EDESSA CITY CARD
Έδεσσα 01.10.2017

Edessa City Card … η πρώτη στην Ελλάδα.
H κάρτα πόλης Έδεσσας, η Edessa City Card είναι το νέο εργαλείο που θα βοηθήσει τους
επισκέπτες να γνωρίσουν εύκολα και οικονομικά τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τον
πολιτισμό και την γαστρονομία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Η Ορεινή Πέλλα με
κέντρο την πόλη της Έδεσσας αναπτύσσεται ως ένας σημαντικός προορισμός σε ένα δίκτυο
αξιοθεάτων που περιλαμβάνει τους Καταρράκτες της Έδεσσας, το Υπαίθριο Μουσείο Νερού
Έδεσσας, το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας-Καϊμάκτσαλάν, τα χωριά της περιοχής, τον
Παραδοσιακό οικισμό του Αγίου Αθανασίου, τα λουτρά Πόζαρ και βέβαια την Πέλλα με
τους αρχαιολογικούς και βυζαντινούς θησαυρούς πατρίδα και γενέθλιος τόπος του
Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Στόχος είναι ο 12μηνος τουρισμός μέσα από την κατανόηση της τοπικής ταυτότητας, και
του συνδυασμού υπηρεσιών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων λύνοντας προβλήματα και
παρέχοντας στους επισκέπτες μας λύσεις που διευκολύνουν την ζωή τους και ταυτόχρονα
παράγουν μοναδικές εμπειρίες.
Η Edessa City Card είναι ένα εργαλείο δικτύωσης αξιοθεάτων και υπηρεσιών του
προορισμού Έδεσσα & Ορεινή Πέλλας με στόχο την οργάνωση του προορισμού με τρόπο
ώστε τα περισσότερα οφέλη να γυρνούν στην τοπική κοινωνία, να διευκολύνεται η
επιχειρηματικότητα, η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα. Με την κάρτα πόλης και
περιοχής ο επισκέπτης θα μπορεί να επισκέπτεται Αξιοθέατα τα οποία συνεχώς θα
εμπλουτίζονται, πρόσβαση σε πισίνες, πρόσβαση στο διαδίκτυο, εφαρμογή στο κινητό,
οικοξενάγηση στους «Δρόμους του Νερού» και σημαντικές εκπτώσεις (10-25%) σε
εστιατόρια, ξενοδοχεία, υπαίθριες και αγροτουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή μέσα
σε 24/48/72/120 ώρες, φιλική στις οικογένειες με μικρά παιδιά.
Η κάρτα πόλης διατίθεται από το δικτυακό τόπο της Έδεσσας και ήδη την προμηθεύονται
επισκέπτες της περιοχής ενώ διευκολύνει σημαντικά τις μαθητικές εκδρομές, τα συνέδρια
και γενικά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που οργανώνονται στην περιοχή.
Ωστόσο η επιτυχία της στηρίζεται στην δική σας συνεργασία.
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EDESSA CITY CARD
Συνεργαζόμενοι Φορείς & Επιχειρήσεις με την Edessa City Card
Η χρήση της Edessa City Card προϋποθέτει ένα δίκτυο συνεργατών από τον ευρύτερο χώρο
των τουριστικών, πολιτιστικών και εμπορικών επιχειρήσεων και τοπικών φορέων. Αρχικά
και μέχρι τις 31/10/2018 θα διατίθεται ηλεκτρονικά (παραγγελία) και θα
παραλαμβάνεται(πώληση) μόνο από το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Έδεσσας. Η
τιμή της κάρτας θα είναι σταθερή για μεγάλα χρονικά διαστήματα και θα ορίζεται με
απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Έδεσσας.
Η συμμετοχή των φορέων/επιχειρήσεων στο δίκτυο Edessa City Card τους κατατάσσει
ανάλογα με την συνεργασία σε 3 κατηγορίες μελών για τις οποίες λαμβάνουν ειδική
σήμανση την οποία και μπορούν να χρησιμοποιούν.




Edessa City Card – Member – Bronze (Κατηγορία Έναρξης Συνεργασίας)
Edessa City Card – Member – Silver
Edessa City Card – Member – Gold

Για την περίπτωση συνεργασίας με σε τρίτο φορέα ή οργανισμό απαιτούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις.








Ο φορέας να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή την ΕΕ και να μπορεί να συνάψει
σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας έχοντας συναφή σχέση με το αντικείμενο και ο
οποίος καλείται μισθωτής (καταστατικό, άδεια λειτουργίας, σχετική
δραστηριότητα)
Ορισμένος Υπεύθυνος εκ μέρους του φορέα/επιχείρησης
Ορισμένος Υπεύθυνος Λειτουργίας Edessa City Card εκ μέρους του
φορέα/επιχείρησης.
Αναλυτικό ωράριο λειτουργίας για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Αναφορά Εκπτώσεων σε Επίσημα Δημοσιευμένους στο διαδίκτυο Καταλόγους ή σε
Τμήματα Προϊόντων-Υπηρεσιών με βάση την συμφωνία επιλογής.
Προπληρωμή ετήσιου συμβολαίου εφόσον προβλέπεται.

Για την ενεργοποίηση του συμφωνητικού απαιτούνται



Υπογραφή Συμφωνητικού από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο (Σφραγίδα/Υπογραφή).
Προκαταβολή Συμφωνηθείσας Αμοιβής εφόσον απαιτείται (ΤΠΥ/ Με ΦΠΑ).

Για να γίνετε συνεργαζόμενος φορέας με την Edessa City Card θα επικοινωνήσετε με το
Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Έδεσσας +30 23810 20300 κ.Κατερίνα Δέλλιου,
Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσσας / Τμ.Πολιτιστικού Τουρισμού +30 23810 23101 κ.Ευάγγελος
Κυριακού
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EDESSA CITY CARD
Δίκτυο Edessa City Card, Αίτημα / Συμφωνητικό Προσχώρησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ονομασία Φορέα (Πλήρης):
Αντικείμενο Λειτουργίας (Σχετικό/Συναφές):
Δνση Λειτουργίας, Τηλ Επικοινωνίας (Ταχ.Δνση, ΤΚ, Πόλη - Τηλ):
ΑΦΜ & Άδεια Λειτουργίας έως (ΑΦΜ / Ημερομηνία) :
Υπεύθυνος Λειτουργίας Φορέα :
Αρμόδιος κατά νόμο να εκπροσωπεί τον φορέα :
Επίσημος Ιστότοπος / Σελίδα που είναι δημοσιευμένοι οι τιμοκατάλογοι :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ





Δημόσια Ανακοίνωση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της επιχείρησης / φορέα των
επισήμων τιμών και των εκπτώσεων με την επίδειξη της Edessa City Card.
Βασική εκπαίδευση στο προσωπικό και τους διευθύνοντες την επιχείρηση
Βασική ιστοσελίδα στον δικτυακό τόπο www.edessacity.gr
Παροχή εκπτώσεων σε υπηρεσίες που παρέχει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
στα μέλη του Δικτύου Edessa City Card.

Έκπτωση (Min 10%)
% Επί του ισχύοντος
δημοσιευμένου σε site
Τιμοκαταλόγου
% Επί Τμημάτων του
Καταλόγου
……………………………………
% Επί των τιμών
On-Line Αγορές

Ενδεικτικές σε € Τιμές
(Ενηλίκων / Παιδιών)
Οι εκπτώσεις ισχύουν
από/έως την ωω:λλ
Οι υπηρεσίες ισχύουν
για ένα έτος
(έως την λήξη του)

Δευ

Τρι

Τετ

Πεμ

Παρ

Σαβ

Κυρ

Από την υπογραφή του παρόντος έως 31/12/2017

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα

Ημερομηνία ……………………………………………………………
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία
Ισχύουν και είναι αληθή

Για την Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Έδεσσας

Νατάσσα Ιατρίδου
Πρόεδρος
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