Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΟΣ ΣΤΗΝ

Αειφόρο
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

samothraki
samothraki.online

Γιατί samothraki.online
Ισχυροποιούμε την παρουσία του νησιού στο
διαδίκτυο. Μεγιστοποιούμε την απήχηση των
μηνυμάτων και των πληροφοριών που
σχετίζονται με την επιχειρηματικά, τουριστικά
και κοινωνικά δρώμενα της Σαμοθράκης.
Φέρνουμε πιο κοντά τον δημότη με την τοπική
Αρχή, με διαδραστική ενημέρωση και
επικοινωνία.
Κάνουμε τον επισκέπτη μέλος αυτής της
κοινότητας και τον φέρνουμε σε επαφή με
τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς
φορείς του νησιού.
Ανοίγουμε ένα παράθυρο στον κόσμο για την
ανάδειξη αλλά και τη διαθεσιμότητα των
τοπικών προϊόντων.

Τι είναι το samothraki.online
Διαδικτυακή πύλη (portal)
www.samothraki.online

Mobile εφαρμογή
samothraki.online

Διαδικτυακό πολυκατάστημα
(e-marketplace)
eshop.samothraki.online

Διαδικτυακή πύλη ακινήτων
estate.samothraki.online

Portal samothraki.online
Διαδικτυακή πύλη (portal)
Ο επισκέπτης θα μπορεί να βρει πληροφορίες
για το νησί, για την καθημερινή ζωή, τις
επιχειρήσεις, τα τουριστικά και επιχειρηματικά
δρώμενα.
Ο δημότης θα μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με
το Δήμο, να στέλνει τα αιτήματά του και τις
προτάσεις του, όπως επίσης και να
ενημερώνεται από την Δημοτική Αρχή για
θέματα της καθημερινότητάς του.
Τέλος η διαδικτυακή πύλη θα φιλοξενεί επίσης
και μικρές αγγελίες.

samothraki
samothraki.online

Mobile εφαρμογή
Σε σύνδεση και συγχρονισμό με την οικεία
διαδικτυακή πύλη, αλλά ταυτόγχρονα θα
προσφέρει τη δυνατότητα ενημερώσεων
(noti cations) τόσο για τους δημότες όσο και
για τους επισκέπτες του νησιού.
Η εφαρμογή θα μπορεί για τους δημότες να
λειτουργεί ως ηλεκτρονική κάρτα δημότη που
θα δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Δήμου
και εκπτώσεις από συνεργαζόμενους φορείς.

eshop samothraki.online
Διαδικτυακό πολυκατάστημα
(e-marketplace)
Οι τοπικοί παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί
θα μπορούν να έχουν διαθέσιμα τα προϊόντα
τους σε όλο τον κόσμο.
Η προβολή και η ανάδειξη των προϊόντων θα
γίνεται μέσα από την διαδικτυακή πύλη και
την mobile εφαρμογή.

eshop.samothraki.online

Τα οφέλη του samothraki.online
Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που από
μόνη της αποτελεί καινοτομία, δίνουμε μια σειρά
από υπηρεσίες τόσο στον δημότη όσο και στον
επισκέπτη του νησιού με στόχο να
μεγιστοποιείται η ωφέλεια μέσα από τη
συνέργεια των επιμέρους εφαρμογών.
Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα δικτύωσης
πολλών επιμέρους παραγόντων, όπως της
Δημοτικής Αρχής, των Δημοτών, των Επισκεπτών,
των Επιχειρήσεων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες
αποτελούν κόμβους που μεταξύ τους
δημιουργούνται σχέσεις, αλληλεπίδραση,
δικτύωση και συνέργειες που θα συμβάλουν
αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη του
τόπου.

