
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ “VISIT SYMI”  

 

Ο Δήμος Σύμης, μένοντας προσηλωμένος στους αναπτυξιακούς του στόχους, συνεχίζει 

την υλοποίηση της ψηφιακής του στρατηγικής με την δημοσίευση της νέας διαδικτυακής 

πύλης τουριστικής προβολής “Visit Symi”. Ο νέος δικτυακός τόπος “Visit Symi” την 

οποία μπορεί οποιοσδήποτε πλέον να επισκεφτεί στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://visitsymi.gr/ αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δράση ψηφιακής τουριστικής 

προβολής του νησιού της Σύμης και απευθύνεται στους επισκέπτες του νησιού, αλλά 

και σε όσους ενδιαφέρονται να έχουν μία πλήρη ενημέρωση για την τουριστική εμπειρία 

στη Σύμη.  

 
 

Το νέο portal του Δήμου Σύμης που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την 

εξωστρέφεια του προορισμού και την προβολή της μοναδικότητας και της τουριστικής 

ταυτότητας του νησιού, διαθέτει πλήθος σημαντικών πληροφοριών και εικόνων που 

αναδεικνύουν την απαράμιλλη ομορφιά του νησιού της Σύμης. Ο επισκέπτης της νέας 

ιστοσελίδας Visit Symi, πέρα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που έχει στη διάθεσή 

του, μπορεί, μέσα σε ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής ψηφιακό περιβάλλον, να 

βρει αναλυτική ενημέρωση τόσο για τα αξιοθέατα, τις παραλίες και την ιστορία του 

νησιού, όσο και για τις δραστηριότητες, την τοπική γαστρονομία, τις εκδηλώσεις και τις 

καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί.  
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Βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του νέου τουριστικού portal του Δήμου Σύμης “Visit 

Symi” είναι:  

- Παροχή πληροφοριών για την ιστορία, τις παραλίες, τα αξιοθέατα, τις 

δραστηριότητες, το γαστρονομικό πλούτο, τα μέσα προσέγγισης του νησιού, τις 

καιρικές συνθήκες κ.λπ.  

- Πλούσιο φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει τις πληροφορίες της διαδικτυακής 

πύλης.  

- Προβολή σε χάρτη σημείων ενδιαφέροντος όπως τα αξιοθέατα, οι παραλίες και 

τα λιμάνια του νησιού.  

- Ημερολόγιο εκδηλώσεων, ώστε να συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες σε 

ένα σημείο. 

- Σύγχρονο περιβάλλον ειδικά υλοποιημένο για άτομα με αναπηρία. 

- Σύνδεση με τα socia media και την ιστοσελίδα του Δήμου.  

 
 

Μέσα από την περιήγηση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δεν έρχεται μόνο σε επαφή με 

πλήρες πληροφοριακό υλικό για τη Σύμη, αλλά καθίσταται κοινωνός και μυείται στην 

ταξιδιωτική πολύπλευρη εμπειρία, που προσφέρει στον εκάστοτε επισκέπτη το υπέροχο 



νησί της Σύμης, μέσα από μία εύχρηστη, άρτια αισθητικά και ψηφιακά διαδικτυακή 

πύλη.  

 
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής του Δήμου Σύμης είναι να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη 

ώθηση στην τουριστική προβολή και ανάπτυξη του νησιού, με πολλαπλά οφέλη τόσο 

για τους πολίτες όσο και για τους επισκέπτες του προορισμού. Αποκτώντας ακόμη 

μεγαλύτερη εξωστρέφεια και προσελκύοντας ακόμη περισσότερους επισκέπτες ο Δήμος 

Σύμης επιδιώκει και επιτυγχάνει την δυναμική παρουσία του νησιού της Σύμης στον 

τουριστικό χάρτη της χώρας.  

 

Η νέα διαδικτυακή πύλη Visit Symi είναι μέρος της συνολικής στρατηγικής ψηφιακού 

μετασχηματισμού του Δήμου, με λύσεις πρακτικές για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις και 

με δυναμική για τους τομείς της τοπικής οικονομίας. Στρατηγικός συνεργάτης σε θέματα 

ψηφιακής στρατηγικής και καινοτομίας του Δήμου είναι η Ελληνική εταιρεία τεχνολογίας 

και καινοτομίας Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) η οποία έχει διακριθεί μέσα από 

διεθνείς και εθνικές συνεργασίες με Δήμους και Περιφέρειες, Κεντρική κυβέρνηση, 

τραπεζικό τομέα και σε μεγάλης κλίμακας δράσεις προώθησης επιχειρηματικότητας και 

καινοτομίας. 

 

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη νέα διαδικτυακή πύλη τουριστικής προβολής του Δήμου 

Σύμης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://visitsymi.gr/ 
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Αντιδήμαρχος 

Γρύλλης Νικήτας 

https://visitsymi.gr/
https://www.crowdpolicy.com/el/home-greek/
http://www.crowdpolicy.com/
https://visitsymi.gr/

