
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Μυτιλήνη,  19/04/2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                         Αρ. Πρωτ : 25405/173 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
…………………………………………      
Διεύθυνση: Π. Κουντουριώτη 1 
                    Μυτιλήνη 81100       
Τηλ : 2251 3 52149-50        
Fax : 2251 3 52152                     Προς: κάθε ενδιαφερόμενο 
Πληρ.: Α.Πολυτάκη                
E-mail:tourismos@pvaigaiou.gov. gr                    
 
 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (ΟN-LINE 
TRAINING) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΒΑ.  
 
 
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11/12-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΘΝ7ΛΩ-ΡΥΚ) απόφαση 
Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΒΑ, την υπ΄ αριθμ. 2/20-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ1Ε27ΛΩ-
Ζ4Β) απόφαση της Επιτροπής Τουριστικών Θεμάτων & Θεμάτων 
Αγροδιατροφής, και την υπ΄ αριθμ 43/18-01-2019 (ΑΔΑ: 7ΝΣΨ7ΛΩ-ΘΚΦ) 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το «Πρόγραμμα Τουριστικής 
Προβολής 2019». Ειδικότερα, με την υπ’ αρίθμ. 1/4-3-2019 (ΑΔΑ: 6Γ4Ω7ΛΩ-
ΜΛΥ) απόφαση της Επιτροπής Τουριστικών Θεμάτων & Θεμάτων 
Αγροδιατροφής, εγκρίθηκε η Α’ εξειδίκευση του Προγράμματος Τουριστικής 
Προβολής όπου προβλέπεται η Διοργάνωση διαδικτυακού εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου (οn-line training) σε επαγγελματίες τουρισμού του εξωτερικού 
για την προώθηση των προορισμών της ΠΒΑ.  
 
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν προσφορά 
σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές. 
 
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στη διοργάνωση διαδικτυακού Εκπαιδευτικού 

Σεμιναρίου (Online Training) με στόχο την καινοτόμο προβολή του 

τουριστικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα κρίσιμα κοινά του 

εξωτερικού (tour operators, travel agents, Ταξιδιωτικά γραφεία και 
Δημοσιογράφοι). Με το online εκπαιδευτικό σεμινάριο  οι συμμετέχοντες θα 

έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να μελετήσουν από τον υπολογιστή 

τους το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν και τα τουριστικά χαρακτηριστικά  

του Βορείου Αιγαίου  και να λάβουν πιστοποίηση για τη γνώση τους 
αναφορικά με τον τουριστικό προορισμό.   



Το ψηφιακό σεμινάριο (Online training) για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα 

αποτελεί μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί ειδικά για την 
Περιφέρεια και η οποία θα διαρθρώνεται σε μία σειρά από ενότητες με 
αντικείμενο το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας αλλά και εμπειρικά 

προϊόντα που θα επιλεγούν να αναδειχθούν. Το online training θα 

απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες τουρισμού (travel agent, tour 

operator, τουριστικά γραφεία, δημοσιογράφους του εξωτερικού). Η 

ενημέρωση των συμμετεχόντων θα γίνει μέσω εξειδικευμένης newsletter 

καμπάνιας η οποία θα αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο προώθησης του 

προορισμού Βόρειο Αιγαίο στα κρίσιμα κοινά. Κάθε ενότητα θα εμπεριέχει 
επεξεργασμένο υλικό (κείμενο- εικόνες, κουίζ  κατά περίπτωση, βίντεο της 
Περιφέρειας) τα οποία με τρόπο πολυμεσικό θα προσφέρονται στον χρήστη. 

Στο τέλος όλων των ενοτήτων οι συμμετέχοντες θα υποβληθούν σε ειδικά 

διαμορφωμένο τεστ γνώσης απόκτησης πιστοποίησης με την υπογραφή του 

αρμόδιου φορέα όπου θα ανακηρύσσει τους επιτυχόντες (tour operator, travel 

agent) ως σπεσιαλίστες (destination specialist) του Προορισμού Βόρειο 

Αιγαίο. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό σεμινάριο να πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 
εξειδικευμένη πλατφόρμα την οποία θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος. Το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα είναι αναρτημένο σε microsite με γραφικό 

σχεδιασμό που θα αναδεικνύει την τουριστική ταυτότητα της Περιφέρειας. Τα 

online μαθήματα θα περιλαμβάνουν: 

 Συνδυασμός κείμενου, φωτογραφίας, διαδραστικού βίντεο (βίντεο της 
Περιφέρειας). 

 Δημιουργία πλούσιου περιεχομένου HTML5. 

 Φιλικό περιεχόμενο για κινητές συσκευές. 
 Μεταφερόμενο εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε διαφορετικές πλατφόρμες. 
 Μεγάλη ποικιλία παρουσίασης του εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

 Εφαρμογή Προσωποποιημένου περιεχομένου σύμφωνα με τις 
επιλογές του χρήστη. 

 Σύστημα ελέγχου ολοκλήρωσης επιμέρους μαθημάτων (courses). 

 Προσθήκη διαδραστικών κουίζ σε μέρος των μαθημάτων (courses). 

 Διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για εμπέδωση της πληροφορίας. 
 Μηχανισμός βαθμολόγησης γνώσεων των συμμετεχόντων. 

 Σύστημα συλλογής πόντων από την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό υλικό 
(gamification) 

 Αυτοματοποιημένη παροχή προσωποποιημένου πιστοποιητικού στους 
επιτυχόντες 

 Σύστημα ειδοποίησης των συμμετεχόντων με αυτοματοποιημένα  
email. 

 Παροχή στατιστικών δεδομένων για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό 
υλικό. 

 



Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ:  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει : 

• Το πρόγραµµα εκπαίδευσης με πολυμεσική εικόνα . 

• Την ενημέρωση των συμμετεχόντων που θα παρακολουθήσουν το ψηφιακό 

εκπαιδευτικό σεμινάριο (Online Training), μέσα από 4 newsletter τα οποία θα 

τους αποσταλούν στο επαγγελματικό τους email. 

• Τη δημιουργία ψηφιακού υλικού, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο με τρόπο 

πολυμεσικό. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που θα αξιοποιηθούν θα 

αποτελούν ευθύνη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

• Το ψηφιακό εκπαιδευτικό σεμινάριο (Online Training) θα διεξαχθεί μέσω 

εξειδικευμένης πλατφόρμας δικτύωσης που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος 
και την οποία θα προσαρμόσει ειδικά για το Βόρειο Αιγαίο. 

• Την Οργάνωση / Υλοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου 

(Online Training). 

• Την έρευνα για το περιεχόμενο του on line training με έμφαση στο τουριστικό 

προϊόν του Βορείου Αιγαίου αλλά και τις προσφερόμενες ποιοτικές υπηρεσίες 
φιλοξενίας.  

• Τη δημιουργία υψηλής ποιότητας περιεχομένου για το online training στην 
αγγλική γλώσσα 

• Την αποστολή 4 ενημερωτικών newletter στην αγγλική γλώσσα (σε travel 

agents, touroperator, δημοσιογράφους του εξωτερικού) που θα αφορά το 

online training του Βορείου Αιγαίου σε περισσότερους από 50.000 

επαγγελματίες τουρισμού. 

• Τη διενέργεια τέστ γνώσεων στους επιτυχόντες του online training για τον 
Προορισμό Βόρειο Αιγαίο. 

• Την παροχή βεβαίωσης παρακολούθησης (πιστοποίησης) ως Destination 

Specialist του ψηφιακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (Online Training) στους 
επιτυχόντες. 

• Την αξιολόγηση του   ψηφιακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (Online Training)- 

απολογισμό των δράσεων.  

  

Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 

Ο ανάδοχος για να συμμετέχει θα πρέπει να: 

 προσκομίσει εταιρική παρουσίαση του που θα αφορά τη διενέργεια εκ 
μέρους του της υπηρεσίας ψηφιακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου online 
trainining με έμφαση στον τουρισμό 



 να διαθέτει εξειδικευμένη πλατφόρμα για τη διενέργεια ψηφιακών 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων online training η οποία θα διαθέτει τα 
χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στις κατηγορίες Α. 
Περιεχόμενο, Β. Τεχνική Περιγραφή. 

 να προσκομίσει 1 σύμβαση έργου της εταιρείας του που θα αφορά σε 
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο online training και τα αντίστοιχα 
παραδοτέα. 

 

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 

 

Η διάρκεια του έργου είναι δυο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

 
 
Η προσφορά θα πρέπει να προσκομιστεί, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 
σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 και ώρα 12.00 π.μ., στην 
Δ/νση Τουρισμού (Κουντουριώτη 1, 81100 Μυτιλήνη), όπου και θα γίνει η 
αποσφράγιση παρουσία των δύο υπαλλήλων της Δ/νσης Τουρισμού κι ενός 
ακόμη υπαλλήλου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης. 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές. 
Όλοι οι όροι των προδιαγραφών που προαναφέρονται, είναι υποχρεωτικοί και 
η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 
Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό 
την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς, βάση τιμής. 
Ο μειοδότης που η προσφορά του θα έχει την χαμηλότερη τιμή, αφού 
ενημερωθεί με email από τη Δ/νση Τουρισμού της ΠΒΑ θα πρέπει να μας 
προσκομίσει πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
στην οποία θα γίνει η έγκριση της απευθείας ανάθεσης, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά που είναι : ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 
Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 
2251352150 και στο mail:tourismos@pvaigaiou.gov.gr  έως Δευτέρα 6 Μαΐου 
2019 και ώρα 12.00 π.μ.. 
Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα https://www.pvaigaiou.gov.gr/ στη θέση Διαγωνισμοί. 
 
 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΥΤΑΚΗ 
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