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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

ΤΠΟΕΡΓΟ 1 - Δημιουργία Επικοινωνιακήσ Πλατφόρμασ και Ανάπτυξη Περιεχομζνου 

Δράςη 1: Εικαςτική & Δομική Αναβάθμιςη του τουριςτικοφ Portal τησ Περιφζρειασ https://pin.gov.gr  

Αντικείμενο τθσ Δράςθσ  

Στο ςφγχρονο ψθφιακό και διαδικτυακό περιβάλλον, θ επικαιροποίθςθ και αναβάκμιςθ των ψθφιακϊν 
ιςτοςελίδων, μζςα από τθν αξιοποίθςθ νζων τεχνολογικϊν δυνατοτιτων κι ςχεδιαςτικϊν τάςεων, 
κακίςταται αναγκαία με ςτόχο τθν ανταπόκριςθ ςε νζεσ ψθφιακζσ ςυνικειεσ και ςυμπεριφορζσ. 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ περιλαμβάνεται θ ςχεδιαςτικι και τεχνικι αναβάκμιςθ του επίςθμου 
διαδικτυακοφ τόπου προβολισ (portal) του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιωνίων Νιςων, ο 
οποίοσ επί του παρόντοσ είναι αναρτθμζνοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://pin.gov.gr . Στόχοσ τθσ 
δράςθσ είναι θ ανάδειξι του υπάρχοντοσ περιεχομζνου για τθν βζλτιςτθ προϊκθςι του, κακϊσ και θ 
λειτουργία του portal ωσ κεντρικό όχθμα ψθφιακϊν δράςεων προϊκθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. 
Σθμειϊνεται πωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ μπορεί να παραμείνει θ ίδια ι να χρθςιμοποιθκεί μια νζα, αν 
εξυπθρετεί καλφτερα τθν γενικότερθ ςτρατθγικι. 

 

Στόχοσ του ζργου : 

Το τουριςτικό portal τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων κα πρζπει να αποτυπϊνει και να αναδεικνφει το 
ςφνολο των προοριςμϊν και εμπειριϊν των Ιονίων Νιςων, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ταυτότθτα και τθν 
κεντρικι επικοινωνιακι ιδζα. Στόχοσ του παρόντοσ ζργου είναι θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων να αποκτιςει 
μια ολοκλθρωμζνθ ταξιδιωτικι πλατφόρμα, που κα αποτελζςει αξιοποιιςιμο εργαλείο για τουσ επιςκζπτεσ 
πριν, κατά τθ διάρκεια κακϊσ και μετά τθν επίςκεψι τουσ ςτα Ιόνια Νθςιά.  

 

χεδιαςμόσ & Ανάπτυξη νζων πρότυπων ςελίδων ή βελτιςτοποίηςη υπαρχόντων   

Ωσ αποτζλεςμα τθσ μελζτθσ και αξιολόγθςθσ, ο ανάδοχοσ κα υλοποιιςει τισ ενζργειεσ ςχεδιαςμοφ και 
βελτιςτοποίθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ που περιλαμβάνουν το ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ νζων πρότυπων ςελίδων 
ι αναβάκμιςθ των υπαρχόντων, ςφμφωνα με τισ νζεσ τάςεισ ελκυςτικισ ςχεδίαςθσ και UI και πλιρθ 
απόκριςθ ςε ςυςκευζσ κινθτισ τθλεφωνίασ, θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και ταμπλζτεσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ και οι ενζργειεσ βελτιςτοποίθςθσ του portal κα πρζπει να ευκυγραμμίηονται με τθ  
γενικότερθ ςτρατθγικι τθσ Ρεριφζρειασ και να υπθρετοφν τουσ ςκοποφσ του portal, ωσ πυρινασ του 
ψθφιακοφ οικοςυςτιματοσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων, με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ εικόνασ και 
αποδοτικότθτασ ςτθν εμπειρία χριςτθ. 

Θ αναβάκμιςθ υλοποιείται με τθν αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ ι νζου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
περιεχομζνου (CMS) με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ χρθςτικότθτασ και λειτουργικότθτασ του portal.  

 

Λειτουργικά Χαρακτηριςτικά του portal  
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Το τουριςτικό portal τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων χρειάηεται να παρζχει ςτο χριςτθ με ςτοχευμζνο, 
εφκολο, πρακτικό αλλά και δθμιουργικό τρόπο, όλα τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ που ςυμβάλλουν ςτθν 
ενδυνάμωςθ τθσ τουριςτικισ του εμπειρίασ ςτο καλφτερο δυνατό επίπεδο.  

 

Το portal είναι απαραίτθτο να περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία ωσ προσ το περιεχόμενο, τισ 
ςελίδεσ/templates περιεχομζνου, των λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν και των υπθρεςιϊν του.  

 

 Δυνατότθτα πολυγλωςςικότθτασ 

 To portal τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων κα είναι ςε Ελλθνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά, 
ωςικά και Ρολωνικά από τθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ του, με δυνατότθτα επεκταςιμότθτασ.  

 Δυνατότθτα ανάρτθςθσ νζων και ανακοινϊςεων ςε ειδικι ςελίδα/section, με χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ για το δυνθτικό επιςκζπτθ. 

 Στθν κεφαλίδα κάκε ιςτοςελίδασ να εμφανίηεται πάντοτε το βαςικό μενοφ πλοιγθςθσ με τισ κφριεσ 
(πρωτοβάκμιεσ) επιλογζσ.  

 Ρρόβλεψθ για λειτουργικό και δθμιουργικό τρόπο παρουςίαςθσ και διαςφνδεςθσ μεταξφ των 
ςελίδων του portal (με τθ μορφι προτεινόμενου ςχετικοφ περιεχομζνου όπωσ π.χ. Ρεριςςότερεσ 
Ιςτορίεσ,  Δείτε επίςθσ, Ρροτεινόμενεσ εμπειρίεσ).   

 Κάκε ςελίδα του portal να περιλαμβάνει, φόρμα αναηιτθςθσ θ οποία βαςίηεται ςτο περιεχόμενο 
του. Θ αναηιτθςθ κα γίνεται μζςω λζξεων-κλειδιϊν. 

 Σε κάκε ςελίδα του portal να εμφανίηονται οι ςυνδζςεισ για τα  Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (social 
media buttons) τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και να υπάρχει θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να 
μοιράηεται περιεχόμενο (π.χ. κείμενα, βίντεο) ςτα προςωπικά του Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ.  

 Να διακζτει εργαλείο προβολισ περιεχομζνου που αντλείται από τα social media μζςω ειδικοφ 
μθχανιςμοφ (social media feed). 

 Να διακζτει εργαλείο απεικόνιςθσ ςε χάρτθ του κάκε ςθμείου τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ του 
Νοτίου Αιγαίου  

 Να διακζτει ξεχωριςτι κατθγορία για κάκε μια από τισ ςθμαντικζσ νιςουσ (Κζρκυρα, 
Ραξοί/Αντίπαξοι, Λευκάδα, Ικάκθ, Ηάκυνκοσ, Κεφαλονιά, Μεγανιςι) 

 Να διακζτει εργαλείο πρόγνωςθσ καιροφ με ςυνεχι επικαιροποίθςθ (λιψθ μετεωρολογικϊν 
προβλζψεων από ςχετικό πάροχο μζςω web widget). 

 Ρρόβλεψθ για ενςωμάτωςθ και δυνατότθτα download αρχείων ςτισ επιμζρουσ ςελίδεσ του portal 
όπωσ εντφπων με τθ μορφι pdf αρχείων, αρχείων εικόνων. 

 Να διακζτει εργαλείο «Calendar of Events» για τθν εφρεςθ εκδθλϊςεων βάςει θμερολογίου. Το 
εργαλείο κα πρζπει είναι εφκολα διαχειρίςιμο, ζτςι ϊςτε και θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων να ζχει 
δυνατότθτα εφκολθσ ειςαγωγισ των πλθροφοριϊν.  

 Ενςωμάτωςθ site map με δυναμικι απεικόνιςθ τθσ εκάςτοτε δομισ του portal (με αυτόματθ 
ενθμζρωςθ κάκε φορά που προςτίκεται, διαγράφεται ι μετατίκεται κάποια ςελίδα ι ενότθτα του). 

 Εργαλείο προβολισ βίντεο (Video Gallery), φωτογραφιϊν (Photo Gallery) με τθ μορφι Media 
Gallery για το ςφνολο των βίντεο και φωτογραφιϊν των Ιονίων Νιςων. 

 Φόρμα επικοινωνίασ χρθςτϊν. 

 Ρρόβλεψθ των απαιτοφμενων ευκολιϊν χριςθσ ςτο portal όπωσ π.χ. κουμπιά για άμεςθ εκτφπωςθ, 
αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι αποκικευςθ ωσ αρχείο pdf τθσ εκάςτοτε ιςτοςελίδασ. 

 Εγγραφι ςε mailing lists για αποςτολι newsletters. 
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Εικαςτικόσ χεδιαςμόσ του portal  

Το τουριςτικό portal τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων είναι ανάγκθ να διακζτει ςφγχρονο, μοντζρνο και 
υψθλισ αιςκθτικισ ςχεδιαςμό, ϊςτε να προςφζρει μια μοναδικι εμπειρία (user experience) ςτο χριςτθ και 
δυνθτικό επιςκζπτθ. Τα δθμιουργικά ςτοιχεία που περιβάλλουν το portal είναι εναρμονιςμζνα και 
αναδεικνφουν αποτελεςματικά τθν προςφερόμενθ εμπειρία και τουσ προοριςμοφσ των Ιονίων Νιςων. Για 
το δθμιουργικό ςχεδιαςμό του portal, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ, κατ’ ελάχιςτο, τα παρακάτω:  

 Δθμιουργικι ςτρατθγικι που υπακοφει ςτθ γενικότερθ ςτρατθγικι τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων 
και υπθρετεί τουσ ςκοποφσ του portal. 

 Μελζτθ και ευκυγράμμιςθ με όλα τα νζα trends ςτθ μοντζρνα και ελκυςτικι ςχεδίαςθ και UI 
(μεγζκθ γραμματοςειρϊν, ξεκάκαρα sections ςελίδασ, εφκολθ εφρεςθ Call To Action, χρωματικοί 
κϊδικεσ, εφζ fade in fade out κλπ.) 

 Ραρουςίαςθ ςε live demo, αναρτθμζνο ςε κρυφό, δοκιμαςτικό server. 

 

Ακολουκοφν δομικά χαρακτθριςτικά που κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ:  

 Οπτικό ςτοιχείο (Visual Element): Θ χριςθ πλοφςιου οπτικοφ ςτοιχείου, με φωτογραφικό υλικό και 
ελκυςτικι ανάδειξθ του με ειδικά εφζ και τεχνικζσ, με τζτοιο τρόπο ϊςτε ο χριςτθσ να «ταξιδεφει» 
ευχάριςτα ςτουσ προοριςμοφσ των Ιονίων Νιςων και να εμπνζεται από μοναδικζσ εικόνεσ. 

 Δθμιουργικι γραφι (Font): Θ χριςθ δθμιουργικισ γραφισ και κατάλλθλου μεγζκουσ 
γραμματοςειράσ, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αναδεικνφεται το περιεχόμενο και να διευκολφνεται θ 
ανάγνωςθ και προβολι περιεχομζνου από το χριςτθ (user friendly). 

 Κίνθςθ: Στθν κεντρικι ςελίδα (homepage) και τισ εςωτερικζσ ςελίδεσ του portal, να υπάρχει κίνθςθ 
μεταξφ των ενοτιτων και των φωτογραφιϊν με εφζ, ηουμ, scrolling effects ι άλλεσ τεχνικζσ, 
προςδίδοντασ ηωντάνια και προςελκφοντασ το ενδιαφζρον του χριςθ. 

 Οπτικοακουςτικό υλικό (video): Σε επιλεγμζνα section του portal, να υπάρχει δυνατότθτα να 
προβάλλεται οπτικοακουςτικό υλικό, όπωσ πλάνα από βίντεο, ταξιδεφοντασ το χριςτθ ςτα νθςιά 
των Ιονίων Νιςων. 

 

Για τον εικαςτικό ςχεδιαςμό είναι απαραίτθτο να μελετθκεί και προτακεί ο τρόποσ παρουςίαςθσ του 
περιεχομζνου ςε όλεσ τισ ςελίδεσ/templates του website. Eνδεικτικά παρατίκενται: 

 

 Κεντρικι Σελίδα/ template: Θ κφρια ςελίδα του website με ειδικά sections (όπωσ χάρτθσ, βίντεο, 
παρουςίαςθ ταξιδιωτικϊν κειμζνων, παρουςίαςθ καμπανιϊν) για τθν παρουςίαςθ του 
περιεχομζνου με δθμιουργικό τρόπο, είναι ςθμαντικό να ζχει  ελκυςτικι εικόνα και προςφζρει 
ευχάριςτθ αίςκθςθ ςτον επιςκζπτθ (look&feel). 

 Template νιςου: Θ κάκε νιςοσ κα πρζπει να ζχει δικι τθσ ςελίδα με όλεσ τισ πλθροφορίεσ 
ςυγκεντρωμζνεσ. Σκοπόσ είναι να μπορεί ο κάκε επιςκζπτθσ να βρει τθν πλθροφορία που αναηθτά 
εφκολα και γριγορα.   

 Τemplate άρκρου προοριςμϊν και εμπειριϊν: Σελίδα όπου παρουςιάηεται με δθμιουργικό τρόπο ο 
τίτλοσ, ο υπότιτλοσ, θ ειςαγωγικι παράγραφοσ, το κυρίωσ κείμενο, φωτογραφίεσ εντόσ του 
κειμζνου ι εντόσ photo gallery και περιγραφζσ φωτογραφιϊν (photo captions) ι / και ςχετικοφ 
βίντεο υλικοφ.  

 Template προβολισ βίντεο και φωτογραφιϊν (Media Gallery): Σελίδα με τθ μορφι gallery, για τθν 
παρουςίαςθ και τθν προβολι των βίντεο και των φωτογραφιϊν του Ιονίων Νιςων. Το 



 

Σελίδα 5 
 

οπτικοακουςτικό υλικό παρουςιάηεται δθμιουργικά με ανάδειξθ των τίτλων και των περιγραφϊν 
του.  

 Template εκδθλϊςεων (events calendar): Σελίδα που παρουςιάηει τισ εκδθλϊςεισ και τα γεγονότα 
τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και των προοριςμϊν τθσ με χρονικι ςειρά ανά 
θμζρα/εβδομάδα/μινα. Δυνατότθτα ειςαγωγισ εκδθλϊςεων και αυτόματθσ αφαίρεςθσ τουσ μετά 
το πζρασ τθσ θμερομθνίασ υλοποίθςισ του. 

 Template με κφριεσ πλθροφορίεσ (about us): Σελίδα με κφριεσ πλθροφορίεσ για τθν Ρεριφζρεια 
Ιονίων Νιςων. 

 Template με το χάρτθ των Ιονίων Νιςων (map): Σελίδα με αναπαράςταςθ του χάρτθ των Ιονίων 
Νιςων και απεικόνιςθ όλων των προοριςμϊν και των ςθμείων ενδιαφζροντοσ. Χρειάηεται να γίνει 
ςφνδεςθ των ςθμείων του χάρτθ με τα κείμενα των προοριςμϊν και των εμπειριϊν και να 
προςφζρονται δυνατότθτεσ όπωσ filtering, search, grouping ανά εμπειρία ι προοριςμό κ.α. 

 Template με χριςιμα ςτοιχεία (useful info): Σελίδα με χριςιμεσ πλθροφορίεσ και links όπωσ για το 
κλίμα, τθν προςβαςιμότθτα κ.α. 

 Template με φόρμα επικοινωνίασ (contact us): Σελίδα για επικοινωνία του χριςτθ με τθν 
Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων. 

 Template εμφάνιςθσ αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ (search): Σελίδα όπου παρουςιάηεται το ςφνολο 
των αποτελεςμάτων βάςει τθσ αναηιτθςθσ που πραγματοποίθςε ο χριςτθσ με ςχετικζσ λζξεισ 
κλειδιά. 

 Template Newsletter: Ειδικό templateμε πεδία για κείμενο και φωτογραφίεσ για τθν αποςτολι 
newsletters βάςει του περιεχομζνου του website. 

 

Τεχνικι αναβάκμιςθ του website   

Το τουριςτικό website κα πρζπει να δθμιουργθκεί με δυναμικό και όχι ςτατικό χαρακτιρα, κακϊσ και να 
διακζτει τθ δυνατότθτα ςυνεχόμενθσ τακτικισ επζκταςθσ και εμπλουτιςμοφ τόςο ςε επίπεδο κεματικοφ 
περιεχομζνου, όςο και ςε επίπεδο γλωςςϊν. 

 

Αρχιτεκτονικι Ρλθροφορίασ 

Βάςει του ςκοποφ και ςτόχου του τουριςτικοφ portal να παρουςιάςει βζλτιςτα το τουριςτικό προϊόν τθσ 
Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων, θ πλθροφορία κα πρζπει να δομθκεί end-to-end, δομϊντασ ζνα πλιρεσ 
sitemap και αποςαφθνίηοντασ το πϊσ ο επιςκζπτθσ λαμβάνει το επικυμθτό μινυμα και βρίςκει τθν 
επικυμθτι πλθροφορία, λαμβάνοντασ υπόψθ τα παρακάτω: 

 Ξεκάκαρο και εφχρθςτο μενοφ πλοιγθςθσ 

 Διαςφνδεςθ και links με το ςφνολο των εργαλείων του ψθφιακοφ οικοςυςτιματοσ  

 Σελίδεσ επικοινωνίασ – About Us 

 Ραράδοςθ ςε excel ι doc όπου περιγράφονται τα ανωτζρω 

 

Υλοποίθςθ-Εργαλεία 

Εργαλεία και μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο: 

CMS εργαλείο που πλθροί όλεσ τισ τυπικζσ και ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ, όπωσ περιγράφονται παρακάτω. 
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Ο νζοσ ιςτότοποσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τα πρότυπα και τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ τθσ 

Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου Ιςτοφ (World Wide Web Consortium - W3C) για τθ χριςθ ζγκυρου κϊδικα 

XHTML, HTML5, και CSS3. 

Ο νζοσ ιςτότοποσ κα πρζπει να υποςτθρίηει ιςότιμα πρόςβαςθ μζςω ςυςκευϊν ζξυπνων τθλεφϊνων και 
tablets (iOS, Android), ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ του W3C. 

 

Ρροκειμζνου να διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςτο ςφνολο του ιςτότοπου και των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κα πρζπει ο νζοσ ιςτότοποσ να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ ελζγξιμεσ Οδθγίεσ 
για τθν Ρροςβαςιμότθτα του Ρεριεχομζνου του Ιςτοφ ζκδοςθ 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) 
τθσ Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου Ιςτοφ W3C (ISO/IEC 40500:2012). 

 

Θ διεπαφι διαχείριςθσ περιεχομζνου (content management system) του νζου ιςτότοπου κα πρζπει να 
είναι και αυτι προςβάςιμθ, ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ Ρροςβαςιμότθτασ για Εργαλεία Συγγραφισ, ζκδοςθ 
2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C, τουλάχιςτον ςε επίπεδο ATAG 2.0 επίπεδο «Α» 
(κατϊτατο επίπεδο). 

 

Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου (CMS) είναι απαραίτθτο να αναβακμιςτεί με τρόπο τζτοιο που κα 
παρζχει μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ για το ςχεδιαςμό, οργάνωςθ, διαχείριςθ, επιςκόπθςθ, ανάρτθςθ και 
ενθμζρωςθ του website, και κα εξαςφαλίηει τθ ςυχνι ανανζωςθ και δυναμικι παρουςίαςθ του 
περιεχομζνου. To Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα εφκολθσ 
ειςαγωγισ πρόςκετων υποςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν (για τθν αντιμετϊπιςθ οποιαςδιποτε μελλοντικισ 
ανάγκθσ) και τισ απαραίτθτεσ εφαρμογζσ για τθν θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ του επιςκζπτθ και να 
διαςφαλίηει, κατ’ ελάχιςτο, τα ακόλουκα: 

 Σφςτθμα «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ (open architecture), δθλαδι υποχρεωτικι χριςθ ανοικτϊν 
προτφπων που διαςφαλίηουν: 
 Τθν ομαλι λειτουργία και ςυνεργαςία μεταξφ του ςυνόλου των εφαρμογϊν του website και 

των υποςυςτθμάτων του. 
 Τθν επεκταςιμότθτα των υποςυςτθμάτων χωρίσ αλλαγζσ ςτθ δομι και αρχιτεκτονικι τουσ. 

 Οι εφαρμογζσ του website να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να παρζχουν τθ δυνατότθτα 
εφκολθσ επικοινωνίασ, διαςφνδεςθσ ι και ολοκλιρωςθσ με τρίτεσ εφαρμογζσ ι / και 
υποςυςτιματα. Γι’ αυτό το λόγο κα πρζπει να παρζχουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 
 Αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ, ϊςτε να επιτρζπονται μελλοντικζσ 

επεκτάςεισ και αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, αναβακμίςεισ ι αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων 
λογιςμικοφ. 

 Φπαρξθ πλιρουσ περιβάλλοντοσ αςφαλοφσ τροποποίθςθσ και επζκταςθσ των εφαρμογϊν. 
 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ με βαςικι αρχι τθν οικονομία πόρων αλλά και τθ βζλτιςτθ απόδοςθ 

του website. 
 Θ μορφοποίθςθ του περιεχομζνου να γίνεται μζςα από ενςωματωμζνο editor (WYSIWYG) και 

να υποςτθρίηονται διευρυμζνεσ λειτουργίεσ (ειςαγωγι εικόνων, πινάκων, ςτοιχείων φορμϊν, 
κλπ.) 

 Να υποςτθρίηεται θ διαχείριςθ πολλαπλϊν εκδόςεων για κάκε κατθγορία περιεχομζνου. 
 Να υπάρχει δυνατότθτα διαχείριςθσ κατθγοριϊν περιεχομζνου που αφοροφν ςε νζα και 

ανακοινϊςεισ. Θ διαχείριςθ των νζων/ανακοινϊςεων να γίνεται από ζνα κεντρικό ςθμείο με 
δυνατότθτα ειςαγωγισ ι τροποποίθςθσ/διαγραφισ των υπαρχόντων. 
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 Ρλιρθσ υποςτιριξθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν που απαιτείται να ενςωματϊνονται ςτο 
CMS, ϊςτε να υποςτθρίηεται θ αποτελεςματικι υλοποίθςθ ενεργειϊν Search Engine 
Optimization. (Γίνεται εκτενισ αναφορά παρακάτω) 

 Εκτφπωςθ ςελίδασ/κειμζνου. Πταν τυπϊνεται μία ςελίδα, να εκτυπϊνεται μόνο το περιεχόμενο 
αυτισ, χωρίσ το υπόλοιπο εικαςτικό Layout τθσ ςελίδασ 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα για διαχείριςθ (δθμιουργία - κατάργθςθ) των εςωτερικϊν 
ςυνδζςμων (hyperlinks). 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα διαχείριςθσ εικαςτικϊν προτφπων / του look & feel του website 
(themes, templates, styles). 

Ειδικότερα, για τα ςθμαντικότερα εκ των ανωτζρω τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 
Ρεριεχομζνου, είναι απαραίτθτο να υποςτθρίηονται αναλυτικότερα κατ’ ελάχιςτον οι εξισ λειτουργικζσ 
δυνατότθτεσ: 

 

 

Διαχείριςθ μζςω Web 

Πλθ θ διαχείριςθ του website κα πρζπει να γίνεται με τθν χριςθ ενόσ web περιβάλλοντοσ, ζτςι ϊςτε θ 
διαχείριςθ τόςο του περιεχομζνου, όςο και των λειτουργιϊν του website να διεξάγεται από οπουδιποτε 
και οποτεδιποτε. Δεν κα πρζπει να απαιτείται θ εγκατάςταςθ οποιουδιποτε εξειδικευμζνου λογιςμικοφ 
ςτουσ ςτακμοφσ εργαςίασ των διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ, παρά μόνο ζνασ προςωπικόσ υπολογιςτισ 
(PC) με ςφνδεςθ Internet και ζναν κοινό web browser. 

 

Διαχείριςθ ςελίδων 

Το CMS να παρζχει ζνα εφχρθςτο και οικείο για τουσ χριςτεσ του περιβάλλον εργαςίασ, μζςα από το οποίο 
οι διαχειριςτζσ μποροφν να ενθμερϊνουν δυναμικά το περιεχόμενο των υφιςτάμενων ςελίδων, κακϊσ και 
να δθμιουργοφν νζεσ ςελίδεσ, χωρίσ αρικμθτικό περιοριςμό. Οι διαχειριςτζσ περιεχομζνου να μποροφν να 
δθμιουργιςουν τισ νζεσ ςελίδεσ ι να ενθμερϊςουν τισ υπάρχουςεσ με απλό και εφχρθςτο χειριςμό, χωρίσ 
να απαιτείται οποιαδιποτε γνϊςθ προγραμματιςμοφ. Θ διαχείριςθ των ςελίδων περιλαμβάνει: 

 Δενδρικι απεικόνιςθ τθσ δομισ του Website 

 Εφκολθ και γριγορθ τροποποίθςθ τθσ δομισ τθσ (menu, sub-menu) 

 Ανεξάρτθτθ δομι ςελίδων ι κατοπτρικι δομι μεταξφ γλωςςϊν 

 Εφχρθςτο HTML Editor του τφπου WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

 Δυνατότθτα προεπιςκόπθςθσ τθσ ςελίδασ 

 

Διαχείριςθ εικαςτικϊν προτφπων (look & feel) 

Επιπλζον, το CMS κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ δθμιουργία και διαχείριςθ περιςςοτζρων του ενόσ 
εικαςτικϊν κεμάτων, προκειμζνου να μπορεί να αλλάηει γριγορα και εφκολα το look & feel του Website, 
όποτε αυτό κρικεί απαραίτθτο.  

 

Τα εικαςτικά κζματα να μποροφν να αλλάηουν, δίχωσ να απαιτείται παρζμβαςθ ςτθ δομι ι ςτο 
περιεχόμενο του Website, ζτςι ϊςτε να μπορεί να υλοποιείται εφκολα και γριγορα, ενϊ παράλλθλα να 
μποροφν να υποςτθρίξουν ζνα γριγορο layout lifting μελλοντικά. 
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Διαχείριςθ αρχείων 

To CMS κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ςτο διαχειριςτι να δθμιουργεί και να διαχειρίηεται φακζλουσ 
αρχείων και να «ανεβάηει» τα αρχεία που χρθςιμοποιοφνται μζςα ςτο website (ζγγραφα, εικόνεσ, ιχο, 
video κλπ.). Θ διαχείριςθ των αρχείων κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία preview για τισ εικόνεσ. Το CMS 
να λαμβάνει υπόψθ τα ακόλουκα λειτουργικά χαρακτθριςτικά υποςυςτιματοσ καταχϊρθςθσ και προβολισ 
πολυμεςικοφ περιεχομζνου: 

 Απεριόριςτο αρικμό κατθγοριϊν: Υποςτιριξθ απεριόριςτθσ δθμιουργίασ κατθγοριϊν για τθν 
οποιαδιποτε δομι δικτυακοφ τόπου.  

 

 Άλμπουμ με απεριόριςτο αρικμό πολυμεςικοφ περιεχομζνου: Κάκε άλμπουμ να μπορεί να 
φιλοξενιςει απεριόριςτο αρικμό πολυμεςικοφ περιεχομζνου.  

 

Το περιεχόμενο αυτό δφναται να είναι φωτογραφίεσ, αρχεία ιχου ι αρχεία βίντεο. Ειδικά για τα αρχεία 

βίντεο, κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για τον χειριςτι να τοποκετεί αρχεία Video μζςω δωρεάν 

υπθρεςιϊν αναπαραγωγισ βίντεο όπωσ YouTube για κάλυψθ διαφόρων εκδθλϊςεων του οργανιςμοφ με 

τθν χριςθ παράκεςθσ/ ενςωμάτωςθσ που παρζχεται από τθν κάκε πλατφόρμα.  

 

 Υποςτιριξθ πολυγλωςςικότθτασ: Στθ διαχείριςθ των πολυμεςικϊν αρχείων, είναι απαραίτθτο να 
υπάρχει δυνατότθτα δθμιουργίασ περιεχομζνου, άλμπουμ, κατθγοριϊν, ςε όςεσ γλϊςςεσ ζχουν 
οριςτεί ςτο ςφςτθμα, χωρίσ κανζνα περιοριςμό.  

 

 Επεξεργαςία φωτογραφιϊν: Να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτον διαχειριςτι να μπορεί να 
επεξεργαςτεί, αν το επικυμεί, τθ φωτογραφία που ζχει επιλζξει. Να ζχει δυνατότθτα αλλαγισ 
μεγζκουσ, περιςτροφισ, αντιςτροφισ ι crop τθσ φωτογραφίασ.  

 

 Ρολυγλωςςικό περιεχόμενο 

To CMS κα πρζπει να επιτρζπει τθ γριγορθ και εφκολθ δθμιουργία πολλαπλϊν γλωςςικϊν εκδόςεων του 
website, χρθςιμοποιϊντασ τθ ίδια δομι και να υποςτθρίηει τθ δθμιουργία απεριόριςτων γλωςςικϊν 
εκδόςεων. Θ δυνατότθτα δθμιουργίασ μιασ νζασ γλϊςςασ να επιτρζπει αυτόματα τθν δθμιουργία 
περιεχομζνου ςε όλα τα υφιςτάμενα τμιματα του website.  

 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά υποςτιριξθσ αποτελεςματικοφ Search Engine Optimization 

Το CMS κα πρζπει να παρζχει πλιρθ υποςτιριξθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν που απαιτοφνται, ϊςτε να 
υποςτθρίηεται θ αποτελεςματικι υλοποίθςθ ενεργειϊν Search Engine Optimization. Τζτοια χαρακτθριςτικά 
είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

 Title Tag Customization: δυνατότθτα ςτουσ editors να διαχειρίηονται τα Title Tags ςε κάκε ςελίδα 
ξεχωριςτά.  
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 Static, Keyword-RichURL’s: υποςτιριξθ δθμιουργίασ “ςτατικϊν” URLs – και όχι δυναμικϊν, τθσ 
μορφισ (?id=XXX) – μζςω URL Rewriting.  

 Meta Tag Customization: υποςτιριξθ δθμιουργίασ custom “meta description” &“meta keywords”, 
ςε κάκε ςελίδα περιεχομζνου, τα οποία είναι επίςθσ εξαιρετικά κρίςιμα για τθν επίτευξθ υψθλϊν 
κζςεων ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. 

 Headings Customization: Υποςτιριξθ χριςθσ headings (H1 – H6 Tags)  

 404 & 500 Error Friendly Pages: παραγωγι ορκϊν ςελίδων ςτισ περιπτϊςεισ ςφάλματοσ ι μθ 
ζγκυρθσ διεφκυνςθσ, απαντϊντασ με τουσ ςωςτοφσ κωδικοφσ του πρωτοκόλλου HTTP. Επιπλζον, να 
παρζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ custom 404 & 500 Error Pages 

 

Απαιτιςεισ Αςφάλειασ 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διαςφαλίςει τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για:  

 Αςφάλεια Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Εφαρμογϊν  

 Ρροςταςία τθσ ακεραιότθτασ και τθσ παροχισ των πλθροφοριϊν  

 Ρροςταςία των εμπεριεχομζνων δεδομζνων αναηθτϊντασ και εντοπίηοντασ με μεκοδικό τρόπο τα 
τεχνικά μζτρα και τισ οργανωτικζσ και διοικθτικζσ διαδικαςίεσ.  

 

Για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων αςφαλείασ του Ζργου, να λθφκοφν υπόψθ:  

 Το κεςμικό και νομικό πλαίςιο που ιςχφει (π.χ. Ρροςταςία Ρνευματικϊν Δεδομζνων)  

 Οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτον τομζα Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), 

 Οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτο χϊρο αςφάλειασ των ΤΡΕ (best practices) τυχόν διεκνι de facto ι de 
jure ςχετικά πρότυπα, 

 Τα επαρκζςτερα διατικζμενα προϊόντα λογιςμικοφ και υλικοφ.  

 

Στο ςφνολό του, το website, κα πρζπει να υποςτθρίηει ςφςτθμα αςφάλειασ που λαμβάνει υπόψθ 
τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ τρείσ (3) ομάδεσ χρθςτϊν, με διαφορετικά/διαβακμιςμζνα δικαιϊματα, όςον 
αφορά ςτθ διαχείριςθ του περιεχομζνου, ςτθ ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν πλοιγθςθ, αλλά και ςτθ 
διαχείριςθ τθσ γενικότερθσ λειτουργικότθτασ του.  

 

Απλόσ Επιςκζπτθσ (Visitor / Guest): Σε αυτιν τθν ομάδα ανικουν όλοι οι χριςτεσ που ςυνδζονται ςτθν πφλθ 
με ςκοπό τθν απλι πλθροφόρθςθ ωσ προσ το περιεχόμενο. Ρρόκειται, δθλαδι, για πακθτικοφσ αποδζκτεσ 
του πολιτιςτικοφ περιεχομζνου. Για τουσ επιςκζπτεσ δεν απαιτείται καμία εγγραφι ςτο ςφςτθμα τθσ 
Διαδικτυακισ Ρφλθσ.  

 

Διαχειριςτισ περιεχομζνου (Editor): Ρρόκειται για τθν ομάδα χρθςτϊν με πλιρθ δικαιϊματα επί του 
περιεχομζνου (ανζβαςμα ι διαγραφι ςελίδων, κειμζνων, εικόνων, video κ.α) χωρίσ καμία πρόςβαςθ ςτθν 
δομι, ςτο εικαςτικό και ςτα επιμζρουσ υποςυςτιματα τθσ Ρφλθσ. 
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Διαχειριςτισ (Administrator): Ρρόκειται για τθν ομάδα χρθςτϊν με πλιρθ δικαιϊματα επί του ςυςτιματοσ 
του website. Ρρζπει να ζχουν όλα τα δικαιϊματα ενόσ εγγεγραμμζνου χριςτθ και, επιπλζον, πρζπει κατ’ 
ελάχιςτον να ζχουν τα εξισ πρόςκετα δικαιϊματα:  

 Ρλιρθ και κακολικι διαχείριςθ του περιεχομζνου (δθμιουργία/ δθμοςίευςθ/ τροποποίθςθ/ 
διαγραφι) τθσ Ρφλθσ και των επιμζρουσ υποςυςτθμάτων τθσ 

 Ρλιρθ επόπτευςθ και εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ τθσ λειτουργίασ τθσ Ρφλθσ και των επιμζρουσ 
υποςυςτθμάτων 

 Ρλιρθ διαχείριςθ τθσ γενικότερθσ λειτουργικότθτασ και τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ Ρφλθσ και των 
επιμζρουσ υποςυςτθμάτων 

 

Ο ανάδοχοσ κα ορίςει κατ’ ελάχιςτον δφο διαχειριςτζσ και κα πρζπει να εκπαιδεφςει και ζνα ςτζλεχοσ τθσ 
Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Ρεριφζρειασ.  

 

Το ςφςτθμα αςφαλείασ με τισ ομάδεσ που περιγράφθκαν παραπάνω είναι ενδεικτικό ωσ προσ τισ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ που κα πρζπει να πλθροφνται, ϊςτε να διαςφαλιςτεί απόλυτα θ φφςθ και ο ςκοπόσ του website 
και να αποκλειςτοφν φαινόμενα κακόβουλθσ ι όχι φκοράσ, αλλοίωςθσ και βεβιλωςθσ του χαρακτιρα τθσ. 

 

Διακεςιμότθτα των περιεχομζνων του website ςε φορθτζσ ςυςκευζσ.  

Το τουριςτικό portal κα πρζπει να πλθροί  τισ αρχζσ του Responsive Web Design δθλαδι οι ιςτοςελίδεσ 
διαμορφϊνονται ανάλογα με τθν ανάλυςθ τθσ οκόνθσ ςτθν οποία εμφανίηονται. Θα πρζπει επίςθσ να είναι 
Mobile Friendly δθλαδι ςε οποιαδιποτε φορθτι ςυςκευι (iPhone, iPad, Android, κλπ.) ο επιςκζπτθσ να μθ 
χρειάηεται να επζμβει (π.χ. να κάνει μεγζκυνςθ ι πλάγια κφλιςθ) για να διαβάςει με ευκολία το 
περιεχόμενο τουσ. 

Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να ςχεδιαςτοφν και αναπτυχκοφν οι ςελίδεσ του portal, όπου αυτό απαιτείται. 
Σθμειϊνεται πωσ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ, δεν ηθτείται θ ανάπτυξθ mobile app (εφαρμογισ), 
αλλά θ διαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ εμφάνιςθσ του περιεχομζνου, τουλάχιςτον ςτουσ εξισ browsers: 

 IE 8.0 + 

 IE 9.0 + 

 IE 10.0+ 

 IE 11.0+ 

 Microsoft EDGE 20.0-25.0+ 

 FIREFOX 3.0 + 

 SAFARI 4.0  + 

 CHROME  1.0 + 

 OPERA 10.0 + 

 

Το «+» αναφζρεται τθν τελευταία stable ζκδοςθ (release) του browser που ζχει διατεκεί ςτθν αγορά. 

 

Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ – UAT 

Διαςφάλιςθ ποιοτικοφ ελζγχου (UAT) του παραδοτζου και διενζργεια UAT με: 
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Test scenarios ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ και browsers 

 

Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ και εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί θ εικαςτικι και τεχνικι αναβάκμιςθ του 
τουριςτικοφ portal, ο ανάδοχοσ οφείλει να προχωριςει ςτουσ ελζγχουσ εκείνουσ και ςτισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ / διορκϊςεισ που κα διαςφαλίςουν τθν άρτια λειτουργία του portal, ορίηοντασ μια περίοδο 
πιλοτικισ λειτουργίασ, θ οποία δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ 15 θμζρεσ. Θ περίοδοσ πιλοτικισ λειτουργίασ 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω:  

 Βελτιϊςεισ τθσ εφαρμογισ  

 Επίλυςθ προβλθμάτων – υποςτιριξθ χρθςτϊν  

 Συλλογι παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ  

 Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν  

 Υποςτιριξθ ςτον χειριςμό και λειτουργία των υπολογιςτϊν, κλπ.  

 Υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. 

 

Κατά τθν περίοδο αυτι κα πρζπει να υπάρχει ςυνεχι ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ τθσ Ρεριφζρειασ, 
δίχωσ να είναι απαραίτθτθ θ φυςικι παρουςία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ρεριφζρειασ.  

Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ορίςει ελάχιςτθ περίοδο ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ του 
ζργου του από τθν Ρεριφζρεια, ωσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (παροχι δωρεάν ςυντιρθςθσ).  

 

Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει κατ’ 
ελάχιςτον τισ παρακάτω προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ: 

Διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ του portal και των υποςυςτθμάτων του. 

Εφρυκμθ λειτουργία του portal ςε βάςθ 24 x 7. 

Ο χρόνοσ απόκριςθσ μετά από κλιςθ και αναφορά προβλιματοσ από τθν Ρεριφζρεια πρζπει να είναι 
μικρότεροσ των 24 ωρϊν.   

 

Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs) πλιρθσ αποκατάςταςθ με 
κατάλλθλθ διορκωτικι ζκδοςθ (patch/fix). Κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν Ρεριφζρεια, επίλυςθ 
προβλθμάτων. Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ. 

 

Ραράδοςθ – εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 

Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των εγχειριδίων του 
υλικοφ και λογιςμικοφ μετά από αίτθμα τθσ ΡΙΝ και ςυνεννόθςθ με τον ανάδοχο. 

 

Υπθρεςία Help Desk για όλουσ τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ τθσ Ρεριφζρειασ, διακζςιμθ από τισ 10:00 – 
18:00 όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, θ οποία να είναι προςβάςιμθ μζςω email. 
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Διαχείριςθ ιςτοςελίδασ 

Ο ανάδοχοσ καλείται να αναρτιςει το περιεχόμενο που ζχει δθμιουργθκεί και να υποςτθρίηει τουσ 
διαχειριςτζσ του portal οι οποίοι διαχειρίηεται κακθμερινά τθν ιςτοςελίδα, να τροποποιεί τθν αρχικι 
ςελίδα και να διαμορφϊνει ςελίδεσ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ενζργειεσ προϊκθςθσ. Το χρονικό διάςτθμα 
τθσ διαχείριςθσ του περιεχομζνου και τθσ επικαιροποίθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ ορίηεται από τθν ζναρξθ ζωσ το 
πζρασ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Φιλοξενία Ιςτοςελίδασ  

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ φιλοξενία τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων ςε server, που 
πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο SLA με 99,99% ετιςιο uptime και διαςφάλιςθ όλων των μζτρων 
αςφαλείασ (Firewall), διαδικαςίεσ backup & restore, server management, patching, υποςτιριξθ μετάδοςθσ 
περιεχομζνου μζςω CDN, scalability, availability, load balancing. Στο πλαίςιο του ζργου, ο ανάδοχοσ 
υποβάλει μθνιαία αναφορά κατάςταςθσ τθσ ιςτοςελίδασ, επιλφει τεχνικά κζματα τθσ ιςτοςελίδασ, ςε 
ςυνεργαςία με εκπρόςωπο τθσ Ρεριφζρειασ (εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, εντόσ 4 ωρϊν)  

 

Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ, ο ανάδοχοσ κα προςφζρει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτο προςωπικό τθσ 
Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων, κακ’ υπόδειξθ τθσ Ρεριφζρειασ, με ςτόχο τθν αφομοίωςθ των διαδικαςιϊν για 
τθ λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ, τθν επικαιροποίθςθ των δεδομζνων κακϊσ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Ο 
ανάδοχοσ κα πρζπει να προτείνει χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ το οποίο 
να περιλαμβάνει αναλυτικό πρόγραμμα με τισ ϊρεσ και τα κζματα τθσ εκπαίδευςθσ που ςτο ςφνολο δεν 
πρζπει να υπερβαίνει τισ 3 εργάςιμεσ θμζρεσ. 

 

Ειδικότερα, οι ςτόχοι τθσ εκπαίδευςθσ είναι οι εξισ: 

 θ κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων που κα λάβουν μζροσ 
ςτθν υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ 

 θ μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ ζναν ικανό πυρινα ςτελεχϊν τθσ Ρεριφζρειασ και των 
ςυνεργαηόμενων φορζων, οι οποίοι κα μποροφν:  

α) με τθν παράδοςθ του portal, να ςυμβάλλουν ςτθ διαχείριςθ και τθν υποςτιριξθ όλων των λειτουργικϊν 
ενοτιτων του ζργου  

β) με τθ λιξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ να αναλάβουν τθ διαχείριςθ και τθν υποςτιριξθ όλων των 
λειτουργικϊν ενοτιτων του ζργου  

 ι επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν αρχικι εξοικείωςθ των χρθςτϊν και διαχειριςτϊν 
του ςυςτιματοσ και τθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ τθσ προςαρμογισ τουσ ςτα νζα εργαλεία. 

 

Δράςη 2. Ανάπτυξη κειμζνων προοριςμϊν και ταξιδιωτικϊν εμπειριϊν 

Δθμιουργία περιεχομζνου που κα αναδεικνφει τα Ιόνια νθςιά ωσ ταξιδιωτικοφσ προοριςμοφσ.  
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Ο ανάδοχοσ ζχει τθν επιμζλεια τθσ δθμιουργίασ του περιεχομζνου του portal με ςκοπό τθν παρακίνθςθ του 
ενδιαφζροντοσ του κοινοφ. ανάπτυξθ κετικϊν ςυναιςκθμάτων ςτουσ αναγνϊςτεσ. Ρεριλαμβάνεται θ 
δθμιουργία και ανάπτυξθ κειμζνων, όχι μεγαλφτερων των 1200 λζξεων ςτθν ελλθνικι και αγγλικι, 
γερμανικι, ιταλικι, ρωςικι και πολωνικι γλϊςςα.  

 

Κατηγορίεσ περιεχομζνου 

 

1η Κατηγορία - Ταξιδιωτικζς εμπειρίες:  

Στο portal φιλοξενοφνται κεματικζσ ιςτορίεσ εμπειριϊν και ιςτορίεσ που αφοροφν τον κάκε προοριςμό 
ξεχωριςτά, με τθν τεχνικι τθσ δθμιουργικι αφιγθςθσ εμπειρίασ (creative story telling), οι οποίεσ 
παρουςιάηουν το τουριςτικό προϊόν, όπωσ αυτό ορίηεται από το ςχζδιο μάρκετινγκ τουριςτικοφ προϊόντοσ 
τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων.  

 

Φωτογραφικό υλικό. Κάκε άρκρο ςυνοδεφεται από φωτογραφικό υλικό. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν αρμοδιότθτα 
εφρεςθσ, επιλογισ, αγοράσ και επιμζλειασ του φωτογραφικοφ υλικοφ. Σθμειϊνεται ότι το φωτογραφικό 
υλικό ςυνοδεφεται από μικρζσ περιγραφζσ (captions) και ςτισ ζξι γλϊςςεσ.   

 

Τα άρκρα χρειάηονται ενδιαφζρον κείμενο, μικρζσ και χαρακτθριςτικζσ περιγραφζσ και χαρακτθριςτικζσ 
φωτογραφίεσ που να παρακινοφν το ενδιαφζρον και το ςυναίςκθμα του κοινοφ. Αναφορικά με το 
περιεχόμενο προτείνονται:   

 

Ζκταςθ κειμζνου μζχρι 1200 λζξεισ  

 

Θεματολογία: περιγραφι προοριςμοφ ι κεματικισ που άπτεται των προοριςμϊν των Ιονίων Νιςων με 
περιγραφικό και εμπνευςτικό τρόπο.  

Θ ιςτορία να ζχει υπζρτιτλο, τίτλο των περίπου 32 χαρακτιρων και υπότιτλο περίπου 150 χαρακτιρων  

 

Χριςθ φωτογραφιϊν: 1800 x 1200 pixels με κεματικι που να απεικονίηει τθν εμπειρία που περιγράφεται 
ςτθν ιςτορία. Το ςφνολο των φωτογραφιϊν του κάκε άρκρου να είναι τουλάχιςτον 5 ϊςτε να δθμιουργθκεί 
ζνα photogallery που κα ςυνοδεφει το άρκρο.  

Να χρθςιμοποιείται φράςθ προτροπισ για ςφνδεςθ με τα social media τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων ι 
ςχετικό hashtag. 

 

Σθμειϊνεται ότι κατά τθν θμερομθνία που το portal κα είναι ζτοιμο προσ δθμοςιοποίθςθ (live) κα πρζπει 
να ζχουν δθμιουργθκεί και αναρτθκεί τουλάχιςτον 10 άρκρα, ωσ αρχικό περιεχόμενο.   

 

2η Κατηγορία – Θεματικζς εμπειρίες:  
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Ανάπτυξθ κεματικϊν εμπειριϊν και μθνυμάτων των Ιονίων Νιςων, με τθν τεχνικι του story telling. Θ 
ςτρατθγικι περιεχομζνου εφαρμόηεται με τθ δθμιουργία ιςτοριϊν -τίτλοσ και ιςτορία εμπειρίασ- με ςτόχο 
τθν ανάδειξθ του κάκε προοριςμοφ και των εμπειριϊν που προςφζρει. Τα μθνφματα, αναπτφςςονται ςτο 
φφοσ και τθ ςτρατθγικι περιεχομζνου που κα κακοριςτεί από τισ ανάγκεσ τθσ καμπάνιασ, και 
αποτυπϊνονται δθμιουργικά (design) για περαιτζρω ανάδειξθ (campaign branding) των προοριςμϊν. Θ  
ανάπτυξθ των κεματικϊν εμπειριϊν ςτθρίηεται ςε ςυγκεκριμζνθ δθμιουργικι ςτρατθγικι που εκφράηεται 
μζςω τθσ μθνυματικισ που χρθςιμοποιείται και τθσ οπτικοποίθςθσ του περιεχομζνου.  

Ρεριλαμβάνει τθν ανάπτυξθ κεματικϊν εμπειριϊν ςε stories μζχρι 1200 λζξεισ και τθ δθμιουργικι 
αποτφπωςι τουσ ςε ελλθνικά και αγγλικά:  

 ςε επίπεδο Ιονίων Νιςων (7 ςυνολικά) 

 ςε επίπεδο Ρεριφερείασ Ιονίων Νιςων  

 ςε επίπεδο εμπειριϊν - κοινζσ για τα νθςιά του Ιονίου όπωσ:  
 Luxury Sun & Beach  
 Family Sun & Beach  
 Lifestyle Sun & Beach  
 Romance Sun & Beach  
 Nightlife Sun & Beach  
 Cultural Sun & Beach  
 Unspoiled Sun & Beach  
 Action Sun & Beach  
 Couples Sun & Beach  
 LGBT Sun & Beach  
 Senior Sun & Beach  
 Ακλθτικόσ τουριςμόσ 
 Ρολιτιςτικόσ τουριςμόσ 
 Γαςτρονομικόσ τουριςμόσ 
 Θρθςκευτικόσ τουριςμόσ 
 Θαλάςςιοσ τουριςμόσ  

Τα πνευματικά δικαιϊματα όλων των παραδοτζων του ανωτζρω ζργου ανικουν ςτθν Ρεριφζρεια Ιονίων 
Νιςων που μόνθ διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ αυτϊν. Τα παραδοτζα κα παραδοκοφν ςτθν 
υπθρεςία τθσ ΡΙΝ, ςε μορφι pdf, .jpeg, .ai κακϊσ και ωσ   ανοιχτά αρχεία για τθ μελλοντικι τουσ 
επεξεργαςία, εφόςον αυτι κρικεί αναγκαία από τθν ΡΙΝ. Στα visuals κα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά το 
λογότυπο τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και του ΕΟΤ. 

 

Δράςη 3. Φωτογραφική κάλυψη θεματικϊν τουριςτικϊν εμπειριϊν τησ Περιφζρειασ Ιονίων Νήςων 

Αντικείμενο τθσ Δράςθσ  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ δράςθσ είναι θ φωτογράφιςθ ςε επιλεγμζνα ςθμεία- προοριςμοφσ τθσ 
Ρεριφζρειασ Ιωνίων Νιςων με ςκοπό τθ δθμιουργία βάςθσ φωτογραφικοφ υλικοφ για τθν ενίςχυςθ του 
ψθφιακοφ περιεχομζνου και χριςθ ςτισ δράςεισ προβολισ. Θ κεματολογία τθσ φωτογράφιςθσ βαςίηεται 
ςτα προϊόντα και τισ εμπειρίεσ, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Marketing Plan τθσ Ρεριφζρειασ Ιωνίων Νιςων, 
αλλά και ςτο πλάνο ςτρατθγικισ περιεχομζνου, όπωσ αυτό ζχει αποφαςιςτεί ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 1 για 
τθν παραγωγι των videos.  
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Για τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου ο ανάδοχοσ καλείται να πραγματοποιιςει φωτογράφιςθ ςτα νθςιά 
των Ιονίων Νιςων, κακϊσ και να αξιοποιιςει υπάρχον υλικό τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων από 
προθγοφμενεσ δράςεισ και υλικό από τράπεηεσ εικόνασ, εφόςον χρειαςτεί.  

 

Το πλάνο παραγωγισ κα διαμορφωκεί από τθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων και τον ανάδοχο μετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα περιλαμβάνει:  

 Τθ φωτογράφιςθ κατ' ελάχιςτον ςτα νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων που διακζτουν 
αεροδρόμιο (όχι αποκλειςτικά διεκνζσ). 

 Τουσ προοριςμοφσ που κα υλοποιθκοφν γυρίςματα (ςε επίπεδο νθςιϊν και ιδιαίτερων ςθμείων 
ενδιαφζροντοσ).   

 Τισ εμπειρίεσ, εκδθλϊςεισ ι άλλα δρϊμενα που αποτελοφν μζροσ τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ και 
κρίνεται απαραίτθτο από τθν Ρεριφζρεια ότι χριηει ανάδειξθσ.  

 

Θ υλοποίθςθ τθσ φωτογράφιςθσ ταυτόχρονα με τθν υλοποίθςθ των γυριςμάτων είναι εφικτι, εφόςον ο 
ανάδοχοσ δφναται να διαςφαλίςει πωσ θ μια δράςθ δεν δθμιουργεί προβλιματα ςτθν υλοποίθςθ τθσ 
δεφτερθσ δράςθσ.  

 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν οργάνωςθ, επιμζλεια και το κόςτοσ τθσ 
φωτογράφιςθσ, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω:  

 Εξειδικευμζνθ ομάδα παραγωγισ, που κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ κζςεισ  
εργαςίασ: φωτογράφο, βοθκό φωτογράφου, υπεφκυνο παραγωγισ  

 Τον κατάλλθλο εξοπλιςμό (φωτογραφικζσ μθχανζσ, φϊτα κ.α.) 

 Μετακίνθςθ ςυνεργείου ςτουσ προοριςμοφσ, ενοικίαςθ αυτοκινιτου και ζξοδα εςωτερικϊν 
μετακινιςεων, διαμονι και ςίτιςθ του ςυνεργείου και ςυμμετεχόντων  

 Θκοποιοί - Ραρουςιαςτζσ (πρωταγωνιςτζσ, βοθκθτικοί θκοποιοί) και επιμζλεια styling  

 Ενοικίαςθ χϊρων (ενδεικτικά: άδεια ειςόδου και κινθματογράφθςθσ ςε Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ).  

 Σκθνοκετικζσ παρεμβάςεισ και ςκθνογραφικζσ ανάγκεσ 

 

Τα ςθμεία που κα αποτυπωκοφν φωτογραφικά κα οριςτοφν από τθν κατάταξι τουσ ςε επίπεδο 
επικοινωνιακισ προτεραιότθτασ και ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια. 

 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

Τα αρχεία πρζπει να είναι λιψθσ RAW Format ϊςτε να εμπεριζχουν το ςφνολο των χρωματικϊν τόνων και 
διαβακμίςεων αντίκεςθσ (Color Tone Dynamic Range) και να ζχουν δθμιουργθκεί από επαγγελματικι 
κάμερα με αιςκθτιρα 18 Megapixels minimum).  

Scale resolution 300 dpi, μεγάλθ πλευρά φωτογραφίασ  

7.000 pixels minimum.  

Θα παραδοκοφν τόςο ςε πλιρθ ανάλυςθ ςε αρχείο RAW 300 dpi, όςο και ςε χαμθλι ανάλυςθ (72 dpi), για 
λεπτομερι προβολι και προβολι μικρογραφίασ αντίςτοιχα.  
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Πλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά κα αναγράφονται κατά τθ διαδρομι επεξεργαςίασ των φωτογραφιϊν 
που περιλαμβάνονται ςτο οπτικοακουςτικό υλικό, ςτο Metadata File Info των φωτογραφικϊν αρχείων.  

Θ Τεχνικι Επεξεργαςία πρζπει να ολοκλθρϊνεται ψθφιακά ςε αρχεία .raw και ςτθ ςυνζχεια αυτά να 
αποκθκεφονται ςε αρχεία  compressed .jpg.  

 

To Tone & Color Grading πρζπει να λειτουργεί ςε όρια αςφαλείασ που να μθν ξεπερνοφν τα 110 % 
Saturation & 110 % Black Levels.  

Το τελικό μζγεκοσ ωσ διάςταςθ και ο όγκοσ των δεδομζνων δεν πρζπει να υπερβαίνουν ωσ Μεγζκυνςθ 
περιςςότερο από το + 1/3 τθσ διάςταςθσ και αντίςτοιχα περιςςότερο από το + 1/3 τθσ ανάλυςθσ τθσ λιψθσ 
(130% Blow Up). 

 

Οι φωτογραφίεσ κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα εξισ τεχνικά–αιςκθτικά χαρακτθριςτικά: 

 Να είναι τεχνικά άρτιεσ (κακαρζσ, ευκρινείσ εκτόσ αν δείχνουν ςτοιχεία κίνθςθσ όπωσ 
δραςτθριότθτεσ, ςωςτά φωτιςμζνεσ χωρίσ «καμζνεσ» περιοχζσ). 

 Επιπλζον, κα πρζπει να είναι καλαίςκθτεσ και να προβάλλουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του 
τόπου και να μθν περιλαμβάνουν ςκουπίδια, καλϊδια και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ που δεν είναι 
διαφθμιςτικά και δθμιουργοφν άςχθμθ εντφπωςθ για τθν προβολι τθσ χϊρασ. 

 Επιςθμαίνουμε ότι ςε φωτογραφίεσ ειδικϊν χϊρων ι καταςτθμάτων δεν κα πρζπει να 
εμφανίηονται χαρακτθριςτικά ταυτοποίθςθσ (π.χ. μάρκεσ, λογότυπα εταιριϊν) κακϊσ θ Ρεριφζρεια 
Ιωνίων Νιςων δεν ζχει το δικαίωμα διαφιμιςθσ ςυγκεκριμζνων ιδιωτικϊν επιχειριςεων. 

 Θ φωτογράφιςθ κυρίωσ των πολυφωτογραφθμζνων κεμάτων κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν 
πιο ενδιαφζρουςα και πρωτότυπθ. 

 Στο ςφνολο των φωτογραφιϊν κα πρζπει να περιλαμβάνονται τόςο οριηόντιεσ όςο και κάκετεσ 
λιψεισ. 

 Ειδικότερα για τισ προδιαγραφζσ τθσ φωτογράφιςθσ (τεχνικζσ και εργαλεία λιψθσ, επεξεργαςία και 
διατικζμενθ ανάλυςθ) πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι απαιτιςεισ και οι «φωτογραφικζσ» τεχνικζσ 
που επιβάλλονται από το είδοσ των κεμάτων (πχ εκκζματα μουςείων, παραλίεσ, μνθμεία, 
εκδθλϊςεισ κλπ). 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 Φωτογραφίεσ εξωτερικοφ χϊρου: Για φωτογραφίεσ τφπου πανοράματοσ, ζνασ ευρυγϊνιοσ φακόσ 
απαιτείται, διότι μειϊνει τον αρικμό των απαραίτθτων λιψεων για τθν κάλυψθ μιασ ςκθνισ. Είναι 
απαραίτθτο το μεγάλο βάκοσ πεδίου και θ ενιαία φωτομζτρθςθ (για να αποφευχκοφν ςκιζσ). 

 Φωτογραφίεσ κτιρίων: Στα κτιρια, ο ευρυγϊνιοσ φακόσ (παρότι αρκετά αποτελεςματικόσ) δεν είναι· 
τόςο κατάλλθλοσ επειδι κάνει τισ κάκετεσ γραμμζσ να ςυγκλίνουν. Αντ' αυτοφ προτιμάται φακόσ 
ελζγχου προοπτικισ. Το πλικοσ των φωτογραφιϊν εξαρτάται από το μζγεκοσ του κτθρίου. Ππωσ 
και ςτισ φωτογραφίεσ εξωτερικϊν χϊρων, όπου χρειάηεται περιςςότερθ λεπτομζρεια (π.χ. κάποια 
μετόπθ), λαμβάνονται περιςςότερεσ φωτογραφίεσ με τθ χριςθ τθλεφακοφ. 

 Φωτογραφίεσ εκκεμάτων: Για τθ φωτογράφιςθ από πάρα πολφ κοντινζσ αποςτάςεισ ςε εξαιρετικζσ· 
περιπτϊςεισ απαιτοφνται φακοί macro. 

 

Δράςη 4 . Δημιουργία και παραγωγή video υλικοφ (webisodes) τησ Περιφζρειασ Ιωνίων Νήςων  
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Αντικείμενο τθσ δράςθσ αποτελεί θ παραγωγι video υλικοφ για τθν προβολι και προϊκθςθ του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και των προοριςμϊν τθσ. Το video υλικό που κα 
δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ κα αναδεικνφει, με μοντζρνα εικαςτικι και ςφγχρονθ 
τεχνικι επεξεργαςία, το ςφνολο του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων, και κα 
καταγράφει τθ μοναδικότθτα και αυκεντικότθτα του προοριςμοφ μζςα από τθν προβολι χαρακτθριςτικϊν 
ςθμείων, κεματικϊν αξόνων του τουριςτικοφ προϊόντοσ, ςτιγμϊν και εμπειριϊν καλοκαιριϊν διακοπϊν και 
προοριςμϊν.  

Τα videos κα παρουςιάηουν με καινοτόμο, δθμιουργικό και εμπειρικό τρόπο το τουριςτικό προϊόν των 
Ιονίων Νιςων, τισ εμπειρίεσ και τουσ προοριςμοφσ του. Θα πρζπει να βαςίηονται ςτισ ςφγχρονεσ τάςεισ 
κινθματογράφθςθσ και ςε διεκνείσ πρακτικζσ, προκειμζνου να επιτευχκεί υψθλισ ποιότθτασ και 
παγκοςμίου επιπζδου αποτζλεςμα, προκειμζνου να προςελκφςουν το κοινό ςτόχοσ. 

Για τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου ο ανάδοχοσ καλείται να πραγματοποιιςει γυρίςματα 
(κινθματογράφθςθ και φωτογράφιςθ) ςτα νθςιά του Νοτίου Αιγαίου, κακϊσ και να αξιοποιιςει υπάρχον 
υλικό τθσ Ρεριφζρειασ Ιωνίων Νιςων από προθγοφμενεσ δράςεισ και υλικό από τράπεηεσ εικόνασ, εφόςον 
χρειαςτεί.  

 

Επίςθσ, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου, κρίνεται απαραίτθτθ θ ςφνκεςθ πρωτότυπθσ μουςικισ και θ 
προςαρμογι τθσ ςε διαφορετικζσ παραλλαγζσ για κάκε κεματικι κατθγορία. Σθμειϊνεται ότι θ μουςικι 
που κα παραχκεί ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ κα επιτρζπεται για το ςυγκεκριμζνο παραχκζν υλικό 
και τα παράγωγά του, για απεριόριςτθ χρονικι διάρκεια και ςε κάκε τεχνολογικό μζςο και κα παραδοκοφν 
ςτθν Ρεριφζρεια, ελεφκερα πνευματικϊν ι ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ςε τρίτουσ.  

 

Επιπλζον, για να επιτευχκεί θ αμεςότθτα και θ ηωντάνια των τουριςτικϊν εμπειριϊν, αλλά και για να 
αναδειχκεί θ αυκεντικότθτα των προοριςμϊν, κρίνεται απαραίτθτθ θ ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ του 
video, με τθ ςυμμετοχι θκοποιϊν – παρουςιαςτϊν (πρωταγωνιςτζσ, βοθκθτικοί θκοποιοί), κακϊσ και θ 
δθμιουργία διαφορετικϊν εκδοχϊν με τθ ςυμμετοχι εκφωνθτι ι εκφωνιτριασ, ςτθν ελλθνικι και αγγλικι 
γλϊςςα.  

 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ, κατ’ ελάχιςτον, προβλζπεται ο ςχεδιαςμόσ και θ παραγωγι βίντεο 
περιεχομζνου αποκλειςτικά για διαδυκτιακι χριςθ ωσ ακολοφκωσ: 

 Ενόσ διαφθμιςτικοφ ςποτ (full version) ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων, διάρκειασ 2’ (δφο 
λεπτϊν):  
 ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα 
 με εκφϊνθςθ και χωρίσ εκφϊνθςθ 

 

 Ενόσ διαφθμιςτικοφ ςποτ (short version) ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων, διάρκειασ 1’ (ενόσ 
λεπτοφ):  
 ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα 
 με εκφϊνθςθ και χωρίσ εκφϊνθςθ 

 

 Ενόσ διαφθμιςτικοφ ςποτ (short version) ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων, διάρκειασ 30’’ 
(τριάντα δευτερολζπτων λεπτϊν):  
 ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα 
 με εκφϊνθςθ και χωρίσ εκφϊνθςθ 
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 Ενόσ διαφθμιςτικοφ ςποτ (full version) με κυρίωσ κζμα τον Ρολιτιςτικό τουριςμό, διάρκειασ 1’ (ενόσ 
λεπτοφ):  
 ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα 
 με εκφϊνθςθ και χωρίσ εκφϊνθςθ 

 

 Ενόσ διαφθμιςτικοφ ςποτ (short version) με κυρίωσ κζμα τον Ρολιτιςτικό τουριςμό, διάρκειασ 30’’ 
(τριάντα δευτερολζπτων λεπτϊν):  
 ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα 
 με εκφϊνθςθ και χωρίσ εκφϊνθςθ 

 

 Ενόσ διαφθμιςτικοφ ςποτ (full version) με κυρίωσ κζμα τον Θρθςκευτικό τουριςμό, διάρκειασ 1’ 
(ενόσ λεπτοφ):  
 ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα 
 με εκφϊνθςθ και χωρίσ εκφϊνθςθ 

 

 Ενόσ διαφθμιςτικοφ ςποτ (short version) με κυρίωσ κζμα τον Θρθςκευτικό τουριςμό, διάρκειασ 30’’ 
(τριάντα δευτερολζπτων λεπτϊν):  
 ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα 
 με εκφϊνθςθ και χωρίσ εκφϊνθςθ 

 

 Ενόσ διαφθμιςτικοφ ςποτ (full version) με κυρίωσ κζμα τθ Γαςτρονομία, διάρκειασ 1’ (ενόσ λεπτοφ):  
 ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα 
 με εκφϊνθςθ και χωρίσ εκφϊνθςθ 

 

 Ενόσ διαφθμιςτικοφ ςποτ (short version) με κυρίωσ κζμα τθ Γαςτρονομία, διάρκειασ 30’’ (τριάντα 
δευτερολζπτων λεπτϊν):  
 ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα 
 με εκφϊνθςθ και χωρίσ εκφϊνθςθ 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ ενζργειεσ:  

A) Δημιουργία concept & video story  

Ο ανάδοχοσ καλείται να υποβάλει τθν πρόταςι του αναφορικά με το concept, τθ δθμιουργικι προςζγγιςθ 
των video, κακϊσ επίςθσ και τα ςενάρια για κάκε video χωριςτά.  

Τα ςενάρια υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα προσ τθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων, θ οποία κα 
κατακζςει τισ δικζσ τθσ παρατθριςεισ και επιςθμάνςεισ εφόςον υπάρχουν. Ο ανάδοχοσ κα προχωριςει 
ςτθν ενςωμάτωςθ των παρατθριςεων αυτϊν, προκειμζνου να οριςτικοποιθκοφν και να λάβει τθν ζγκριςθ 
από τθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων.  

Με τθν ζγκριςθ των ςεναρίων, ο ανάδοχοσ καλείται να δθμιουργιςει τα ςενάρια ςτθν αγγλικι γλϊςςα, τα 
οποία κα υποβλθκοφν εκ νζου για ζγκριςθ.  

Θ παροφςα υπό-δράςθ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ 3 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ με 
τον ανάδοχο.  

 

Υλοποίθςθ γυριςμάτων ςτα νθςιά των Ιονίων Νιςων  
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Στθ ςυνζχεια, ο ανάδοχοσ καλείται να προχωριςει ςτθν οργάνωςθ και τθν υλοποίθςθ των γυριςμάτων 
προοριςμϊν και εμπειριϊν του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων.  

 

Το πλάνο παραγωγισ κα διαμορφωκεί από τθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων και τον ανάδοχο μετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα περιλαμβάνει:  

Τθ βιντεοςκόπθςθ κατ' ελάχιςτον ςτα παρακάτω νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων : Κζρκυρα, 
Ραξοί/Αντίπαξοι, Ικάκθ, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ηάκυνκοσ, ιτοι ζξι ςυνολικά νθςιά. Τουσ προοριςμοφσ 
που κα υλοποιθκοφν γυρίςματα (ςε επίπεδο νθςιϊν και ιδιαίτερων ςθμείων ενδιαφζροντοσ).   

Τισ εμπειρίεσ, εκδθλϊςεισ ι άλλα δρϊμενα που αποτελοφν μζροσ τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ και κρίνεται 
απαραίτθτο από τθν Ρεριφζρεια ότι χριηει ανάδειξθσ.  

 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν οργάνωςθ, επιμζλεια και το κόςτοσ τθσ 
παραγωγισ, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω:  

 

Μετακίνθςθ ςυνεργείου ςτουσ προοριςμοφσ, ενοικίαςθ αυτοκινιτου και ζξοδα εςωτερικϊν μετακινιςεων, 
διαμονι και ςίτιςθ του ςυνεργείου και ςυμμετεχόντων  

Θκοποιοί – παρουςιαςτζσ (πρωταγωνιςτζσ, βοθκθτικοί θκοποιοί) και επιμζλεια styling  

Ενοικίαςθ χϊρων (ενδεικτικά: άδεια ειςόδου και κινθματογράφθςθσ ςε Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ).  

Σκθνοκετικζσ παρεμβάςεισ και ςκθνογραφικζσ ανάγκεσ 

 

Για τθν υλοποίθςθ των γυριςμάτων ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διαςφαλίςει τθν υλοποίθςθ των γυριςμάτων 
από εξειδικευμζνο ςυνεργείο και τθν εγγραφι των πλάνων ςε Full HD μορφι, για δυνατότθτα χριςθσ ςε 
κάκε μορφι ψθφιακισ επικοινωνίασ.  

 

Θ υλοποίθςθ γυριςμάτων κα πρζπει να πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια των μθνϊν με αυξθμζνθ 
τουριςτικι κίνθςθ, που εξυπθρετεί τθ λιψθ πλάνων καλοκαιρινϊν εμπειριϊν και χρωμάτων, λαμβάνοντασ 
όμωσ υπόψθ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ ουτωσ ϊςτε τι αποτελεςμα να είναι υψθλισ καλλιτεχνικισ αξίασ και 
αιςκθτικά αρτιο.  

 

Β) Επεξεργαςία ςτο studio – post production 

Ωσ ςυνζχεια των γυριςμάτων και με ςκοπό τθν ολοκλθρωμζνθ παραγωγι των videos, ο ανάδοχοσ κα πρζπει 
να διαςφαλίςει τθν επεξεργαςία ςτο studio, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Αξιοποίθςθ πλάνων που προζκυψαν από τα γυρίςματα   

 Ζρευνα, επιλογι και αγορά πλάνων από τράπεηεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, εφόςον απαιτείται 

 Αξιοποίθςθ πλάνων από υπάρχουςεσ πθγζσ τθσ Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου και προθγοφμενων 
δράςεων, εφόςον απαιτείται 

 Δθμιουργικι επιμζλεια  

 Montage με ςυνδυαςμό πλάνων από τα γυρίςματα και πλάνων αρχείου ι από τράπεηεσ υλικοφ 



 

Σελίδα 20 
 

 Δθμιουργία γραφικϊν και γραφιςτικϊν ευρθμάτων, όπωσ για παράδειγμα supers, design elements
  

 Ζνκεςθ supers και γραφικϊν 

 Επεξεργαςία πρωτότυπθσ μουςικισ και διαφορετικϊν εκδοχϊν, ανάλογα με τθ κεματικι κατθγορία 
ι και τον προοριςμό    

 Ζρευνα, επιλογι και αγορά μουςικισ από μουςικι βιβλιοκικθ και δικαιϊματα για χριςθ ςε 
ψθφιακά και τθλεοπτικά μζςα ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόςον απαιτείται  

 Επιμζλεια ιχου, Sound FX & design 

 Μετάφραςθ & υποτιτλιςμόσ (εφόςον απαιτείται) 

 Εκφϊνθςθ και αμοιβζσ εκφωνθτϊν (εφόςον απαιτείται) 

 Μεταγραφι των υλικϊν 

 Composition 

 Κωδικοποίθςθ τελικοφ προϊόντοσ (encoding, transcoding) 

 

ΤΠΟΕΡΓΟ 7 - Ενζργειεσ και δράςεισ ψηφιοποίηςησ  

Αντικείμενο τθσ Δράςθσ  

Ο ςφγχρονοσ ψθφιακόσ κόςμοσ είναι βαςικόσ πυλϊνασ επικοινωνίασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Οι 
διαδραςτικζσ ψθφιακζσ εφαρμογζσ λειτουργοφν ωσ μζςα επικοινωνίασ και εξυπθρζτθςθσ των τουριςτϊν. 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ του ψθφιακοφ αποτυπϊματοσ και θ διευκόλυνςθ τθσ 
ενθμζρωςθσ των τουριςτϊν των Ιονίων Νιςων, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ κοινότθτασ και τθν προϊκθςθ 
περιεχομζνου, ςθμείων ενδιαφζροντοσ και τισ επιλογζσ διαφορετικϊν κεματικϊν δραςτθριοτιτων.  

 

Δράςη 1 – Mobile application 

O ανάδοχοσ αναλαμβάνει να αναπτφξει εφαρμογι για κινθτά τθλζφωνα (mobile phones) και κινθτζσ 
ςυςκευζσ (pads) με ςτόχο τθν μεγαλφτερθ διάδραςθ με το κοινό κακϊσ και τθν παραγωγι περιεχομζνου 
από τουσ χριςτεσ (user generated content). H εφαρμογι κα αναπτυχκεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα και κα είναι 
ςυμβατι με τα λειτουργικά ςυςτιματα IOS, Android και διακζςιμθ από τα θλεκτρονικά καταςτιματα 
εφαρμογϊν Appstore και Playstore. 

 

Αιςκθτικι και Ελκυςτικότθτα 

Θ αιςκθτικι τθσ εφαρμογισ πρζπει να ακολουκεί το Material Design, ϊςτε να ζχει οικεία αίςκθςθ για το 
μζςο χριςτθ. Επιπλζον, πρζπει να ζχει υλοποιθκεί με κατάλλθλα ρυκμιςμζνα χρϊματα και γραμματοςειρζσ 
ςφμφωνα με τθν Εταιρικι Ταυτότθτα. 

 

Επεκταςιμότθτα και ςυντιρθςθ 

Θ εφαρμογι πρζπει να ζχει ιδιαίτερα χαμθλό κόςτοσ ςυντιρθςθσ και επεκταςιμότθτασ, κακϊσ και να 
παρζχει τισ ίδιεσ λειτουργίεσ ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ και ςυςκευζσ. Θ εφαρμογι κα τρζχει με native κϊδικα 
ςε κάκε λειτουργικό ςφςτθμα (iOS και  κι όχι υβριδικζσ λφςεισ όπωσ HTML.) 

 

Συμβατότθτα & Ρροςαρμοςτικότθτα 
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Θ εφαρμογι κα πρζπει να λειτουργεί ςωςτά και να προςαρμόηεται ςε ςυςκευζσ Android και iOS με 
διάφορεσ αναλφςεισ και μεγζκθ οκονϊν. 

 

Διαχείριςθ χρθςτϊν 

Θ εφαρμογι κα επιτρζπει τθν χριςθ από δφο κατθγορίεσ χρθςτϊν: 

Θ πρϊτθ κατθγορία είναι οι ανϊνυμοι χριςτεσ, που ζχουν όλεσ τισ δυνατότθτεσ εκτόσ από τθν δθμιουργία 
και διαχείριςθ περιεχομζνου που παράγουν οι ίδιοι.  

 

Θ δεφτερθ κατθγορία είναι οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ, που ζχουν τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ και 
διαχείριςθσ περιεχομζνου που παράγουν οι ίδιοι.  

Πλεσ οι λειτουργίεσ των εγγεγραμμζνων  χρθςτϊν πρζπει να είναι ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθν Ευρωπαϊκι 
οδθγία περί προςταςίασ δεδομζνων (General Data Protection Regulation). Επιπρόςκετα ζχουν δικαίωμα : 

 εξαγωγισ του περιεχομζνου που ζχουν δθμιουργιςει με αποςτολι ςε θλεκτρονικι διεφκυνςθ που 
ορίηεται κατά τθν διαδικαςία αιτιματοσ εξαγωγισ. 

 διαγραφισ περιεχομζνου που ζχουν δθμιουργιςει 

 οριςτικισ διαγραφισ του λογαριαςμό τουσ μαηί με όλο το περιεχόμενο που ζχουν δθμιουργιςει.  

Θ εγγραφι ενόσ ανϊνυμου χριςτθ, ϊςτε να γίνει εγγεγραμμζνοσ, κα γίνεται αφενόσ με φόρμα εγγραφισ κι 
αφετζρου μζςω Facebook και Google Account. 

Θ ςφνδεςθ εγγεγραμμζνου χριςτθ κα γίνεται με χριςθ ονόματοσ χριςτθ και κωδικοφ ι μζςω Facebook ι 
Google Account. 

 

Δθμιουργία περιεχομζνου 

Θ εφαρμογι κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να δθμοςιεφει φωτογραφίεσ που ζχει βγάλει από τισ 
περιοχζσ που επιςκζπτεται, κακϊσ και να τισ ςυνοδεφει από hashtags (#) για καλφτερθ οργάνωςθ. Αν είναι 
τεχνικά εφικτό για τθν ςυςκευι και το επιτρζπει ο χριςτθσ, κα αποκθκεφεται και το ςτίγμα από το μζροσ 
όπου τραβιχτθκε θ φωτογραφία, ϊςτε να ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνο ςθμείο του χάρτθ. Επιπρόςκετα, θ 
εφαρμογι κα αξιοποιεί τεχνολογίεσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, ϊςτε αυτόματα να κολϊνει πρόςωπα, ϊςτε οι 
φωτογραφίεσ να μθν υπάρχει ηιτθμα προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

Δράςη 2 – Ενζργειεσ mobile marketing 

Αντικείμενο τθσ Δράςθσ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ δράςθσ είναι θ υλοποίθςθ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ ςε χριςτεσ κινθτϊν 
τθλεφϊνων ςε αγορζσ του εξωτερικοφ για τθν προϊκθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Ρεριφζρειασ 
Ιονίων Νιςων. 

Στόχοσ τθσ τρζχουςασ δράςθσ είναι θ προϊκθςθ του περιεχομζνου και των μθνυμάτων τθσ Ρεριφζρειασ 
Ιονίων Νιςων προσ τα κοινά ςτόχοσ και θ επιςκεψιμότθτα του website, από τισ αγορζσ ςτόχοσ.  

 

Στόχοι Επικοινωνίασ: 
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Θ ενίςχυςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ για τα Ιϊνια Νθςιά, ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ 

Θ ενίςχυςθ τθσ κετικισ και ολοκλθρωμζνθσ ψθφιακισ εμπειρίασ, για τα Ιόνια Νθςιά μζςα από πρωτογενζσ, 
προωκθτικό περιεχόμενο, κειμζνου, video και εικόνασ. 

 

Θ επακριβισ ςτόχευςθ, εκείνων που αναηθτοφν να ταξιδζψουν για καλοκαιρινζσ διακοπζσ ςτθν Ελλάδα και 
επιπλζον εκείνων που αναηθτοφν να ταξιδζψουν ςε άμεςα ανταγωνιςτικοφσ προοριςμοφσ, όπωσ θ 
Ρορτογαλία, θ Ιςπανία, θ Τουρκία και θ Ιταλία. 

 

Ρλάνο Ρροϊκθςθσ  

Ο ανάδοχοσ καλείται να υποβάλει τεκμθριωμζνθ αναλυτικι πρόταςθ προγράμματοσ επικοινωνίασ ςε 
χριςτεσ κινθτϊν τθλεφϊνων (smartphones), λαμβάνοντασ υπόψθ  α) τισ διεκνείσ τάςεισ ωσ προσ τθν 
περίοδο κράτθςθσ, β) τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν για τθ διείςδυςθ ςε τμιματα αγοράσ με 
βάςθ το προφίλ και τθν ταξιδιωτικι ςυμπεριφορά του κοινοφ, γ) τθ βζλτιςτθ ςχζςθ αποτελεςμάτων και 
κόςτουσ  και δ) τθ ςτρατθγικι τοποκζτθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και των προοριςμϊν τθσ ωσ 
τουριςτικοί προοριςμοί.  

 

Θ πρόταςθ, πριν τθν υλοποίθςθ, τίκεται υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων με αναφορά ςτθν 
ανάλυςθ του κόςτουσ, ςτθν επιλογι των Μζςων, του χρόνου και τθσ προβλεπόμενθσ αποτελεςματικότθτασ.  

 

Ο Ανάδοχοσ κατά τθ ςφνταξθ τθσ πρόταςθσ κα πρζπει να επιλζξει αποτελεςματικά Μζςα ανάλογα με τισ 
αγορζσ ςτόχευςθσ και τα κοινά ςτόχοσ.  

 

Κατά το ςχεδιαςμό ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθν οπτικι ταυτότθτα τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων 
Νιςων που χρθςιμοποιείται ςτον ενιαίο ςχεδιαςμό τθσ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ και να αξιοποιιςει το 
οπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο επικοινωνίασ που ζχει δθμιουργθκεί μζχρι ςιμερα, ιδιαίτερα ςτθν 
ιςτοςελίδα και τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων. 

 

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τα εξισ:  

 Να τθρθκοφν οι γενικζσ προδιαγραφζσ-απαιτιςεισ περί δθμοςιότθτασ όπωσ προβλζπονται για το 
πρόγραμμα ΕΣΡΑ για τισ υποχρεϊςεισ τιρθςθσ των προδιαγραφϊν και των κανόνων δθμοςιότθτασ 
για τα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα.  

 Ο τρόποσ ςφνκεςθσ και ςχεδίαςθσ του διαφθμιςτικοφ υλικοφ είναι ελεφκεροσ, αλλά το γραφιςτικό 
φφοσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να είναι άψογθσ αιςκθτικισ με ςτόχο τθ δθμιουργία 
αναγνωςιμότθτασ και αναγνωριςιμότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ.  

 Το δθμιουργικό που κα παραδοκεί (τελικζσ μακζτεσ, ςχζδια και ψθφιακά αρχεία) κα πρζπει να 
είναι ζτοιμα για αναπαραγωγι και πλιρωσ επεξεργάςιμα για μελλοντικι χριςθ. Πλα τα τελικά 
αρχεία κα παραδοκοφν ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ που κα δθμιουργθκοφν ςτθν Ρεριφζρεια Ιονίων 
Νιςων.  

 Οι μεταφράςεισ που κα απαιτθκοφν πρζπει να γίνουν από πιςτοποιθμζνο μεταφραςτι ι 
μεταφραςτικι εταιρεία και να ςυνοδεφονται από ςχετικό πιςτοποιθτικό, προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί θ ςωςτι και ζγκυρθ μετάφραςθ.  
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 Θ ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων είναι υποχρεωτικι ςε όλα τα ςτάδια του 
ςχεδιαςμοφ και τθσ οριςτικοποίθςθσ των διαφθμιςτικϊν υλικϊν και των Εφαρμογϊν. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεϊνεται να υποβάλει προςχζδια των δθμιουργικϊν πριν τθν οριςτικοποίθςθ τουσ για ζλεγχο 
και ζγκριςθ τουσ από τθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων.   

 

Μθνιαία Αναφορά  

Κατά τθν διάρκεια τθσ καμπάνιασ προϊκθςθσ, ο ανάδοχοσ καλείται να υποβάλει μθνιαία αναφορά (report) 
που κα καταγράφουν τθν εξζλιξθ τθσ καμπάνιασ, καταγράφοντασ:  

Τθν απόδοςθ τθσ καμπάνιασ μζςω του κυρίου δείκτθ απόδοςθσ ανά ςτόχο κακϊσ και τουσ υπόλοιπουσ 
δευτερεφοντεσ δείκτεσ ςυναρτιςει του προχπολογιςμοφ  

Βελτιωτικζσ κινιςεισ για τθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ (αλλαγι μείγματοσ, αλλαγι ςτόχευςθσ χωρϊν, κοινοφ 
κλπ.)  

 

Δράςη 3- Ψηφιακοί χάρτεσ 

Θ εφαρμογι κα ζχει τθν δυνατότθτα προβολισ ςθμείων ενδιαφζροντοσ ςε χάρτθ. Τα ςθμεία αυτά κα είναι 
διαδραςτικά ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μακαίνει ενδιαφζρουςεσ λεπτομζρειεσ για κάκε ςθμείο, κακϊσ 
και ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ, όπωσ το πϊσ μπορεί να πλοθγθκεί προσ τα εκεί. Το πλθροφοριακό υλικό κα 
περιλαμβάνει κείμενα, φωνογραφικζσ απεικονίςεισ και για επιλεγμζνα ςθμεία ενδιαφζροντοσ και video. 

 

Δράςη 4 - Ψηφιακά Θεματικά Tours 

Στθν εφαρμογι  κα παρουςιάηονται τόςο ςε ειδικι ενότθτα όςο και μζςω των ψθφιακϊν χαρτϊν ψθφιακά 
κεματικά tours για τισ κφριεσ εμπειρίεσ των προοριςμϊν και τθσ Ρεριφζρειασ. Θα επιλεχκοφν κεματικά 
tours που κα προβάλουν τόςο τα νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων αλλά και εμπειρίεσ και τουριςτικά 
προϊόντα, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Marketing Plan τθσ Ρεριφζρειασ. 

 

Δράςη 5- Εικονικζσ διαδρομζσ 

Θ εφαρμογι κα εμφανίηει διαδρομζσ, όπωσ μονοπάτια, που κα ζχουν χαρτογραφθκεί με χριςθ ειδικϊν 
ςυςκευϊν καταγραφισ και κα ζχουν αποκθκευτεί ςε ψθφιακι μορφι ςφμφωνθ με το πρότυπο  Keyhole 
Markup Language (KML) ζκδοςθ 2.3,  όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί από το Open Geospatial Consortium 
(OGC). Το πλθροφοριακό υλικό κα περιλαμβάνει κείμενα, φωνογραφικζσ απεικονίςεισ και για επιλεγμζνα 
ςθμεία ενδιαφζροντοσ και video. 

 

Αποκικευςθ και ςυγχρονιςμόσ 

Θ εφαρμογι κα ζχει δυνατότθτα λειτουργίασ χωρίσ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. Θα ςυγχρονίηεται το βαςικό 
υλικό, όπωσ θ χαρτογράφθςθ και οι εικονικζσ διαδρομζσ. Το επιπλζον οπτικοακουςτικό υλικό κα διατίκεται 
μόνο όταν υπάρχει ςφνδεςθ, ϊςτε να μθν καταλαμβάνεται μεγάλο μζροσ του αποκθκευτικοφ χϊρου τθσ 
ςυςκευισ. Σε περίπτωςθ κατάργθςθσ από το διαχειριςτικό, τότε πρζπει να καταργθκεί και από τθν 
εφαρμογι. 

Θ αποκικευςθ εντόσ τθσ εφαρμογισ πρζπει να γίνεται ςε ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων (SQLite) αλλά και 
δομθμζνα αρχεία (XML), που κα ςυγχρονίηεται ςτο παραςκινιο. 
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Διαχείριςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

Το οπτικοακουςτικό υλικό κα αποκθκεφεται προςωρινά εντόσ τθσ ςυςκευισ του χριςτθ, αλλά κα πρζπει θ 
εφαρμογι να κάνει διαχείριςθ ϊςτε ο μζγιςτοσ χϊροσ που καταλαμβάνουν αυτά τα αρχεία να είναι 20MB. 

 

Διάδοςθ 

Θ εφαρμογι πρζπει να ζχει μθχανιςμοφσ διάδοςθσ πλθροφοριϊν μζςω των γνωςτότερων κοινωνικϊν 
δικτφων και πλατφορμϊν επικοινωνίασ (Facebook, VK, Viber, WhatsApp, FB Messenger). Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ είναι τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ και οι διαδρομζσ. Στα δίκτυα πρζπει να διαδίδεται ζνασ ςφνδεςμοσ. Ο 
ςφνδεςμοσ κα εμφανίηεται ςυνοδευόμενοσ από τίτλο,  εικόνα και μια ςφντομθ περιγραφι. Πταν κάποιοσ 
χριςτθσ πατάει το ςφνδεςμο, τότε κα τον προτρζπει να κατεβάςει και να ανοίξει τθν εφαρμογι ϊςτε να 
μάκει περιςςότερα. Θ εφαρμογι κα πρζπει να ανοίγει εμφανίηοντασ τθν πλθροφορία που ςχετίηεται με το 
ςφνδεςμο που πάτθςε νωρίτερα. 

Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ λειτουργίασ είναι το να προςελκυςτοφν περιςςότεροι χριςτεσ, αλλά και να μοιραςτοφν 
οι χριςτεσ περιεχόμενο που ανακάλυψαν εντόσ τθσ εφαρμογισ. 

 

Διαχειριςτικό ςφςτθμα 

Θ διαχείριςθ του χαρτογράφθςθσ, εικονικϊν διαδρομϊν, χρθςτϊν και περιεχομζνου δθμιουργθμζνο από 
χριςτεσ κα γίνεται από κεντρικι web based πλατφόρμα. Θ πλατφόρμα πρζπει να επιτρζπει τθν πρόςβαςθ 
μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αντιγράφων αςφαλείασ. Επιπρόςκετα 
κα πρζπει να παρζχει το απαραίτθτο API για τον ςυγχρονιςμό με τθν εφαρμογι. Το διαχειριςτικό ςφςτθμα 
τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να μπορεί να ςυνδζεται με το διαχειριςτικό ςφςτθμα του portal για τθν εφκολθ 
ανταλλαγι / μεταφορά περιεχομζνου από τθν μια πλατφόρμα ςτθν άλλθ. 

 

Θ υποδομι όπου κα λειτουργεί το διαχειριςτικό ςφςτθμα οφείλει να είναι ςε περιβάλλον που είναι 
απόλυτα ςφμφωνο με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων (PII). 

 

ΤΠΟΕΡΓΟ 8 - Προβολή τησ Π.Ι.Ν. ςτα Μζςα Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Αντικείμενο τθσ Δράςθσ  

Τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ αποτελοφν βαςικό πυλϊνα τθσ ψθφιακισ προϊκθςθσ και δίαυλο 
επικοινωνίασ και διάδραςθσ με το κοινό ςτο ψθφιακό περιβάλλον. Αντικείμενο τθσ παροφςασ Δράςθσ είναι 
θ ενίςχυςθ του ψθφιακοφ αποτυπϊματοσ μζςω τθσ διαχείριςθσ και περαιτζρω ανάπτυξθσ τθσ παρουςίασ 
τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ κοινότθτασ, 
τθν ανάδειξθ τθσ επικοινωνιακισ ταυτότθτασ και τθν προϊκθςθ περιεχομζνου. Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ 
Δράςθσ περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπο-δράςεισ:  

Θ υλοποίθςθ τθσ παροφςασ δράςθσ κα επιτευχκεί μζςα από τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, τθν 
επικαιροποίθςθ όλων των απαραίτθτων λογαριαςμϊν ςτα επιλεγμζνα ψθφιακά μζςα και τθ ςτακερι 
διαχείριςθ των λογαριαςμϊν Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων.  

 

Δράςη 1: Καθοριςμόσ ςτρατηγικήσ και ςτόχων 
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Στα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων, ο ανάδοχοσ 
κα πρζπει να κακορίςει ςτρατθγικι θ οποία κα περιλαμβάνει τθν ςτόχευςθ αγορϊν και να κζςει ΚΙϋσ 
μζτρθςθσ αποτελεςμάτων. Αναλυτικότερα, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προτείνει ολοκλθρωμζνο ςχζδιο 
δράςεων ςφμφωνα με τισ καλφτερεσ πρακτικζσ, να αξιολογιςει τα υπάρχοντα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 
και να προτείνει ανάπτυξθ νζων αν αυτό κρίνεται ωφζλιμο για τθν ΡΙΝ.  

 

Θ ςτρατθγικι κα πρζπει να αναπτυχκεί ςε δυο άξονεσ: 

Στρατθγικι επικοινωνίασ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων ςαν ςφνολο 

Στρατθγικι επικοινωνίασ, εξειδικευμζνθ ανά νθςί. 

 

Ανάπτυξθ και ομοιομορφία 

Θ ανάπτυξθ των Λογαριαςμϊν Μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ κα πρζπει να είναι ευκυγραμμιςμζνθ με τθν 
αιςκθτικι και τθν ςυλλογιςτικι που είναι διαμορφωμζνο το γενικότερο ψθφιακό αποτφπωμα τθσ ΡΙΝ, να 
παρουςιάηεται ςαν ζνα ςφνολο, ξεκάκαρο ςτον αναγνϊςτθ/χριςτθ και δυνθτικό επιςκζπτθ. 

 

Δράςη 2: Ανάπτυξη και ςχεδιαςμόσ  Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ  

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ των λογαριαςμϊν Μζςων Κοινωνικισ 
Δικτφωςθσ με βάςθ τθν προτεινόμενθ ςτρατθγικι που κα εκπονθκεί ςτθν Δράςθ 1. Οι λογαριαςμοί κα 
πρζπει να ςχεδιαςτοφν και να αναπτυχκοφν ςτισ πλατφόρμεσ του Facebook, του Twitter του Instagram και 
του YouTube.  Οι λογαριαςμοί τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων πρζπει να ζχουν τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά :  

 

 www.Facebook.com: Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ ψθφιακισ ςελίδασ ςτο Facebook με ςτόχο τθν 
προϊκθςθ των εικαςτικϊν και των εμπειριϊν των νθςιϊν των Ιονίων Νιςων αλλά και τθν 
προτροπι των χρθςτϊν για ςυμμετοχι ςτθν προϊκθςθ και διάδοςθ του περιεχομζνου  

 

 www.twitter.com: Ψθφιακι ςελίδα ςτο Twitterμε ςτόχο τθν προϊκθςθ των εικαςτικϊν και των 
εμπειριϊν των νθςιϊν των Ιονίων Νιςων αλλά και τθν προτροπι των χρθςτϊν για ςυμμετοχι ςτθν 
προϊκθςθ και διάδοςθ του περιεχομζνου 

 

 www.Instagram.com: Ψθφιακι ςελίδα ςτο Instagram με ςτόχο τθν προϊκθςθ των εικόνων, των 
αιςκιςεων και του παλμοφ των νθςιϊν του Νοτίου Αιγαίου μζςα από δθμιουργικζσ φωτογραφίεσ 
των Ιονίων Νιςων 

 

Τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςυνδζονται με όλα τα ψθφιακά μζςα τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων, όπωσ 
το portal και θ εφαρμογι (mobile app).  

 

Δράςη 3: Δημιουργία περιεχομζνου για τα Μζςα Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

http://www.facebook.com/aegeanislands.gr
http://www.twitter.com/AegeanIslands
http://www.instagram.com/aegeanislands/
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Ρεριλαμβάνεται θ ςυνεχισ δθμιουργία διαδραςτικοφ περιεχομζνου που βαςίηεται ςτθ ςτρατθγικι 
κατεφκυνςθ προτροπισ του κοινοφ για επιλογι των Ιονίων Νιςων για διακοπζσ. Το περιεχόμενο είναι 
ςφμφωνο με τισ τελευταίεσ τάςεισ που διαμορφϊνονται ςτο ψθφιακό περιβάλλον. 

Στο περιεχόμενο περιλαμβάνονται, όχι περιοριςτικά, οι παρακάτω τφπου περιεχομζνου: 

 Κειμενογράφθςθ (posts) ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. Το φφοσ τθσ κειμενογράφθςθσ 
διαφοροποιείται μεταξφ των λογαριαςμϊν ΜΚΔ, ανάλογα με τθ λειτουργία και τουσ ςτόχουσ του 
κάκε μζςου (Ενδεικτικά: Το φφοσ του post ςτο Facebook είναι διαφορετικό ςτο Facebook, ςε ςχζςθ 
με το Twitter.) 

 Δθμιουργικζσ εφαρμογζσ, όπωσ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, όπωσ (όχι περιοριςτικά): 
 Infographics / Pictographics. Χριςθ illustration για τθν ενίςχυςθ του επιλεγμζνου αφθγιματοσ 

βάςει τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ (ζωσ 1 ανά μινα) 
 Creative posts – αναρτιςεισ με εικαςτικι επιμζλεια προσ βζλτιςτθ απόδοςθ και shareabilitiy 
 Live Facebook posts 
 Instagram Stories 
 Creative Posters. Δθμιουργικζσ εφαρμογζσ ι προςαρμογζσ εικαςτικϊν βάςει τθσ εκάςτοτε 

επικοινωνιακισ ιδζασ (concept) 
 Gifs. Δθμιουργία branded GIFs από video υλικό που κα προςεγγίςουν με πρωτότυπο και 

διαςκεδαςτικό τρόπο τα νεότερα κοινά 

 

Δράςη 4: Διαχείριςη και προϊθηςη περιεχομζνου για τα Μζςα Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ρεριλαμβάνεται θ ςυνεχισ προϊκθςθ του περιεχομζνου για κάκε ψθφιακι πλατφόρμα των Μζςων 
Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςτισ αγορζσ ςτόχουσ και ενζργειεσ οργανικισ ανάπτυξθσ τθσ κοινότθτασ μελϊν. 
Συγκεκριμζνα:   

FACEBOOK 

Δθμιουργία δεκαπενκιμερου content calendar το οποίο κα κατατίκεται προσ ζγκριςθ 15 θμζρεσ πριν τθν 
ενεργοποίθςθ του, βάςει προοριςμϊν ι κεματικϊν αξόνων (τουριςτικϊν προϊόντων). Ρροβλζπονται:  

 1 δθμοςίευςθ τθν θμζρα τουσ μινεσ Ιανουάριο - Σεπτζμβριο, ςτα αγγλικά.   

 1 δθμοςίευςθ τθν εβδομάδα τουσ μινεσ Οκτϊβριο - Δεκζμβριο , ςτα αγγλικά.   

 Ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ δθμοςιεφςεων, 15 θμζρεσ πριν τθ δθμοςίευςθ τουσ    

 Ενζργειεσ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ τθσ Facebook page, όπωσ ενδεικτικά Likes 
ςε άλλεσ ςχετικζσ τουριςτικζσ ςελίδεσ ι/και digital influencers, αλλθλεπίδραςθ ςε αναρτιςεισ 
άλλων ςελίδων κλπ. 

 Ρροςκικθ υλικοφ ςε υπάρχοντα photo&video albums και δθμιουργία νζων. 

 Ντφςιμο των ςελίδων με πικανά activations /campaigns που τρζχουν τθν εκάςτοτε περίοδο 

 Επιλογι και share ςχετικϊν αναρτιςεων από άλλουσ λογαριαςμοφσ 

TWITTER 

Δθμιουργία δεκαπενκιμερου content calendar το οποίο κα κατατίκεται 15 θμζρεσ πριν τθν ενεργοποίθςθ 
του, βάςει προοριςμϊν ι κεματικϊν αξόνων (τουριςτικϊν προϊόντων).  Ρροβλζπονται:  

 1 δθμοςίευςθ τθν θμζρα τουσ μινεσ Ιανουάριο - Σεπτζμβριο, ςτα αγγλικά.   

 1 δθμοςίευςθ τθν εβδομάδα τουσ μινεσ Οκτϊβριο - Δεκζμβριο , ςτα αγγλικά.   

 Ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ δθμοςιεφςεων, 15 θμζρεσ πριν τθ δθμοςίευςθ ςτθ ςελίδασ τουσ    

 Follow / Mention ςε άλλεσ ςελίδεσ  
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 Επιλογι και repost ςχετικϊν αναρτιςεων από άλλουσ λογαριαςμοφσ (ζωσ 5 ανά εβδομάδα) 

INSTAGRAM 

Δθμιουργία δεκαπενκιμερου content calendar το οποίο κα κατατίκεται 15 θμζρεσ πριν τθν ενεργοποίθςθ 
του, βάςθ προοριςμϊν ι κεματικϊν αξόνων (τουριςτικϊν προϊόντων). Ρροβλζπονται:  

 1 δθμοςίευςθ τθν θμζρα τουσ μινεσ Ιανουάριο – Σεπτζμβριο 

 1 δθμοςίευςθ τθν εβδομάδα τουσ μινεσ Οκτϊβριο – Δεκζμβριο.  

 Ενζργειεσ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ του λογαριαςμοφ, όπωσ ενδεικτικά Likes ςε 
άλλεσ ςχετικζσ τουριςτικζσ ςελίδεσ ι/και digital influencers, αλλθλεπίδραςθ ςε αναρτιςεισ άλλων 
ςελίδων κλπ. 

 Επιλογι κατάλλθλων hashtags ανά ανάρτθςθ για μεγιςτοποίθςθ του επικοινωνιακοφ 
αποτελζςματοσ  

 Επιλογι και repost ςχετικϊν αναρτιςεων από άλλουσ λογαριαςμοφσ (ζωσ 5 ανά εβδομάδα) 

YOUTUBE 

 Ανάρτθςθ videos, επικαιροποίθςθ πλθροφοριϊν ςε υπάρχοντα videos (Τίτλοσ, Ρεριγραφι, 
annotations, infocards, Tags κλπ.) 

 Άρτια οργάνωςθ τθσ landing page του καναλιοφ 

 Δθμιουργία playlists 

 Ενζργειεσ για προςζλκυςθ νζων ςυνδρομθτϊν 

 Σφνδεςθ του καναλιοφ με τισ υπόλοιπεσ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 

 

Κακθμερινι παρακολοφκθςθ κι ζλεγχοσ περιεχομζνου των χρθςτϊν (κετικά ι αρνθτικά ςχόλια, απόψεισ 
που εκφράηονται) κακϊσ κι θ επικοινωνία με το κοινό μζςω ερωτιςεων, απαντιςεων ι προτάςεων για τθν 
επίτευξθ διάδραςθσ. Κατά περίπτωςθ, και όπου αυτό είναι απαραίτθτο, εκπρόςωποσ τθσ Ρεριφζρειασ 
δφναται να ςυνεργάηεται με τον ανάδοχο για απαντιςεισ, διευκρινίςεισ ι άλλα κζματα.  Ρεριλαμβάνει: 

 Monitoring και moderation, όπωσ ενδεικτικά παρακολοφκθςθ mentions και tagging των accounts, 
hashtag tracking κλπ. 

 Διαχείριςθ ςχολίων (απαντιςεισ, likes, διαγραφι ι απόκρυψθ όπου κρίνεται απαραίτθτο) 

 Διάδραςθ και διάλογοσ με το κοινό  

 Απαντιςεισ ςε ερωτιματα  

 FAQ: Δθμιουργία και ςυντιρθςθ FAQ βάςει μθνυματικισ ςτρατθγικισ, που διαμορφωκεί από τον 
ανάδοχο, ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων. 


