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Oι στόχοι του 
SETE Tourism crowdhackathon
● Να προκληθεί ενδιαφέρον σε δυναμικούς ανθρώπους ώστε ομαδικά και 

συμμετοχικά να δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες για τον κλάδο του 
τουρισμού.

● Να δημιουργηθούν προϋποθέσεις νεανικής επιχειρηματικότητας, αφού 
μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να προκύψει μια νέα ομάδα ή 
εταιρία που θα συμβάλει μελλοντικά στην οικονομία της χώρας μας.

● Να δημιουργηθούν χρήσιμα εργαλεία, καινοτόμες εφαρμογές και 
μεθοδολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας ώστε να εξελιχθούν και να 
χρησιμοποιούνται από μέλη του ΣΕΤΕ καθώς και από κάθε ενδιαφερόμενο, 
καθώς τα αποτελέσματα θα είναι ελεύθερα και διαθέσιμα με ανοικτό τρόπο για 
όλη την κοινωνία.

● Η προώθηση τομέων οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τον 
τουρισμό μέσα από τη διάθεση καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών που θα 
υλοποιηθούν.

● Η υποστήριξη του Στρατηγικού Τουριστικού Σχεδιασμού 2021.



Διαδικασία
● Στρατηγικοί στόχοι

● Τεχνικές προδιαγραφές σε 6 θεματικές
○ Ανάδειξη τουριστικών προορισμών
○ Προορισμοί Τουριστικού Στρατηγικού Σχεδιασμού 2021
○ Ειδικές μορφές Τουρισμού
○ Χρήσιμα εργαλεία και εφαρμογές για τουριστικές επιχειρήσεις
○ Μεταφορές και επικοινωνίες
○ Αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων

● Σύνολα δεδομένων - πηγές

 
SETE Tourism crowdhackathon



SETE Tourism crowdhackathon
σε αριθμούς

● 170 συμμετέχοντες - developers σε 25 ομάδες 
● 36 μέντορες
● 16 evaluators
● 15 εθελοντές
● 200 επισκέπτες στο Open Data | Tech Workshop
● Ανοικτές εφαρμογές 
● Ένα σημαντικό ανθρώπινο δίκτυο!
● Το μήνυμα σε 1000δες νέους μέσα από τα social 

media, τις αναδημοσιεύσεις και το media 
coverage



kick off meeting



coding



mentoring



evaluation



pitching



Oι εφαρμογές είναι διαθέσιμες για βελτίωση και χρήση ως open 
source στο github
https://github.com/crowdhackathon-tourism 

Προσφορά στο Eπιχειρηματικό και 
Kοινωνικό οικοσύστημα

https://github.com/crowdhackathon-tourism
https://github.com/crowdhackathon-tourism


H μεγαλύτερη δράση εφαρμοσμένης 
κοινωνικής και επιχειρηματικής 
καινοτομίας

http://www.crowdhackathon.com/tourism



Eυχαριστούμε!

Tel: +30 212 213 4475 
Fax : +30 212 213 4476 
email: hello@crowdpolicy.com 

twitter: @crowdpolic

Eπικοινωνία :  www.crowdpolicy.com
hello@crowdpolicy.com
tel: +302122134475
Πρωτογένους 5, Αθήνα
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