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Μαδρίτη, 25.09.2018  

 

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει το βασικό στοιχείο για τις επιχειρήσεις 

στον τουριστικό τομέα 

 

Η τουριστική βιομηχανία στην Ισπανία αντιμετωπίζει μια νέα πραγματικότητα. Μετά την 

επιβράδυνση που παρουσίασε ο τομέας το τρέχον έτος, βρίσκεται σε ένα στάδιο που 

χαρακτηρίζεται από νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως είναι οι τουριστικές κατοικίες, καθώς 

γίνονται τα πρώτα βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

 

Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν βρει έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης στην ψηφιοποίηση. 

Στη Βαρκελώνη, το Σαν Σεμπαστιάν και την Πάλμα ντε Μαγιόρκα, ο αριθμός των τουριστών 

που διαμένει σε τουριστικές κατοικίες υπερβαίνει το 50% της συνολικής τουριστικής ροής, 

σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που εξέδωσε ο μη κυβερνητικός οργανισμός Exceltur, 

σχετικά με τις προοπτικές τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η τουριστική βιομηχανία, ήτοι τα 

ξενοδοχεία, τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι εταιρείες μεταφορών 

επιβατών και οι επιχειρήσεις αναψυχής, αντιμετωπίζει την πρόκληση να ανοίξει τις πόρτες της 

στον ψηφιακό μετασχηματισμό, έτσι ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική και να εδραιώσει τη 

θέση της στην αγορά.   

Η πρόοδος της ψηφιοποίησης είναι ήδη γεγονός σε πολλούς τομείς που έχουν προωθήσει 

τεχνολογικές καινοτομίες για να βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να έρθουν πιο 

κοντά στον πελάτη, καθώς και σε οργανισμούς που βασίζουν τις δραστηριότητές τους στην 

ίδια την τεχνολογία. Ωστόσο, στον τομέα του τουρισμού, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι 

για πολλούς ένα μελλοντικό σχέδιο ή ένα στοίχημα που δεν προσφέρει αποτελέσματα 

βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. 

Στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβάνεται η τεχνητή νοημοσύνη, τα 

μεγάλα δεδομένα (Big Data), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και η 

ρομποτική, με δυνατότητα πρόβλεψης τάσεων για βελτιστοποίηση της προσφοράς, 

κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών σε πραγματικό χρόνο, προσφορά υπηρεσιών 

μέσω νέων καναλιών ή ανάλυση διαφορετικών συμπεριφορών. Όλες αυτές οι δυνατότητες 

βασίζονται σε δεδομένα και είναι γεγονός πως ο τουριστικός τομέας παράγει συνεχώς 

πληροφορίες. Σκοπός είναι αυτά τα δεδομένα να μετατρέπονται σε γνώσεις για την κάθε 

επιχείρηση και να αξιοποιούνται μέσω νέων τεχνολογιών για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων 

αλλά και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών. 

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας πραγματικός μοχλός διαφοροποίησης στις 

εταιρίες του τουριστικού κλάδου. Μέσω της πρόβλεψης και της αυτοματοποίησης των 

υπολογισμών μέσω αλγορίθμων, οι οργανισμοί μπορούν να προβλέπουν συμπεριφορές και 
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τάσεις και, ως εκ τούτου, τους πόρους και τα κεφάλαια που χρειάζονται για να προσφέρουν 

την καλύτερη τουριστική εμπειρία. 

Ο τομέας πρέπει να ανοίξει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων 

τεχνολογιών που του επιτρέπουν να ενισχύσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Υπάρχουν 

ακόμη μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις, ωστόσο τα νέα εργαλεία είναι αναμφισβήτητα το 

κλειδί για την προώθηση ενός νέου μοντέλου τουρισμού. 

 


