
Εγγραφή της Επιχείρησης στην
πλατφόρμα μέσω Εξουσιοδοτημένου
Χρήστη

Δημιουργία διαδικτυακού Προφίλ της
Επιχείρησης 

Αίτηση και απόλαυση Πιστοποίησης
εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα
κριτήρια 

Προβολή  Επιχείρησης στο διαδραστικό
χάρτη της Πλατφόρμας  

Πω
ς 

λε
ιτ

ου
ργ

εί;



To
 δ

ια
δι

κτ
υα

κό
τα

ξίδ
ι τ

ου
 χ

ρή
στ

η.
.

Ο Επισκέπτης έχει τη δυνατότητα
πλοήγησης στην διαδικτυακή

Πλατφόρμα, προκειμένου να επισκοπήσει
τις Επιχειρήσεις-Μέλη που έχουν

πιστοποιηθεί για τις υπηρεσίες τους, ως
προς τον ποδηλατικό τουρισμό, καθώς

και Επιχειρήσεις-Μη μέλη, που
προβάλλονται στον διαδραστικό χάρτη

της Πλατφόρμας.
 



Ανακαλύψτε τις
φυσικές ομορφιές

της Ελλάδας  



 Το Biketify δεν αποτελεί πλατφόρμα κρατήσεων. Το Biketify πιστοποιεί
και προωθεί επιχειρήσεις φιλικές προς τον ποδηλατικό τουρισμό
καθιστώντας έυκολη και άμεση την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις αυτές
 και τον ταξιδιώτη καθώς του παρέχονται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας,
ώστε να επικοινωνήσει μαζί τους. 

Πως επωφελούμαι από το Biketify; 

Το Biketify κάνει κράτηση για εμένα; 

Έχετε ερωτήσεις για το ταξίδι σας;

Έχουμε τις απαντήσεις ! 
 

Ποιες επιχειρήσεις πιστοποιούνται; 
Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του
τουρισμού όπως: λιανικό εμπόριο, καταλύματα, εστίαση,
υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωσης, καθώς επίσης σημεία
ενδιαφέροντος, όπως μουσεία. Τα κριτήρια της πιστοποίησης
αφορούν καθαρά τις υποδομές και τις παροχές της επιχείρησης
ανεξαρτήτως μεγέθους.

To Biketify είναι η μοναδική πλατφόρμα πιστοποίησης επιχειρήσεων, φιλικών
προς το ποδήλατο,  στην Ελλάδα. Με τη χρήση της πλατφόρμας του
Biketify μπορείτε να βρείτε όλες τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις  και να
ανακαλύψετε διαδρομές και σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής μέσω του 
 μοναδικό χάρτη που διατίθεται.



Eχουν επιλεγεί συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τις ανάγκες των ποδηλατιστών για τα
οποία έχουν δοθεί διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας. Με βάση τις παροχές των
επιχειρήσεων και την πλήρωση των υποχρεωτικών κριτηρίων προκύπτει η βαθμολογία της
εκάστοτε επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα υποχρεωτικά
κριτήρια. Aνάλογα σε ποια περιοχή ανήκει η επιχείρηση,  υπολογίζονται και τα εξωτερικά
χαρακτηριστικά της γύρω περιοχής. Έτσι προκύπτει μια συνολική βαθμολογία σύμφωνα
με την οποία η επιχείρησή σας δύναται να πιστοποιηθεί ή όχι. 

Πόση διάρκεια έχει η πιστοποίηση και πόσο κοστίζει; 

Έχετε ερωτήσεις για την επιχείρησή
σας; 

Έχουμε τις απαντήσεις ! 
 

Η πιστοποίηση δίνεται δωρεάν και έχει διάρκεια ενός έτους, (12 μήνες). 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδας μας :
www.biketify.com

Είναι το Biketify πλατφόρμα διαφήμισης επιχειρήσεων; 

Το Βiketify προσφέρει στις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις τη διαφημιστική
προβολή και την παροχή πιστοποίησης ως προς τον ποδηλατικό τουρισμό. 

Πως προκύπτει η βαθμολογία της περιοχής και του καταλύματος; 



"Κάθε στρατηγική πρέπει να
συμβάλει στη σωτηρία του
πλανήτη μας." 

-Το Biketify αποτελεί έργο της ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί
και της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας-ΕΜΠ. 
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Η ΑΕΘΩΝ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,
Εργαστήριο Γεωγραφίας (ΕΜΠ-ΣΑΤΜ) χρησιμοποιεί τον
Αλγόριθμο Αξιολόγησης Επιχειρήσεων, προκειμένου οι

τελευταίες να πιστοποιηθούν ως προς τις υπηρεσίες τους, σε
σχέση με τον ποδηλατικό τουρισμό και να ενταχθούν στη

διαδικτυακή πλατφόρμα του                  . 
 

Το έργο του                    αποτελεί μέρος της δράσης Ερευνώ
Δημιουργώ Καινοτομώ του επιχειρησιακού προγράμματος

ΕΣΠΑ, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Υπεύθυνοι για
την υλοποίηση του είναι η ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (ΑΕΘΩΝ) και το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,

Εργαστήριο Γεωγραφίας (ΣΑΤΜ).

Biketify

Biketify



 
 

Ενημερώστε μας εάν έχετε
ερωτήσεις ή ανάγκη περαιτέρω

βοήθειας, σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής.

Επικοινωνήστε μαζί
μας! 

+30 210 3801139
info@biketify.com
Cc:pr@biketify.com 
www.biketify.com

mailto:info@biketify.com
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