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Προώθηση τουρισμού στην Ελλάδα από το Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ – Προβολή
επεισοδίου αυστραλιανής ταξιδιωτικής εκπομπής «Travel Guides» με θέμα την Ελλάδα
Με επεισόδιο αφιερωμένο στην Ελλάδα έκανε τηλεοπτική πρεμιέρα στο αυστραλιανό δίκτυο
Nine Network, στις 28 Απριλίου τ.ε., ο τέταρτος κύκλος της ταξιδιωτικής σειράς υψηλής
τηλεθέασης «Travel Guides», καθιστώντας την Ελλάδα τον πρώτο διεθνή προορισμό που
παρουσιάστηκε από την εν λόγω σειρά μετά από την εκδήλωση της πανδημίας στην Αυστραλία.
Αρχικά, ο τέταρτος κύκλος της σειράς είχε προγραμματιστεί να προβληθεί τον Απρίλιο του
2020, αλλά το δίκτυο Nine Network αποφάσισε, λόγω πανδημίας, την αναβολή του. Η
ανακοίνωση του νέου κύκλου, η οποία σηματοδότησε την επιστροφή στους διεθνείς
προορισμούς, αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλη διαφημιστικής καμπάνιας του τηλεοπτικού
δικτύου.
Η σειρά Travel Guides παρακολουθεί ομάδες ταξιδιωτών με διαφορετικά ταξιδιωτικά προφίλ
που επισκέπτονται τον ίδιο προορισμό και κατόπιν αξιολογούν την εμπειρία τους με άριστα τα
πέντε αστέρια. Το ελληνικό επεισόδιο παρουσίαζε πολύ θελκτικές εικόνες της Ελλάδας και όλοι
οι ταξιδιώτες ήταν εμφανώς ενθουσιασμένοι με τα τοπία, τους χώρους, το φαγητό, την
αλληλεπίδραση με τους Έλληνες και τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που τους
προσφέρθηκαν. Αυτό αποτυπώθηκε και στην ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία του προορισμού,
καθώς οι τρεις από τις πέντε ομάδες ταξιδιωτών βαθμολόγησαν την εμπειρία με άριστα (πέντε
αστέρια).
Το επεισόδιο προβλήθηκε σε χρόνο prime time (Τετάρτη 28 Απριλίου στις 19:30) και, σύμφωνα
με τα στοιχεία θεαματικότητας που μας παρείχε το δίκτυο Nine Network, κατέκτησε την κορυφή
της τηλεθέασης σε παναυστραλιανό επίπεδο κατά τον χρόνο προβολής του, με μέγιστη
τηλεθέαση 1.237.000 τηλεθεατές και μέση τηλεθέαση του επεισοδίου 975.000 τηλεθεατές.
Συμπληρωματικά σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία που μας έχει παράσχει
το δίκτυο, το κοινό της σειράς Travel Guides απαρτίζεται στην πλειονότητά του από άτομα της
υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας (35% των τηλεθεατών ανήκει σε νοικοκυριά με ετήσιο
εισόδημα άνω των 130.000 AUD).
Μετά από την τηλεοπτική πρεμιέρα, το επεισόδιο παραμένει πλέον διαθέσιμο στους τηλεθεατές
για παρακολούθηση on demand στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.9now.com.au/travel-guides/season-4
Σημειώνουμε ότι το επεισόδιο είχε κινηματογραφηθεί στην Αθήνα, την Μύκονο και την Μήλο
από τις 8 έως τις 16 Αυγούστου 2019. Το Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ είχε συμβάλει στην επιλογή της
Ελλάδας ως ταξιδιωτικού προορισμού, προσεγγίζοντας τους παραγωγούς κατά τη φάση του
σχεδιασμού του τέταρτου κύκλου της ταξιδιωτικής εκπομπής, ενώ η συνεργασία μας με τους
συντελεστές συνεχίστηκε καθόλη την διάρκεια της προετοιμασίας της αποστολής, καθώς και
της υλοποίησης των γυρισμάτων στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
χρηματοδότησε μέρος των μετακινήσεων του τηλεοπτικού συνεργείου στην Ελλάδα και το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διευκόλυνε τους παραγωγούς κατά την έκδοση αδειών
κινηματογράφησης σε αρχαιολογικούς χώρους (Ακρόπολη και Μουσείο Ακρόπολης).
Η συνεργασία αυτή αποτυπώθηκε στους τίτλους τέλους του επεισοδίου, όπου εμφανίζονται το
λογότυπο «Visit Greece» και ευχαριστίες προς το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ
και το Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ, καθώς και στην ιστοσελίδα του σταθμού, όπου, κατόπιν
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συνεννόησης με τους παραγωγούς, το λογότυπο «Visit Greece» εμφανίζεται στους
«Suppliers»:
https://9now.nine.com.au/travel-guides/suppliers
Επιπλέον, η συνεργασία του Γραφείου ΟΕΥ Σύδνεϋ με το τηλεοπτικό δίκτυο συνεχίστηκε και
κατά την περίοδο αμέσως πριν από την προβολή του επεισοδίου, με κοινές δράσεις
δημοσιότητας στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραθέτουμε κατωτέρω κατάλογο
των άρθρων για το επεισόδιο που δημοσιεύθηκαν στον αυστραλιανό και ομογενειακό τύπο.
Ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωσιμότητα παρουσίασαν και οι σχετικές αναρτήσεις μας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook).
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
28-04-2021 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (έντυπη ελληνική έκδοση)
Εντυπωσιασμένος από την Ελλάδα ο ομογενής πρωταγωνιστής του προγράμματος «Travel
Guides»
28-04-2021 GREEK CITY TIMES (ψηφιακή αγγλική έκδοση)
Tonight’s episode of Nine’s Travel Guides is set in Greece
https://greekcitytimes.com/2021/04/28/travel-guides-greece/
27-04-2021 THE GREEK HERALD (ψηφιακή αγγλική έκδοση)
Greek Australian ‘Travel Guides’ star left speechless after visiting Greece for show’s season
premiere
https://greekherald.com.au/lifestyle/greek-australian-travel-guides-star-left-speechless-aftervisiting-greece-for-shows-season-premiere/
26-04-2021 SBS GREEK (ψηφιακή ελληνική έκδοση)
Ταξιδιωτικό αφιέρωμα στην Ελλάδα από μεγάλο αυστραλιανό κανάλι
https://www.sbs.com.au/language/greek/an-australian-tv-channel-shows-greece-as-a-holidaydestination
25-04-2021 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (ψηφιακή ελληνική έκδοση)
Ραντεβού στην Ελλάδα, μέσω της εκπομπής «TRAVEL GUIDES»
https://neoskosmos.com/el/290573/rantevou-stin-ellada-meso-tis-ekpompis-travel-guides2/
20-04-2021 NEOS KOSMOS (ψηφιακή αγγλική έκδοση)
Popular Channel 9 travel show kicks off with visit to Greece
https://neoskosmos.com/en/195854/popular-channel-9-travel-show-kicks-off-with-visit-togreece/
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
29-04-2021 MEDIA WEEK (ψηφιακή αγγλική έκδοση)
TV Ratings April 28: Nine’s Travel Guides in Greece tops the night
https://www.mediaweek.com.au/tv-ratings-april-28-nines-travel-guides-in-greece-tops-thenight/
23-04-2021 Vacations & Travel (ψηφιακή αγγλική έκδοση)
Travel Guides 2021 cast will take on international destinations
https://www.vacationstravel.com/travel-guides-2021-cast/
01-04-2021 Mumbrella (ψηφιακή αγγλική έκδοση)
Nine’s Travel Guides returns with new overseas destinations
https://mumbrella.com.au/nines-travel-guides-returns-with-new-overseas-destinations-676477
Ενημέρωση 20.05.2021
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