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Εισαγωγή
Ο κλάδος των επαγγελματικών ΣμηΕΑ (drones) αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Μέσα σε λίγα
μόλις χρόνια, είδαμε τα ΣμηΕΑ να εξελίσσονται από απλά παιχνίδια αναψυχής σε επαγγελματικά
εργαλεία & τις εμπορικές χρήσεις τους ολοένα και να αυξάνονται.
Σε πολλούς βασικούς κλάδους της οικονομίας, τα ΣμηΕΑ παρέχουν μια εναλλακτική μέθοδο
συλλογής δεδομένων, η οποία τις περισσότερες περιπτώσεις είναι φθηνότερη, ταχύτερη και
ασφαλέστερη από τις παραδοσιακές μεθόδους. Βλέπουμε μια σημαντική άνοδο στις χρήσεις
ΣμηΕΑ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις επιθεωρήσεις, στη γεωργία, στις κατασκευές και τις
υποδομές.
Μαζί με αυτή την ξαφνική αύξηση των επαγγελματικών χρήσεων των ΣμηΕΑ έρχεται η ανάγκη
για περισσότερους επαγγελματίες παρόχους σχετικών υπηρεσιών. Οι πιθανές ευκαιρίες είναι
προσοδοφόρες, ωστόσο υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. O
οδηγός αυτός στοχεύει να σας συμβουλεύσει πάνω στην διαδικασία έναρξης μιας εμπορικής
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών μέσω ΣμηΕΑ.
Εδώ στην ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ είμαστε δίπλα σας για όλες τις ανάγκες σας σε hardware & software
εξοπλισμό καθώς και για συμβουλευτικές υπηρεσίες για το πως να ξεκινήσετε. Εάν έχετε
οποιεσδήποτε ερωτήσεις κατά τη διαδικασία εκκίνησης της επιχείρησής σας με ΣμηΕΑ, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας στο +30 2610 641643 ή στο info@prapopoulos.com.
Ελπίζουμε ότι θα βρείτε αυτόν τον οδηγό χρήσιμο και καλή τύχη με τα επαγγελματικά σας
σχέδια!
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Τομείς Εφαρμογής των ΣμηΕΑ
Μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που μας απευθύνετε είναι σε ποιο βιομηχανία θα πρέπει
να επικεντρωθείτε στο ξεκίνημά σας. Είναι αυτονόητο ότι η επιλογή μιας βιομηχανίας που υιοθετεί
ήδη τη χρήση ΣμηΕΑ είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση άμεσων χρηματοροών. Τέτοιες
βιομηχανίες στην Ελλάδα είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι κατασκευές, οι επιθεωρήσεις, η
τοπογραφία και η γεωργία.
Σας προτείνουμε να αναρωτηθείτε:
•

Ποια είναι η προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία. Μπορείτε να δημιουργήσετε την
επιχείρησή σας γύρω από αυτή;

•

Έχετε επαφές σε συγκεκριμένες βιομηχανίες που θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε
ευκαιρίες;

•

Βρίσκεστε σε μια περιοχή κατάλληλη για χρήση ΣμηΕΑ λόγω μιας συγκεκριμένη οικονομικής
δραστηριότητας;

•

Υπάρχουν άλλοι χειριστές ΣμηΕΑ στην περιοχή σας και ποιες υπηρεσίες προσφέρουν;

Συμβουλή:
Μην αγνοείτε την προηγούμενη σταδιοδρομία και
εμπειρία σας σε ένα χώρο. Μπορεί να είναι πιο
εύκολο να εστιάσετε τις υπηρεσίες σας σε αυτό το
χώρο, καθώς θα έχετε ήδη κάποιες γνωριμίες.
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ΜΜΕ
Ο τομέας των ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) έχει ωριμάσει ταχύτερα αναφορικά με τη
χρήση drones, κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας αρκετών ΣμηΕΑ με ισχυρές κάμερες σε χαμηλές
τιμές. Τα ΣμηΕΑ παρέχουν πλέον μια πιο αποδοτική λύση στα Μέσα Ενημέρωσης, εξαλείφοντας
την ανάγκη για ενοικίαση γερανών και επανδρωμένων ελικοπτέρων.
Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την παροχή υπηρεσιών σε μέσα ενημέρωσης, είτε πρόκειται για
εκπομπές υψηλού επιπέδου είτε για μια απλή αεροφωτογράφιση/βιντεοσκόπηση. Είναι μια
αποδοτική βιομηχανία για να εισέλθει κανείς, ωστόσο είναι και η πιο ανταγωνιστική. Οι
υπηρεσίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη γαμήλια φωτογραφία, την φωτογράφιση ακίνητης
περιουσίας και την εναέρια αναμετάδοση.
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Κατασκευές & Επιθεωρήσεις
Οι κατασκευές και οι επιθεωρήσεις αναμένεται να είναι οι τομείς που θα ωφεληθούν
περισσότερο από τη χρήση ΣμηΕΑ στο προσεχές διάστημα. Οι πρόσφατες κυκλοφορίες πιο
επαγγελματικών drone, όπως τα DJI Matrice 200.V2 & Phantom4 RTK, έχουν διευρύνει την
χρήση τους στους συγκεκριμένους τομείς και ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε χώρες
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο τα χρησιμοποιούν ήδη στα εργοτάξιά τους σε καθημερινή βάση.
Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη είναι οτι μπορούν να παρέχουν τρισδιάστατους (3D) χάρτες και
μετρήσεις από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας υπερπτήσης. Άλλες
πρόσθετες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκθέσεις προόδου BIM, μετρήσεις αποθεμάτων και adhoc
εργασίες επιθεώρησης.

Αεροφωτογραφίες προόδου
εργασιών ενός εργοταξίου
χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό
όπως το DroneDeploy.

6

Υποδομές & Έλεγχος Εγκαταστάσεων
Η ικανότητα των ΣμηΕΑ να συλλέγουν δεδομένα υπερυψηλής ανάλυσης από ψηλά έχει φέρει μια
επανάσταση στον τομέα των υποδομών. Τα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για την επιθεώρηση
πολύπλοκων κατασκευών χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης κάποιας σκαλωσιάς ή σχοινιών
πρόσβασης και την αποστολή εργαζομένων επικίνδυνα σημεία. Η ταχύτητα των επιθεωρήσεων έχει
αυξηθεί δραματικά καθιστώντας τα ΣμηΕΑ πολύ πιο αποδοτικά σε σύγκριση με τις παραδοσιακές
μεθόδους.
Οι δυνατότητες στην παροχή υπηρεσιών μέσω ΣμηΕΑ περιλαμβάνουν την επιθεώρηση
πυλώνων τηλεπικοινωνιών, μεταφοράς ενέργειας, τις επιθεωρήσεις κατασκευών, τις
επιθεωρήσεις οροφών και γεφυρών.

Χρήση ΣμηΕΑ εφοδιασμένου με κάμερα
με ισχυρό οπτικό ζουμ για την ασφαλή
επιθεώρηση πυλώνα τηλεπικοινωνιών
από ασφαλή απόσταση άνω των 100
μέτρων.
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Γεωργία
Η χρήση ΣμηΕΑ στη γεωργία αναμένεται να φέρει μια πραγματική επανάσταση στην αγροτική
οικονομία. Η τεχνολογία των προσαρμοσμένων για τη γεωργία εφαρμογών έχει βελτιωθεί ραγδαία,
ενώ αναμένεται επιπρόσθετη επιτάχυνση τους επόμενους 12 μήνες.
Τα αεροσκάφη παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες σχετικά με τις καλλιέργειες, ταχύτερα
και αποτελεσματικότερα από τις παραδοσιακές μεθόδους ανάλυσης. Μετά από μια και μόνο
πτήση, οι καλλιεργητές μπορούν να αξιολογήσουν τους χάρτες NDVI και να εντοπίσουν
συγκεκριμένες περιοχές που απαιτούν τη λήψη μέτρων, όπως εφαρμογές λιπασμάτων &
φυτοφαρμάκων.

Χρήση drone εξοπλισμένου με
πολυφασματική κάμερα και το
λογισμικό DroneDeploy για την
παραγωγή NDVI για την ανάλυση
καλλιεργειών.
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Εξοπλισμός & Εκπαίδευση

Απόκτηση Διπλώματος Πιλότου
Για να μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες, θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθείτε ως επαγγελματίας
πιλότος ΣμηΕΑ & να πάρετε τις σχετικές άδειες από την ΥΠΑ. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο στη
χώρα μας αυτή τη στιγμή.
Η διαδικασία απόκτησης μιας επαγγελματικής άδειας περιλαμβάνει συμμετοχή σε συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα παρακολουθήσετε σε μια διαπιστευμένη σχολή πιλότων
ΣμηΕΑ. Τέτοιες σχολές έχουν ήδη ανοίξει αρκετές στη χώρα μας. Το μάθημα διαρκούν
συνήθως 1 εβδομάδα και περιλαμβάνουν μαθήματα θεωρητικών, ακολουθούμενα από γραπτές
εξετάσεις, δοκιμαστική πτήση και ανασκόπηση εγχειριδίων λειτουργίας.
Γενικά απαιτείται να έχετε βασική κατανόηση των αρχών πτήσεων με αεροπλάνα,
μετεωρολογίας και τουλάχιστον 3 ώρες πτητικής εμπειρίας πριν την πρακτική εξέταση.
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Επιλογή του σωστού drone
Η επιλογή του drone σας θα πρέπει να καθοριστεί από τις απαιτήσεις των δυνητικών πελατών σας.
Το drone σας πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει το τελικό προϊόν που απαιτούν οι πελάτες σας. Για
παράδειγμα, εάν θέλετε να τραβήξετε ένα βίντεο υψηλής ευκρίνειας για ταινίες και την τηλεόραση,
θα χρειαστείτε μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή που μπορεί να πάρει λήψεις σε ελάχιστο 4Κ
ή 5Κ. Για εφαρμογές όπως οι οπτικές επιθεωρήσεις και ο έλεγχος κατασκευών, πρέπει να δοθεί
μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια πτήσης και τη συνολική βιομηχανική κατασκευή του
αεροσκάφους.
Είναι πάντα σημαντικό να προσεγγίζετε την αγορά ενός drone με ανοιχτό ορίζοντα. Μπορεί να
χρειαστεί να πάτε και σε custom λύσεις που να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις σας.

Συμβουλή:
Μην αρκεστείτε σε ένα φτηνό drone εάν αυτό επηρεάζει τα δεδομένα που συλλέγετε.
Εξετάστε το ενδεχόμενο χρηματοδότησης ή ευέλικτων επιλογών μίσθωσης ενός
αεροσκάφους.

Συνεργαστείτε με αξιόπιστο
προμηθευτή εξοπλισμού
Με το πλήθος των επιλογών σε ΣμηΕΑ και των ωφέλιμων φορτίων που διατίθενται στην αγορά,
η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού για την επιχείρησή σας μπορεί να είναι μια απαιτητική
εργασία. Ψάξτε για έναν προμηθευτή εξοπλισμού ο οποίος έχει πείρα στην αγορά των ΣμηΕΑ και
μπορεί να σας παράσχει συμβουλές που βασίζονται στις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.
Εδώ στην ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ συνεργαζόμαστε με τις δυναμικότερες εταιρείες της αγοράς τόσο
σε hardware (DJI, Slantrange, Micasense) όσο και software (DroneDeploy, Solvi) και
μπορούμε να σας προσφέρουμε εξειδικευμένο εξοπλισμό, κατάρτιση και συμβουλευτική
λογισμικού με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
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Λίστα Ελέγχου πριν Επενδύσετε
Απαιτήσεις Δεδομένων
Πως θα χρησιμοποιήσετε το drone σας;
Τι εργασίες θα εκτελείτε;
Τι είδος δεδομένων θέλετε να συλλέγετε;

Χαρακτηριστικά του ΣμηΕΑ
Τι χρόνο πτήσης χρειάζεστε;
Θέλετε το drone σας να είναι αδιάβροχο;
Θέλετε το drone σας να σηκώνει συγκεκριμένο ωφέλιμο φορτίο;

Κεφάλαιο
Τι κεφάλαιο μπορείτε να διαθέσετε για το drone ή το στόλο σας;
Έχετε τρόπο χρηματοδότησης;

Προμηθευτής ΣμηΕΑ
Θα χρειάζεστε συνεχή υποστήριξη;
Μπορούν να σας παρέχουν εγγυήσεις;
Μπορούν να σας προμηθεύσουν ολοκληρωμένη λύση για τη δουλειά σας;
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Συνεχής Κατάρτιση
Είναι σημαντικό να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του
αρχικού κύκλου εκπαίδευσης (απόκτηση διπλώματος).
Η συνεχής επαγγελματική σας κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνετε
ανταγωνιστικός στον κλάδο σας. Βεβαιωθείτε ότι τόσο εσείς όσο και ο οποιοσδήποτε άλλος
πιλότος στην επιχείρησή σας είστε πλήρως εξειδικευμένοι για να παρέχετε το υψηλότερο επίπεδο
εξυπηρέτησης προς τους πελάτες σας. Μείνετε ενήμεροι για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις στο χώρο,
παρακολουθώντας είτε μονοήμερα σεμινάρια, είτε πιο εξειδικευμένα εργαστήρια θερμογραφίας και
3D χαρτογράφησης.

Συμβουλή:
Τα σεμινάρια κατάρτισης και τα εργαστήρια, σας
παρέχουν και ευκαιρίες δικτύωσης!
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Ασφάλιση & Αστική Ευθύνη
Θα χρειαστείτε ασφαλιστική κάλυψη για τις εναέριες επιχειρήσεις σας με συγκεκριμένη
ασφάλιση αστικής ευθύνης για επαγγελματικά αεροσκάφη. Πρόκειται για μια νομική σας
υποχρέωση.
Θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας, εάν έχετε, αν και είναι πολύ
πιθανό ότι τα τυποποιημένα συμβόλαιά τους δεν θα σας καλύψουν για ΣμηΕΑ, καθώς τα
drone είναι μια πολύ νέα τεχνολογία.
Ρωτήστε μας, για να σας συστήσουμε τον κατάλληλο ασφαλιστικό συνεργάτη.
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Χτίζοντας την Επιχείρησή σας

Εξεύρεση Πελατών
Έχετε το drone σας και το δίπλωμά σας, οπότε είναι πλέον καιρός να αρχίσετε να διαφημίζετε την
επιχείρησή σας και να βρείτε τους πρώτους σας πελάτες. Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα πιο δύσκολα
στάδια της δραστηριότητάς σας.
Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές & θα είστε στο σωστό δρόμο!

Δικτύωση
Η δικτύωση είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ως νέα επιχείρηση. Αναλύστε το τρέχον επιχειρηματικό σας δίκτυο και προσπαθήστε να
εντοπίσετε πιθανές ευκαιρίες για να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Για παράδειγμα, μπορεί να
έχετε εργαστεί στον κλάδο των κατασκευών πριν ξεκινήσετε την επιχείρησή σας. Αυτό θα ήταν
ένα θαυμάσιο σημείο εκκίνησης, καθώς μπορεί να έχετε ήδη σημαντικές επαφές σε αυτόν τον
τομέα.
Παρακολουθήστε συγκεκριμένες εκδηλώσεις στο χώρο των ΣμηΕΑ & σεμινάρια, όπου θα
συναντήσετε συναδέλφους πιλότους όπου θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε και για
συνεργασίες.

Γίνετε μέλος σε Online Drone Goups στα social media
Υπάρχει πληθώρα ειδικών ομάδων για drone στο Facebook και το LinkedIn όπου μπορείτε να
συνδεθείτε με άλλους παρόχους υπηρεσιών ΣμηΕΑ. Πολύ συχνά επιχειρηματικές ευκαιρίες
παρουσιάζονται μέσα από αυτές τις ομάδες από πιλότους που δεν μπορούν να εκπληρώσουν
κάποιο έργο λόγω φόρτου εργασίας ή έλλειψης εξειδικευμένου εξοπλισμού.
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Καταχωρηθείτε σε Επαγγελματικούς Οδηγούς
Καταχωρήστε την επιχείρησή σας σε διάφορους επαγγελματικούς οδηγούς (έντυπες εκδόσεις &
on-line). Κατάλογοι όπως το μητρώο της ΠΕΧΜΕΑ (έχουν και ομάδα στο facebook) είναι μια
καλή αρχή για να βρείτε πελάτες. Ζητήστε από τους πελάτες σας να αφήσουν τις θετικές
κριτικές τους στη σελίδα σας στο facebook, με τον καιρό θα δημιουργηθεί έτσι μια δυναμική για
την εταιρεία σας.

Συμβουλή:

Marketing

Εγγραφτείτε σε online drone pilot καταλόγους
για να σας βρίσκουν ευκολότερα!

Διαλέξτε όνομα & Δημιουργήστε λογότυπο
Θα πρέπει να διαλέξτε ένα εμπορικό όνομα και ένα λογότυπο, αν θέλετε να παρουσιάσετε τον εαυτό
σας ως αξιόπιστο επαγγελματία. Επιλέξτε ένα όνομα που να ταιριάζει με τις προσφερόμενες
υπηρεσίες σας. Απλά προσέξτε να μην είναι ήδη κατοχυρωμένο από ανταγωνιστή σας.
Θα πρέπει να αφιερώσετε αρκετό χρόνο για να αναπτύξετε το λογότυπό σας, καθώς αυτή είναι συχνά
η πρώτη οπτική εικόνα που θα έχει από εσάς ο πελάτης σας. Η επιλογή των σωστών χρωμάτων μπορεί
να επισημάνει τα πλεονεκτήματα της επιχείρησής σας και να σας βοηθήσει να προσελκύσετε τους
κατάλληλους πελάτες.
Αξίζει να δώσετε το σχεδιασμό του λογοτύπου σας σε κάποιον επαγγελματία για να διασφαλίσετε ότι
θα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις και οτι θα είναι scalable για τυχόν
διαφημιστικές εκτυπώσεις που ενδέχεται να χρειαστείτε στο μέλλον. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα
επαγγελματικά σχεδιασμένο λογότυπο από μόνο €10 χρησιμοποιώντας μια ανεξάρτητη υπηρεσία όπως
το PeoplePerHour.
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Σχεδιάστε μια Ιστοσελίδα
Ο ιστοσελίδα σας θα είναι συχνά το πρώτο σημείο επαφής που θα έχει ένας πελάτης με την
εταιρεία σας. Θα πρέπει να έχετε μια επαγγελματική ιστοσελίδα η οποία να περιλαμβάνει τις
υπηρεσίες που παρέχετε, το υπόβαθρο σας ως πιλότο και τις σχετικές πιστοποιήσεις που έχετε
αποκτήσει.
Μην νομίζετε ότι οι ιστοσελίδες είναι δαπανηρές στο σχεδιασμό. Υπάρχουν πλέον αρκετές
πλατφόρμες κατασκευής ιστοσελίδων με κόστος από μόλις €9.99 το μήνα που δεν απαιτούν
ιδιαίτερη εμπειρία σχεδίασης.
Όταν δημιουργείτε την ιστοσελίδα, λάβετε υπόψη ότι η χρήση κινητών συσκευών θα αφορά
στην πλειοψηφία των επισκεπτών της & ότι πολλές ευκαιρίες κλείνονται online μέσα από τέτοιες
συσκευές, οπότε είναι πραγματικά σημαντικό να είναι η ιστοσελίδα σας 'responsive' για κινητές
συσκευές.

Ποστάρετε ένα Case Study
Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να παρουσιάσετε τις υπηρεσίες σας από ένα showreel ή μέσα
από ένα case study (περιπτωσιακή μελέτη). Οι πιθανοί πελάτες θα είναι πολύ πιο πρόθυμοι να
συνεργαστούν μαζί σας εάν θα μπορούν να απεικονίσουν με το μυαλό τους το τελικό προϊόν.
Επικοινωνήσετε με τον πρώτο πελάτη σας και ζητήστε του μια μαρτυρία που μπορείτε να
αναπτύξετε σαν ένα σύντομο case study. Τέτοιο περιεχόμενο είναι «αειθαλές» για την
ιστοσελίδα σας το οποίο θα μπορείτε επίσης να το ποστάρετε στα κανάλια κοινωνικής
δικτύωσης και στο έντυπο διαφημιστικό υλικό σας.
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Τιμολόγηση των Υπηρεσιών σας
Η σωστή τιμολόγηση των υπηρεσιών σας είναι μια από τις πλέον απαιτητικές πτυχές της νέας
σας εταιρίας. Είναι σημαντικό να θυμάστε: Οι υπηρεσίες ΣμηΕΑ που προσφέρετε αξίζουν
μόνο αυτό που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι πελάτες για αυτές. Παρ' όλα αυτά,
πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε υπολογίσει ένα ικανό μικτό κέρδος πάνω από τα γενικά έξοδα
σας.
Δεν πρέπει ποτέ να υπάρχει ένα καθορισμένο (fix) ποσό που θα χρεώνετε για τις υπηρεσίες σας.
Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες πτυχές κατά την τιμολόγηση μιας εργολαβίας:
• Απαιτούμενες ώρες - Ακούστε προσεκτικά τι περιμένει από εσάς ο πελάτης. Πόσο χρόνο θα
σας πάρει για να ολοκληρώσετε αυτή την εργασία;
• Κόστη μεταφοράς - Πόσος χρόνος απαιτείται και ποιο το κόστος κίνησης για να μεταβείτε στο
χώρο της εργολαβίας;
• Πρόσθετο Λογισμικό/Εξοπλισμός - Θα πρέπει να αγοράσετε επιπλέον λογισμικό ή εξοπλισμό
για τη συγκεκριμένη δουλειά;
• Χρόνος Επεξεργασίας Δεδομένων - Πόσες ώρες επεξεργασίας απαιτούνται για την
ολοκλήρωση της εργολαβίας;

Προσθέτοντας Αξία στις Υπηρεσίες σας
Είναι ζωτικής σημασίας να αποφύγετε την παγίδα της υποτίμησης των υπηρεσιών σας
προσπαθώντας να εμφανιστείτε ως ο φτηνότερος στην αγορά. Προσπαθήστε να ανταγωνιστείτε
άλλους παρόχους προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, μια καλύτερη υπηρεσία και
τέλος μια καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Παραδείγματα:
• Η δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένου λογισμικού (όπως λογισμικά 3D χαρτογράφησης).
• Να είστε σε θέση να παρέχετε ταχύτερους χρόνους από τους τοπικούς ανταγωνιστές σας.
• Πρόσθετες εξόδους δεδομένων που οι ανταγωνιστές σας δεν μπορούν να παρέχουν λόγω
περιορισμών του εξοπλισμού τους.
• Παροχή ζωντανής ροής δεδομένων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εκ των οποίων κάποια
ενδέχεται να μην βρίσκονται επί τόπου κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.
Αυτά είναι μόνο ένας μικρός αριθμός υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που μπορούν να σας
βοηθήσουν να κερδίσετε εργολαβίες χωρίς να χρειαστεί να υποτιμήσετε τις υπηρεσίες σας.
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& να τις αποτυπώσετε στο site σας και στο διαφημιστικό σας υλικό.

Λίστα Ελέγχου πριν το Ξεκίνημα

Εξοπλισμός & Εκπαίδευση
Αγοράστε το drone σας, τις κάμερες & το λογισμικό σας
Συμπληρώστε τουλάχιστο 3 ώρες πτήσεων με το drone σας
Ασφαλίστε τον εξοπλισμό σας & έναντι τρίτων
Εξασφαλίστε όλες τις νόμιμες άδειες πτήσης & άσκησης επαγγέλματος
Επιμορφωθείτε σε ειδικές εφαρμογές (θερμογραφία, 3D χαρτογράφηση κλπ.)

Εταιρικά
Δημιουργήστε μια εταιρεία (πχ. ΙΚΕ)
Δώστε της ένα πιασάρικο τίτλο - brand!
Επιλέξτε τον τομέα που θα στοχεύσετε
Κάντε έρευνα αγοράς για πιθανούς ανταγωνιστές στην περιοχή σας
Χτίστε την τιμολογιακή σας πολιτική

Προβολή & Διαφήμιση
Σχεδιάστε το λογότυπό σας & τις εταιρικές σας κάρτες
Σχεδιάστε μια Ιστοσελίδα
Προβάλετε τις υπηρεσίες σας & κάποιο case study από πελάτη σας
Γραφτείτε σχετικά σε groups στο Facebook και το LinkedIn
Καταχωρηθείτε σε επαγγελματικούς οδηγούς
Καταχωρηθείτε στο Google Local
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Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 2610 641643
info@prapopoulos.com
www.prapopoulos.com

ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
Αριστοτέλους 123
263 35 Πάτρα

