
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
προσ ενημέρωςη ςασ δείτε παρακάτω την επιςτολή του ΣΕΔΕΑ προσ το αίτημα του Ελληνικού Οργανιςμού 
Τουριςμού (Ε.Ο.Τ.) 
 
Με εκτίμηςη, 
Από τη Γραμματεία 
 

 
Υπερείδου 7, 105 58 Ακινα 
t. 2103318065, f. 2103213570 
e: sedea@ath.forthnet.gr , WS: www.sedea.gr 
 
 
 
From: SEDEA [mailto:sedea@ath.forthnet.gr]  

Sent: Friday, March 17, 2017 2:53 PM 

To: 'ΛΙΒΑΝΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ' 
Subject: RE: ΑΙΣΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΓΗΓΙΩΝ 

 
Αξιότιμη κυρία Λιβάνη, 
 
Αναφερόμενοι ςτην από 2/3/2017 επιςτολή ςασ με την οποία αιτείςτε την ςυνδρομή του ΣΕΔΕΑ ςε ςχέςη με 
«Ποιοτική Έρευνα Αγοράσ των τουριςτικών τάςεων ςτουσ Διαμορφωτέσ Γνώμησ (Opinion Leaders) των 
παραδοςιακών τουριςτικών αγορών» που θέλει να διενεργήςει ο οργανιςμόσ ςασ, ςασ ενημερώνουμε ότι θα 
προωθήςουμε το αίτημα ςασ ςτα μέλη του ΣΕΔΕΑ προκειμένου να εκδηλώςουν ςχετικό ενδιαφέρον.  
 
Επιςυνάπτεται η λίςτα των μελών του Συλλόγου.  
 
Για ό,τι άλλο χρειαςτείτε είμαςτε ςτη διάθεςή ςασ. 
 
Με εκτίμηςη, 
Από τη Γραμματεία 
 
 

 
Υπερείδου 7, 105 58 Ακινα 
t. 2103318065, f. 2103213570 
e: sedea@ath.forthnet.gr , WS: www.sedea.gr 
 
 
 
From: ΛΙΒΑΝΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ [mailto:livani_k@gnto.gr]  
Sent: Thursday, March 02, 2017 12:07 PM 

To: sedea@ath.forthnet.gr 

Subject: ΑΙΣΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΓΗΓΙΩΝ 

 

Αξιότιμοι/εσ, 
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            Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (Ε.Ο.Τ.) πρόκειται να προχωριςει ςτθν ανάκεςθ διενζργειασ 
Ποιοτικισ Ζρευνασ Αγοράσ των τουριςτικϊν τάςεων ςτουσ Διαμορφωτζσ Γνϊμθσ (Opinion Leaders) των 
παραδοςιακϊν τουριςτικϊν αγορϊν με ςκοπό τθν απόκτθςθ ενόσ εργαλείου το οποίο μαηί με άλλα κα 
χρθςιμοποιθκεί ςτθ λιψθ ςτρατθγικϊν αποφάςεων ςε ςχζςθ με τθν ενδυνάμωςθ και προϊκθςθ 
ςυγκεκριμζνων μορφϊν  τουριςμοφ . Αρμόδιο για τθν οργάνωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ (ςφνταξθ 
προδιαγραφϊν, επιλογι ομάδων ςτισ οποίεσ κα διενεργθκεί θ ζρευνα, χρονικοφ πλαιςίου, κόςτουσ κλπ) 
είναι το τμιμα Ζρευνασ Αγοράσ τθσ Δ/νςθσ Ζρευνασ Αγοράσ και Διαφιμιςθσ του ΕΟΤ.  
            Λαμβάνοντασ υπ' όψθ τθν μικρι εμπειρία του τμιματόσ μασ ςτθ διενζργεια ερευνϊν κακϊσ και τθν 
ανάγκθ για τον κακοριςμό των προδιαγραφϊν του ςυγκεκριμζνου ζργου με όςο τον δυνατόν 
περιςςότερθ ορκότθτα, ςαφινεια, και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ μασ, κα κζλαμε να ςασ 
παρακαλζςουμε, εάν είναι εφικτό, για τθ ςυνδρομι ςασ ςε αυτό με τθν παροχι κάποιων ςυμβουλϊν-
οδθγιϊν. Συγκεκριμζνα κα κζλαμε να παρακαλζςουμε για τον προγραμματιςμό μίασ ςυνάντθςθσ ςτθν 
οποία κα υπάρξει θ δυνατότθτα ςυηιτθςθσ όλων των παραπάνω. 
 
Ευχαριςτοφμε πολφ εκ των προτζρων 
Με τιμι, 
 
ΛΙΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

Δ/ΝΗ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
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KATERINA LIVANI 

HEAD OF MARKET  RESEARCH DEPARTMENT 

DIRECTORATE OF MARKET RESEARCH AND ADVERTISING 
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION 

An. Tsoha 7 str. Ambelokipi, Athens 

P.C.  11521 
Tel. 210 8707838 

email:  livani_k@gnto.gr 
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