
Тук авторите се срещат
със своята общност 

Panodyssey е единствената социална медия,
посветена на писането, която помага на авторите 
да споделят своите творения с възможно
най-голям брой хора, при това сигурно и етично.

panodyssey.com



Достъп до изобилие от качествени текстове 
В Panodyssey авторите и организациите публикуват от свое име, 
за да гарантират автентичността на своя труд.
Вземаме най-доброто от социалните медии, 
но без реклами, спам или фалшиви новини. 
Всеки ден предлагаме нови творби според 
Вашите интереси  и ниво на любопитство, 
за да разширите своя литературен хоризонт.
Литература, статии, блогове, есета, трибуна: 
Най-после място, където всеки жанр е застъпен.

Споделете своите идеи с целия свят

 

Комуникирайте със своята общност
и включете своята публика

 Свободен достъп до множество текстове 
 Персонализирано изживяване за всеки читател
 Следване на любими автори и достъп до ексклузивно съдържание

 Да споделяте лесно Вашите творби чрез социалните мрежи
 Да следите статистика за Вашите публикации и читатели
 Да получавате заплащане за Вашето съдържание
 (сами определяте цената, която читателите Ви да заплащат)

Можете да разчитате на най-добрите налични 
инструменти и да бъдете сигурни, че Вашите 
произведения ще се видят от възможно 
най-голям брой хора.
Можете да използвате нашите социални и
общностни функции, за да разпространите
своите текстове в интернет и да контактувате
с останалите потребители от общността на 
Panodyssey.
Можете да предложите ново изживяване, за да
задържите вниманието на Вашите читатели и да
увеличите аудиторията си.

Публикуването онлайн никога не е било толкова
лесно и сигурно. Ние защитаваме Вашите права
на интелектуална собственост, за да можете
да се концентрирате върху най-важното:
Вашата творба.
Организирате своя профил и Творческите си стаи, 
пишете на родния си език в нашия текстов 
редактор, настройвате времето за публикации, 
управлявате черновите си и работите съвместно със 
сътрудници.
Има хиляда и една възможности за хиляда и един 
творци.

Персонализирайте своя авторски профил
Работете съвместно с други творци
Участвайте в нашите литературни конкурси



В творческата
икономика революцията
вече е в ход

Запазване на личните
данни и авторските права

.

Директна връзка
между читатели и
писатели
 
 

Разработена в Европа,
достъпна за целия свят
 

Дигиталната революция 
трансформира културния сектор. 
Нови участници се намесват като 
посредници между съдържанието 
на авторите и обществото.

Това наричаме творческа икономика.

Проблемът: Тези структури често 
печелят чрез реклами и личните 
данни на потребителите.
Ние разработихме тази социална 
мрежа, която желаехме да видим 
по-рано в Интернет.
Panodyssey се отличава не само със 
свободата, която предоставя на 
своите потребители, но и с ценности 
като уважение и прозрачност.
Това е първата широкомащабна 
европейска алтернатива, която 
гарантира автентичността на 
публикуваното съдържание и 
едновременно с това уважава труда 
на авторите.

Panodyssey е с 
международно 
покритие и на много 
езици. Данните се 
съхраняват на
европейски сървъри, а 
финансовите транзакции 
са гарантирани и се 
осъществяват от 
европейско
търговско дружество.

Читателите могат да 
възнаградят и
подкрепят авторите без 
да са необходими 
рекламни посредници.
Всеки автор има 
свободата да зададе 
собствени правила за 
заплащане на неговото 
съдържание и да печели 
от своята страст.

Ние не продаваме личните
данни на нашите 
потребители и защитаваме
правата на интелектуална 
собственост на нашите 
автори.



Тепърва ще пишем продължението на нашата Одисея 

КРЕА
като в
КРЕАтивен
 
При представянето на проектната идея пред 
Европейската комисия по време на дебата за 
Директивата за авторско право през 2019г.,  
Panodyssey привлече вниманието на 
комисията и на членове на Европейския 
парламент. 

С подкрепата на Европейската комисия,
Panodyssey създаде уникален и амбициозен
европейски консорциум: Европейски Алианс 
за Творческо Пространство (Creative Room 
European Alliance - CREA).

CREA си постави за цел да създаде нова 
европейска цифрова екосистема в сектора на 
културата, която насърчава създаването на 
съдържание и се бори с дезинформацията. 
Panodyssey бе избрана за платформата, 
върху която ще се изгради тази зараждаща 
се нова екосистема.

CREA е консорциум от партньори, които 
споделят едни и същи ценности. В него 
влизат 9 организации от медийния, 
културния и образователния сектор, с 
цифрово покритие в множество европейски 
държави, CREA цели да изгради общност от 
10 милиона творци и 100 милиона 
потребители в интернет до 2030г.

Бизнес център за подпомагане на МСП
7000 Русе, ул. Г.С.Раковски 4
 082 821472
 info@bscsme.eu   T bscsme.eu

Основателите на CREA са:


