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Πολιτισμός και Τεχνολογία
Η Ακρόπολη των Αθηνών είχε 1.390.056 επισκέπτες το 2013, ενώ το 2014 μέχρι τον
Οκτώβριο είχε ήδη 1.422.960. Η συνεχώς ανοδική τάση του τουρισμού της χώρας μας και η
στροφή του κόσμου προς τον πολιτισμό, μας οδηγεί στην ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση
του. Οι εξελίξεις τόσο στην χώρα μας, όσο και παγκόσμια, μας ωθούν να γίνουμε περισσότερο
ανταγωνιστικοί και περισσότερο παραγωγικοί.
Παρατηρώντας τις τεχνολογικές τάσεις στην Ευρώπη και την Αμερική, η εξέλιξη των
υπηρεσιών που προσφέρουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία συμβαδίζει απόλυτα με
την εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι κορυφαίοι πολιτιστικοί τόποι στην Ευρώπη και την Αμερική
διαθέτουν ηλεκτρονικούς ξεναγούς. Αυτή η τεχνολογική δυνατότητα και οι προηγμένες
υπηρεσίες που συνεπάγεται, βοηθάει τους οργανισμούς να παραμένουν ανταγωνιστικοί και
σύγχρονοι. Η τεχνολογία εξελίσσει τις δυνατότητες των πολιτιστικών φορέων, προς όφελος
τόσο των ίδιων ειδικότερα, όσο και της κοινωνίας εν γένει.
Η σύγχρονη τεχνολογία βοηθάει στην υψηλότερη ικανοποίηση των υπαρχόντων επισκεπτών,
αλλά και στην προσέλκυση νέων, ακόμα περισσότερων. Παράλληλα, φέρνοντας
περισσότερους επισκέπτες, ενισχύεται και η τοπική οικονομία.
Αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία τεχνολογική υπηρεσία η οποία να καλύπτει
αυτές τις ανάγκες. Ακόμα και για το σημαντικότερο μνημείο της ελληνικής ιστορίας, την
Ακρόπολη των Αθηνών, οι υπάρχουσες υπηρεσίες δεν βοηθούν στην κατεύθυνση της αύξησης
της επισκεψιμότητας και της τόνωσης της αγοράς.
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Το Acropolis Rock αποτελεί έναν πολυβραβευμένο ηλεκτρονικό ξεναγό, ο οποίος είναι
ικανός, αποδεδειγμένα, να προσφέρει όλα τα παραπάνω.
Προσφέρει μια πλήρως εξατομικευμένη εμπειρία στους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου,
προσαρμόζοντας το περιεχόμενό του στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε
επισκέπτη. Παρέχοντας υψηλής ποιότητας πολυμεσικό υλικό (βίντεο, φωτογραφίες,
τρισδιάστατες αναπαραστάσεις), η ξενάγηση μετατρέπεται σε μια ζωντανή διαδρομή που
συνδέει τον επισκέπτη του παρόντος με το ένδοξο παρελθόν του χώρου.
Ακόμη, το Acropolis Rock παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο, τις ώρες
λειτουργίας του και το κόστος των εισιτηρίων. Δεν σταματάει όμως μόνο εκεί. Η εφαρμογή
μας προτείνει στον επισκέπτη χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας και αναψυχής, τονώνοντας έτσι
την τοπική αγορά, ενώ παράλληλα παρέχει οδηγίες πρόσβασης σε κάθε σημείο της πόλης με
αυτοκίνητο ή μέσα μαζικής μεταφοράς. Κι όλα αυτά, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο
Διαδίκτυο ή επιπλέον κόστος.
Μέσω μίας και μόνο σύγχρονης εφαρμογής, ο επισκέπτης έχει ολόκληρη την πόλη της
Αθήνας στο κινητό του τηλέφωνο.
Ενδεικτικά της καινοτομίας είναι τα βραβεία που έχει αποσπάσει η εφαρμογή έως τώρα:
Πρώτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό καινοτομίας της Microsoft στη Νέα Υόρκη. Πρώτη

θέση στους πανελλήνιους διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας του TEDx Academy και του
Υπουργείου Παιδείας.
Πρόσφατα, το Acropolis Rock σκαρφάλωσε στις πρώτες 30 θέσεις των εφαρμογών με τις
περισσότερες πωλήσεις σε ολόκληρο το AppStore της Apple. Αυτό έφερε και ως επιστέγασμα
την επίσημη πρόσκλησή του στο παγκόσμιο συνέδριο Semantic Web του San Francisco.

Χορηγία
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αναβάθμιση των υπηρεσιών των αρχαιολογικών χώρων και
με αίσθημα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, θα θέλαμε να προσφέρουμε την υπηρεσία
Acropolis Rock χωρίς καμία αμοιβή. Προσπαθώντας να καλύψουμε το κενό της ελληνικής
αγοράς, η χορηγία μας στοχεύει στην περαιτέρω εξυπηρέτηση των επισκεπτών του
αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης και στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Διευκρινίζουμε
ότι η εφαρμογή δεν περιέχει διαφημίσεις και ότι η εταιρεία μας δεν θα έχει κανένα οικονομικό
κέρδος από την συγκεκριμένη προσφορά. Μαζί με την εφαρμογή, δεσμευόμαστε να σας
προμηθεύσουμε και με το απαραίτητο υλικό για την διαφήμιση της εφαρμογής στα σημεία
πώλησης εισιτηρίων για το βράχο της Ακρόπολης και στον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο. Το
μόνο που θα επιθυμούσαμε είναι εφαρμογή να διατίθεται δωρεάν στους επισκέπτες.
Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή για iPad και για iPhone
https://itunes.apple.com/gr/app/acropolis-rock/id659803283
Το επίσημο site της εφαρμογής:
http://acropolisrock.com/
Video της εφαρμογής:
https://www.youtube.com/watch?v=XMzdTir6Gas

