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“The Digital Gate III”
Ο διαγωνιζμόρ ελληνικήρ καινοηομίαρ και επισειπημαηικόηηηαρ
ηος Διεθνούρ Αεπολιμένα Αθηνών
επιζηπέθει για 3η θοπά!
Ο δηαγσληζκόο «αλνηθηήο θαηλνηνκίαο» “THE DIGITAL GATE IΙΙ: The Airport Innovation
Challenge” ηνπ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα Αζελώλ μεθηλά γηα ηξίηε θνξά, ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν
Σηήξημεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Καηλνηνκίαο (ACEin) ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,
αλαδεηώληαο ηηο θαιύηεξεο πξνηάζεηο θαη εθαξκνγέο γηα λέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ζην ρώξν ηνπ αεξνδξνκίνπ!
Γίλνληαο θαη θέηνο ηελ επθαηξία ζε λένπο αλζξώπνπο λα αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο ζρεδίαζεο θαη
αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ, ν δηαγσληζκόο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Αζήλαο έρεη σο ζηόρν ηελ
ελζάξξπλζε ηεο ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην ρώξν ησλ
αεξνκεηαθνξώλ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ. Γηα ηξίηε θνξά, νη άλζξσπνη ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ηνπ ΟΠΑ
πεξηκέλνπλ κε ραξά ηηο λέεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ καδί κε ηηο θεηηλέο νκάδεο
ην «ηαμίδη» ηνπ “The Digital Gate III” ζην πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ ηνπ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα
Αζελώλ.
Ο δηαγσληζκόο θαιεί επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο λα ππνβάινπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή πξόηαζή ηνπο θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο Proof-of-Concept κέζα ζε 3 κήλεο. Η θεηηλή «πξόθιεζε»
επηθεληξώλεηαη ζηα παξαθάησ πεδία:







Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ αεξνιηκέλα
Βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ηαμηδησηώλ
Νέεο θαηλνηόκεο ππεξεζίεο γηα ην εκπνξηθό θέληξν ηνπ αεξνιηκέλα (Retail Management)
Νέεο θαηλνηόκεο ππεξεζίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ
Γεκηνπξγία «πξάζηλνπ» αεξνδξνκίνπ θαη βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο
Γεκηνπξγία «έμππλνπ» αεξνδξόκηνπ (smart airport), Big Data θαη θαηλνηνκίεο ςεθηαθήο
ηερλνινγίαο

Οη νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ ζηηο επόκελεο 2 θάζεηο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα
λα δηεθδηθήζνπλ ζεκαληηθά νθέιε:





Υπνζηήξημε από ην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ γηα ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ
πξντόληνο/ππεξεζίαο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζε πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ
Υπνζηήξημε ζε κνξθή ππεξεζηώλ θαζνδήγεζεο (coaching) θαη ππνδνκώλ θηινμελίαο από ην
Κέληξν Σηήξημεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Καηλνηνκίαο (ACEin) ηνπ ΟΠΑ
Φξεκαηνδόηεζε ύςνπο 3.000€ ζηηο ηξεηο θαιύηεξεο νκάδεο ηεο 2εο θάζεο πξνθεηκέλνπ λα
μεθηλήζνπλ ηελ ηδέα ηνπο
Φξεκαηηθό βξαβείν ύςνπο 10.000€ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή νκάδα κε ην θαιύηεξν proof-ofconcept ηεο 3εο θάζεο

O δηαγσληζκόο “THE DIGITAL GATE IΙΙ: The Airport Innovation Challenge” δέρεηαη αιηήζειρ μέσπι
ηιρ 31 Μαΐος 2019 εδώ. Η ζπκκεηνρή είλαη αλνηθηή θαη δσξεάλ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
κπνξείηε λα βξείηε εδώ.





http://thedigitalgate.gr
https://twitter.com/DigitalGateATH &
https://www.facebook.com/DigitalGateATH

Για οποιαδήποηε ππόζθεηη διεςκπίνιζη, ζηη διάθεζη ηων ενδιαθεπόμενων είναι ηο
Κένηπο Σηήπιξηρ Επισειπημαηικόηηηαρ & Καινοηομίαρ (ACEin) ζηο ηηλέθωνο
2108203827 ή ζηο e-mail acein@aueb.gr.
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