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Ποιοί είµαστε

� Τεχνοβλαστός ΕΚΠΑ (ίδρυση 2006)

� 8 ερευνητές/προγραµµατιστές

� Μακρόχρονη δραστηριότητα σε context-
aware services & middleware

� Σχετική δραστηριότητα
� www.ploigos.gr (260.000 unique visitors/month)
� Ευφυείς µεταφορές 
� Συµµετοχή στο έργο SmartSantander (FP7)
� Ψηφιακή διαφήµιση
� Sensor computing



Έξυπνη πόλη: τι είναι αυτό;

Υπολογίζεται οτι το 

2016 θα δαπανηθούν 

$39.5 δισ. σε 
τεχνολογίες έξυπνης 

πόλης

� Έξυπνοι πολίτες

� Έξυπνος τρόπος ζωής

� Έξυπνη διακυβέρνηση

Περιβάλλον

Κοινωνία

ICT

� Έξυπνη οικονοµία

� Έξυπνη κινητικότητα

� Έξυπνο περιβάλλον

8,1

39,5

2010 2016

Πηγή: ABI Research



Τι ρόλο παίζει η τεχνολογία



Τι υπάρχει σήµερα...

� Κατάλογοι

� ∆ύσχρηστα GIS

� Αποσπασµατικές δράσεις



� Μεταφορές µε δηµόσια και 
ιδιωτικά µέσα

� ∆ιαχείριση περιβάλλοντος 

� Αντιµετώπιση και διαχείριση 
κρίσεων

� Ηλεκτρονική/συµµετοχική 
διακυβέρνηση

� Γεωγραφικά στοχευµένη 
διαφήµιση

� Τουριστικό περιεχόµενο

Μια βιώσιµη, αρθρωτή πλατφόρµα 
για έξυπνες πόλεις



Μεταφορές και περιβάλλον

Θέσεις στάθµευσης

Συµµετοχή

Μέσα µαζικής µεταφοράς
Αισθητήρες

Ζωντανό κοινωνικό δίκτυο



Demo videos

� MITOS: Εγκατάσταση στο Santander

� Βασικές υπηρεσίες πληροφόρησης και δροµολόγησης µε 

ΜΜΜ

� http://www.youtube.com/watch?v=qbIpxRuYl2g

� Αισθητήρες, πρόβλεψη στάθµευσης

� http://www.youtube.com/watch?v=qq17NtTFpOQ

� Συµµετοχή χρηστών

� http://www.youtube.com/watch?v=0M7N98-XH54



Στοχευµένη µετρήσιµη διαφήµιση των 

επιχειρήσεων



Αναφορά προβληµάτων ή επιθυµιών

Συµµετοχή πολιτών σε δηµοτικά θέµατα

Προβολή προβληµάτων και λύσεων

Φωτογραφίες

Γεωαναφορά

∆ιαχειριστικά

εργαλεία

Περιεχόµενο

Στατιστικά



Τουριστικό περιεχόµενο

Πολυµεσικό 

περιεχόµενο

Στοχευµένο:

π.χ. θρησκευτικός

Ενηµερωµένο 

από την τοπική 

κοινωνία



Τα συστατικά της βιωσιµότητας

� Χρηστικές υπηρεσίες για όλους
� Μοντέρνες, καλαίσθητες, mobile apps

� Ποιοτικό και ενηµερωµένο περιεχόµενο

� ∆εν απαιτεί σοβαρή επένδυση από το ∆ήµο
� Τα δεδοµένα του θα πρέπει να είναι αρκετά

� Πλάνο προβολής/δράσης έτοιµο προς χρήση –
Εκπαίδευση σε marketing

� Μαζική συµµετοχή χρηστών (κυρίως πολιτών)
� Οικονοµίες κλίµακας
� Συνδροµή του δήµου ή/και εµπορικών επιµελητηρίων

� Πιθανώς απαιτούνται νέες δοµές;



Κίνητρα σε πολίτες

� Παιγνιοποίηση υπηρεσιών
� Ανακύκλωση

� Μεταφορές

� Αναφορά προβληµάτων

Κίνητρα σε επιχειρήσεις

� Αυξηµένη και στοχευµένη προβολή έναντι 
συµµετοχής

� Προβολή που οδηγεί σε πώληση
� Προσφορές

Κίνητρα για συµµετοχή



Επιχειρηµατικό µοντέλο

Τοπικοί φορείς 

(∆ήµος, 

Επιµελητήριο, ...)

Τοπικός 
επιχειρηµατικός 
κόσµος- Ιδιώτες

� Platform-as-a-Service
� Συνεχής βελτίωση
� Αφήνει περιθώρια για έσοδα στους φορείς 
που την υιοθετούν

� Μείωση ρίσκου επένδυσης

� Περιεχόµενο

� Προώθηση - ενηµέρωση
� Σαφές κίνητρο

� Στοχευµένη προβολή 
� Μικρά κόστη λόγω οικονοµίας κλίµακας
� Άµεση συµβολή στο re-branding της περιοχής
� Εκπαίδευση σε χρήση ΤΠΕ



Έλεγχος οικονοµικής βιωσιµότητας

40,500€

Πόσες επιχειρήσεις 

λειτουργούν στην περιοχή 

σας;

Πόσες από αυτές µπορείτε να 

εγγράψετε;

Επιλέξτε µοντέλο λειτουργίας

Μηνιαία συνδροµή 6,6€

Μηνιαία συνδροµή 15€ µε micro-site

Μηνιαία συνδροµή 48€ µε προβολή

Τα προβλεπόµενα ετήσια έσοδα για την 

περιοχή σας είναι:

500

45%

Τα ετήσιο κόστος του 

πλάνου χρήσης είναι: < 40,500€



Μηχανισµοί 

καθοδήγησης/εκπαίδευσης 

Καλώς ήλθατε! 

Ξεκινήστε συµπληρώνοντας την περιγραφή της επιχείρησής σας!

Έχουµε δει οτι οι επιχειρήσεις 

που αναρτούν φωτογραφίες 

προσελκύουν περισσότερους 

πελάτες. ∆εν το δοκιµάζετε;

Επιχειρήσεις της ίδιας κατηγορίας έχουν 

περισσότερες πωλήσεις µέσω προσφορών από 

εσάς. Θέλετε να ανανεώσετε τις προσφορές σας;  

� Ο επαγγελµατίας χρήστης καθοδηγείται 
εξατοµικευµένα, και δεν αφήνεται να χαθεί



Μηχανισµοί προώθησης της 

πλατφόρµας 
� Υλικό φυσικού και ψηφιακού µάρκετινγκ 
έτοιµο για χρήση

� Χορηγοί επικοινωνίας: ραδιόφωνο,
εφηµερίδες, free press, blogs
� Σχετικά εύκολο να τους εµπλέξει κανείς, 
πιθανώς µε ανταλλάγµατα

� Λειτουργία υπό νέο brand name
� Η ισχυρή σύνδεση µε το δήµο δεν είναι γενικά 

«καλή πρακτική»...



Σχετικά µοντέλα λειτουργίας

Επιχειρήσεις

Πολιτιστικοί 
φορείς

∆ωρεές - ΥποστήριξηΣτοχευµένη προβολή

Περιεχόµενο και 

ποιοτικός έλεγχος



Ευχαριστώ!

Βασίλης Τσέτσος

btsetsos@mobics.gr

9th International Conference on Intelligent 

Environments – 16-17 July, Athens


