نقش وبالگها در گسترش گردشگری پورتوی پرتغال

پیش از این در همین ستون در مورد اهمیت وبالگها در رشد و توسعه گردشگری گفتیم .یکی از شهرهایی
که از این استراتژی برای رشد گردشگری خود استفاده کرده ،پورتوی پرتغال است .رشد گردشگری در پورتو
بسیار مشهود و قابلتوجه است .برای شهر و منطقهای که در چند دهه گذشته اقتصادش از بین رفته بود و در
بخشهای بسیاری عقبماندگی داشت ،موفقیت گردشگری تنها خبری بود که میتوانست بهعنوان رویدادی
خوب در نظر گرفته شود .با اینکه پروازهای خطوط ارزان قیمتی مانند  Ryanairبه فرودگاه Francisco
 ،Sá Carneiroبه این موفقیت کمک کرده ،اما بزرگترین تحسین را باید متوجه ابتکار بخش خصوصی
این شهر دانست.
پورتو شهری پر از پتانسیلهای گردشگری است .گواه این حرف ،جوایز بیشماری است که در این حوزه به
دست آورده است؛ مثال جایزه بهترین مقصد گردشگری اروپا در سالهای  ۲۱۰۲و  ،۲۱۰۲که انتخاب
مصرفکنندگان اروپایی بوده است .از سوی دیگر ،در سال  ،۲۱۰۲پورتو در بخش جایزه بینالمللی بهترین
مقصد تعطیالت اروپا ازسوی  Lonely Planetبرگزیده شد .در سال  ۲۱۰۲همچنین پورتو در بخش
سریعترین رشد مقصد گردشگری و مقاصد در حال ظهور اروپا توسط گردشگران سایت تریپ ادوایزر جایگاه
دوم را به دست آورد .در سال  ،۲۱۰۲آمریکای امروز ،پورتو را بهعنوان بهترین مقصد رمانتیک انتخاب کرد .در
همان سال ،پورتو در سه بخش جوایز جهانی سفر نامزد دریافت اسکار گردشگری شد؛ بهترین مقصد اروپایی،
بهترین پارک شهر اروپا و بهترین جاذبههای گردشگری برای  Ribeira.در رتبه بندی سال ۲۱۰۲
Trivagoدر میان  ۰۱۱شهر ،پورتو رتبه نهم اروپا را برای بهترین مقصد میهماننوازی در جهان ،پیش از
شهرهایی مانند لیسبون ،پراگ ،برلین و مادرید به دست آورد.

سهم وبالگهای داخلی و خارجی
اما این شهر چگونه توانست خود را تبلیغ کند و به چنین جایگاههایی برسد؟ پرتال بازدید، Porto.travel
در بخش «وبالگها» با نام  Portoبرجسته شده است .در این بخش میتوانیم ببینیم از تمام وبالگهای
نشان داده شده ،تعداد کمی از وبالگهای داخلی به معرفی و ترویج پورتو اختصاص یافته ،از جمله:
پورتو: ۲۰ Envoltoنویسنده ،ورا دندان؛ او مینویسد که قصد دارد با تماشاچیان خود عکسها و احساساتخود را راجع به این شهر و منطقه شمالی اطراف کشور به اشتراک گذارد.
: ۲۲- Ruas do Porto / Streets of Portoگالری با عکسهای سایتهای زیبا در پورتو که توسط
José Paulo Andradeایجاد شده است.
: ۲۲- OPortoCoolوبالگی در مورد مکانهای جدیدی که در شهر باز میشود.
: ۲۲- Viver o Portoیکی از مشهورترین وبالگها در مورد شهر ،که توسط Paula Calheiros
ایجاد شده است.
: ۲۳- O Porto... Encantaتوسط  Rita Brancoمتولد برزیل که در حال حاضر در پورتو ساکن
است ،ایجاد شده است .این وبالگ نویس اشاره میکند که وبالگ او در راستای شناساندن پورتو به گردشگران
برزیل است.
وبالگ: ۲۳ HiOportoتوسط  ۳دانشجو برای کار علمی در برنامه مطالعات ارتباطاتی در دانشگاه پورتوبا نظارت

Jorge Marinhoایجاد شده است .این پروژه شامل ایجاد یک پلت فرم آنالین برای ترویج گردشگری
در شهر بود.
 ۲۱تجربه کم هزینه در پورتو :این وبالگ توسط دانشجویان دانشگاه پورتو بهعنوان بخشی از همان پروژهکه  HiOportoرا ایجاد کرد ،شکل گرفته و تحت نظارت  Jorge Marinhoبود .این درحالی است که
وبالگ تجربه کم هزینه در پورتو به پنج زبان برای بازدیدکنندگان فراهم شده است ،ولی در حال حاضر این
سایت غیر فعال است.
وبالگهای دیگر در لیست ،تقریبا بهطور انحصاری توسط وبالگنویسان خارجی ایجاد شده و در مورد شهر
پورتو پست و مطلب منتشر کردهاند .این عالقه به پورتو که توسط وبالگنویسان بینالمللی بیان شده است،
برای ارتقای شهر بسیار با اهمیت است؛ زیرا این امکان را میدهد که به شیوهای جامعتر و موثرتر بر مخاطبان
مختلف تاثیر بگذارد .در طول روند تصمیمگیری مربوط به سفر و برای برطرف کردن هر شک و تردیدی،
گردشگران اطالعات آنالین را به دلیل وابستگی بیشتر به نظرات دیگر گردشگران نسبت به توصیههای
بازاریابی رسمی جمعآوری میکنند .در پی تایید اهمیت رو به رشد وبالگها ،انجمن گردشگری پورتو و شمال
پرتغال ،چهارمین کنفرانس ساالنه انجمن وبالگ نویسان گردشگری در سال  ۲۱۰۲را سازماندهی کردند و
بهعنوان بخشی از این رویداد ،با اهداف تبلیغاتی در ذهن مخاطبان ،برای حدود  ۲۱۱وبالگنویس از سراسر
جهان ،فرصتی برای قدم زدن در سراسر پورتو فراهم آوردند.
در سال  ،۲۱۰۲در طول نمایشگاه بینالمللی تجارت گردشگری مادرید) ، (FITURبا Nelson
Carvalheiroبا ملیت پرتغالی ،بهعنوان بالگر سفر سال  ۲۱۰۲اروپا انتخاب شد .سال بعد نیزNelson ،
Carvalheiroتوسط یک سازمان پرتغالی به این عنوان انتخاب شد .در باره این انتخاب ،او گفت که

«دعوتنامهای از  VisitPortugalدریافت کردم که بهعنوان بالگر رسمی برای  VisitPortugalدر
FITURباشم .این باعث میشود که من احساس خوبی داشته باشم و از هیأت گردشگری کشورم سپاسگزارم
که موفقیتهای من را بهعنوان یک وبالگنویس سفر شناسایی کرد و از من خواست که بخشی از استراتژی
ارتباطات و بازاریابی کشورم باشم ».امروزه خیلی بعید است که افراد از نظرات بالگرهای سفر برای تصمیم در
مورد سفرهای خود استفاده نکنند .پس توجه به وبالگها و بالگرها بسیار ضروری است.
لیال حامدی /مدرس و مشاور گردشگری
منبع  :دنیای اقتصاد

