MY TRAVEL COMPANION

PILOTOS

O projeto My-TRAC (My-TRAvel Companion) visa desenvolver uma nova aplicação no sector dos transportes que liga informação de operadores e fornecedores
de serviços de mobilidade (MaaS – Mobility as a Service Providers), desenhada para os utilizadores bem como para os operadores de transporte públicos
e privados. Através da implementação de algoritmos avançados de análise
comportamental e de inteligência artificial (IA), a aplicação My-TRAC irá integrar
perfeitamente serviços e melhorar a experiência do passageiro, permitindo aos
viajantes controlar e gerir a sua jornada em tempo real.
Para testar a aplicação My-TRAC, serão realizados pilotos em quatro localizações na Europa. Cada piloto testará a aplicação My-TRAC num contexto
(urbano) diferente:
• Espanha, Barcelona
• Holanda
• Grécia, Atenas
• Portugal, Lisboa

Participa e ganha!
O projeto My-TRAC está à procura de participantes para testar a sua nova aplicação.
Aos participantes será solicitada a utilização da aplicação durante as suas viagens
(diárias) e o envio de informação e comentários. Leia mais para ver como pode participar e ganhar prémios!

Quem?

Os participantes devem residir num dos quatro locais onde vão ser realizados os
pilotos.

Como?

Os participantes irão instalar a aplicação no seu telemóvel e, durante o piloto, irão
acumular pontos ao utilizar ativamente a aplicação. Os pontos ganhos dependem
da atividade realizada. Serão necessários pelo menos 100 pontos para ganhar um
dos prémios sendo que quanto mais pontos ganhar, mais hipótese terá de ganhar.
Aceder/Login:
Guardar itinerário:
Registar um lugar como favorito:
Mostrar interesse numa atividade
nos Pol:
Avaliar uma atividade:

5
5
5
5
5

Preencher o questionário de registo: 10
Preencher o questionário
de validação:
15
Seguir o itinerário sugerido:
15
Efectuar uma viagem
interurbana/intercidades:
50

Quando?

Os pilotos irão ser realizados de 16 de setembro a 30 de novembro de 2019. No
entanto, os participantes só podem acumular pontos durante o primeiro mês de
utilização da aplicação (a partir da instalação da aplicação e do seu registo como
utilizador).

O que posso ganhar?

Todos os participantes que consigam 100 pontos ou mais habilitam-se a ganhar um
passe de viagem grátis. O prémio exato depende do piloto.
• Portugal: passe multimodal de 10 viagens para Lisboa. 50 passes disponíveis
• Espanha: passe de 10 viagens para a área metropolitana de Barcelona. 50 passes disponíveis
• Holanda: Recarregar o passe de transporte ‘OV-chipkaart’ com 50€. Até um
máximo de 20 vencedores.
• Grécia: passe multimodal mensal para Atenas. 30 passes disponíveis
Para mais informação e para se registar como participante nos pilotos,
visite o website do My-TRAC!
www.my-trac.eu/landing-page-home

Financiado no âmbito do programa Horizon 2020 da União Europeia, o My-TRAC é composto por um consórcio de
9 parceiros com especialistas multidisciplinares. O projecto My-TRAC decorre até Agosto de 2020.
WWW.MY-TRAC.EU
INFO@MY-TRAC.EU
@H2020_MYTRAC
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