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ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Ευκαιρία χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις με στόχο την αύξηση πωλήσεων μέσω των
κινητών εφαρμογών και του προγράμματος digimobile
Διαφημιστείτε “έξυπνα”, προσελκύστε πελάτες και αυξήστε τις πωλήσεις σας μέσω του προγράμματος digimobile. Το
πρόγραμμα αποτελεί τη νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης (70%) για όλους τους κλάδους της οικονομίας για
επιχειρήσεις που θέλουν να προωθούν και να προβάλλουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων και
μικρών φορητών υπολογιστών (tablet PCs).

Έχετε βιβλιοπωλείο; Ταχυφαγείο; Καφετέρια; Πρακτορείο; Τουριστικά καταλύματα; Κατάστημα λιανικής; Με ό,τι και αν ασχολείται
η επιχείρησή σας έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε δυναμική παρουσία και προβολή με πολύ χαμηλό κόστος και να έχετε
μεγάλα οφέλη με στόχο την προσέλκυση πελατών και την αύξηση των πωλήσεών σας. Εκμεταλλευθείτε τη δυνατότητα
χρηματοδότησης που σας δίνει το πρόγραμμα digimobile και δώστε νέα ώθηση στο marketing της επιχείρησής σας, καθώς σε
παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη της χρήσης «έξυπνων» κινητών συσκευών (smartphones).
Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2010, για πρώτη φορά, οι πωλήσεις smartphones ξεπέρασαν τις πωλήσεις προσωπικών
υπολογιστών. Έτσι η αξιοποίηση των καινοτόμων κινητών εφαρμογών από τις επιχειρήσεις μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε
νέα target group με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του πελατολογίου και των πωλήσεων σας.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν,
είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη
μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να δείτε εδώ (link στο εδώ για να μπει η περίληψη)

Παράλληλα με την νέα αυτή

ευκαιρία χρηματοδότησης

η

Ατλαντίς Συμβουλευτική

ανέλαβε τη

δημιουργία του

digimobileappstore.gr, ενός ιστοχώρου παρουσίασης επιχειρηματικών κινητών εφαρμογών από τους εκάστοτε developers
αυτών. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να ενημερώνονται για νέες κινητές εφαρμογές και να
προβαίνουν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για αυτές σε περίπτωση που τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον ώστε να προχωρήσουν
στην απόκτησή τους για τις ανάγκες της επιχείρησής τους.

Το digimobileappstore.gr αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία της Ατλαντίς Συμβουλευτική στα πλαίσια του Hellenic Mobile Cluster
(HMC), για την ίδρυση του οποίου έχει αναλάβει πρωτοβουλία η Ατλαντίς, όντας facilitator. Το Hellenic Mobile Cluster στοχεύει
να αυξήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των μελών του, να τονώσει την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και ανταγωνιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια διεθνή αναγνώριση.

Παρακάτω παρουσιάζονται σύντομα οι εφαρμογές που φιλοξενούνται μέχρι σήμερα από το digimobileappstore.gr. Η
συγκεκριμένη λίστα αυξάνει διαρκώς και όσοι developers ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ατλαντίς ώστε να
ενημερωθούν για το ποια είναι τα προαπαιτούμενα ώστε να εμφανιστεί μια εφαρμογή τους στο digimobileappstore.

Το γραφείο σας στο κινητό

Είστε συνέχεια εν κινήσει; Δεν έχετε χρόνο να περάσετε από το γραφείο σας; Ο GO!Enterprise Server
είναι μια δυναμική, ασφαλής και αποδοτική λύση για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να έχει πρόσβαση
σε όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητές της από κινητό τηλέφωνο. Επιτρέπει αδιάλειπτη και
άμεση πρόσβαση στο εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εύκολη πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους

GO!Enterprise
Server

του εταιρικού εσωτερικού δικτύου από κάθε κινητή συσκευή ή λειτουργικό σύστημα, iPhone, Android,
Blackberry, Windows Mobile, J2ME και Wap που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι ή οι πελάτες της
επιχείρησης. Ο GO!Enterprise Server είναι μία πραγματικά ελκυστική λύση για κάθε μεγέθους
επιχείρηση ή οργανισμό που επιθυμεί να είναι διαρκώς σε επαφή με τους εργαζόμενους, την αγορά,
τους πελάτες της και γενικά με όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητές της.

“Τιτιβίστε” σε πελάτες (και) “οπαδούς”

Θέλετε να δημιουργήσετε καμπάνιες και ενέργειες προώθησης εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του twitter
να σας συνδέει άμεσα με χιλιάδες χρήστες; Το tweetbox είναι το ιδανικό εργαλείο για εσάς!
Δημιουργήστε στο twitter τους δικούς σας διαγωνισμούς, τις εκδηλώσεις, τις προσφορές σας από την
ιστοσελίδα σας ή την ιστοσελίδα του κινητού τηλεφώνου. Ξοδέψτε λιγότερα σε διαφημίσεις και
προσεγγίστε περισσότερους πελάτες από ποτέ!
Δώστε στους πελάτες σας τη δυνατότητα να στέλνουν στοχευμένα tweets απευθείας από την
ιστοσελίδα σας ή την ιστοσελίδα του κινητού τηλεφώνου σας στο τμήμα πωλήσεων, υποστήριξης και
εξυπηρέτησης πελατών. Δημιουργήστε εκπληκτικές καμπάνιες, διαγωνισμούς και ενέργειες
προώθησης των προϊόντων σας που αποστέλλονται σε χιλιάδες χρήστες του twitter έτσι ώστε να

tweetbox

μπορείτε να φέρνετε επισκέπτες στην online & offline επιχείρησή σας. Σας δίνει όλα εκείνα τα εργαλεία
που χρειάζεται κανείς ώστε να φέρει ένα τεράστιο αριθμό οπαδών και πελατών που θα συνδεθούν με
την επιχείρησή σας.

Σελίδες για smartphones στο λεπτό

Πως σας φαίνεται η ιδέα δημιουργίας σελίδας για κινητά τηλέφωνα; Δύσκολη; Χρονοβόρα; Με μεγάλο
κόστος; Ώρα να επαναπροσδιορίσετε την άποψή σας. Δημιουργήστε τη δική σας ιστοσελίδα για κινητές
συσκευές μέσα σε λίγα λεπτά. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι ιστοσελίδες στον ιστότοπο του
popmobile.me ενημερώνονται αυτόματα κάθε φορά που ενημερώνονται οι ιστοσελίδες στον σύνηθες

popmobile

ιστοτόπο που τηρείτε. Δεν χρειάζεται μεγάλη δαπάνη ποσού σε προγραμματιστές για τη δημιουργία
ενός ιστοτόπου για κινητές συσκευές ούτε και ιδιαίτερες δεξιότητες όσο αφορά τον προγραμματισμό. Η
δημιουργία των ιστοτόπων είναι ειδικά διαμορφωμένη για έξυπνες συσκευές όπως iPhone, Android και
συσκευές συμβατές με το περιβάλλον των Windows

Όπου και να βρίσκεστε…Spot4U

Είστε σε ένα (όχι απαραίτητα) άγνωστο μέρος. Δεν θα ήταν χρήσιμο και βολικό να γνωρίζετε τι υπάρχει
γύρω σας; Η εφαρμογή Spot4U επιτρέπει στους χρήστες κινητών τηλεφώνων να αναζητήσουν Σημεία
που τους ενδιαφέρουν, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τη θέση τους (ή σε οποιοδήποτε
σημείο της Ελλάδος θελήσουν) και να τα παρουσιάσει σε χάρτη ή σε Λίστα, διευκολύνοντας τους να

Spot4U

οδηγηθούν ή να επικοινωνήσουν εύκολα & άμεσα! Ιδανικό για πολλών ειδών επιχειρήσεις καθώς οι
χρήστες πέρα από την πρόσβαση στην επιχείρηση και τα προϊόντα της μπορούν να ενημερώνονται για
προσφορές ενώ όταν βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την επιχείρηση σας μπορούν να αναζητούν
κάτι σχετικό για αυτή π.χ ενημέρωση για την πορεία του service της συσκευής τους κ.α πράγμα που
σημαίνει αύξηση των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης των πελατών σας

Στην άκρη του δαχτύλου σας – Mobile Travel Agents

Δώστε τη δυνατότητα στους πελάτες σας να «ψηθούν» για την επόμενη εξόρμησή τους με λίγες κινήσεις
των δαχτύλων τους. Η εφαρμογή απευθύνεται σε τουριστικά γραφεία και παρέχει στον καταναλωτή τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς. Παρουσίαση των ταξιδιωτικών πακέτων, κουπόνια και
προσφορές, καθώς και διαδραστικότητα με τα κοινωνικά δίκτυα (facebook και twitter) είναι μερικές
από τις λειτουργίες της εφαρμογής. Επίσης μπορεί να συνδεθεί με σύστημα loyalty. Ιδανική εφαρμογή

m.app travel
agents

για τουριστικά γραφεία έρχεται να συμβάλλει στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας προς τον πελάτη αυξάνοντας την πίστη του προς το brand και το prestige έναντι των
άλλων.

Στην άκρη του δαχτύλου σας – Mobile Restaurant

Ηλεκτρονική παραγγελία με την άκρη του δαχτύλου; Μα φυσικά! Η εφαρμογή απευθύνεται σε διανομείς
φαγητού και ταχυφαγεία και παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής παραγγελίας.
Παρουσίαση του menu, κουπόνια και προσφορές, καθώς και διαδραστικότητα με τα κοινωνικά
δίκτυα (facebook και twitter) είναι μερικές από τις λειτουργίες της. Επίσης μπορεί να συνδεθεί με

m.app
restaurant

σύστημα loyalty. Ιδανική εφαρμογή για ταχυφαγεία και διανομείς φαγητού έρχεται να συμβάλλει στο
σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον πελάτη αυξάνοντας την πίστη
του προς το brand και το prestige έναντι των άλλων.

Στην άκρη του δαχτύλου σας – Mobile Hospitality

Ενημέρωση και κρατήσεις δωματίων μέσω της οθόνης του κινητού. Η εφαρμογή απευθύνεται σε
επιχειρήσεις φιλοξενείας (ξενοδοχεία - camping) και αναψυχής. Ηλεκτρονική κράτηση και προσφορές,
καθώς και διαδραστικότητα με τα κοινωνικά δίκτυα (facebook και twitter) είναι μερικές από τις
λειτουργίες της. Επίσης μπορεί να συνδεθεί με σύστημα loyalty. Ιδανική εφαρμογή για επιχειρήσεις

m.app
hospitality

φιλοξενείας και αναψυχής έρχεται να συμβάλλει στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας προς τον πελάτη αυξάνοντας την πίστη του προς το brand και το prestige
έναντι των άλλων.

Στην άκρη του δαχτύλου σας – Mobile Commerce

Δώστε νέα ώθηση στην προβολή της επιχείρησής σας στοχεύοντας σε νέο target group. Η εφαρμογή
απευθύνεται σε καταστήματα λιανικής πώλησης και συνδυάζει την καταναλωτική πίστη του πελάτη με
τη δυναμική των social networks. Παρουσιάζει τα προϊόντα της επιχείρισης, παρέχει κουπόνια και
προσφορές, διαθέτει διαδραστικότητα με τα κοινωνικά δίκτυα (facebook και twitter) και μπορεί να
συνδεθεί με σύστημα loyalty. Ιδανική εφαρμογή για καταστήματα λιανικής έρχεται να συμβάλλει στο
σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον πελάτη αυξάνοντας την πίστη

m.app
commerce

του προς το brand και το prestige έναντι των άλλων.

Online Service – Tracking
Η εφαρμογή ΖΕΥΣ επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση service, χρησιμοποιείται εύκολα από
συνεργείο εξωτερικών εργασιών και επιτρέπει λεπτομερές tracking περιστατικών για τον πελάτη. Η
εφαρμογή υποστηρίζει τη δυνατότητα πρόσβασης Διαχειριστή, Υπαλλήλων και Πελατών ώστε να
παρακολουθούν την κατάσταση των περιστατικών τους. Σε περίπτωση όπου προκύψει κόστος γίνεται
αυτόματη ενημέρωση του πελάτη με μηνύματα, όπου δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να αποδεχτεί
την προσφορά και να ολοκληρωθεί η επισκευή ή να την απορρίψει. Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται

ZEYS

η εφαρμογή, επιτρέπει την εύκολη διανομή, πλήρη υποστήριξη και αναβάθμισή της σε οποιοδήποτε
απομακρυσμένο σημείο, αρκεί ο υπολογιστής στον οποίο είναι εγκατεστημένη να βρίσκεται συνδεμένος
στο Internet.

Κοινωνικές σελίδες στο λεπτό
Φανταστείτε να δημιουργείτε μόνοι σας μια κοινωνική σελίδα προώθησης της επιχείρησης σας και των
προϊόντων - υπηρεσιών της με άμεση επικοινωνία με τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα και τους χρήστες
τους χωρίς τεχνικές γνώσεις. Δύσκολο; Όχι πια! Το Instapage.me είναι μια υπηρεσία η οποία σας
παρέχει την δυνατότητα να δημιουργήσετε κοινωνικές σελίδες - Instant Pages - και να προωθήσετε την
επιχείρηση σας. Είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος χωρίς τεχνικές γνώσεις για να έχετε
παρουσία σε κινητά και web. Σας παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως

Instapage

Google, Facebook, Twitter & LinkedIn. Δημιουργείστε Instant Pages με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
σας με τη βοήθεια απλού κειμένου, φωτογραφιών ή βίντεο ενώ μπορείτε να βλέπετε διαλόγους και
σχόλια σε πραγματικό χρόνο ανά σελίδα. Επίσης οι followers μπορούν να ενημερώνονται αυτόματα
με email όταν ενημερώνεται το περιεχόμενό της σελίδας

To digimobileappstore.gr μετράει μερικές εβδομάδες ζωής και η κινητικότητα στο site βαίνει ολοένα και αυξανόμενη. Ήδη
υπάρχουν 40 εγγραφές από ενδιαφερόμενους ενώ μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 500 μοναδικές επισκέψεις.
Στα πλαίσια αυτού του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για κινητές εφαρμογές, οι developers αυτών, μέσω του συγκεκριμένου
ιστοχώρου, μπορούν ΔΩΡΕΑΝ να προβάλλουν τις εφαρμογές – λύσεις τους και εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που τους
παρουσιάζεται να εισχωρήσουν περισσότερο στην αγορά των κινητών εφαρμογών στοχεύοντας σε νέα κανάλια πωλήσεων για
την προσέλκυση πελατών. Ακόμη τους δίνεται η ευκαιρία να συμβαδίσουν με τις προοπτικές ανάπτυξης του τομέα των κινητών
υπηρεσιών, ο οποίος είναι πολύ έντονος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με πολύ ισχυρή τεχνολογική και καινοτομική
δραστηριότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο όσο αφορά τη χρήση του συγκεκριμένου site όσο και τη συμβουλευτική υποστήριξη για το
πρόγραμμα digi-mobile απευθυνθείτε:
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Μοδικός Κωνσταντίνος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, κιν. 6977901161, e-mail: modikos@atlantisresearch.gr
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Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
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