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∆ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση 

τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 

 

Περίληψη 

O αθλητικός τουρισµός έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Σήµερα ένα από τα σηµαντικά 

αθλητικά γεγονότα που προσελκύει αθλητές και θεατές απ’ όλο τον κόσµο είναι ο 

διεθνής Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η 

ανάλυση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών και η διερεύνηση των χαρακτηριστικών 

του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε την υψηλή προτίµηση τουριστικού 

ρόλου/συµπεριφοράς, που συµµετείχαν ή/και παρακολούθησαν τον Κλασικό Μαραθώνιο 

της Αθήνας. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεµβρίου του 2012. 

Απαντήθηκαν 200 ερωτηµατολόγια από εγχώριους και ξένους αθλητικούς τουρίστες, 

που επισκέφτηκαν την Αθήνα µε σκοπό την παρακολούθηση ή την συµµετοχή, στον 

Κλασικό Μαραθώνιο ή τα 5/10χλµ. Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε στην ελληνική, αγγλική, 

γερµανική και γαλλική γλώσσα. Για την ανάλυση των αποτελεσµάτων, 

πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης ως προς 1 ανεξάρτητο παράγοντα (one-way 

Anova) και t-test. Από την ανάλυση των συµπεριφορών των αθλητικών τουριστών, 

παρουσιάστηκαν οκτώ τουριστικοί ρόλοι, ο αναζητητής, ο τουρίστας υπαίθριων 

δραστηριοτήτων, ο τουρίστας υψηλής κατηγορίας, ο ανθρωπολόγος-αρχαιολόγος, ο 

εραστής του ήλιου, ο αναζητητής δράσης, ο οργανωµένος µαζικός τουρίστας και ο 

ενεργητικός αθλητικός τουρίστας. Tα συµπεράσµατα της έρευνας θα βοηθήσουν στην 

εξέλιξη του αθλητικού τουρισµού, καθώς είναι σηµαντική η διερεύνηση και η ανάλυση 

των χαρακτηριστικών και των προτιµήσεων του αθλητικού τουρίστα, για την ανάπτυξη 

προϊόντων που θα τους ικανοποιήσουν καλύτερα. Επίσης, µέσω της σκιαγράφησης του 

προφίλ τους, θα βρεθούν τρόποι για την προώθηση των αθλητικοτουριστικών 

προϊόντων µε σκοπό την ανάπτυξη της κατανάλωσης τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: αθλητικός τουρισµός, τουριστικοί ρόλοι, µαραθώνιος. 
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∆ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση 

τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 

 

Εισαγωγή 

O τουρισµός είναι µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες του κόσµου, σχετίζεται µε 

πολλούς από τους κύριους τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας. Η αυξανόµενη 

διεθνοποίηση του, το άνοιγµα νέων τουριστικών προορισµών, ο µεγάλος βαθµός 

ωριµότητας των τουριστών και η αναζήτηση νέων δραστηριοτήτων αναψυχής, οδήγησαν  

στην διαφοροποίηση  της τουριστικής ζήτησης και στον κατακερµατισµό της τουριστικής 

αγοράς σε µεγάλο αριθµό εξειδικευµένων µορφών του (Βελισσάριος, 2000).  

Οι Standeven & DeKnop (1999) ως τουρισµό ορίζουν την προσωρινή µετακίνηση 

ανθρώπων πέρα από τον τόπο µόνιµης διαµονής τους η οποία συνεπάγεται εµπειρίες 

διαφορετικές από τις καθηµερινές. Οι περισσότεροι διεθνείς οργανισµοί ορίζουν ως 

ελάχιστο χρόνο παραµονής, ώστε να χαρακτηριστεί µία δραστηριότητα ως τουριστική, 

τις 24 ώρες, ενώ αναφέρουν ότι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η απόσταση που 

διένυσε από το σπίτι του/της και µιλούν για 100 χιλιόµετρα (Ηγουµενάκης, 1997). Για τον 

Huescar (2001), ο αθλητισµός και ο τουρισµός έχουν κοινούς στόχους όπως το χτίσιµο 

γεφυρών µεταξύ διαφορετικών πολιτισµών και τρόπων ζωής, την προώθηση-διατήρηση 

της ειρήνης, την ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων, την κινητοποίηση των νέων 

ανθρώπων και την παροχή διασκέδασης. Ο τουρισµός και ο αθλητισµός είναι στενά 

συνδεδεµένες έννοιες στη θεωρία αλλά και στην πράξη.  

Οι Gammon & Robinson (1998), διακρίνουν δυο άξονες διαχωρισµού της σχέσης 

αθλητισµού – τουρισµού και τους εκφράζουν µε τις έννοιες «αθλητικός τουρισµός» και 

«τουριστικός αθλητισµός». Παράλληλα δίνουν ένα «στενό» και έναν «ευρύ» ορισµό για 

κάθε κατηγορία. Στον αθλητικό τουρισµό, η αθλητική δραστηριότητα αποτελεί το κύριο 

κίνητρο της µετακίνησης, ενώ το τουριστικό στοιχείο παίζει το ρόλο της ενίσχυσης της 

συνολικής εµπειρίας. Στο στενό του ορισµό αφορά τα άτοµα που παρακολουθούν ή 

συµµετέχουν σε ένα ανταγωνιστικό αθλητικό γεγονός. Στον ευρύ του ορισµό, αφορά στα 

άτοµα που ταξιδεύουν για να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής.  Ο 

τουριστικός αθλητισµός περιλαµβάνει άτοµα που ταξιδεύουν και συµµετέχουν ενεργά ή 

παθητικά σε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Το ταξίδι σε αυτή την περίπτωση είναι το 

κύριο κίνητρο µετακίνησης. Στο στενό του ορισµό αφορά άτοµα που ταξιδεύουν και ο 

αθλητισµός λειτουργεί ως δευτερεύον κίνητρο της µετακίνησης. Στον ευρύ του ορισµό 
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αφορά άτοµα τα οποία συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες σε εντελώς τυχαία ή 

περιστασιακή βάση κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.  

Ο αθλητικός τουρισµός περιγράφεται από την Gibson (2006), ως ο τουρισµός που έχει 

βάση του την αναψυχή και αποµακρύνει τα άτοµα προσωρινά από τις τοπικές τους 

κοινότητες, είτε για να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες (ενεργητικός αθλητικός 

τουρισµός), είτε για να παρακολουθήσουν αθλητικά γεγονότα (παθητικός αθλητικός 

τουρισµός), είτε για να αναπολήσουν στιγµές σχετικές µε αθλητικά γεγονότα 

(νοσταλγικός αθλητικός τουρισµός). 

Ο αθλητικός τουρίστας χαρακτηρίζεται από τους Standeven και De Knop (1999) εκείνος 

που συµµετέχει τυχαία µε ενεργητική και παθητική ανάµειξη σε µία αθλητική 

δραστηριότητα, για εµπορικούς ή επαγγελµατικού λόγους, κατά την πραγµατοποίηση 

ταξιδιών αναψυχής µακριά από τον τόπο διαµονής και εργασίας. Στο πλαίσιο της 

παθητικής ανάµειξης σε µια αθλητική δραστηριότητα εντάσσεται, ο τυχαίος 

παρατηρητής, δηλαδή ο θεατής που παρακολουθεί το γεγονός χωρίς να το έχει 

προσχεδιάσει και ο συνειδητοποιηµένος παρατηρητής, δηλαδή ο παρατηρητής που 

σχεδιάζει το ταξίδι του µε βάση το αθλητικό γεγονός και που συµµετέχει παθητικά αλλά 

συµµετέχει σε βάθος. Στην ενεργητική µορφή εντάσσεται ο τουρίστας που επιλέγει 

αθλητικές δραστηριότητες διακοπών (οργανωµένες – ατοµικές) και διακοπές αθλητικής 

δραστηριότητας (διακοπές µονής ή πολλαπλής αθλητικής δραστηριότητας). 

Οι Gammon και Robinson (1998), αναφέρουν ότι στη ραγδαία ανάπτυξη του αθλητικού 

τουρισµού συνεπικουρεί η κατακόρυφη αύξηση της δηµοτικότητας των εθνικών και 

διεθνών αθλητικών γεγονότων. Κατανοήθηκε διεθνώς η αξία της ενασχόλησης µε την 

αθλητική δραστηριότητα ως µέσου προαγωγής της υγείας. Οι κρατικές αρχές κάθε 

χώρας άρχισαν να αντιλαµβάνονται τη σπουδαιότητα του αθλητισµού, ως µέσου 

σύσφιξης των σχέσεων των λαών και άσκησης εξωτερικής πολιτικής, καθώς και η 

ύπαρξη καλά οργανωµένης προσφοράς αθλητικών εκδηλώσεων παγκοσµίως.  

Ο αθλητικός τουρισµός είναι µια κερδοφόρα επιχείρηση πολλών δισεκατοµµυρίων, που 

προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλους ανεξαιρέτως τους παράγοντες που 

συµµετέχουν στην πραγµατοποίηση µεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων (Biddiscombe, 

2004). Ένα από τα πιο σηµαντικά γεγονότα αθλητικού τουρισµού είναι οι Μαραθώνιοι. 

Περισσότεροι από 700 Μαραθώνιοι οργανώνονται στο κόσµο κάθε χρόνο και 

περισσότερο από 5 εκατοµµύρια άνθρωποι συµµετέχουν σε αυτούς 

(www.aimsworldrunning.com). Η Ελληνική Οµοσπονδία Κλασικού Αθλητισµού (ΣΕΓΑΣ) 

διοργανώνει τα τελευταία 26 χρόνια, στις αρχές Νοεµβρίου, το διεθνή Κλασικό 
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Μαραθώνιο Αθηνών, ένα αθλητικό και τουριστικό γεγονός στο οποίο συµµετέχουν 

χιλιάδες δροµείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και θεατές απ’ όλο τον κόσµο 

(http://www.athensclassicmarathon.gr). 

Για την επιβίωση και την εξέλιξη του αθλητικού τουρισµού, σηµαντική είναι η διερεύνηση 

και η ανάλυση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών και της υψηλής προτίµησης 

τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς του αθλητικού τουρίστα, αφού αυτή η ανάλυση µπορεί 

να βοηθήσει στην κατανόηση των δυνητικών πελατών. Πρέπει να µελετηθεί ο τρόπος 

χειρισµού της εµπειρίας των τουριστών µε παράλληλο σεβασµό και διατήρηση της 

σπουδαιότητας της, διότι κάθε τουρίστας έχει τις δικές του ανάγκες για τουριστική 

εµπειρία (Foo, Mcguiggan & Yannakis, 2004).  

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση και η ανάλυση των 

χαρακτηριστικών του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε την υψηλή προτίµηση τουριστικού 

ρόλου/συµπεριφοράς και των δηµογραφικών χαρακτηριστικών τους, που συµµετείχαν 

ή/και παρακολούθησαν τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. 

 

Μεθοδολογία 

∆είγµα 

Στην έρευνα συµµετείχαν 200 αθλητικοί τουρίστες, αθλητές και θεατές, (n=200) που 

επισκέφθηκαν την Αθήνα µε σκοπό την παρακολούθηση ή τη συµµετοχή στον Κλασικό 

Μαραθώνιο ή τα 5/10χλµ. 

 

Όργανο µέτρησης   

Για τη διερεύνηση της τυπολογίας των Ελλήνων και ξένων τουριστών στην Αθήνα 

χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο “Tourist Roles Preference Scale” (TRPS) των 

Gibson και Yiannakis (2002), µεταφρασµένο και προσαρµοσµένο σε Έλληνες, 

Βρετανούς, Γάλλους και Γερµανούς τουρίστες από τους Υφαντίδου, Κώστα και 

Μιχαλοπούλου  (2007).  

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 94 µεταβλητές και χωρίζεται σε πέντε µέρη: α) τις 

δραστηριότητες του τουρίστα που αντανακλούν τα κίνητρά του (34 ερωτήσεις), β) τις 

δραστηριότητες που προσελκύουν τους αθλητικούς τουρίστες κατά τη διάρκεια των 

διακοπών ή µιας αθλητικής διοργάνωσης (28 ερωτήσεις), γ) τις σηµαντικές ψυχολογικές 

ανάγκες (22 ερωτήσεις), δ) τα δηµογραφικά και προσωπικά στοιχεία (7 ερωτήσεις) και ε) 

λόγο - πρόθεση επιλογής της Αθήνας για τουρισµό και µέσο ενηµέρωσης τους (3 

ερωτήσεις). 
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Αναλυτικότερα στο πρώτο µέρος χρησιµοποιήθηκε η πενταβάθµια κλίµακα Likert, 5 

(πάντα µου αρέσει) έως το 1 (ποτέ δε µου αρέσει), στο δεύτερο µέρος χρησιµοποιήθηκε 

η πενταβάθµια κλίµακα Likert, 5 (πάρα πολύ) έως το 1 (καθόλου), στο τρίτο µέρος 

χρησιµοποιήθηκε η πενταβάθµια κλίµακα Likert, 5 (ικανοποιηµένος/η) έως το 1 (µη 

ικανοποιηµένος/η), στο τέταρτο µέρος χρησιµοποιήθηκε 7 κλειστές ερωτήσεις. Στο 

πέµπτο µέρος εξετάστηκε ο λόγος επίσκεψης της Αθήνας χρησιµοποιώντας 1 κλειστή 

ερώτηση, η πρόθεση επισκεψιµότητας της Αθήνας στο µέλλον χρησιµοποιώντας 1 

ερώτηση πενταβάθµια κλίµακα Likert, 5 (ναι) έως το 1 (όχι) και τον τρόπο ενηµέρωσης 

τους για την Αθήνα και τον Κλασικό Μαραθώνιο, χρησιµοποιώντας 1 κλειστή ερώτηση 

 

∆ιαδικασία Μέτρησης 

Τα δεδοµένα του ερωτηµατολογίου συγκεντρώθηκαν στον Κλασικό Μαραθώνιο της 

Αθήνας στις 11 Νοεµβρίου 2012. Μοιράστηκαν 200 ερωτηµατολόγια σε αθλητές και 

θεατές του Μαραθωνίου της Αθήνας, οι οποίοι κατοικούν εκτός Αττικής. Η συλλογή των 

ερωτηµατολογίων για τους αθλητές, διεξάχθηκε στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου 

κατά τις ηµέρες που παραλάµβαναν τα νούµερα συµµετοχής τους. Για τους θεατές 

διεξάχθηκε κατά την διάρκεια παρακολούθησης των αγώνων.  Οι τουρίστες 

ενηµερώθηκαν για το είδος της έρευνας και αποφάσιζαν εάν θέλουν να συµµετέχουν. 

Έπειτα δινόταν το ερωτηµατολόγιο για συµπλήρωση. Επίσης το ερωτηµατολόγιο 

µετατράπηκε σε ηλεκτρονική µορφή, δηµοσιεύθηκε σε sites, forum και groups µαζί µε τις 

οριοθετήσεις της έρευνας και µε χρονικό περιθώριο απάντησης µέχρι την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του Μαραθωνίου. 

 

Αποτελέσµατα 

Η µέθοδος της ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκε για τις 34 ερωτήσεις που αντανακλούν 

την υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς, ήταν η ανάλυση διακύµανσης 

ως προς 1 ανεξάρτητο παράγοντα (one-way Anova). Από την ανάλυση και των 

συµπεριφορών των αθλητικών τουριστών, παρουσιάστηκαν οκτώ τουριστικοί ρόλοι, ο 

αναζητητής (28%), ο τουρίστας υπαίθριων δραστηριοτήτων (50,5%), ο τουρίστας 

υψηλής κατηγορίας (7,5%), ο ανθρωπολόγος-αρχαιολόγος (72,5%), ο εραστής του ήλιου 

(82%), ο αναζητητής δράσης (42%), ο οργανωµένος µαζικός τουρίστας (22,5%) και ο 

ενεργητικός αθλητικός τουρίστας (32,5%).  

Από την ανάλυση διακύµανσης ως προς τον ανεξάρτητο παράγοντα «ηλικία», σε σχέση 

µε τους οκτώ παράγοντες προτίµησης τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς προέκυψε ότι 
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στον παράγοντα «Αναζητητής ∆ράσης» υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µε 

F(3,196)=(6,24), p<0.05, µε την ηλικιακή κατηγορία 17-39 να εµφανίζει µεγαλύτερο µέσο 

όρο (Μ.Ο.=3,12 ) από την ηλικιακή κατηγορία 40-59 (Μ.Ο.=2,70) και την ηλικιακή 

κατηγορία 60+ (Μ.Ο.=1,91).  

Από την ανάλυση διακύµανσης ως προς τον ανεξάρτητο παράγοντα «χώρα µόνιµης 

κατοικίας» σε σχέση µε τους οκτώ παράγοντες προτίµησης τουριστικού 

ρόλου/συµπεριφοράς προέκυψε ότι στον παράγοντα «Εραστής του Ηλίου» σε σχέση µε 

τις χώρες µόνιµης κατοικίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µε 

F(5,194)=(4,38), p<0.05 µε τις χώρες της Νότιας Ευρώπης να  εµφανίζουν µεγαλύτερο 

µέσο όρο (Μ.Ο.=3,86) σε σχέση µε την Αµερική (Μ.Ο.=3,27). Επίσης στατιστικά 

σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε στον παράγοντα «Αναζητητή ∆ράσης» µε 

F(5,194)=(1,82), p<0.05 µε την Νότια Ευρώπη να εµφανίζει µεγαλύτερο µέσο όρο 

(Μ.Ο.=3,14) από την Αµερική (Μ.Ο.=2,07), και την Βόρεια Ευρώπη (Μ.Ο.=2,74). 

Από την ανάλυση διακύµανσης ως προς τον ανεξάρτητο παράγοντα, «οικογενειακή 

κατάσταση» σε σχέση µε τους οκτώ παράγοντες προτίµησης τουριστικού 

ρόλου/συµπεριφοράς προέκυψε ότι στον παράγοντα «Εραστής του Ήλιου» 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µε F(3,196)=(3,65), p>0.05 µε 

όσους συγκατοικούν να εµφανίζουν µεγαλύτερο µέσο όρο (Μ.Ο.=3,99) από τους 

παντρεµένους (Μ.Ο.=3,55). Επίσης στατιστικά σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε στον 

παράγοντα «Αναζητητή ∆ράσης» µε F(3,196)=(5,27), p<0.05 µε τους ανύπαντρους να 

εµφανίζουν µεγαλύτερο µέσο όρο (Μ.Ο.=3,21) σε σχέση µε τους παντρεµένους 

(Μ.Ο.=2,78) και τους χωρισµένους (Μ.Ο.=2,49). Τέλος παρατηρήθηκε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στον παράγοντα «Οργανωµένος Μαζικός Τουρίστας» µε 

F(3,196)=(5,66), p<0.05, µε όσους είναι χωρισµένοι (Μ.Ο.=2,93) να εµφανίζουν µεγαλύτερο 

µέσο όρο από όσους συγκατοικούν (Μ.Ο.=1,92), τους παντρεµένους (Μ.Ο.=2,45) και 

τους ανύπαντρους (Μ.Ο.=2,55). 

 Με τη χρησιµοποίηση της στατιστικής ανάλυσης διακύµανσης για ανεξάρτητες 

µετρήσεις ως προς το φύλο σε σχέση µε την προτίµηση τουριστικού ρόλου 

διαπιστώθηκε ότι στον παράγοντα «Τουρίστας Υπαίθριας ∆ραστηριότητας» 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µε t(198)=(2,38), p<0.05, µε 

τους άνδρες να εµφανίζουν υψηλότερο µέσο όρο διακύµανσης (Μ.Ο. = 3,24) από τις 

γυναίκες (Μ.Ο. = 2,91), όπως και στον παράγοντα Ενεργητικός Αθλητικός Τουρίστας 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µε t(198)=(2,380), p<0.05, µε 
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τους άνδρες να εµφανίζουν υψηλότερο µέσο όρο διακύµανσης (Μ.Ο. = 2,87) από τις 

γυναίκες (Μ.Ο. = 2,50). 

Από την στατιστική ανάλυση t-test προέκυψε ότι οι αθλητικοί τουρίστες που συµµετείχαν 

ή παρακολούθησαν τον κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ήταν σε µεγαλύτερο ποσοστό 

άνδρες (67,5%), απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ (39%), πλήρης επαγγελµατικής απασχόλησης 

(77,5%), ηλικίας 17-39 (66,5%), µε ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα κάτω από 

20,000€, άγαµοι (41%), και κατοικούσαν στην Ελλάδα (66%). 

  

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 

Από τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης παρατηρείται ότι ο αθλητικός 

τουρίστας παρουσιάζει κι άλλες συµπεριφορές κατά την επίσκεψη του σε ένα µέρος, 

γεγονός που φανερώνεται από τα ποσοστά που παρουσίασαν. Πρέπει να δοθεί έµφαση 

στο µάρκετινγκ των αθλητικών προορισµών/γεγονότων, το οποίο να καλύπτει αυτές τις 

συµπεριφορές ώστε να οδηγήσει τους τουρίστες αυτούς στην κατανάλωση/επιλογή. 

Από την ανάλυση t-test παρατηρήθηκε ότι το δείγµα αποτελούταν κατά 67,5% από 

άνδρες (ν=135)  και 32,5% από γυναίκες (ν=65). Επίσης από τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης διακύµανσης των οκτώ παράγοντες προτίµησης τουριστικού 

ρόλου/συµπεριφοράς προέκυψε ότι στον παράγοντα «Αναζητητή ∆ράσης» η ηλικιακή 

κατηγορία 40-59, οι µόνιµοι κάτοικοι Αµερικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως επίσης οι 

έγγαµου και οι χωρισµένοι, εµφανίζουν χαµηλότερο µέσο όρο διακύµανσης. Τα 

παραπάνω φανερώνουν ότι πρέπει να δοθεί έµφαση στην προσέλκυση αυτών των 

οµάδων σε αυτά τα δρώµενα. 

Προτείνεται να εκπονούνται συχνά έρευνες για τη διερεύνηση του προφίλ και των 

αναγκών των αθλητικών τουριστών, καθώς θα οδηγήσει σε νέες προτάσεις και τεχνικές 

µάρκετινγκ για την προσέγγιση αυτών των οµάδων-πληθυσµού. Επίσης θα  βοηθήσει 

στο σχεδιασµό των κατάλληλων τουριστικών πακέτων και θα συµβάλει στην επιτυχή 

προώθηση των αθλητικών γεγονότων στο µέλλον.  
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