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Εφαρμογή (JTI application) τουριστικής προβολής
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Τουριστικό οδηγός για κινητά τηλέφωνα

Η εφαρμογή βοηθάει τον επισκέπτη κατά την περιήγηση του, να
γνωρίσει την περιοχή σε βάθος, δίνοντας πληροφορία σε κάθε
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Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχωράει
συγκροτημένα στην αναδιαμόρφωση του τρόπου και των μέσων
Τουριστικής Προβολής, τοποθετώντας τον τουρισμό στο κέντρο
του Στρατηγικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού.
Νέα εργαλεία και μέσα σε μια συνδυαστική προώθηση,
με βάση τις νέες τεχνολογίες παρουσιάζονται σήμερα με στόχο
να δημοσιοποιηθούν και να γίνουν εύχρηστα.

Τράπεζα Τουριστικού Υλικού

Σύστημα Διαχείρισης Τουριστικού Περιεχομένου
Δυναμικό αποθετήριο που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες και
ψηφιακό υλικό για σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος όπως φωτογραφίες, βίντεο, τρισδιάστατες φώτο και βίντεο, συντεταγμένες
σημείων, στοιχεία επικοινωνίας και πολλά άλλα μεταδεδομένα, χρήσιμα για το επισκέπτη αλλά και τον κάτοικο της περιοχής. Μέριμνα
έχει ληφθεί επίσης για τη μετάφραση του υλικού σε 6 γλώσσες.
Η Τράπεζα Τουριστικού Αποθέματος είναι μια φιλόδοξη προσπάθειας της Περιφέρειας η οποία κεφαλαιοποιεί και επεκτείνει τα αποτελέσματα του Διασυνοριακoύ έργου JTI (Joint Tourism Initiative
Targeting Cultural Heritage) με διακριτούς στόχους οι οποίοι είναι:
‣ Διασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού ιδιοκτησίας
Περιφέρειας ΑΜΘ.
‣ Συνεχής ενημέρωση, εμπλουτισμό και επικαιροποίηση του περιεχομένου αλλά και των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα
στην περιοχή.
‣ Δημιουργία συνεργειών με τρίτα συστήματα (πχ διαδικτυακός
τόπος ενός Δήμου) παρέχοντας αυτοματοποιημένα την υπάρχουσα πληροφορία καθιστώντας την Περιφέρεια σε έγκυρο και
αξιόπιστο πάροχο Τουριστικού Υλικού και Περιεχομένου.
‣ Δημιουργία νέων καινοτόμων εργαλείων τουριστικής προβολής.
Η Τράπεζα Τουριστικού Αποθέματος λειτουργεί μέσω ενός σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) και σήμερα
τροφοδοτεί την νέα διαδικτυακή πύλη και την εφαρμογή τουριστικής προβολής για κινητά τηλέφωνα, τα οποία αναλύονται
στις επόμενες ενότητες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνέργεια μεταξύ
της Τράπεζας Τουριστικού Υλικού της Περιφέρειας και αντίστοιχης
βάσης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Διασυ-

νοριακού έργου GREENSPOTS και η οποία περιέχει επαγγελματική
τουριστική πληροφορία (ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ) με σκοπό την
παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επισκέπτη της περιοχής.
Περισσότερες πληροφορίες helpdesk.jti@gmai.com.

Νέα Ιστοσελίδα

www.emtgreece.com
O τουριστικός ιστότοπος της Περιφέρειας Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης (www.emtgreece.com) προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία
να γνωριστεί με τα αξιοθέατα, τη γαστρονομία, τους αρχαιολογικούς
θησαυρους και γενικότερα ό,τι έχει ενδιαφέρον στην Περιφέρεια, μέσα
από ένα ευχάριστο και χρηστικό περιβάλλον.
Ο ιστότοπος προσφέρεται σε 7 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Βουλγαρικά και Ρουμάνικα), ενώ είναι
προσβάσιμος τόσο από υπολογιστή, όσο και από φορητές συσκευές
(smartphones και tablets).
Ένα ιδιαίτερο εργαλείο του ιστοτόπου είναι το Trip Planner, μια
εφαρμογή που επιτρέπει στον επισκέπτη να “τοποθετήσει” στο ταξίδι
του διάφορα σημεία που βλέπει στο site και στη συνέχεια να δημιουργήσει το δικό του “Trip Book” μαζί με χρήσιμες πληροφορίες για
το κάθε σημείο (καιρικές συνθήκες, συντεταγμένες, σημειώσεις κλπ)
και να το έχει μαζί του κατά την επίσκεψή του!
Ο τουριστικός ιστότοπος της Περιφέρειας ΑΜΘ, έχει αναπτυχθεί με
σύγχρονες τεχνολογίες και με στόχο την άμεση και εύκολη ενημέρωσή του, ώστε να είναι επεκτάσιμος και να εμπλουτίζεται συνεχώς
με νέα δεδομένα.

Νέα Σύγχρονα έντυπα Τουριστικής Προβολής
Η έντυπη παροχή τουριστικής πληροφορίας διατηρεί στρατηγική
θέση στην προσπάθεια για την αποδοτικότερη προβολή του
τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας. Η προσέγγιση που
επιλέχθηκε προβλέπει τη δημιουργία των εξής:
‣ Ενός γενικού εντύπου το οποίο περιλαμβάνει προσεκτικά
επιλεγμένες φωτογραφίες και σύντομα κείμενα προκειμένου
να μεταδώσει με ελκυστικό και συνοπτικό τρόπο τον βασικό
τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
‣ Τριών ειδικών εντύπων (Φύση, Μνημεία, Παραλίες) που αποσκοπούν να εξειδικεύσουν μέσω της προβολής των τριών
σημαντικότερων εκφάνσεων του τουριστικού μας προϊόντος.
‣ Πλήρους οδικού χάρτη με χιλιομετρικές αποστάσεις και πλήρη σήμανση όλων των θέσεων τουριστικού – ταξιδιωτικού
ενδιαφέροντος.
‣ 6 τετράπτυχων παρουσίασης εναλλακτικών διαδρομών στην
περιοχή (Πολιτισμός, Γαστρονομία, Προσκυνήματα, Παραλίες,
Φύση και Δραστηριότητες) οι οποίες είναι προσεκτικά σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες
κατηγορίες επισκεπτών.

