
MY TRAVEL COMPANION

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ



Το έργο My-TRAC (My-TRAvel Companion) έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας 
νέας εφαρμογής στον τομέα των μεταφορών, η οποία θα συνδέει πληροφο-
ρίες από τους φορείς λειτουργίας και από τους παρόχους Κινητικότητας ως 
Υπηρεσίας - MaaS (Mobility as a Service). Το συγκεκριμένο έργο έχει σχεδι-
αστεί τόσο για τους χρήστες, όσο και για τους φορείς δημοσίων και ιδιωτι-
κών μεταφορών. Εφαρμόζοντας προηγμένες αναλύσεις συμπεριφοράς στον 
τομέα των μεταφορών, καθώς και αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), 
η εφαρμογή My-TRAC θα ενσωματώσει αδιάλειπτα διάφορες υπηρεσίες και 
θα βελτιώσει τις εμπειρίες που αποκτούν οι επιβάτες, επιτρέποντάς τους 
να ελέγχουν και να διαχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο τις μετακινήσεις 
τους. 

Προκειμένου η εφαρμογή My-TRAC να τεθεί σε δοκιμή, πιλοτικές εφαρμο-
γές θα λάβουν χώρα σε τέσσερις τοποθεσίες στην Ευρώπη. Σε κάθε τοποθε-
σία-πιλότο θα τεθεί σε δοκιμή η εφαρμογή My-TRAC σε διαφορετικά μέσα 
μεταφορών και σε διαφορετικό αστικό περιβάλλον: 

• Ισπανία: Βαρκελώνη
• Ολλανδία
• Ελλάδα: Αθήνα 
• Πορτογαλία: Λισσαβόνα



Πάρτε μέρος και κερδίστε!

Το έργο My-TRAC αναζητεί συμμετέχοντες που θα δοκιμάσουν τη συγκεκριμένη νέα 
εφαρμογή. Θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή στις 
καθημερινές διαδρομές τους για ένα διάστημα και να παράσχουν σχετικά σχόλια. Δείτε στη 
συνέχεια με ποιο τρόπο μπορείτε να συμμετέχετε και να κερδίσετε δώρα! 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν; 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαμένουν σε μια από τις τέσσερις τοποθεσίες-πιλότους.

Με ποιο τρόπο μπορώ να συμμετάσχω; 
Οι συμμετέχοντες θα εγκαταστήσουν την εφαρμογή στο κινητό τους (smartphone). Κατά 
τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής, θα συγκεντρώνουν πόντους ενόσω θα χρησιμοποιούν 
την εφαρμογή. Το σύνολο των πόντων που θα συγκεντρώσουν εξαρτάται από τη δραστηρι-
ότητα. Για να κερδίσει κανείς, χρειάζεται τουλάχιστον 100 πόντους. Όσους περισσότερους 
πόντους συλλέγετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε.  

 

Πότε μπορώ να συμμετέχω; 
Οι πιλοτικές εφαρμογές θα «τρέχουν» από την 16 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2019. 
Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συγκεντρώνουν πόντους μόνο τον πρώτο μήνα 
χρήσης (ξεκινώντας από την εγκατάσταση της εφαρμογής και την εγγραφή του χρήστη). 

Τι μπορώ να κερδίσω; 
Οι συμμετέχοντες που συγκέντρωσαν 100 ή περισσότερους πόντους κερδίζουν δωρεάν 
κάρτες διαδρομών με δημόσια μέσα μεταφοράς. Το συγκεκριμένο βραβείο εξαρτάται από 
τη τοποθεσία της πιλοτικής εφαρμογής. 

• Ισπανία: κάρτα για μέσα μεταφοράς 10 διαδρομών για την μητροπολιτική περιοχή της 
Βαρκελώνης. Διαθέσιμος αριθμός καρτών: 50 

• Ολλανδία: Φορτίστε την κάρτα μεταφοράς «OV-chipkaart» με 50 ευρώ. Έως 20 νικητές.
• Ελλάδα: Μηνιαία κάρτα για τα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα. Διαθέσιμος αριθμός καρ-

τών: 30
• Πορτογαλία: Κάρτα 10 διαδρομών σε όλα τα μέσα μεταφοράς στην πόλη της Λισσαβό-

νας. Διαθέσιμος αριθμός καρτών: 50.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή συμμετοχής στη πιλοτική  
εφαρμογή, επισκεφθείτε τον ιστοχώρο του My-TRAC!

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

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εγγραφής :   10
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης :       15
Ακολουθείστε την προτεινόμενη διαδρομή:    15
Πραγματοποιείστε υπεραστικό ταξίδι :    50

Εγγραφή & σύνδεση :  5
Αποθηκεύστε το δρομολόγιο : 5
Ορίστε αγαπημένη τοποθεσία : 5
Δείξτε προτίμηση για μία δραστηριό-
τητα σε Pol (σημείο ενδιαφέροντος) : 5
Βαθμολογείστε μία δραστηριότητα : 5



WWW.MY-TRAC.EU

INFO@MY-TRAC.EU

@H2020_MYTRAC

Το συγκεκριμένο Έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα 
Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, βάσει της Συμφωνίας Επιχορήγησης υπ’αριθμ. 777640

Το Έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020». Στο έργο “My-
TRAC” συμμετέχουν 9 εταίροι με μεγάλη εμπειρία σε 
διαφορετικούς τομείς. Το Έργο My-TRAC θα διαρκέσει 

έως τον Αύγουστο του 2020


