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Επιτελική Σύνοψη
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου « WareM&O - Αξιοποίηση και
αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε μεγάλα αστικά
κέντρα » με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04383, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020.
Αντικείμενο του έργου WareM&O είναι η δημιουργία ενός εικονικού εμπορευματικού
κέντρου, Virtual Freight Center (VFC), κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το οποίο
στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων με σκοπό τη
γεφύρωση της προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώρου για εκμετάλλευση. Βασικό
στοιχείο είναι η διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων και
επομένως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας μικρών και μεγάλων
επιχειρήσεων που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή. Επίσης, στόχος του
έργου είναι η δημιουργία και ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων που
διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι παραμένουν ανεκμετάλλευτοι με
συντελεστές πληρότητας κάτω από 60% για ορισμένα χρονικά διαστήματα. Η λειτουργία
ενός VFC επιτρέπει την άμεση προσαρμογή της αγορά στις νέες τάσεις για «On-demand
warehousing» με το μικρότερο δυνατό κόστος και συμβάλλει στην αξιοποίηση των
υφιστάμενων υποδομών.
Κεντρικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας (ΠΕ 4 / ΥΕ 4) είναι η προβολή
του αποτελέσματος του ερευνητικού έργου και η μετεξέλιξή του σε οικονομικά και τεχνικά
αξιοποιήσιμο καινοτόμο προϊόν.
Στο πλαίσιο του Π 4.4 αναπτύσσεται λεπτομερώς το ολοκληρωμένο σχέδιο διάχυσης των
αποτελεσμάτων του έργου και περιγράφονται όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε
αυτό, ενώ καθορίζεται και ποιος αναμένεται να είναι ο στόχος, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες
καθενός από τους κύριους εμπλεκόμενους εταίρους του έργου. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο
προβλέπει ενέργειες ανάπτυξης έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (περιεχόμενο και δομή
official website, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Newsletters, leaflets and brochures),
καθώς και συμμετοχές σε διάφορες εκδηλώσεις (εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες,
εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια κτλ.). Τέλος καθορίζονται επίσης ο τόπος, ο
χρόνος, ο τρόπος και το πλαίσιο διεπαφών και δικτύωσης του έργου με δυνητικούς
πελάτες ή / και συνεργάτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις δράσεις του έργου.
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1. Εισαγωγή
1.1

Εισαγωγή στο έργο WareM&O

Η Ελληνική αγορά αποθηκευτικών χώρων βρίσκεται σήμερα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη
περίοδο, καθώς από τη μια πλευρά υπάρχει μεγάλη προσφορά από ανεκμετάλλευτους
αποθηκευτικούς χώρους ιδιαίτερα στις βιομηχανικές περιοχές, ενώ από την άλλη οι
υπάρχουσες υποδομές και εγκαταστάσεις είναι πλέον αρκετά παλιές και δύσκολο να
αξιοποιηθούν στην υπάρχουσα κατάστασή τους. Οι ανάγκες όμως των επιχειρήσεων για
αποθήκευση είναι διαρκείς και μεταβαλλόμενες, καθιστώντας τους υπάρχοντες
αποθηκευτικούς χώρους άλλοτε πλήρεις και άλλοτε με σημαντικά κενά στην πληρότητά
τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Οι υποδομές logistics στην Ελλάδα συγκεντρώνονται κυρίως κοντά στα μεγάλα αστικά
κέντρα της Αττικής/Βοιωτίας και Θεσσαλονίκης και υποστηρίζονται από τα δύο διεθνή
λιμάνια της χώρας, το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Κυρίαρχο
χαρακτηριστικό τους όμως είναι η έλλειψη μεγάλων και υψηλών προδιαγραφών
εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε συγκέντρωση. Μάλιστα, δεν αναμένεται άμεσα ιδιαίτερη
ανάπτυξη, καθώς τα μεγάλα διαθέσιμα οικόπεδα είναι ελάχιστα και μέχρι στιγμής δεν έχει
χωροθετηθεί κάποιο σύγχρονο εμπορευματικό πάρκο. Το Εμπορευματικό Κέντρο του
Θριάσιου Πεδίου αναμένεται μελλοντικά να αλλάξει την υφιστάμενη κατάσταση εφόσον
προωθηθούν και ολοκληρωθούν οι τελικές ενέργειες για την έγκριση από την Ελληνική
πολιτεία της σχετικής σύμβασης παραχώρησης που εκρεμμεί.
Στην Ελλάδα σήμερα παρατηρείται πληρότητα των αποθηκών της τάξεως του 65%-75%
(Αθηναϊκη Οικονομική), αφήνοντας σημαντικούς κενούς χώρους σε απόθεμα (35%). Από
αυτούς όμως, λίγοτερο από 15% αφορούν διαθέσιμους ποιοτικούς χώρους άνω των
5.000 τ.μ. σε απόθεμα, ενώ ακόμα μικρότεροι (κάτω από 10%) είναι οι αποθηκευτικοί
χώροι μεγαλύτεροι από 10.000 τ.μ. σε απόθεμα. Τέλος, η ζήτηση που υπάρχει για
διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους, δεν ικανοποιείται επαρκώς από την υπάρχουσα
προσφορά.
Τα τελευταία χρόνια, σε πολλούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας παρατηρείται μια
νέα τάση για κατ’ απαίτηση υπηρεσίες (on-demand). Παραδείγματα επιχειρήσεων που
προσφέρουν κατ’απαίτηση υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων, υπηρεσίες εργασιών,
καταλυμάτων, πλυντηρίων και ψυχαγωγίας, είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας.
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Πρόσφατα, ο νέος επιχειρηματικός κλάδος που εισήλθε στην προσφορά κατ’απαίτηση
υπηρεσιών, είναι οι εταιρείες αποθήκευσης όπως η Stowga (www.stowga.com) , η Flexe
(www.flexe.com) και άλλες.
Το έργο WareM&O συμβάλλει στην τάση που παρατηρείται παγκοσμίως με τη δημιουργία
συνεργειών για την αξιοποίηση διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων, με στόχο την παροχή
υποστήριξης κυρίως μεταξύ μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να μειώσουν τα
λειτουργικά τους κόστη και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Αυτή επιτυγχάνεται
μέσα από ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο συνεργασίας φορέων για την αξιοποίηση
διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου.
Σε αυτό το πλαίσιο, αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί η υλοποίηση ενός
Εικονικού Εμπορευτικού Κέντρου (ΕΚΚ), Virtual Freight Center (VFC) στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης καθώς και στο σύνολο της χώρας, το οποίο στοχεύει στη γεφύρωση της
προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώρου για εκμετάλλευση με γνώμονα την
διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων και επομένως
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας μικρών και μεγάλων
επιχειρήσεων που διαθέτουν τους χώρους αυτούς.
Ένα σημαντικό πρόβλημα που παρατηρείται στην Ελληνική αγορά είναι ο αργός ρυθμός
εξοικείωσης των επιχειρήσεων με τέτοιου είδους καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και
συνεπώς η δυσκολία διείσδυσης στις δυνητικά ενδιαφερόμενες μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Πολλές εταιρείες παραμένουν προσκολλημένες στον παραδοσιακό τρόπο
αναζήτησης αποθηκευτικών χώρων, είτε μέσω μεσιτείας είτε μέσω τηλεφωνημάτων σε
άτομα της αγοράς. Τα μειονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι εμφανή ως προς το
αυξημένο κόστος, τον χρόνο αναζήτησης, το υψηλό ρίσκο μη εύρεσης ικανοποιητικού
χώρου και άλλα, αλλά η συνήθεια χρόνων είναι δύσκολο να αλλάξει άμεσα.
Επίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εμφανίσει απροθυμία ως προς την υιοθέτηση
συνεργατικών μοντέλων κυρίως λόγω ανταγωνισμού και κοινής χρήσης δεδομένων,
παρόλο που η τάση αυτή παρατηρείται παγκοσμίως με ευεργετικά αποτελέσματα. Η
υλοποίηση του ΕΚΚ θα συμβάλλει στην εξοικείωση των επιχειρήσεων σε καινοτόμες
λύσεις και θα βελτιώσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των
εταιρειών για να ανταποκριθούν έγκαιρα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις της
εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Η καινοτομία του έργου ενισχύεται από τη χρήση
αλγορίθμων αντιστοίχισης πραγματικού χρόνου σε συνδυασμό με φίλτρα αναζήτησης για
την προσφορά και τη ζήτηση αποθηκευτικών χώρων, ενώ επίσης η πλατφόρμα προτείνει
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μια «δίκαιη τιμή» (fair pricing) κατά τη διαδικασία της κράτησης για την ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων μερών.
Η διάχυση και ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου διασφαλίζουν την έγκαιρη και
αποτελεσματική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, οργανισμών και
φορέων και συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της δημοσιότητας του έργου και της
πλατφόρμας του ΕΚΚ. Μέσα από τη διάδοση των αποτελεσμάτων θα αναδειχθούν τα
οφέλη και οι δυνατότητες αξιοποίησης που δημιουργούνται από τη χρήση της
πλατφόρμας για τους δυνητικούς χρήστες.

1.2 Περιεχόμενα και στόχοι παραδοτέου
Ο στόχος του Π4.3 είναι να παρουσιαστούν η δομή και ο τρόπος υλοποίησης των
δράσεων και του υλικού διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, καθορίζοντας το ρόλο,
τον τρόπο, το χρόνο και το πλαίσιο δράσης του κάθε εταίρου. Το παρόν κείμενο, Ε4.3:
Διάχυση των αποτελεσμάτων, περιγράφει αναλυτικά την ανάπτυξη της στρατηγικής για
την αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στους ενδιαφερόμενους
φορείς και επιχειρήσεις.
Μετά το εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρονται οι στόχοι του έργου, στο δεύτερο
κεφάλαιο αναφέρονται οι γενικοί στόχοι διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων
του έργου. Επιπλέον, στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται και οι ομάδες στόχοι (δυνητικοί
χρήστες της πλατφόρμας), οι οποίοι αναμένονται να γίνουν κοινωνοί των ευρημάτων,
αποτελεσμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών του έργου.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται αναλυτικά οι δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης των
αποτελεσμάτων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Στη συνέχεια,
στο κεφάλαιο τέσσερα αναφέρονται αναλυτικά τα εργαλεία και οι τεχνικές που θα
χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση των αποτελεσμάτων, ενώ στο κεφάλαιο πέντε υπάρχει
ο χρονοπρογραμματισμός του έργου και αναλυτικά τα παραδοτέα και ορόσημα του
έργου. Τέλος, στο κεφάλαιο έξι αναφέρονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του κάθε εταίρου
σχετικά με τη διάχυσης και επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου
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2. Γενικοί στόχοι διάχυσης και επικοινωνίας
Ο γενικός στόχος του πλαισίου διάδοσης αποτελεσμάτων του WareM&O είναι η
προώθηση του έργου, των στόχων και των αποτελεσμάτων σε ένα ευρύ φάσμα
ενδιαφερόμενων φορέων, όπως εταιρείες 3rd party logistics (3PL), εμπορικές και
βιομηχανικές επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες και εκμισθωτές αποθηκευτικών χώρων κ.α.. Το
πλάνο διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από στοχευμένες δράσεις και ειδικά
εργαλεία επικοινωνίας, στοχεύει να:
 Αυξήσει την ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και τις εκροές του έργου
εξασφαλίζοντας την ευρύτερη δυνατή διάδοση και αξιοποίησή τους
 Αναπτύξει μια σειρά από στοχευμένες δραστηριότητες προβολής και να
δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας με ενδιαφερόμενους οργανισμούς
 Υποστηρίξει τις ερευνητικές δραστηριότητες του WareM&O
Βασικές επιδιώξεις των δραστηριοτήτων διάχυσης και επικοινωνίας είναι να αναδειχθούν
και να διαδοθούν τα βασικά οφέλη του ερευνητικού έργου, η καινοτομία του Εικονικού
Εμπορευματικού Κέντρου (ΕΚΚ) και οι προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής που
υποστηρίζουν τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κυρίως όμως θα τονιστούν
τα πλεονεκτήματα που παρέχει το ΕΚΚ στις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ορατότητας
για διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους και υπηρεσίες logistics, για τη μείωση του
κόστους logistics των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα διαμόρφωσης νέων και
σύγχρονων επιχειρησιακών μοντέλων, προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων στη
συνέργεια μεταξύ των επιχειρήσεων.

2.1 Πληθυσμοί στόχοι
Οι δράσεις επικοινωνίας θα εστιάσουν σε 3 κύριες κατηγορίες εταιρειών. Η αρχική
στόχευση θα είναι σε μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις καθώς και
πολυεθνικές, κυρίως όσες επηρεάζονται σημαντικά από τη μεταβλητότητα των
αποθεμάτων τους ή/και διατηρούν οι ίδιες τις δραστηριότητες logistics τους. Επόμενη
στόχευση θα είναι εταιρείες 3PL και πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς με έμφαση στις
περιοχές μεγάλων συγκεντρώσεων logistics στη Σίνδο, στο Καλοχώρι, στο Θριάσιο, στα
Οινόφυτα και κοντά στα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Τέλος, σε μια συμπληρωματική
κατεύθυνση θα επιδιωχθεί η επαφή με παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα
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των logistics όπως εταιρείες πώλησης και ενοικίασης περονοφόρων και εξοπλισμού
logistics, οι οποίες θα μπορούν να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους μέσω του ΕΚΚ που
θα αναπτυχθεί.
Πίνακας 1. Πληθυσμοί στόχοι του WareM&O

Πληθυσμός
Στόχος

Εμπορικές/
Βιομηχανικές
επιχειρήσεις

Ενδιαφερόμενος
Pharmasept Α.Ε.
Περιφερειακή Ελαστικά
Α.Ε.
INART
PROFARM A.E.
NITROFARM A.E.
K+N Ευθυμιάδης Α.Ε.
Μασούτης Α.Ε.
ΦΛΕΪΒΟΡ ΦΑΚΤΟΡΙ Α.Ε.
Δ. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ
NOVITAGROUP
ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.
ΜΗΤΡΑΓΚΑΣ Κ. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
– ART ON WALL

Επίπεδο
Βασικό
στόχευσης Όφελος

Ε1

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΙΑ ΕΕ

Κανάλια
επικοινωνίας

Αξιοποίηση
ανεκμετάλλευτ
ων
αποθηκευτικώ
ν χώρων.
Ενίσχυση
ορατότητας
στην
εφοδιαστική
αλυσίδα

Πιλοτικές
δοκιμές
πλατφόρμας,
προσωπικές
συναντήσεις,
προσκλήσεις σε
ενημερωτικές
ημερίδες,
έντυπο
προωθητικό
υλικό.
Ιστοσελίδα και
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

Βελτιστοποίησ
η κόστους και
αύξηση της
αποδοτικότητα
ς. Καλύτερη

Πιλοτικές
δοκιμές
πλατφόρμας,
προσωπικές
συναντήσεις,

ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΑΕ
DIAMONDPAPER AE
ΝΕΣΤΩΡ ΤΖΟΥΡΔΑΣ Α.Ε.

3PL / Μεταφορικές
εταιρείες

ΕΚΟΛ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΕΠΕ
Frigo A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΑΕ-SARMED

E2
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ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ
αξιοποίηση
των
DELI FOOD LOGISTICS (DFL)
διαθέσιμων
Μ.Ι.K.E.
πόρων
ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ
ΔΕΛΤΑ 4 ΑΕ
ITALY LINES ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
Α.E.

Πάροχοι
υποστηρικτικών
υπηρεσιών
logistics

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
ΛΑΓΟΣ Περονοφόρα Α.Ε.
Toyota Material Handling
Greece Α.Ε.

E3

Mateco Ελλάς Ε.Π.Ε.

Παροχή
υπηρεσιών
μέσω της
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας

προσκλήσεις και
συμμετοχή σε
εκδηλώσεις,
έντυπο
προωθητικό
υλικό.
Ιστοσελίδα και
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
Προσκλήσεις για
συμμετοχή σε
εκδηλώσεις,
έντυπο
προωθητικό
υλικό.
Ιστοσελίδα και
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

2.2 Κριτήρια επιτυχίας της διάχυσης αποτελεσμάτων
Η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία των δράσεων διάδοσης και διάχυσης των
αποτελεσμάτων του έργου, δύναται να προσδιοριστεί ανά πάσα χρονική στιγμή
χρησιμοποιώντας μια σειρά από δείκτες αξιολόγησης (KPIs). Μερικοί από τους δείκτες
αξιολόγησης (στατιστικά μεγέθη) που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
•
•
•
•
•

Βαθμός επισκεψιμότητας ιστοσελίδας και παρακολούθηση ενδιαφερόντων των
χρηστών
Αριθμός συμμετεχόντων στις διάφορες εκδηλώσεις διάχυσης αποτελεσμάτων
(ημερίδες προώθησης, workshops, εκδηλώσεις έργου)
Αριθμός συμμετοχών, δημοσιεύσεων και γενικότερη παρουσία εταίρων στα
διάφορα περιοδικά, συνέδρια
Αριθμός συμμετεχόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Αριθμός συμμετεχόντων στο δίκτυο ενδιαφερόμενων – εμπλεκόμενων φορέων

Στη διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου πρόκειται να συμμετέχουν
όλοι οι εμπλεκόμενοι, ώστε τα ευρήματα να είναι όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτικά.
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3. Δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων
Είναι σημαντικό για το έργο να έχει μια δική του ξεχωριστή ταυτότητα και επωνυμία η
οποία θα μπορεί να αναγνωρίζεται ως WareM&O. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε
ηλεκτρονικό υλικό στο οποίο περιλαμβάνεται το λογότυπο του έργου (logo and branding
name), καθώς και μια σειρά από προτυποποιημένες πινακίδες (templates) με χρώματα,
γραμματοσειρές, στοίχιση και δομή (format) κειμένου. Με τον
τρόπο αυτό προσδίδεται στο έργο μια ταυτότητα και
διακριτικά ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό από το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο σε εκδηλώσεις διάχυσης των
αποτελεσμάτων, αλλά και από το κοινό και τους
συμμετέχοντες σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κτλπ.

3.1 Όνομα και Λογότυπο
Το όνομα του έργου είναι WareM&O το οποίο είναι
συντομογραφία του: Warehouse Match and Optimize.
Το λογότυπο θα βρίσκεται σε κάθε αντικείμενο σχετικό με το έργο (έγγραφα, βίντεο,
παρουσιάσεις, διαφημιστικά banners κ.λπ.). Το λογότυπο σχεδιάστηκε από το γραφιστικό
τμήμα του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και είναι το παρακάτω:

Οι χρωματισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του άνωθεν λογότυπου είναι
μίξη από κόκκινο, πράσινο και μπλε (RGB color model/excel colors) με την παρακάτω
αναλογία:
Σκούρο πράσινο : Κόκκινο: 71/Πράσινο: 92/Μπλε: 86
Ανοιχτό πράσινο: Κόκκινο: 214/ Πράσινο: 240 / Μπλε: 228

3.2 Παρουσίαση PowerPoint
Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί ένα πρότυπο PowerPoint (ppt) από το
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ. Όλοι οι εταίροι θα χρησιμοποιούν τις πρότυπες διαφάνειες από το
συγκεκριμένο πρότυπο όταν παρουσιάζουν το έργο εσωτερικά καθώς και επίσης σε
εξωτερικούς φορείς και οργανισμούς. Έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν επίσης και το
δικό τους λογότυπο στις παρουσιάσεις εφόσον έχει ενημερωθεί ο συντονιστής του έργου.
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Για τις ανάγκες διάχυσης και επικοινωνίας του έργου, έχει δημιουργηθεί και μια πρότυπη
σύντομη παρουσίαση στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Η πρότυπη παρουσίαση PowerPoint βρίσκεται σε κοινό ηλεκτρονικό τόπο (google drive)
και είναι διαθέσιμη σε όλους τους εταίρους.
Εικόνα 1. Πρότυπη παρουσίαση του WareM&O

3.3 Δημιουργία κοινού εργασιακού χώρου
Για την καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του έργου, έχει
δημιουργηθεί ένας κοινός διαδικτυακός χώρος εργασίας (google drive) στον οποίο έχουν
πρόσβαση όλοι οι εταίροι καθώς και ο υπεργολάβος του έργου. Στο χώρο αυτό, γίνεται η
μεταφορά και η αποθήκευση όλων των σχετικών με το έργο εγγράφων, τα οποία θα
παραμείνουν καθ’όλη τη διάρκεια του έργου.
Επίσης, η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων γίνεται συνήθως μέσω ηλεκτρονικών
μηνυμάτων (e-mail), καθώς επίσης και μέσω skype, εργαλεία τα οποία διευκολύνουν την
αμεσότητα στην επικοινωνία.
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4. Εργαλεία και τεχνικές διάχυσης των αποτελεσμάτων
Οι δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου WareM&O θα
στηρίζονται σε ένα συνδυασμό τεχνικών ενημέρωσης έχοντας ως βάση το μοντέλο AIDA:
Attention/Awareness, Interest, Desire, Action, καθώς επίσης και πρακτικών κοινωνικής
επιρροής. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέσων όπως
δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία τύπου, παρουσιάσεις έργου
και αποτελεσμάτων κτλπ.

Attention/Awareness (Εστίαση της προσοχής): Αφορά τη ανάπτυξη εργαλείων για την
ευρεία αναγνωρισιμότητα του έργου και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΚ. Για το
λόγο αυτό θα αναπτυχθεί έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter),
καθώς επίσης και ανακοινώσεις και δελτία τύπου τα οποία θα ενημερώνουν τακτικά όλους
τους ενδιαφερόμενους για την πορεία υλοποίησης του έργου και τα αποτελέσματά του.
Επίσης, για τις ανάγκες του έργου πρόκειται να δημιουργηθεί και το αντίστοιχο banner το
οποίο θα περιέχει επιλεγμένες πληροφορίες/στόχους του έργου και θα τοποθετείται σε
ευκρινές σημείο σε όλες τις εκδηλώσεις.

Interest

of the customer (Ενδιαφέρον του δυνητικού χρήστη/πελάτη): Αφορά

στοχευμένες ενέργειες για την προσέγγιση δυνητικών πελατών πάνω στα πλεονεκτήματα
που θα επιφέρει η χρήση της υπηρεσίας για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται το ενδιαφέρον του δυνητικού χρήστη σε σημείο να αρχίσει
να αναγνωρίζει ο ίδιος τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη συμμετοχή του στην
πλατφόρμα του ΕΚΚ. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν αναλυτικές παρουσιάσεις
του έργου καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη του για τους χρήστες σε στοχευμένες
συναντήσεις/workshops στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι επιχειρήσεων από όλο
το φάσμα των δυνητικών χρηστών της πλατφόρμας. Επίσης, σημαντικό ρόλο θα έχουν
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου με τις ενημερωτικές αναρτήσεις για προσεχείς
εκδηλώσεις, νέα από συναντήσεις και γενικές ειδήσεις σχετικές με τον κλάδο της
αποθήκευσης.

Desire

(Επιθυμία χρήσης): Αφορά την εξοικείωση των χρηστών με το έργο

προσδοκώντας τη μετάβαση τους από απλοί παρατηρητές/συμμετέχοντες στις
δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων, να αποτελέσουν τους τελικούς χρήστες
που επιθυμούν τη χρήση της υπηρεσίας για την επιχείρησή τους. Για το λόγο αυτό, η
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συνεχής ενημέρωση των δυνητικών χρηστών για την πορεία υλοποίησης του έργου μέσω
των ηλεκτρονικών ενημερωτικών φυλλαδίων καθώς και παρουσιάσεων των
αποτελεσμάτων
σε
τεχνικές,
επιστημονικές
και
επιχειρηματικές
εκδηλώσεις, είναι απαραίτητη.

Action

(Δράση για την αγορά της

προτεινόμενης υπηρεσίας): Αφορά
ενέργειες για την τελική σύμπλεξη των
ενδιαφερόμενων χρηστών με τις
υπηρεσίες της πλατφόρμας του ΕΚΚ. Οι
ενέργειες αυτές είναι προσωπικές
συναντήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις,
προσωπικές συνομιλίες με σκοπό την
ένταξη του ενδιαφερόμενου στους τελικούς χρήστες του προσφερόμενου προϊόντος.
Ανάλογα με το ρυθμό ευρημάτων και αποτελεσμάτων του έργου, θα εκδίδονται και τα enewsletters, όπου θα περιγράφονται οι πιο πρόσφατες εξελίξεις από την πρόοδο των
εργασιών του έργου σχετικά με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η διάχυση των αποτελεσμάτων θα βασιστεί σε δύο κανάλια: B2B και Β2C.Το πρώτο
αφορά την άμεση επικοινωνία με δυνητικούς άμεσους και έμμεσους χρήστες της υπό
ανάπτυξη πλατφόρμας, είτε δια ζώσης με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες δικτύωσης
(πχ: συνέδρια, ημερίδες, εμπορικές εκθέσεις), είτε εξ αποστάσεως με διάφορα διαθέσιμα
μέσα (πχ: e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία, χρήση Linkedin και επαγγελματικών δικτύων).
Παράλληλα, το δεύτερο κανάλι επικοινωνίας θα βασιστεί σε εργαλεία του διαδικτύου
όπως την ιστοσελίδα του έργου (website) και την προώθησή του μέσω κοινωνικών
δικτύων (πχ: twitter, Facebook, LinkedIn).

4.1 Ιστοσελίδα
Η επίσημη ιστοσελίδα είναι το πρώτο και πιο σημαντικό κανάλι επικοινωνίας του έργου,
καθώς αποτελεί το πρώτο σημείο ενημέρωσης για τους εξωτερικούς επισκέπτες /
ενδιαφερόμενους. Η ιστοσελίδα (website) είναι φιλική προς το χρήστη (εμπλεκόμενο
φορέα ή και υφιστάμενο ή μελλοντικό πελάτη, συνεργάτη ή απλό χρήστη και επισκέπτη
της ιστοσελίδας) και εύχρηστη λειτουργικά, οπότε και εύκολα προσεγγίσιμη και
διαχειρίσιμη από όσο είναι δυνατό μεγαλύτερο φάσμα εμπορικών / βιομηχανικών
επιχειρήσεων και εταιρειών logistics, ενδυναμώνοντας και απλοποιώντας τη δικτύωση
όσο το δυνατό περισσότερων δυνητικών συνεργατών και μελλοντικών πελατών.
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Η ιστοσελίδα είναι γραμμένη σε δύο επίσημες γλώσσες, την Ελληνική και την Αγγλική και
θα περιέχει υπερσυνδέσμους για όλες τις δραστηριότητες εργασίας του έργου, τους
εταίρους και τα παραδοτέα, ενώ θα είναι διασυνδεδεμένη και με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και προβολής, Twitter, Facebook και LinkedIn.
Ο ιστότοπος του έργου WareM&O είναι ο http://waremo.imet.gr . Ο ιστότοπος έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και το
περιεχόμενό του προσαρμόζεται έτσι ώστε να εμφανίζεται ευκρινώς και σε tablet ή
smartphone.

4.2 Διάταξη της ιστοσελίδας
Η βασική διάταξη του ιστότοπου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και αποτελείται από:
Αρχική οθόνη – περιέχει τον τίτλο και το λογότυπο του έργου καθώς και βασικές
πληροφορίες για το εργαλείο που θα αναπτυχθεί
Το κύριο μενού πλοήγησης της ιστοσελίδας το οποίο αποτελείται από τις παρακάτω
καρτέλες:
WareM&O – περιέχει αναλυτική περιγραφή του έργου καθώς επίσης και τους στόχους
και τη μεθοδολογία υλοποίησης.
VFC (Virtual Freight Center) – περιέχει πληροφορίες για το εργαλείο καθώς και τη
δυνατότητα εγγραφής για τη χρησιμοποίησή του.
Νέα/Εκδηλώσεις – περιέχει αποκόμματα από δελτία τύπου, φωτογραφίες από
εκδηλώσεις που συμμετέχει το έργο, τρέχοντα νέα και εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο
της αποθήκευσης.
Παραδοτέα – περιέχονται τα παραδοτέα του έργου που έχουν κατατεθεί καθώς και αυτά
τα οποία πρόκειται να κατατεθούν μαζί με την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσής τους.
Για το περιεχόμενο των παραδοτέων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει λήψη του
κειμένου που επιθυμεί.
Επικοινωνία – εμφανίζονται τα ονόματα των επιστημονικά υπευθύνων του έργου, καθώς
και φόρμα επικοινωνίας για την αποστολή ερωτημάτων προς την επιστημονική ομάδα
του έργου.
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Εικόνα 2. Ο Ιστότοπος του έργου WareM&O

4.3 Μέσα μαζικής επικοινωνίας- Electronic Newsletters
Κατά τη διάρκεια του έργου θα συντάσσονται και θα δημοσιεύονται άρθρα στα Ελληνικά
και στα Αγγλικά για την πορεία, τις υπηρεσίες και τα αποτελέσματα του έργου. Τα άρθρα
αυτά θα δημοσιεύονται σε περιοδικά του κλάδου των logistics ώστε να προσελκύουν το
ενδιαφέρον νέων επιχειρήσεων και οργανισμών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Πιο συγκεκριμένα θα γίνεται παραγωγή ενημερωτικού σημειώματος (Newsletter) κάθε
τρεις (3) μήνες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα διαμοιράζεται στοχευμένα
σε παραλήπτες / δυνητικούς χρήστες της πλατφόρμας από τους κλάδους των logistics,
μεταφορών, μεταποίησης και εμπορίου. Το σχετικό υλικό θα ανανεώνεται τακτικά
ανάλογα με τα αποτελέσματα του έργου και οι περιοδικές εκδόσεις θα διανέμονται σε
έναν ευρύτερο κύκλο επιχειρήσεων και παραληπτών. Τα σχετικά αποκόμματα τύπου θα
δημοσιεύονται επίσης και στον ιστότοπο του έργου.
WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Αξιοποίηση και
αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός
έργου Τ1ΕΔΚ-04383
18

Π 4.4: Σχέδιο επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου

4.4 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον τον πιο διαδεδομένο τρόπο
ενημέρωσης του κοινού για όλα τα θέματα ενδιαφέροντος. Η χρήση τους είναι πολύ απλή,
άμεση και χωρίς σημαντικό κόστος, κάτι το οποίο ευνοεί την ενημέρωση ενδιαφερόμενου
γρήγορα και χωρίς κόπο.
Το WareM&O θα αποκτήσει ενεργούς λογαριασμούς σε όλα τα ευρέως διαδεδομένα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, FaceBook, LinkedIn). Οι λογαριασμοί θα ανανεώνονται
τακτικά και θα χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με επερχόμενες
εκδηλώσεις, ζωντανές ενημερώσεις από συναντήσεις, συνέδρια και ημερίδες, καθώς
επίσης και για νέα σχετικά με τον κλάδο των logistics και της αποθήκευσης.
4.4.1 Facebook
Το Facebook είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
χρησιμοποιείται ευρέως από εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Το προφίλ του
WareM&O στο Facebook θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την ενημέρωση του κοινού
σχετικά με νέα, ειδήσεις και επερχόμενες εκδηλώσεις σχετιζόμενες με το έργο και θα
απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η αρχική σελίδα
του έργου, η οποία ονομάζεται WareM&O.
Εικόνα 3. Η σελίδα του WareM&O στο Facebook
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4.4.2 Twitter
Το Twitter αποτελεί ένα πολύ άμεσο ενημερωτικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο
επιτρέπει λίγους μόνο χαρακτήρες σε κάθε «tweet» και είναι ιδανικό κυρίως για
ενημέρωση δράσεων που αφορούν το έργο, καθώς και για προσκλήσεις «ακολούθων»
(followers) για επερχόμενες εκδηλώσεις ή για συμμετοχή σε έρευνες/ερωτηματολόγια.
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η αρχική σελίδα του έργου στο Twitter, η οποία
ονομάζεται WareM&O.
Εικόνα 4: Η σελίδα του WareM&O στο Twitter

4.4.3 LinkedIn
Το LinkedIn είναι ένα πολύ διαδομένο μέσο επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης το
οποίο είναι πλέον απαραίτητο μεταξύ επαγγελματιών για την προώθηση των
δραστηριοτήτων/υπηρεσιών τους. Η σελίδα του έργου έχει στόχο να προσελκύσει όλες
τις επιχειρήσεις που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να δημιουργηθεί ένα
μεγάλο δίκτυο επιχειρήσεων το οποίο θα ενημερώνεται εύκολα και γρήγορα για κάθε
σημαντικό νέο, αποτέλεσμα ή εκδήλωση του έργου. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η
αρχική σελίδα του έργου στο LinkedIn, η οποία ονομάζεται WareM&O.
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Εικόνα 5: Η σελίδα του WareM&O στο LinkedIn

4.5 Εκδηλώσεις
Το έργο προγραμματίζει τη διοργάνωση μίας σειράς από workshops, αλλά και τη
συμμετοχή σε μεγάλα events, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων, εκθέσεων, ημερίδων
ανοιχτών προς το ευρύ κοινό, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο πρόκειται να διοργανώσει πέντε (5) workshops/ομάδες
εστίασης προκειμένου να παρουσιάσει στην Ελληνική αγορά τα κύρια ερευνητικά
αποτελέσματα του WareM&O καθώς επίσης και να καταγράψει τις προσδοκίες των
Ελληνικών εταιριών από το εργαλείο που πρόκειται να αναπτυχθεί.
Στον παρακάτω δυναμικό Πίνακα αναγράφονται αναλυτικά οι διοργανώσεις
ενδιαφέροντος για την προβολή και προώθηση του έργου WareM&O που έχουν
αναγνωριστεί μέχρι στιγμής:
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Πίνακας 2. Προγραμματισμός εκδηλώσεων έργου

Εκδήλωση και τόπος
διεξαγωγής
Παρουσίαση
του
WareM&O
&
αναγνώριση
απαιτήσεων χρηστών –
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ
SOLUTIONS VI – Grand
Palace
Hotel
Thessaloniki
Παρουσίαση και
εκπαίδευση των
χρηστών πάνω στο
εργαλείο (ΕΚΚ)
Διαδικτυακό Σεμινάριο
Χρήσης του εργαλείου
(ΕΚΚ)
ICTR 2019 - Athens
Εφοδιαστική Αλυσίδα &
Logistics – Metropolitan
Expo Athens
Παρουσίαση
των
αποτελεσμάτων
της
πιλοτικής εφαρμογής
Παρουσίαση
των
αποτελεσμάτων
του
έργου (Αθήνα)
Παρουσίαση
των
αποτελεσμάτων
του
έργου (Βόλος)

Τύπος εκδήλωσης

Ημερομηνία

Εργαστήριο
συμμετοχικού
σχεδιασμού/workshop

22/1/2019

Υπεύθυνος
εταίρος
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Συνέδριο Logistics

5/2/2019

Planning

Ομάδα εστίασης πάνω 9/2019
στο ΕΚΚ του WareM&O

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Σεμινάριο πάνω στο ΕΚΚ 10/2019
του WareM&O

EKETA/IMET

Διεθνές συνέδριο για την
έρευνα στις μεταφορές
Διεθνής
έκθεση
εφοδιαστικής
αλυσίδας
και logistics
Εργαστήριο
συμμετοχικού
σχεδιασμού/workshop
Εργαστήριο
συμμετοχικού
σχεδιασμού/workshop
Εργαστήριο
συμμετοχικού
σχεδιασμού/workshop

2425/10/2019
9-11/11/2019

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

1/2020

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

3/2020

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

5/2020

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Για κάθε εκδήλωση του έργου κρατείται αρχείο το οποίο περιλαμβάνει την ατζέντα της
εκδήλωσης, τη λίστα συμμετεχόντων, φωτογραφίες καθώς και τα πρακτικά της κάθε
WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Αξιοποίηση και
αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός
έργου Τ1ΕΔΚ-04383
22

Π 4.4: Σχέδιο επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου

εκδήλωσης. Το υλικό αποθηκεύεται στο κοινό διαδικτυακό εργασιακό χαρτοφύλακα
(google drive) και είναι μόνιμα διαθέσιμο σε όλους τους εταίρους του έργου.

4.6 Επιστημονικά περιοδικά
Για την καλύτερη υποστήριξη της προώθησης του έργου, έχει αναγνωριστεί μια λίστα με
επιστημονικά περιοδικά στόχους για την παρουσίαση ενημερωτικού υλικού του
WareM&O καθώς και την προώθηση των αποτελεσμάτων. Η λίστα των πιθανών
περιοδικών στο πλαίσιο του έργου είναι:
Πίνακας 3. Λίστα επιστημονικών περιοδικών

Α/Α

Επιστημονικά Περιοδικά

1

Supply Chain & Logistics magazine (GR)

2

Logistics & Management (GR)

3

Transportation Research Part E-Logistics and Transportation Review (EN)

4

Supply Chain Management: An International Journal (EN)

5

International Journal of Logistics Systems and Management (EN)

6

The Journal of the Logistics Research Network (EN)
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5. Χρονοπρογραμματισμός, Παραδοτέα, Ορόσημα
Ο χρονοπρογραμματισμός των αντίστοιχων παραδοτέων και των σημαντικότερων
οροσήμων, παρουσιάζονται εν συντομία στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 4. Χρονοπρογραμματισμός παραδοτέων του έργου

Πίνακας Παραδοτέων

Α/Α

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

Τίτλος
Παραδοτέου

Ανάλυση της
Αγοράς και
αναγκών
αποθήκευσης στην
Ελλάδα
Αρχιτεκτονική του
Virtual Freight
Center
Ανάπτυξη του
Virtual Freight
Center
Έκθεση αναφοράς
ανάπτυξης του
Virtual Freight
Center
Εγχειρίδιο χρήσης
του Virtual Freight
Center

Είδος
Ενότητα Εργασίας
Παραδοτέου

Φορέας

Παράδ
οση
(μήνας)
ενδεικτ
ικά

Έκθεση

1: Χαρτογράφηση
της αγοράς

TREDIT A.E.

3

Έκθεση

1: Χαρτογράφηση
της αγοράς

IMET-EKETA

7

Λογισμικό

2: Ανάπτυξη του
Virtual Freight
Center

TREDIT A.E.

14

Έκθεση

2: Ανάπτυξη του
Virtual Freight
Center

TREDIT A.E.

20

Έκθεση

3: Πιλοτική
Εφαρμογή και
Εξωτερική
Αξιολόγηση

TREDIT A.E.

16
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3.2

Οπτικοακουστικό
υλικό
αναπαράστασης
χρήσης του Virtual
Freight Center

3.3

Αποτελέσματα
Εξωτερικής
Αξιολόγησης

4.1

Μελέτη
Βιωσιμότητας

4.2

Business Plan
εκμετάλλευσης
του Virtual Freight
Center

4.3

Σχέδιο εμπορικής
προώθησης της
πλατφόρμας

4.4

Σχέδιο
επικοινωνίας και
διάχυσης
αποτελεσμάτων
του έργου

Άλλο

3: Πιλοτική
Εφαρμογή και
Εξωτερική
Αξιολόγηση

TREDIT A.E.

16

Έκθεση

3: Πιλοτική
Εφαρμογή και
Εξωτερική
Αξιολόγηση

IMET-EKETA

20

Έκθεση

4: Ανάπτυξη
σχεδίου
εμπορικής
εκμετάλλευσης
του συστήματος

TREDIT A.E.

24

Έκθεση

4: Ανάπτυξη
σχεδίου
εμπορικής
εκμετάλλευσης
του συστήματος

TREDIT A.E.

24

Έκθεση

4: Ανάπτυξη
σχεδίου
εμπορικής
εκμετάλλευσης
του συστήματος

IMET-EKETA

24

Έκθεση

4: Ανάπτυξη
σχεδίου
εμπορικής
εκμετάλλευσης
του συστήματος

IMET-EKETA

1, 24
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4.5

Υλικό διάχυσης

Δημοσίευση

4: Ανάπτυξη
σχεδίου
εμπορικής
εκμετάλλευσης
του συστήματος

IMET-EKETA

24
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6. Ρόλος και αρμοδιότητες εταίρων
Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων επικοινωνίας
και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, στις οποίες περιλαμβάνονται η έκδοση του
έντυπου υλικού, η συντήρηση του ιστότοπου, η σύνταξη των δελτίων τύπου κ.α..
Παρολαυτά, αποτελεί ξεκάθαρος και πρωταρχικός στόχος του κάθε εταίρου και του
συμβούλου-υπεργολάβου του έργου, αποτελεί η προώθηση των δράσεων και η διάδοση
των αποτελεσμάτων του έργου, μέσω παροχής εξειδικευμένης πληροφόρησης προς
διάφορους πληθυσμούς – στόχους. Η εξωστρέφεια πρέπει να υποστηρίζεται και να
εφαρμόζεται από όλους τους συμμετέχοντες στο έργο, ακόμη και μετά τη λήξη του, βάσει
στρατηγικού σχεδιασμού και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διάδοσης των
αποτελεσμάτων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου. Όλοι οι εταίροι πρέπει να
συμβάλλουν με την επιλογή ειδήσεων για τον ιστότοπο, τη συμμετοχή στην οργάνωση
workshops και την οργάνωση εκδηλώσεων προώθησης του έργου.
Οποιαδήποτε απόκλιση ή μη-συμμόρφωση με το αναλυτικό πλάνο υποστήριξης των
δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου από την πλευρά
οποιουδήποτε εταίρου, θα σημάνει την άμεση απομείωση της οικονομικής επιχορήγησής
του ανάλογα με την περίσταση.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
& Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04383)
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