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Μοντέλο συνδυασμένων 
εμπορευματικών αερομεταφορών

Το FRESH WAYS σχεδιάστηκε για
να ενισχύσει την εφοδιαστική
αλυσίδα, αλλά και να διευκολύνει
τη δημιουργία νέων ευκαιριών
για ΜΜΕ μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας.

Αυτό πραγματοποιήθηκε με την
ανάπτυξη μιας ψηφιακής
πλατφόρμας που επέτρεψε την
πρόσβαση του χρήστη στην
υπηρεσία με εξειδίκευση στην
αλυσίδα τροφίμων και τουρισμού.
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Πλατφόρμα  FRESH WAYS

Οι υπηρεσίες πλατφόρμας θα υποστηρίξουν τον
εντοπισμό της ζήτησης και της προσφοράς και
την κράτηση της μεταφοράς. Αυτό θα επιτευχθεί
με 4 βήματα.

Δημιουργία 
λογαριασμού & 

πακέτου

Αντιστοίχιση  και 
κράτηση χώρου 
(match & hold)

Κράτηση & 
μεταφορά

Κράτηση στον 
τελικό προορισμό



FRESH WAYS Πλατφόρμα



Χρήση Πλατφόρμας



IoT
gateway

Εξοπλισμός που θα 
χρησιμοποιηθεί στην 
πιλοτική εφαρμογή 
της πλατφόρμας

• Passive RFID
• Mini IoT tags
• WiFi Hotspot
• Alerts→

cloud/platform

Χρήση εξοπλισμού μαζί με την Πλατφόρμα



IoT
gateway

• Παρακολούθηση παραδόσεων 

σε πραγματικό χρόνο

• Γρήγορη επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση: πωλητές / 

αγοραστές / σημεία σύνδεσης

• Ευκολότερη για τους 

εργαζόμενους, δεν επηρεάζει 

την εργασία

Χρήση εξοπλισμού με την Πλατφόρμα



Πλατφόρμα και χρήση RFID

➢ Oι διαχειριστές δηλώνουν

τα unit ids των συσκευών

στα αεροδρόμια

➢ O producer δηλώνει το RFID 

tag στην παραγγελία

➢ Μόλις το RFID tag περάσει 

από το αεροδρόμιο, θα 

ενημερωθεί το σύστημα



Πλατφόρμα  FRESH WAYS –
Ευκαιρίες

Εξαγωγές στην Ιταλία λόγω νέων τεχνολογιών

Ικανοποίηση αναγκών τοπικής κοινωνίας για 
μεταφορά ευπαθών αγαθών

Συμμετοχή μικρών πόλεων (Πρέβεζα, Πάτρα) σε 
εμπορικές δραστηριότητες και σημαντική 
επενδυτική δραστηριότητα

Ενδυνάμωση των τουριστικών επιχειρήσεων 
(εστιατόρια, ξενοδοχεία) προσφέροντας εύκολα 
και γρήγορα Ιταλικά προϊόντα



Πλατφόρμα  FRESH WAYS –
Οφέλη

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: Συνέπεια χρόνου 
παράδοσης-Ασφάλεια-Χαμηλό κόστος φορτίου

Μικρή εξάρτηση από ανθρώπινη παρέμβαση -
μειωμένα έξοδα

Μειωμένη πιθανότητα απώλειας φορτίου -
προηγμένα συστήματα παρακολούθησης

Υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και υπηρεσίες 
κλίμακας

Τοπική κοινωνία: επιχειρηματικότητα, κοινωνία των 
πολιτών, ποιότητα ζωής
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