηµοσίευσης δεν συνιστά έγκριση 
του περιεχοµένου, το οποίο αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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