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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 το οποίο
στοχεύει μέσω μιας εξειδικευμένης πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων, στη γεφύρωση
της προσφοράς και της ζήτησης αποθηκευτικών χώρων. 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 συνεργατικών μοντέλων αποθήκευσης μεταξύ των
επιχειρήσεων που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους μειώνοντας σημαντικά τα
λειτουργικά κόστης αποθήκευσης των εμπλεκόμενων μερών. Η λειτουργία ενός VFC
επιτρέπει την άμεση προσαρμογή της Ελληνικής αγοράς στις νέες παγκόσμιες τάσεις για
«On-demand warehousing» με το μικρότερο δυνατό κόστος και συμβάλλει στην καλύτερη
αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.
Κεντρικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας (ΠΕ 4 / ΥΕ 4: Ανάπτυξη σχεδίου
εμπορικής εκμετάλλευσης του συστήματος) είναι η προβολή των αποτελεσμάτων του
ερευνητικού έργου και οι προοπτικές που δημικουργούνται για την μετεξέλιξή του σε
οικονομικά και τεχνικά αξιοποιήσιμο καινοτόμο προϊόν.
Στο πλαίσιο του Π 4.6 παρουσίαζεται η τελική έκθεση των δράσεων διάχυσης των
αποτελεσμάτων του έργου ενώ παράλληλα αξιολογούνται με τη χρήση δεικτών
αξιολόγησης οι διάφορες επιμέρους ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν. Μεταξύ άλλων,
στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται το υλικό διάχυσης, έντυπο και ηλεκτρονικό, η
ανάπτυξη και το περιεχόμενο της επίσημης ιστοσελίδας του έργου, των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, των δελτίων τύπου, καθώς και οι συμμετοχές σε διάφορες εκδηλώσεις
(εκθέσεις, επιστημονικά και επιχερηματικά συνέδρια).
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1. Εισαγωγή
1.1

Εισαγωγή στο έργο WareM&O

Η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) σε παγκόσμια
κλίμακα, έφερε πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν
τους πελάτες τους και στον χρόνο τον οποίο χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις
παραγγελίες τους. Το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα με τον αριθμό των αγοραστών στο
διαδίκτυο να φτάνει 3.2 εκατ., ενώ οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 25% από το 2016. Το
αποτέλεσμα της μεγάλης αυτής αύξησης είναι η συνεχής ανάγκη των επιχειρήσεων για
άμεσες παραδόσεις (instant deliveries) ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές με την
υπόλοιπη αγορά.
Ο συνδυασμός της αύξησης του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των χρονικών απαιτήσεων
των πελατών, δημιούργησε την τάση των κατ’απαίτηση (on demand) υπηρεσιών logistics
σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Οι κατ’ απαίτηση παραδόσεις πρέπει να είναι
γρήγορες και ευέλικτες με αποτέλεσμα ορισμένες παραγγελίες να αποστέλλονται σε πολύ
χαμηλά ποσοστά πλήρωσης κάτι το οποίο δημιουργεί πολύ αυξημένα κόστη στις
επιχειρήσεις οι οποίες δυσκολεύονται να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Για την
αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, αναπτύχθηκε έντονα τα τελευταία χρόνια η
οικονομία διαμοιρασμού στα Logistics (shared economy), δίνοντας έμφαση στην κοινή
χρήση πόρων και υποδομών για την καλύτερη αξιοποίηση τους. Παρόμοια τάση
παγκοσμίως υπάρχει και στον κλάδο της αποθήκευσης, ενώ υπάρχουν πολλές
διαδικτυακές πλατφόρμες παροχής κατ’απαίτηση υπηρεσιών αποθήκευσης με
εκατομμύρια χρήστες.
Στην Ελληνική αγορά αντιθέτως, δεν είναι ακόμη διαδεδομένο αυτό το είδος παροχής
υπηρεσιών αποθήκευσης, παρόλο που υπάρχει εξοικείωση από άλλους οικονομικούς
κλάδους όπως το Airbnb για εύρεση καταλλύματος, το Beat για την μεταφορά προσώπων
κ.α.. 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.
Το έργο WareM&O συμβάλλει στην τάση αυτή 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
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νέο επιχειρηματικό μοντέλο συνεργασίας φορέων για την αξιοποίηση διαθέσιμου
αποθηκευτικού χώρου.
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. 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 πολύπλευρες δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου αποσκοπούν στην
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων από τη χρήση μιας τέτοιας υπηρεσίας και στοχεύουν στην
προσέλκυση ενδιαφερόμενων εταιρειών μέσω της εξοικείωσης των χρηστών με τη χρήση
τέτοιων εργαλείων.

1.2 Περιεχόμενα και στόχοι παραδοτέου
Ο στόχος του Π4.6 είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος υλοποίησης των δράσεων και του
υλικού διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, αναφέροντας το χρόνο και το πλαίσιο
δράσης του κάθε εταίρου. Το παρόν κείμενο, Π4.6: Έκθεση παρουσίασης και
αξιολόγησης δράσεων διάχυσης του έργου, περιγράφει αναλυτικά τα αποτελέσματα
διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου στους ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους δείκτες αξιολόγησης.
Μετά το εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρονται οι στόχοι του έργου, στο δεύτερο
κεφάλαιο αναφέρονται οι γενικές δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων
του έργου.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται αναλυτικά τα εργαλεία και οι τεχνικές διάχυσης των
αποτελεσμάτων του έργου που πραγματοποιήθηκαν ενώ στο επόμενο κεφάλαιο τέσσερα
αναφέρονται αναλυτικά όλες οι δράσεις δημοσιότητας στις οποίες συμμετείχε το έργο.
Τέλος, στο κεφάλαιο πέντε υπάρχει η συνολική αποτίμηση των δράσεων διάχυσης του
έργου καθώς και οι μελλοντικές δράσεις που έχουν καθοριστεί για την περαιτέρω
ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της πλατφόρμας και την προώθηση στην αγορά της
επωνυμίας WareM&O.
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2. Δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων
2.1 Λογότυπο και οπτική ταυτότητα του έργου
Με την έναρξη του έργου διαμορφώθηκε το λογότυπό του, καθώς αυτό αποτελεί
σημαντικό παράγοντα για την οπτική αναγνώριση του έργου. Το όνομα του έργου ειναι
WareM&O το οποίο είναι συντομογραφία του Warehouse Match and Optimize και το
λογότυπο που αναπτύχθηκε είναι το παρακάτω (Σχήμα 1). Το λογότυπο σχεδιάστηκε από
το γραφιστικό τμήμα του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ.

Σχήμα 1: Το λογότυπο του έργου WareM&O

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
Το λογότυπο μαζί με την αναφορά στη συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από εθνικούς πόρους (Σχήμα 2) συμπεριλαμβάνονται σε κάθε αντικείμενο
σχετικό με το έργο (παραδοτέα, παρουσίασεις, διαφημιστικό υλικό κλπ.).
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Σχήμα 2: Οπτική αναφορά στη συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους

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.

2.2 Παρουσίαση PowerPoint
Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε ένα πρότυπο PowerPoint (ppt) από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
για τις παρουσιάσεις του έργου. Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε από όλους τους
εταίρους σε όλες τις δράσεις που αφορούν το έργο είτε για εσωτερικές παρουσίασεις είτε
και σε εξωτερικούς φορείς και οργανισμούς. Η αρχή και το τέλος της κάθε παρουσίασης
σο πρότυπο αυτό φαίνεται στα σχήματα 3 και 4.
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Σχήμα 3: Πρότυπο (template) για τις παρουσιάσεις του έργου (αρχή)

Σχήμα 4:Πρότυπο (template) για τις παρουσιάσεις του έργου (τέλος)
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Σε όλη τη διάρκεια του έργου και σε κάθε δράση διάχυσης και δημοσιότητας αυτού, οι
εταίροι ακολοθούσαν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας που δίνονται στον
σχετικό οδηγό της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.

2.3 Φυλλάδιο έργου
Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της πλατφόρμας για την παροχή κατ’απαίτηση (on demand)
υπηρεσιών αποθήκευσης και μετά την ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης της
πλατφόρμας, σχεδιάστηκε ένα φυλλάδιο (Σχήμα 5 & 6) με σκοπό την ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με την πλατφόρμα και τις δυνατότητές της.

Σχήμα 5: Φυλλάδιο έργου για την προώθηση της πλατφόρμας (εξώφυλλο)
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Σχήμα 6: Φυλλάδιο έργου για την προώθηση της πλατφόρμας (εσωτερική σελίδα)

2.4 Banner έργου
Για την καλύτερη προώθηση του έργου σχεδιάστηκε ένα banner (Σχήμα 7) το οποίο
χρησιμοποιήθηκε στην έκθεση LogiC. 2019 στην οποία συμμετείχε το έργο. Το banner
τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο του περιπτέρου του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Σχήμα 8) και
παρέμεινε καθ’όλη την τριήμερη διάρκεια της έκθεσης για την ενημέρωση του κοινού και
των υπόλοιπων εκθετών.
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Σχήμα 7: Το banner για την προώθηση του έργου

Σχήμα 8: Το banner του έργου στο περίπτερο του ΙΜΕΤ στην έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics, Logi.C 2019
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2.5 Βίντεο έργου
Για την καλύτερη προώθηση του έργου και της πλατφόρμας VFC που αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκε ένα σύντομο προωθητικό βίντεο διάρκειας 40
δευτερολέπτων το οποίο περιλαμβάνει όλα τα βασικά οφέλη της πλατφόρμας για του
χρήστες με σκοπό την προσέλκυση δυνητικών πελατών. Το βίντεο δημιουργήθηκε στην
Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα για να συμπεριλάβει πιθανούς πελάτες από το
εξωτερικό που θα ήθελαν να κάνουν χρήση της πλατφόρμας. Το βίντεο αναρτήθηκε στις
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του έργου ενώ χρησιμοποιήθηκε επίσης ως προωθητικό
βίντεο σε διαδικτυακές εκδηλώσεις που συμμετείχε το έργο ως χορηγός. Απόσπασμα
από το βίντεο θα βρείτε στο Σχήμα 9, ενώ ολόκληρο το βίντεο και στις 2 γλώσσες υπάρχει
στο Π 4.5: Υλικό Διάχυσης.

Σχήμα 9: Το προωθητικό βίντεο του έργου

Σημειώνεται ότι η δημιουργία του βίντεο κρίθηκε αναγκαία μετά την έναρξη της
πανδημίας. Καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα φυσικής παρουσίας σε εκθέσεις και συνέδρια,
το σύντομο αυτό βίντεο έδωσε τη δυνατότητα ενημέρωσης των συμμετεχόντων σε
διαδικτυακά συνέδρια και εκθέσεις που συμμετείχε το έργο.
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3. Εργαλεία και τεχνικές διάχυσης των αποτελεσμάτων
Η διάχυση των αποτελεσμάτων βασίστηκε σε δύο κανάλια: B2B και Β2C. Το πρώτο
αφορά την άμεση επικοινωνία με δυνητικούς άμεσους και έμμεσους χρήστες της
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 βασίστηκε σε εργαλεία του διαδικτύου όπως
την ιστοσελίδα του έργου (website) και την προώθησή του μέσω κοινωνικών δικτύων (πχ:
twitter, Facebook, LinkedIn).

3.1 Ιστοσελίδα έργου
Η επίσημη ιστοσελίδα είναι το πρώτο και πιο σημαντικό κανάλι επικοινωνίας του έργου,
καθώς αποτελεί το πρώτο σημείο ενημέρωσης για τους εξωτερικούς επισκέπτες /
ενδιαφερόμενους. Με την έναρξη του έργου διαμορφώθηκε η ιστοσελίδα για την
προώθησή του. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για το αντικείμενο του
έργου, περιέχει υπερσυνδέσμους για όλα τα νέα του έργου, τους εταίρους και τα
παραδοτέα, ενώ 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. Επίσης στον ιστότοπο έχει συμπεριληφθεί η ένταξη της διάστασης της
αναπηρίας και την προσβασιμότητας των Αμεα στην επικοινωνία σύμφωνα με τον
ανανεωμένο οδηγό κανόνων πληροφόρησης της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.

3.2 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 αναπτύχθηκε
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.
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VFC Tool (Virtual Freight Center) – περιέχει πληροφορίες για το εργαλείο καθώς και τη
δυνατότητα εγγραφής για τη χρησιμοποίησή του με την αυτόματη ανακατεύθυνση του
χρήστη στην πλατφόρμα VFC.
Νέα/Εκδηλώσεις – περιέχει αποκόμματα από δελτία τύπου, φωτογραφίες από
εκδηλώσεις που συμμετέχει το έργο, τρέχοντα νέα και εξελίξεις του έργου.
Παραδοτέα – περιέχονται τα παραδοτέα του έργου που έχουν κατατεθεί καθώς και αυτά
τα οποία πρόκειται να κατατεθούν. 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.

Σχήμα 10: Ο Ιστότοπος του έργου WareM&O

3.3 Μέσα μαζικής επικοινωνίας- Electronic Newsletters
Για την ενημέρωση των ομάδων στόχων του WareM&O έγινε παραγωγή ενημερωτικού
σημειώματος (Newsletter) κάθε έξι (6) μήνες ανάλογα με την πορεία και τα αποτελέσματα
του έργου. Συνολικά δημιουργήθηκαν πέντε (5) ενημερωτικά σημειώματα τα οποία
στάλθηκαν μέσω e-mail σε επιλεγμένους δυνητικούς χρήστες της πλατφόρμας ενώ
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επίσης κοινοποιήθηκαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου μέσω των οποίων
είχαν πολύ μεγάλη απήχηση στο κοινό. Αποσπάσματα από τα ενημερωτικά σημειώματα
υπάρχουν στα σχήματα 11 και 12, ενώ όλα τα ενημερωτικά σημειώματα υπάρχουν στο
παραδοτέο Π4.5: Υλικό Διάχυσης
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Σχήμα 11: Ενημερωτικά σημειώματα του έργου 1/2
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Σχήμα 12: Ενημερωτικά σημειώματα του έργου 2/2

3.4 Δελτία Τύπου
Ένα ακόμη κανάλι επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση του
κοινού σχετικά με το έργο, ήταν τα δελτία τύπου τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στα
κοινωνικά δίκτυα του έργου αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ για να
πολλαπλασιάσουν την απήχησή τους στο κοινό. Συνολικά αναπτύχθηκαν τέσσερα (4)
δελτία τύπου με έμφαση στον πρώτο χρόνο υλοποίησης του έργου με στόχο τη διάχυση
των αρχικών αποτελεσμάτων και την εξοικείωση του κοινού με το έργο. Αποσπάσματα
από τα δελτία τύπου υπάρχουν στο Σχήμα 13, ενώ όλα τα δελτία τύπου υπάρχουν στο
παραδοτέο Π4.5: Υλικό Διάχυσης.
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Σχήμα 13: Δελτία τύπου του έργου

3.5 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 από την αρχή του έργου απέκτησε ενεργούς λογαριασμούς σε όλα τα
ευρέως διαδεδομένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Twitter). Οι
λογαριασμοί αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα
αποτελέσματα του έργου, με επερχόμενες εκδηλώσεις, συνέδρια και ημερίδες, καθώς και
για την περαιτέρω διάχυση των ενημερωτικών δελτίων και των δελτίων τύπου που
αναφέρθηκαν προηγουμένως. Επίσης υπάρχει ενημέρωση και για σημαντικά νέα σχετικά
με τον κλάδο των logistics και της αποθήκευσης.
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3.5.1 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 είναι το https://www.facebook.com/waremoproject/ ενώ κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και μέσα από την ιστοσελίδα του έργου.
Στην παρακάτω Σχήμα 14 φαίνεται η αρχική σελίδα του έργου, η οποία ονομάζεται
WareM&O.

Σχήμα 14: Η σελίδα του έργου στο Facebook

Η σελίδα του έργου στο Facebook είχε μεγάλη απήχηση και αρκετές αλληλεπιδράσεις με
το κοινό, καθώς το υλικό ανανεωνόταν συχνά με βίντεο, φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις
του έργου και γενικότερα υλικό που σχετιζόταν με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του
έργου. Πιο συγκεκριμένα οι ακόλουθοι της σελίδας έφτασαν τους 140 και συνεχίζουν να
αυξάνονται ενώ υπ’ηρχε ανάρτηση θεωρηΣτο Σχήμα 15 φαίνεται η απήχηση που είχαν
οι τελευταίες δημοσιεύσεις στη σελίδα του έργου.
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Σχήμα 15: Η απήχηση των δημοσιεύσεων στη σελίδα του Facebook
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3.5.2 Twitter
Από την έναρξη του έργου και με σκοπό την ενημέρωση των δράσεων που αφορούν το
έργο, δημιουργήθηκε λογαριασμός για το έργο στο Twitter. Ο λογαριασμός του έργου
είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://twitter.com/WareM_O , ενώ κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και μέσα από την ιστοσελίδα του έργου.
3.5.3 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. Το WareM&O απεθύνεται αποκλειστικά σε
επαγγελματίες του κλάδου της αποθήκευσης και των logistics και ως εκ τούτου ήταν
απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός για το έργο. 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. Ο λογαριασμός
του έργου είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση WareM_O project | LinkedIn , ενώ κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και μέσα από την ιστοσελίδα του έργου.

4. Δράσεις Δημοσιότητας
4.1 Εκδηλώσεις
Καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, το WareM&O διοργάνωσε εκδηλώσεις
(expert groups, webinars) προκειμένου να παρουσίασει στην Ελληνική αγορά τα κύρια
ερευνητικά αποτελέσματα του έργου αλλά και να καταγράψει τις προσδοκίες και τις
απαιτήσεις των χρηστών για την καλύτερη υλοποίηση της πλατφόρμας. Επίσης, καθότι
το έργο απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις του κλάδου της αποθήκευσης και των
logistics, συμμετείχε σε πολλά κλαδικά συνέδρια και εκθέσεις με στόχο την εξοικείωση
του κοινού με τις κατ’απαίτηση υπηρεσίες αποθήκευσης και την αναγνώριση της
επωνυμίας WareM&O μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου. Όλες οι εκδηλώσεις που
συμμετείχε το έργο αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο και συνοδεύονται από φωτογραφικό
υλικό.
4.1.1 Expert group για τη Δημιουργία ενός Εικονικού Εμπορευματικού Κέντρου
Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 στους χώρους του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ διοργανώθηκε ημερίδα
expert group για τη δημιουργία ενός Εικονικού Εμπορευκατικού Κέντρου (ΕΚΚ). Στο
Σχήμα 16 παρατίθεται η πρόσκληση για το expert group, όπως στάλθηκε στους πιθανούς
συμμετέχοντες.
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Σχήμα 16: Πρόσκληση συμμετοχής σε expert group

Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με βάση την πολυετή εμπειρία τους στον κλάδο της
αποθήκευσης και των logistics και στο πλαίσιο της συνάντησης υπήρξε ανταλλαγή
απόψεων και προτάσεων για το έργο και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει η
πλατφόρμα ώστε να καταστεί χρήσιμη και αναγκαία για τους επαγγελματίες του κλάδου.
Στιγμιότυπα από το expert group παρουσίαζονται στο Σχήμα 17.
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Σχήμα 17: Expert Group για τη δημιουργία ΕΚΚ

Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι κύριοι στόχοι και τα αρχικά
αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης του έργου πάνω στις ανάγκες της Ελληνικής
αγοράς όσον αφορά την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των εγκαταστάσεων,
υποδομών και πόρων logistics της χώρας. Οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων στην
αναγκαιότητα της ύπαρξης και λειτουργίας του “WareM&O Eικονικού Eμπορευματικού
Kέντρου» ως κύριο αρωγό προς την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων ήταν
ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Τέλος, όλες οι εταιρείες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση
συνεισέφεραν στην ερευνητική μελέτη του έργου παρέχοντας πληροφορίες των
δραστηριοτήτων τους ενώ εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για:
1) παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή τους σε μελλοντικές δράσεις του έργου
2) συμμετοχή τους ως δυνητικοί χρήστες στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής του
εργαλείου που πρόκειται να αναπτυχθεί.
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4.1.2 Συμμετοχή στο συνέδριο Solutions VI
Το έργο συμμετείχε στο συνέδριο Solutions VI με λύσεις για τα logistics της Β. Ελλάδας
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2019 στο Grand Palace Hotel στη
Θεσσαλονίκη. Στο Σχήμα 18 θα δείτε φωτογραφικό υλικό από το συνέδριο.

Σχήμα 18: Συμμετοχή του έργου στο συνέδριο Solutions VI στη Θεσσαλονίκη
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Στο συνέδριο υπήρχε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το WareM&O σαν μια καινοτόμα
λύση για την παροχή κατ’απαίτηση υπηρεσιών αποθήκευσης σε στελέχη επιχειρήσεων
από όλη τη Β. Ελλάδα, ενώ καθ’όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, η τεχνική ομάδα του έργου
βρισκόταν στο αντίστοιχο stand του IMET/EKETA και ενημέρωνε τους ενδιαφερόμενους
για τις δράσεις και τα απολέσματα του έργου.
4.1.3 Συμμετοχή του έργου στο συνέδριο Solutions VII
Στις 16 Οκτωβρίου 2019, το έργο συμμετείχε στο συνέδριο Solutions VII με θέμα:
Logistics beyond economic crisis: το μοντέλο της επόμενης 5ετίας, που διοργανώθηκε
από το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της Planning που είναι και
υπεργολάβος στο έργο. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι εταιρειών από
όλη την Ελλάδα. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε το WareM&O ως ένα νέο επιχειρηματικό
μοντέλο για κατ’απαίτηση διαχείριση αποθηκευτικών χώρων ενώ στο περίπτερο (stand)
περιμετρικά της αίθουσας του συνεδρίου, η τεχνική ομάδα του έργου ενημέρωνε τους
ενδιαφερόμενους δυνητικούς χρήστες για τα οφέλη που θα έχουν από τη χρήση μιας
τέτοιας πλατφόρμας. Στιγμιότυπα από την εκδήλωση φαίνονται στο Σχήμα 19.
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Σχήμα 19: Συμμετοχή του έργου στο συνέδριο Solutions VII στην Αθήνα

Στο συγκεκριμένο συνέδριο διαμοιράστηκε σε όλους τους συμμετέχοντες και η έρευνα
αναγκών ζήτησης για κατ’απαίτηση υπηρεσίες αποθήκευσης η οποία χρησιμοποιήθηκε
για τις ανάγκες του έργου.
4.1.4 Συμμετοχή του έργου στην έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics
Το έργο συμμετείχε στην μεγαλύτερη έκθεση για την εφοδιαστική αλυσίδα της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης Logi.C 19 που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo στην Αθήνα, από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2019. Πιο συγκεκριμένα,
στο περίπερο D22 του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν καθόλη τη διάρκεια
της έκθεσης να ενημερωθούν για το έργο και την πλατφόρμα που αναπτύσσει καθώς και
για τα προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση της. Επίσης, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου το
WareM&O παρουσιάστηκε αναλυτικά σε μία από τις συνεδριακές αίθουσες της έκθεσης.
Εκτενές φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή του έργου στην έκθεση φαίνεται στο
Σχήμα 20, ενώ η σχετική παρουσίαση περιλαμβάνονται στο παραδοτέο Π4.5: Υλικό
Διάχυσης.
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Σχήμα 20: Συμμετοχή του έργου στην έκθεση Logi.C 19 στην Αθήνα

4.1.5 Συμμετοχή του έργου στο 5ο συνέδριο Sustainable Urban Mobility
Το τριήμερο 17 έως 19 Ιουνίου 2020 και ενώ τα συνέδρια πλέον πραγματοποιούνται
διαδικτυακά λόγω Covid-19, το έργο συμμετείχε στο 5ο επιστημονικό συνέδριο για
Sustainable Urban Mobility, παρουσίαζοντας αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας
που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες αποθήκευσης και την υιοθέτηση λύσεων για την
παροχή κατ’απαίτηση υπηρεσιών αποθήκευσης στην Ελληνική αγορά. Η παρουσίαση
βασίστηκε στην στην επιστημονική δημοσίευση με τίτλο: “The rise of the on-demand
warehousing: Is the Greek market ready for this change?” και απέσπασε πολύ θετικά
σχόλια από τους συμμετέχοντες. Στιγμιότυπα από την συμμετοχή του έργου στο συνέδριο
φαίνονται στο Σχήμα 21.

Σχήμα 21: Συμμετοχή του έργου στο 5ο συνέδριο για Sustainable Urban Mobility
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4.1.6 Συμμετοχή του έργου στο Workshop του 23ου ΙΕΕΕ ITSC Smart City Logistics
Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2020 το έργο συμμετείχε στο 23ο ΙΕΕΕ International Conference
on Intelligent Transportation Systems και πιο συγκεκριμένα στο workshop με τίτλο: Smart
Initiatives to Improve Last Mile and 5o Feet Logistics to Improve Freight Fluidity. Εκεί
παρουσιάστηκε η πλατφόρμα του WareM&O ως μια καινοτόμα λύση για κατ’απαίτηση
υπηρεσίες αποθήκευσης στην Ελληνική αγορά, καθώς και αποτελέσματα από την έρευνα
στα πλαίσια του έργου. Στο Σχήμα 22 φαίνονται στιγμιότυπα από την συμμετοχή του
έργου στη διαδικτυακή εκδήλωση.

Σχήμα 22: Συμμετοχή του έργου στο διαδικτυακό Workshop ΙΕΕΕ ITSC

4.1.7 Συμμετοχή του έργου στο συνέδριο Solutions IX
Στις 21 και 22 Οκτωβρίου του 2020 το έργο συμμετείχε στο διαδικτυακό συνέδριο
Solutions IX που διοργάνωσε το Supply Chain Institute με την υποστήριξη της Planning.
Στο συνέδριο, το έργο συμμετείχε με μια παρουσίαση με τίτλο: “WareM&O: Το νέο Airbnb
των αποθηκών στην Ελλάδα!” ενώ παρουσιάστηκε αναλυτικά στους συμμετέχοντες η
πλατφόρμα που αναπτύχθηκε με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τα οφέλη που μπορεί να
προσφέρει στους χρήστες. Στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του έργου στο συνέδριο
φαίνονται στο Σχήμα 22.
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Σχήμα 23: Συμμετοχή του έργου στο συνέδριο Solutions IX

4.1.8 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και εκπαίδευση χρηστών
Τον Νοέμβριο του 2020 το έργο πραγματοποίησε τρια (3) διαδικτυακά webinars, στο
πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης, στα οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του
έργου και η πλατφόρμα VFC που αναπτύχθηκε, ενώ παράλληλα έγινε εκπαίδευση των
συμμετεχόντων στην πλατφόρμα με στόχο να περιηγηθούν και να δοκιμάσουν όλες τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και στο τέλος να αξιολογήσουν την πλατφόρμα VFC. Λόγω
της συνεχιζόμενης κατάστασης με τον COVID-19 δεν κατέστη δυνατό να
πραγματοποιηθούν φυσικές συναντήσεις με τους εν δυνάμει χρήστες της πλατφόρμας,
αλλά τα διαδικτυακά webinars έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έχουν
παράλληλη διάδραση με την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες της από τους προσωπικούς
τους υπολογιστές, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τη διαδικασία εκπαίδευσής τους.
Στιγμιότυπα από τα τρία διαδικτυακά webinars φαίνονται στο Σχήμα 24.

Σχήμα 24: Στιγμιότυπα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και την εκπαίδευση των χρηστών
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4.2 Δημιοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
Εκτός της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στους επαγγελματίες του κλάδου της
αποθήκευσης και των logistics, στόχο του έργου επίσης αποτέλεσε η διάδοση των
αποτελεσμάτων στο ακαδημαϊκό κοινό, τόσο εντός Ελλάδας όσο και διεθνώς. Για τον
σκοπό αυτό η επιδίωξη που τέθηκε ήταν η πραγματοποίηση τεσσάρων επιστημονικών
δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά συνέδρια μετά από διαδικασία αξιολόγησης των
δημοσιεύσεων (peer review). Παρόλο που το 2020 ήταν μια χρονιά με πολλές ακυρώσεις
συνεδρίων και συνεπώς περιορισμένες δυνατότητες δημοσιεύσεων, το έργο
πραγματοποίησε τον στόχο του με τις παρακάτω δημοσιεύσεις:
1. Xenou, E., Parodos, L., Tsoukos, G., Ayfantopoulou, G., Maleas, Z. (2020). The
Rise of the On-Demand Warehousing: Is the Greek Market Ready for This
Change?, In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobilityas-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and
Computing, vol 1278. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-610753_81
2. Xenou, E., Ayfantopoulou, G., Parodos, L., Tsoukos, G. (2021). Flexible
warehousing solutions through the use of a Virtual Freight Center in Thessaloniki
Region. VIP4RIDE 2021. 2nd International Conference. Intermodal Transports:
Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making.
3. Parodos, L., Tsolakis, O., Tsoukos, G., Xenou, E., Ayfantopoulou, G. (2021).
Business Model Analysis of Smart City Logistics Solutions Using the Business
Model Canvas: The Case of an On-demand Warehousing e-Marketplace. ICTR
2021. 10th International Congress on Transportation Rsearch.
4. Dais, S., Ayfantopoulou, G., Tsoukos, G., Parodos, L. (2021). Horizontal
cooperation in combined transport planning: a solution for road-rail freight transport
in Greece. ICTR 2021. 10th International Congress on Transportation Research.
Οι δημοσιεύσεις 2,3,4 δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί στα αντίστοιχα επιστημονικά
περιοδικά καθώς τα συνέδρια θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι
δημοσιεύσεις αυτές όμως έχουν ήδη γίνει δεκτές μετά τη διαδικασία αξιολόγησης (peer
review) ενώ οι αντίστοιχες ενημερώσεις μαζί με ολόκληρες τις δημοσιεύσεις υπάρχουν
στο παραδοτέο Π4.5: Υλικό Διάχυσης.
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4.3 Δημοσιεύσεις σε περιοδικά Logistics
Το έργο WareM&O ως μια καινοτόμα λύση για την παροχή on-demand υπηρεσιών
αποθήκευσης, απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του κλάδου των logistics και της
αποθήκευσης στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση
σε δημοσιεύσεις του έργου σε περιοδικά logistics, παρόλο που δεν διαθέτουν τη
διαδικασία αξιολόγησης, καθώς το κοινό στόχος του έργου είναι ακριβώς το κοινό των
περιοδικών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δύο (2) δημοσιεύσεις στο
περιοδικό Supply Chain Magazine, το πιο διαδεδομένο περιοδικό για logistics στην
Ελλάδα.
Η πρώτη δημοσίευση έγινε στα πρώτα στάδια του έργου και παρουσιάζεται ολόκληρη
στο Σχήμα 25. Στο άρθρο αυτό, αναλύεται η νέα μελλονιτκή τάση της on demand
αποθήκευσης και περιγράφεται το WareM&O ως η απάντηση της Ελληνικής αγοράς στη
νέα αυτή τάση.

Σχήμα 25: Η πρώτη δημοσίευση του έργου στο περιοδικό Supply Chain Magazine

Η δεύτερη δημοσίευση έγινε στα τελικά στάδια του έργου και παρουσίαζε τα
αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου σχετικά με την
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ωριμότητα της Ελληνικής αγοράς για την υιοθέτηση λύσεων on demand αποθήκευσης
στην καθημερινότητά της, παρουσιάζοντας το WareM&O ως την πρώτη εν λειτουργία
πλατφόρμα για On demand αποθήκευση στην Ελλάδα. Ολόκληρη η δημοσίευση φαίνεται
στο Σχήμα 26.

Σχήμα 26: Η δεύτερη δημοσίευση του έργου στο περιοδικό Supply Chain Magazine

Οι δημοσιεύσεις αυτές ενίσχυσαν κατά πολύ την εικόνα και την επωνυμία του WareM&O
στον κλάδο της αποθήκευσης και των logistics στην Ελληνική αγορά, συμβάλλοντας στην
αναγνωρισιμότητα του έργου και βοηθώντας στην προσέλκυση νέων πελατών/χρηστών
της πλατφόρμας.
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5. Συνολική αποτίμηση και μελλοντικές δράσεις
5.1 Συνολική αποτίμηση δράσεων δημοσιότητας
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του WareM&O, το έργο συμμετείχε σε δέκα (10) εκδηλώσεις
για την ενίσχυση της δημοσιότητας του, απευθυνόμενο σε ευρύ αλλά στοχευμένο κοινό
του κλάδου της αποθήκευσης και των logistics στην Ελλάδα. Με δεδομένες τις δυσκολίες
που υπήρχαν τον τελευταίο χρόνο λόγω του COVID-19 σχετικά με τις φυσικές
εκδηλώσεις, το έργο κατάφερε να έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα και ιδιαίτερη απήχηση
τις εταιρείες του κλάδου με αποτέλεσμα να έχει εδραιωθεί ως μια ελπιδοφόρα λύση για
την παροχή on demand υπηρεσιών αποθήκευσης στην Ελληνική αγορά. Συνοπτικά οι
δράσεις δημοσιότητας με τη μορφή εκδηλώσεων που συμμετείχε το έργο φαίνονται στον
Πίνακα 1.

Εκδήλωση και τόπος
διεξαγωγής
Παρουσίαση
του
WareM&O
&
αναγνώριση
απαιτήσεων χρηστών –
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ
SOLUTIONS VI – Grand
Palace
Hotel
Thessaloniki
SOLUTIONS
VII
–
Κέντρο Πολιτισμού του
Ιδρύματος
Σταύρος
Νιάρχος, Αθήνα
Εφοδιαστική Αλυσίδα &
Logistics – Metropolitan
Expo Athens
5ο
Conference
on
Sustainable
Urban
Mobility

Τύπος εκδήλωσης

Ημερομηνία

Εργαστήριο
συμμετοχικού
σχεδιασμού/workshop

22/1/2019

Συνέδριο Logistics

5/2/2019

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ,
Planning

Συνέδριο Logistics

16/10/2019

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ,
Planning

Διεθνής
έκθεση 9-11/11/2019
εφοδιαστικής αλυσίδας
και logistics
Διεθνές
Επιστημονικό 17-19/06/2020
συνέδριο

Υπεύθυνος
εταίρος
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

EKETA/IMET,
TREDIT
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ
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23ο IEEE International
Conference
on
Intelligent
Transportation Systems
Solutions IX - Virtual
Παρουσίαση
των
αποτελεσμάτων
του
έργου και εκπαίδευση
χρηστών
Παρουσίαση
των
αποτελεσμάτων
του
έργου και εκπαίδευση
χρηστών
Παρουσίαση
των
αποτελεσμάτων
του
έργου και εκπαίδευση
χρηστών

Διεθνές
Επιστημονικό 20/09/2020
συνέδριο / Workshop

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Συνέδριο Logistics
Webinar

21-22/10/2020
16/11/2020

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ,
TREDIT

Webinar

18/11/2020

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ,
TREDIT

Webinar

25/11/2020

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ,
TREDIT

Πίνακας 1: Συνολικές εκδηλώσεις που συμμετείχε το έργο

5.2 Μελλοντικές δράσεις
Το WareM&O θα συνεχίσει τις δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων
του έργου, με στόχο την προσέλκυση νέων χρηστών για την πλατφόρμα του ΕΚΚ αλλά
και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand του έργου στην Ελληνική αγορά. Πιο
συγκεκριμένα και όπως έχει ήδη σημειωθεί παραπάνω, το έργο θα συμμετέχει με
επιστημονικές δημοσιεύσεις στα επερχόμενα συνέδρια:
1. 10th International Congress on Transportation Research – 1 - 3 Σεπτεμβρίου 2021
2. 2nd International Conference: “Intermodal Transports: Innovations in Planning,
Management, Business Development & Decision Making – 14 & 15 Οκτωβρίου
2021

Επίσης το έργο θα συνεχίσει την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών του WareM&O
μέσα από συνέδρια, εκθέσεις και παρουσία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο όπως έχει
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σημειωθεί αναλυτικά στο παραδοτέο Π4.3: Σχέδιο Εμπορικής Προώθησης της
πλατφόρμας, με σκοπό την υλοποίηση των στόχων αναγνωρισιμότητας και πωλήσεων
που έχουν τεθεί.

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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