
Χρηματοδότηση
Εργου

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου:   €  1.437.967,09 
ERDF:      €    803.833,14
IPA II:     €    417.681,50
Εισφορά Εταίρων:            €    216.452,45

Region of Epirus - Lead Partner

Development Agency of Evia SA

SIPRO Development Agency - Ferrara

Zadar County Development Agency 
ZADRA NOVA

RDA of Northern Primorska Ltd.
Nova Gorica

Sarajevo Economic Region 
Development Agency

Regional Agency for Economic Development 
of Sumadija and Pomoravlije

Albanian Development Fund

National Tourism Organisation 
of Montenegro

Το έργο ADRION 5 SENSES χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Inter-
reg ADRION 2014-2020. Ο κύριος στόχος του 
Προγράμματος είναι να λειτουργήσει ως οδηγός 
πολιτικής και καινοτόμος για τη διακυβέρνηση, 
προωθώντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ των 
κρατών εταίρων, αξιοποιώντας τους πλούσιους 
φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους πόρους, 
καθώς και ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή στην περιοχή της Αδριατικής και του 
Ιονίου.



ΕργαλείαΚύριες Δράσεις

 

Δημιουργώντας το
Εμπορικό Σήμα ADRION 
Το έργο ADRION 5 SENSES έχει ως στόχο την οικοδόμηση 
και προώθηση του σήματος ADRION στον τουρισμό 
ικανοποιώντας και τις πέντε αισθήσεις των τουριστών. 
Το έργο προωθεί το μοντέλο του αειφόρου τουρισμού, 
που βασίζεται σε καινοτόμα, υψηλής ποιότητας, 
τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Το έργο ADRION 5 SENSES, προσεγγίζει ολιστικά τις 
πέντε αισθήσεις – όραση – ακοή – όσφρηση – γεύση – αφή 
– και στοχεύει στην αύξηση χρήσης τεχνικών 
αισθητηριακού μάρκετινγκ στην περιοχή Αδριατικής – 
Ιονίου (ADRION),  καθώς και την χρήση  σχετικών 
στρατηγικών και εργαλείων. Απώτερος σκοπός είναι η 
ενίσχυση του προορισμού ADRION.  

Το έργο ADRION 5 SENSES αξιοποιεί την 
φυσική/πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής της 
ADRION, ώστε να επιτύχει την ικανοποίηση των 
επισκεπτών και την «αφοσίωση» τους στον 
συγκεκριμένο προορισμό. Ταυτόχρονα το έργο αξιοποιεί 
τα κοινά χαρακτηριστικά της περιοχής της Αδριατικής – 
Ιονίου, αλλά και την μοναδική ταυτότητα της κάθε 
περιοχής. 

Δημιουργία Δικτύου ADRION 5 SENSES: Το δίκτυο θα 
ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, τοπικών και περιφερειακών 
Αναπτυξιακών Εταιριών, κρατικές υπηρεσίες και 
οργανισμούς, επαγγελματίες του τουρισμού και του 
πολιτισμού.

Κοινή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης: Το έργο θα 
δημιουργήσει ένα κοινό στρατηγικό όραμα για τον 
τουρισμό της Αδριατικής – Ιονίου, με την συμμετοχή και 
την υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών ομάδων 
ενδιαφέροντος (stakeholders).

Σήμα ADRION: Ο τουριστικός προορισμός της Αδριατικής 
– Ιονίου θα αποκτήσει ένα ενιαίο οπτικό σήμα (brand) 
ώστε προωθηθεί ως ενιαίος προορισμός, όλων των 
εποχών, πλούσιος σε πολιτιστική και φυσική 
κληρονομιά.

Εκπαίδευση: Το έργο θα διοργανώσει εκπαιδευτικές 
δράσεις και επισκέψεις,  για του επαγγελματίες του 
τουρισμού και της διαχείρισης προορισμών. Σκοπός είναι 
η ενίσχυση του Σήματος ADRION και ο σχεδιασμός νέων 
εμπειριών για τους επισκέπτες.

• Πολύγλωσση Διαδικτυακή Πλατφόρμα για την 
προώθηση του προορισμού ADRION, εφοδιασμένη με 
ένα ψηφιακό Χάρτη Αισθήσεων, ο οποίος θα 
παρουσιάζει αξιοθέατα και δραστηριότητες, με βάση τις 
αισθήσεις και τα συναισθήματα που δημιουργούν.

• 9 Φυσικά και Εικονικά Εκθεσιακά Κέντρα, τα οποία 
θα λειτουργούν υπό την καθοδήγηση των εταίρων του 
έργου, προβάλλοντας την αισθητηριακή εμπειρία της 
περιοχής Αδριατικής – Ιονίου.

• Σχέδιο Συνέχισης του έργου, για την διατήρηση των 
αποτελεσμάτων και την αξιοποίηση των μεθοδολογιών 
που αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου 
ADRION 5 SENSES.


