‘Creative Tourism Thessaloniki’

Οδηγίες Χρήσεις
Μέσα από τα βήματα τα οποία αναλύονται διεξοδικά παρακάτω, η εφαρμογή
‘Creative Tourism Thessaloniki’ δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει
μια προσωποποιημένη θεματική περιήγηση και να επισκεφθεί επαγγελματικούς
χώρους δημιουργών που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη.
Με αυτόν τον βιωματικό τρόπο ο επισκέπτης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και το
πεδίο ενδιαφέροντος, δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με δημιουργούς
που παράγουν
υψηλής ποιότητας δημιουργικά προϊόντα και υπηρεσίες
ανακαλύπτοντας τελικά το ζωντανό και σύγχρονο πολιτιστικό πρόσωπο της
Θεσσαλονίκης.
Τα στοιχεία των δημιουργούν που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της
εφαρμογής Creative Tourism Thessaloniki, έχουν διατεθεί από την πλατφόρμα
καταγραφής της επαγγελματικής δημιουργικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης με την
ονομασία Handpeak.

Βήμα 1 : Επιλογή θεματικής κατηγορίας δημιουργικών επαγγελμάτων.

Στο βήμα αυτό ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις κατηγορίες δημιουργικών
επαγγελμάτων που τον/την ενδιαφέρουν. Μπορεί να επιλέξει μία ή και περισσότερες
κατηγορίες επαγγελματικού πεδίου .

Βήμα 2 : Επιλογή γεωγραφικής περιοχής.

Στη συνέχεια η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ορίσει την γεωγραφική
περιοχή μέσα στην οποία θα περιηγηθεί. Στο βήμα αυτό ο χρήστης μπορεί α) να
επιλέξει η εφαρμογή να παρουσιάσει τους δημιουργούς των οποίων οι
επαγγελματικοί χώροι βρίσκονται κοντά στο σημείο το οποίο εκείνος/η βρίσκεται, β)
να επιλέξει μια συγκεκριμένη προκαθορισμένη περιοχή και σημείο εκκίνησης και γ)
να αποκλείσει το γεωγραφικό κριτήριο με την επιλογή ‘ Not Now’ στο συγκεκριμένο
βήμα - στην περίπτωση που επιθυμεί ερευνήσει για το πόσοι και ποιοι δημιουργοί
υπάρχουν συνολικά στην Θεσσαλονίκη- προτού αποφασίσει για τα χαρακτηριστικά
που θα έχει η περιήγησή που θα διαμορφώσει.

Βήμα 3 : Χάρτης δημιουργών.

Ο χρήστης λαμβάνει την πληροφορία για το ποιοι δημιουργοί είναι διαθέσιμοι προς
επίσκεψη ανάλογα με τα κριτήρια που έχει ορίσει (θεματικές κατηγορίες/ γεωγραφική
περιοχή).

Βήμα 4: Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά για τον εκάστοτε δημιουργό.

Στο βήμα αυτό ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το εικονίδιο του εκάστοτε δημιουργού
για τον οποίοι επιθυμεί να λάβει επιπλέον πληροφορίες.

Βήμα 5 : Προφίλ δημιουργού.

Η εφαρμογή στην συνέχεια παρουσιάζει για τον επιλεγμένο δημιουργό τις παρακάτω
πληροφορίες: α) όνομα, β) επωνυμία επιχείρησης, γ) περιγραφή δραστηριότητας,
διεύθυνση, δ) στοιχεία επικοινωνίας.
Ο χρήστης αφού ενημερωθεί μπορεί να επιστρέψει στο χάρτη της περιήγησης που
έχει δημιουργήσει.

Ανοικτά δεδομένα.

Επιπλέον, κατόπιν μετά από σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στην εταιρία
brainbox, η εφαρμογή με σκοπό να προωθήσει την χρήση του ποδηλάτου ως μέσο
μετακίνησης των επισκεπτών, παρουσιάζει στο χάρτη των δημιουργών της
Θεσσαλονίκης (βήμα 3) τα σημεία ενοικίασης και στάθμευσης ποδηλάτων (δίκτυο
Thessbike).

