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Η ανάδειξη του nation branding, δηλαδή της διαχείρισης της εικόνας και της φήµης ενός κράτους σε
αυτόνοµο και δυναµικό πεδίο έρευνας που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια έχει σηµαντικές θεωρητικές και
πρακτικές συνέπειες. Η έρευνα στο πεδίο αυτό, καθώς και σε συγγενείς χώρους όπως το Branding (τουριστικών)
προορισµών και το Branding της τοποθεσίας έχουν τυπικά εστιάσει σε τρία κύρια ζητήµατα: την επίδραση της
χώρας-προέλευσης στα εξαγωγικά προϊόντα, του branding τουριστικών προορισµών και της προσέλκυσης
ξένων επενδύσεων. Όµως, όπως σηµειώνει ο Anholt “Η ισχυρή εικόνα του brand µίας χώρας περιλαµβάνει
πολλά περισσότερα από την τόνωση των επώνυµων εξαγωγών ” (Anholt 2002, 44), και η καθιέρωση και
συντήρηση µιας ισχυρής και µε καλή φήµη εικόνας εικόνας του brand είναι θεµελιώδους σηµασίας για την
επίτευξη της µακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας των χωρών σε κάθε πεδίο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
και της πολιτικής.
Σε αυτή την έρευνα εστιάζουµε στην αλληλεπίδραση δύο σηµαντικών εργαλείων της οικοδόµησης του
nation brand – τη προώθηση του τουρισµού και τη διπλωµατία – και εξετάζουµε την συνεισφορά τους σε µια
θετική εικόνα του κράτους. Η έρευνά µας αφορά στην Τουρκία. Η περίπτωση της Τουρκίας θέτει ένα ενδιαφέρον
παζλ για τις υπάρχουσες αντιλήψεις σχετικά µε το Nation Branding. Ο τουρισµός λειτουργεί ως µία από τις
κύριες κινητήριες δυνάµεις της τουρκικής οικονοµίας. Η χώρα υποδέχεται έναν σταθερά αυξανόµενο αριθµό
τουριστών κάθε χρόνο και περίπου το 70% από αυτούς τους επισκέπτες προέρχονται από χώρες της ΕΕ. Η
κυβέρνηση προωθεί ενεργά την Τουρκία ως παραθεριστικό προορισµό και διαθέτει ένα σηµαντικό
προϋπολογισµό για προωθητικές δραστηριότητες. Όµως, παρόλο τον αυξανόµενο αυτό αριθµό τουριστών η
βαθµολογία της Τουρκίας τόσο αναφορικά µε το δείκτη Nation Brand όσο και µε το δείκτη του Τουρισµού, που
υπολογίζονται από τους Anholt - GfK Roper, συνεχίζουν να είναι χαµηλές. Επιπλέον, παρόλο το µεγάλο αριθµό
τουριστών από χώρες της ΕΕ και γενικά µεγάλο βαθµό επιστροφής των τουριστών, το ποσοστό των πολιτών της
ΕΕ που αντιτίθενται στην είσοδο της Τουρκίας παραµένει υψηλό, φτάνοντας το 62% το 2006 (Ευρωβαρόµετρο).
Γενικά φαίνεται ότι η προώθηση και οι επιδόσεις στον τουρισµό δεν µεταφράζονται ικανοποιητικά σε µια θετική
εικόνα για το κράτος και µια θετική στάση της κοινής γνώµης.
Υπό το πρίσµα του παραπάνω παζλ διερευνούµε την διαφηµιστική στρατηγική της Τουρκίας για το
τουρισµό και την εφαρµογή της, χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα που συλλέχτηκαν µε συνεντεύξεις ειδηµόνων και
ανάλυση περιεχοµένου των εκστρατειών προηγούµενων ετών. Προσδιορίζουµε διάφορα προβλήµατα σε σχέση
µε την τοποθέτηση και το Branding που αντιµετώπισε η χώρα και καταλήγουµε µε το να προσφέρουµε πιθανές
λύσεις σε αυτά.
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