MY TRAVEL COMPANION

PILOTS

Met het My-TRAC (My-TRAvel Companion) project wordt een nieuwe
transport app ontwikkeld die informatie van vervoerders en Mobility as
a Service (MaaS) aanbieders verbindt en die is ontworpen voor zowel
gebruikers als voor vervoerders (van openbare en private transport diensten). Door het toepassen van geavanceerde transport gedrag analyses
en kunstmatige intelligentie algoritmes, zal de My-TRAC app naadloos
verschillende transportdiensten integreren en de reizigers beleving verbeteren door reizigers in staat te stellen hun reis in “real-time” te regelen en te beheren.
Om de app te testen zullen op verschillende locaties in Europa pilots gehouden worden. Op elk van de pilot locaties zal de My-TRAC app verschillende vervoerswijzen en (stedelijke) omgevingen testen:
• Spanje, Barcelona
• Nederland
• Griekenland, Athene
• Portugal, Lissabon

Doe mee en win!
Het My-TRAC project is op zoek naar deelnemers die de applicatie willen
testen. Deelnemers worden gevraagd de app te gebruiken tijdens hun (dagelijkse) reizen en feedback te leveren. Lees verder om te zien hoe u kunt
deelnemen en prijzen kunt winnen!

Wie?

Deelnemers moeten op een van de vier pilot locaties wonen.

Hoe?

Deelnemers zullen de applicatie installeren op hun smartphone. Tijdens de
pilot zullen ze punten verzamelen wanneer ze de app actief gebruiken. Het
aantal punten dat te verdienen is verschilt per activiteit. Ten minste 100 punten zijn nodig om kans te maken op een van de prijzen. Hoe meer punten u
verdient, hoe meer kans u maakt op een prijs.
Inloggen :
Route opslaan :
Een favoriete plaats opslaan :
Toon interesse in activiteit :
Beoordeel een activiteit::

5
5
5
5
5

Vul de inschrijvingsvragenlijst in : 10
Vul de validatievragenlijst in :
15
Volg de voorgestelde route :
15
Een intercity reis maken :
50

Wanneer?

De pilots lopen van 16 september tot 30 november 2019. Deelnemers kunnen
echter alleen punten verzamelen tijdens de eerste maand van gebruik (vanaf
het installeren van de app en het registreren als gebruiker).

Wat kan ik winnen?

Alle deelnemers die 100 punten of meer hebben verdiend maken kans op
een gratis openbaar vervoer kaart. De precieze prijs verschilt per pilot.
• Spanje: 10-ritten kaart voor Area metropolitana de Barcelona. 50 kaarten
beschikbaar.
• Nederland: Uw OV-chipkaart aanvullen met 50 euro. 20 winnaars
beschikbaar.
• Griekenland: maandabonnement voor Athene. 30 abonnementen
beschikbaar.
• Portugal: 10-ritten kaart voor Lissabon. 50 kaarten beschikbaar.
Voor meer informatie en om u aan te melden als deelnemer,
bezoek de My-TRAC website!
www.my-trac.eu/landing-page-home

Gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de
Europese Unie, My-TRAC bestaat uit een consortium van
9 partners met verschillende expertises. Het My-TRAC
project loopt tot augustus 2020.
WWW.MY-TRAC.EU
INFO@MY-TRAC.EU
@H2020_MYTRAC
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