
O nas

REALL, jako partner wychodzący z pomysłem i posiadający
wiedzę zebraną na podstawie badań podstawowych, koordynuje
cały projekt, upewniając się, że pod koniec okresu jego trwania
platforma wypracowana w projekcie będzie gotowa do
komercjalizacji i osiągnięcia sukcesu na rynku europejskim, a w
przyszłości na rynku globalnym. REALL jest partnerem
komercjalizującym platformę.

Dowiedz się więcej o nas na http://reall-company.com/.

http://reall-company.com/




Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie platformy POSiTIVE, która będzie
ułatwiała starszym ludziom prowadzenie aktywnego, spełnionego
życia, i dzięki swojemu planowi biznesowemu będzie mogła być
utrzymywana i dalej rozwijana.



Opis Projektu

Projekt POSITIVE ma za zadanie pomóc w rozwiązaniu problemu
depresji i samotności starszych ludzi, spowodowanej
niekoniecznie przez izolację społeczną wynikającą z braku
mobilności, ale przez wykluczenie ze społeczeństwa. Według
hierarchii potrzeb Maslowa, w wieku seniora potrzeba
samorealizacji jest kluczowa. Projekt POSITIVE buduje
holistyczną platformę internetową, z częścią pozwalającą na
wymianę wiedzy. Jest ona współtworzona i koordynowana przez
seniorów. Platforma POSITIVE ma pełnić rolę narzędzia i
aktywatora w codziennym życiu.

Polepszona kondycja psychiczna użytkowników będzie wpływała
pozytywnie na kondycję fizyczną użytkowników i zapobiegała
chorobom takim jak demencja - wiele badań wskazuje znaczenie
czynnika społecznego w rozwoju chorób starszego wieku.
Seniorzy będą zachęcani do tworzenia projektów wspierających
gospodarkę. To pozwoli również na zwiększenie ich zadowolenia z
życia i poczucie docenienia. Dzięki platformie i mnogości
oferowanych aktywności rozwijających zainteresowania,
użytkownicy drugorzędni (rodziny, opiekunowie, sąsiedzi) będą
mogli poczuć mniejszy ciężar obowiązku opieki i zwiększoną
komunikację poprzez cyfrowe kanały. Z kolei, użytkownicy
trzeciorzędni (personel medyczny, firmy oferujące usługi dla
starszych ludzi) będą mogli skorzystać z powstania platformy
poprzez uzyskanie możliwości dotarcia do większej ilości
starszych ludzi i zwiększenia skali swojej komunikacji. Platforma



POSiTIVE będzie pierwszym krokiem prowokującym rynek do
tworzenia produktów dopasowanych i spersonalizowanych do
starszych ludzi, skupionych na spełnieniu ich potrzeby satysfakcji
z życia.

Czy jesteś aktywną osobą w wieku 55-75 lat?

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

48 791 881 880



michal@positive-aal.com

www.reall-company.com




