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Herbert George Wells
Άγγλος Λογοτέχνης
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"Κάθε φορά που βλέπω έναν άνθρωπο να κάνει ποδήλατο, 
σταματώ να απογοητεύομαι για το μέλλον της ανθρωπότητας.”

 
 



Ο Ευρωπαϊκός Ποδηλατικός Τουρισμός
εκτιμάται ετησίως σε: 2.8 δις. ταξίδια στην
Ευρώπη, 25.6 εκατ. διανυκτερεύσεις, περίπου
δηλαδή το 3% του συνόλου των τουριστικών
ταξιδιών των Ευρωπαίων.

Υπολογίζεται ότι οι τουρίστες με ποδήλατο,
ξοδεύουν κατά μέσο όρο, 353 ευρώ ανά
ταξίδι, περίπου 53 ευρώ ημερησίως, εκ των
οποίων τα 21 για διαμονή, τα 16 για
διατροφή και τα 8 ευρώ για ψώνια και
μετακινήσεις.

 Εκατομμύρια πολίτες επιλέγουν το
ποδήλατο για τις διακοπές τους, είτε
αποκλειστικά ως μέσο μετακίνησης ή ως
μέσο αναψυχής στη διάρκεια των διακοπών
τους.

Το γνωρίζατε?



H διαδικτυακή πλατφόρμα του                    αποτέλεσε έμπνευση μιας ομάδας νέων
Μηχανικών και Ακαδημαϊκών προτύπων,  δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε
επιχειρήσεις της Ελλάδας, να πιστοποιηθούν στον τομέα του ποδηλατικού
εναλλακτικού τουρισμού.

Όραμα τους ;

H ανάδυση και γέννηση επιχειρηματικών ευκαιριών, παράλληλα με την ανάπτυξη
νέων δραστηριοτήτων, φιλικών προς το ποδήλατο αλλά και το περιβάλλον. 
  
 

Biketify

Το ταξίδι του               μέχρι τώρα..



Οι ταξιδιώτες θέλουν..

Να αναζητήσουν διαδικτυακά, εύκολα και γρήγορα 
επιχειρήσεις φιλικές προς το ποδήλατο.

Να ενημερωθούν για τον φυσικό πλούτο της περιοχής, 
που πρόκειται να επισκεφθούν.

Να απολαύσουν ένα μοναδικό και εύκολο ταξίδι. 



Tαξιδεύετε με ποδήλατο;
 

Συνεχίστε τη διαδρομή σας και
εξερευνήστε με τη βοήθεια του           

 νέα μονοπάτια, καταλύματα αλλά και
γαστρoνομικούς προορισμούς, 

που προσφέρονται για τις ανάγκες ενός
ποδηλάτη.

 
 
 
 

    Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει !

 Biketify      
Γιατί να ταξιδέψω με

τo              ;    
Biketify



Το Βiketify προσφέρει στις εγγεγραμμένες
επιχειρήσεις τη διαφημιστική προβολή και

την παροχή πιστοποίησης ως προς τον
ποδηλατικό τουρισμό. 

 
Οι επισκέπτες της πλατφόρμας λαμβάνουν

πλήρη ενημέρωση για τις τουριστικές
επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί και

πληρούν τις προδιαγραφές καθώς και για
τον φυσικό πλούτο της περιοχής.

 
Aποτέλεσμα;

Η παράταση της τουριστικής περιόδου
και η οικονομική ενίσχυση των

επιχειρήσεων. 

Γιατί να επιλέξω το
        για την επιχείρησή

μου;  



Οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο.

Ευκαιρίες για επιχειρηματική ανάπτυξη.

Δημιουργία θέσεων εργασίας.

Βελτίωση του εμπορίου των τοπικών περιοχών.

Προστασία του περιβάλλοντος, διατηρώντας
ζωντανά τα αξιοθέατα.

Μειωμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Θετική ενέργεια, που παράγεται από την
συντροφικότητα της ποδηλασίας.

Κάθε χρόνο ο ποδηλατικός τουρισμός 
 βρίσκεται σε άνοδο
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Απο την ιδέα στην πράξη...

 
 

Η  βιώσιμη ανάπτυξη έχει καταστεί
αναγκαιότητα των σημερινών συνθηκών
διαβίωσης και η προσπάθεια του Biketify

μεταξύ άλλων είναι η ενίσχυση του
οικοσυστήματος με τεχνικό υπόβαθρο.

Επισκεφθείτε τον
ιστότοπο του                     

και ανακαλύψτε
όλες τις

πιστοποιημένες
επιχειρήσεις. 

Biketify


