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Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

  

Θ Ε Μ Α : «Εβδομάδα Επιχειρηματικήσ Επιτάχυνςησ του 2ου Πανελληνίου 
Διαγωνιςμοφ Καινοτομίασ και Νεανικήσ Επιχειρηματικότητασ «ideatree» 

 

Το Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάθηςησ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) είναι ςτην ευχάριςτη θζςη 
να ανακοινώςει την ολοκλήρωςη τησ διεξαγωγήσ τησ Εβδομάδασ Επιχειρηματικήσ 
Επιτάχυνςησ, η οποία ςτζφθηκε με μεγάλη επιτυχία ςτο πλαίςιο του 2ου 
Πανελληνίου Διαγωνιςμοφ Καινοτομίασ και Νεανικήσ Επιχειρηματικότητασ με την 
ονομαςία «ideatree».   

Στο ςτάδιο αυτό οι επτά ομάδεσ με την μεγαλφτερη βαθμολογία, οι οποίεσ είχαν 
αναδειχθεί μζςα από την πρώτη φάςη αξιολόγηςησ του διαγωνιςμοφ, ζλαβαν 
μζροσ ςε ζνα ολοκληρωμζνο πρόγραμμα επιχειρηματικοφ επιταχυντή. Το 
πρόγραμμα ζλαβε χώρα ςτο Καρπενήςι Ευρυτανίασ όπου οι ομάδεσ με την 
κατάλληλη υποςτήριξη από ζμπειρουσ επαγγελματίεσ & μζντορεσ κλήθηκαν να 
βελτιώςουν και να εξελίξουν τισ επιχειρηματικζσ του ιδζεσ. 

Το εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδομζνα. Το πρόγραμμα 
περιείχε ςτοχευμζνεσ δραςτηριότητεσ και κατάλληλη καθοδήγηςη από 
καταξιωμζνουσ μζντορεσ, οφτωσ ώςτε οι ομάδεσ να ωριμάςουν τα επιχειρηματικά 
τουσ πλάνα και τα υπό ανάπτυξη προϊόντα και υπηρεςίεσ τουσ. 

Μεταξφ των μεντόρων ήταν ο Δρ. Γρηγόρησ Γιοβανώφ καθηγητήσ καινοτομίασ και 
επιχειρηματικότητασ ςτο τεχνολογικό ινςτιτοφτο ΑΙΤ, ο κ.Francesco Benincasa 
investment manager ςτο PJ Tech Catalyst venture capital fund, ο κ. Ζήςησ Μπζλλασ 
ςυνιδρυτήσ και εμπορικόσ διευθυντήσ τησ εταιρείασ Pollfish και ο κ. Ιωάννησ Δήμου 
διευθφνων εταίροσ τησ εταιρείασ Blue Note Consulting. 

Επτά ομάδεσ, τριάντα νζοι επιχειρηματίεσ, μζςα ςε μία εβδομάδα, εργάςτηκαν, 
ζμαθαν, δικτυώθηκαν, βελτίωςαν τισ επιχειρηματικζσ τουσ ιδζεσ και ετοιμάςτηκαν 
για τον μεγάλο τελικό που θα αναδείξει και τουσ νικητζσ του διαγωνιςμοφ 
“ideatree”.  

http://www.inedivim.gr/
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Τα ζπαθλα του διαγωνιςμοφ “ideatree” είναι: 

• Χρηματικά ζπαθλα ςυνολικήσ αξίασ 25.000€ 

• Φιλοξενία και mentoring ςτουσ κορυφαίουσ ςυνεργατικοφσ χώρουσ που 
λειτουργοφν ςτη χώρα μασ: Orange Grove , Found.ation, Impact Hub, The 
Cube Athens, Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήςεων Αθήνασ (ΘΕΑ) 

• Πζντε (5) υποτροφίεσ ςτα εξ’ αποςτάςεωσ προγράμματα επιμόρφωςησ του 
ΚΕΚ του Εθνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών 

• Μία (1) υποτροφία για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών ςπουδών του Athens 
Tech College: Master of Science in the Management of Business Innovation 
and Technology (MBIT) και  

• Δφο (2) υποτροφίεσ φοίτηςησ για το πρόγραμμα ςπουδών Diploma in Digital 
Marketing του Business College of Athens (BCA).  

O Δήμοσ Καρπενηςίου, καθώσ και η Περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ υπήρξαν θερμοί 
υποςτηρικτζσ του επιχειρηματικοφ επιταχυντή “ideatree”. 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το “ideatree” ςτην ιςτοςελίδα του διαγωνιςμοφ 
www.ideatree.gr 

 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάθηςησ 
www.ideatree.gr  
Τηλ: 210 2529845  
Email: info@ideatree.gr 
 

 Ideatreegr 
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