
MY TRAVEL COMPANION

PILOTS



El projecte de My-TRAC (My-TRAvel Companion) té com a objectiu desen-
volupar una nova aplicació de transport, que connecti informació dels 
operadors i proveïdors de mobilitat com a servei (MaaS), dissenyada pels 
usuaris i operadors de transport tant públic com privat. Aplicant algorit-
mes avançats d’anàlisis de comportament en el transport i intel·ligència 
artificial (AI), l’aplicació My-TRAC integrarà transparentment els serveis i 
millorarà l’experiència dels passatgers permetent-los controlar i gestionar 
el seu viatge en temps real.

Per testejar l’aplicació My-TRAC es realitzaran unes proves pilot en quatre 
localitats diferents del territori europeu. Cada pilot en una localitat testeja-
rà l’aplicació My-TRAC en una modalitat i entorn (urbà) diferent:

• Espanya, Barcelona
• Països baixos
• Grècia, Atenes
• Portugal, Lisboa



Omplir el qüestionari d’inscripció:  10
Omplir el qüestionari de  
validació:  15
Seguir l’itinerari proposat:  15
Fer un viatge interurbà:  50

Participa i Guanya!

El projecte My-TRAC està buscant participants per provar la seva nova apli-
cació. Aquests hauran d’utilitzar l’app durant els seus trajectes (diaris) i pro-
porcionar comentaris. Llegiu més per veure com participar i guanyar premis!

Qui?
Els participants han de ser residents en una de les quatre localitats pilots.

Com?
Els participants hauran d’instal·lar-se l’app al seu dispositiu mòbil. Durant 
la prova pilot, acumularan punts quan utilitzin l’app de manera activa. La 
quantitat de punts adquirits depèn de l’activitat a l’app. Es necessiten, com 
a mínim, 100 punts per obtenir un premi. Com més punts acumulats, més 
possibilitats de guanyar.

Iniciar sessió:  5
Guardar itinerari:  5
Marcar un lloc com a preferit:  5
Mostrar interès per l’activitat  
proposada:  5
Valorar una activitat:  5

Quan?
Les proves pilots es posaran en marxa el dia 16 de Setembre fins al 30 de No-
vembre de 2019. Tanmateix, els participants tan sols poden acumular punts 
durant el primer mes d’ús (començant pel dia de la instal·lació de l’app i el 
registre de l’usuari).

Què puc guanyar?
Tots els participants que aconsegueixin 100 punts o més poden guanyar 
bitllet de transport gratuït. El premi exacte depèn de la prova pilot en la 
qual participin.

• Espanya: Tiquet de 10-viatges dins l’àrea metropolitana de Barcelona. 50 
premis disponibles.

• Països baixos: Recàrrega de targeta de transport ‘OV-chipkaart’ amb 50 
euros. Fins a 20 guanyadors disponibles.

• Grècia: Abonament multimodal mensual per Atenes. 30 premis disponibles.
• Portugal: Tiquet de 10-viatges multimodal per Lisboa. 50 premis disponibles. 

Per més informació i per registrar-se com a participant  
pilot visita la web de MY-TRAC!

www.my-trac.eu/landing-page-home



WWW.MY-TRAC.EU

INFO@MY-TRAC.EU

@H2020_MYTRAC

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de la 
Unió Europea Horizon 2020 en el programa per la innova-
ció i la recerca sota l’acord Nº777640

Finançat a través del programa Horizon 2020 de la Unió 
Europea, My-TRAC compta amb un consorci de 9 socis 

que són experts multidisciplinaris. El projecte My-TRAC es 
desenvoluparà fins a l’Agost de 2020.


