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Η μοναδική αξία της Εθνικής και Τοπικής προβολής που επιτυγχάνουμε 

παγκόσμια, βασίζεται στη συνδυαστική δύναμη φορέων, επιχειρήσεων και 
εθελοντών, μέσα από ένα καινοτόμο πετυχημένο μοντέλο. 

  
Συγκεντρώνουμε σε ένα φιλικό, πολύγλωσσο και εύχρηστο περιβάλλον, χρήσιμο, απέριτο 
περιεχόμενο, από όλη την Ελλάδα, για σημεία Τουριστικού Ενδιαφέροντος και  Ελληνικές 

Επιχειρήσεις. Δομημένο ανά περιοχή και κατηγορία. Στη συνέχεια πραγματοποιούμε 
στοχευμένες, στρατηγικά σχεδιασμένες ενέργειες με επιχειρήσεις και φορείς.  

 
Σκοπός μας  είναι να αναδείξουμε την αξία που μπορεί να 

βρεθεί ολόκληρο το χρόνο, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας: 

προβάλλοντας περιεχόμενο, περισσότερες εναλλακτικές 

τουριστικές επιλογές και μοναδικά Ελληνικά προϊόντα.  Κι όλα 

αυτά, στην «οικεία γλώσσα» των επισκεπτών από όλο τον 

κόσμο. Προσφέροντας σε τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις 

κάθε μεγέθους, από σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, τη δυνατότητα να προβληθούν παγκόσμια.  

Ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί και να επιλέξει (βάσει γεω-εντοπισμού) επισκέψιμα 

σημεία, επιχειρήσεις και δράσεις που αφορούν : γαστρονομία, αθλητικό τουρισμό, ιατρικό 

τουρισμό, τουρισμό ευεξίας,  οινο-τουρισμό, πολιτισμό,  αγροτουρισμό ή οποιοδήποτε 

Ελληνικό προϊόν. Η συνδυασμένη τοπική πληροφορία αναδεικνύει περισσότερες επιλογές για 

τον μελλοντικό επισκέπτη (ή όποιον ήδη βρίσκεται σε παραπλήσιο σημείο) που αξιολογεί τις 

προτεινόμενες επιλογές και επιλέγει με ασφάλεια, γνωρίζοντας πλέον περισσότερα για 

περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.  
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Τα Σημεία Ενδιαφέροντος καταχωρούνται ανά κατηγορία, καθημερινά από τους 

εθελοντές, διάφορους φορείς και τους συνεργάτες του MyGreekHeart και εν συνεχεία 

συνδυάζονται γεωγραφικά με καταχωρημένες επιχειρήσεις, των οποίων οι (συμβολικές) 

συνδρομές χρηματοδοτούν τη διεθνή προβολή της καινοτόμου πρωτοβουλίας εξωστρέφειας (που 

ξεκίνησε το 2012).  Οι επιχειρήσεις/φορείς που συμμετέχουν, υποστηρίζονται από την έμπειρη 

ομάδα του MyGreekheart και σε κάθε άλλη προσπάθεια ή πρωτοβουλία εξωστρέφειας που 

επιθυμούν να σχεδιάσουν ή να υλοποιήσουν, όπως : στρατηγική εξαγωγών & marketing, 

εκδηλώσεις (οινογνωσίες, ξεναγήσεις, εκπαιδεύσεις),  εφαρμογή καινοτομίας και άλλα.  

Η διεπαφή του χρήστη, έχει σχεδιαστεί μετά από έρευνα και μελέτη, ώστε να είναι απόλυτα 
φιλική και λειτουργική σύμφωνα με τις προτιμήσεις των «ιδανικών δυνητικών πελατών» .  
Διαθέτει μεταξύ άλλων :  

 Φωνητική πλοήγηση σε απλό και καθαρό περιβάλλον (neat and clean). 

 Ανάγνωση άρθρων σε κάθε γλώσσα (εφόσον υπάρχει σχετικό περιεχόμενο κειμένου) και 
πρόβλεψη για προσθήκη Γερμανικών, Κινεζικών, Ισπανικών κλπ. 

 Αναζήτηση βάσει απόστασης από το σημείο του επισκέπτη 

 GPS δρομολόγηση στα σημεία ενδιαφέροντος εντός της εφαρμογής 

 Έξυπνη πρόσβαση : λιτό περιβάλλον άμεσης πρόσβασης στο χάρτη σημείων από 
ταμπλέτα ή κινητό αλλά πλήρες περιβάλλον για πρόσβαση από desktop/laptop, με 
«πλούσιες» δυνατότητες και λειτουργίες για τον επισκέπτη. 

 Προσφέρει επιπλέον δυνατότητες booking και e-shop σε όλες τις επιχειρήσεις ή 
δραστηριότητες που επιθυμούν. 
 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας : (+30) 211 8000 599 / directory@mygreekheart.com 
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