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Restart Greece 

Διήμερο δωρεάν Σεμινάριο για την επανεκκίνηση της 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 

13 & 14 Μαρτίου 2014 | Αίθουσα Ανδρόγεω | Ηράκλειο Κρήτης 

 
Είσαι φοιτητής η νέος που ετοιµάζεσαι να µπεις στην αγορά εργασίας; 
Είσαι άνεργος; 
Είσαι εργαζόµενος που ανησυχεί για το µέλλον; 
Είσαι επιχειρηµατίας και θες να µάθεις πώς θα εξελίξεις την επιχείρησή σου; 
 
Στην Ελλάδα, που επιχειρεί να ξεπεράσει τις διαµορφούµενες συνθήκες, λύσεις εξ ουρανού δεν 
υπάρχουν. Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες για την επανεκκίνηση της επιχειρηµατικότητας µέσα από 
έξυπνες κινήσεις και σωστή ενηµέρωση σε πρακτικά θέµατα.  
 

Restart Greece, 13 & 14 Μαρτίου  στο  Ηράκλειο  Κρήτης .  
 
Το “Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης" - (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ), διοργανώνει διήµερο Σεµινάριο 
προσανατολισµένο στην πληροφόρηση και αντιµετώπιση κρίσιµων, πρακτικών ζητηµάτων του 
επιχειρείν και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. 
Οµιλητές µε σηµαντική τεχνογνωσία και εµπειρία δίνουν πρακτικές συµβουλές για τη 
χρηµατοδότηση, το σωστό στήσιµο µιας επιχείρησης, τους κινδύνους και κυρίως τις ευκαιρίες που 
δίνει η έξυπνη διαχείρισή της. 
 
Στη διηµερίδα θα αναπτυχθούν οι εξής θεµατικές ενότητες: 
 
Πέµπτη 13 Μαρτίου: 

• Στήσιµο επιχείρησης (προεργασία):  
Προετοιµάζοντας την έναρξη: έρευνα αγοράς, profit & loss analysis, monitoring 
ανταγωνισµού, swot analysis, Business Plan κ.α.  
Επίσης: ποια είναι η πιο σωστή και ευέλικτη εταιρική µορφή για τη δική σας Επιχείρηση; 
Πώς απλοποιούµε τη σύνθετη γραφειοκρατία; Τρόποι για να κρατάµε το Budget χαµηλό. 
 

• Τεχνολογία στην υπηρεσία της Επιχείρησης: µία πολύτιµη, οικονοµική βοήθεια 
Ψηφιακή διαχείριση, e-Banking, έξυπνοι τρόποι επικοινωνίας (Teleconference, Shared 
Documents κ.α.), οικονοµική δηµιουργία ιστοσελίδας. 
 

• Management: ∆ιαχείριση και Οργάνωση της Επιχείρησης 
Πώς προσαρµοζόµαστε στην αλλαγή; Ποια η δυσκολία της διαχείρισης της επιτυχίας και 
της ανάπτυξης µίας επιχείρησης; Πώς διαχειριζόµαστε τα προβλήµατα; Πώς επιλέγουµε 
προσωπικό και συνεργάτες (in house, εξωτερικοί συνεργάτες κ.α.). 
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Παρασκευή 14 Μαρτίου 

• Προωθώντας την Επιχείρηση: 
∆οκιµασµένοι και νεοεµφανιζόµενοι τρόποι promotion της επιχείρησης για να σας µάθουν 
περισσότεροι πελάτες. 
 

• Το επόµενο βήµα της Επιχείρησης: 
∆ιαχείριση Ηλικίας άνω των 50 ετών, Μεταβίβαση της επιχείρησης από γενιά σε γενιά, 
Είσοδος Εταίρων, Συγχώνευση, Πέρασµα στην ψηφιακή µορφή της επιχείρησης, ανάπτυξη 
ανεξάρτητης (Spin Off) δραστηριότητας. 
 

• Χρηµατοδότηση: -Υπάρχουν χρήµατα; – ∆εν είναι πολύπλοκο; 
Ενηµερωθείτε και ρωτήστε όσα θα θέλατε για παραδοσιακούς και εναλλακτικούς τρόπους 
χρηµατοδότησης. 
 

 

Επιπλέον, στις εργασίες της διηµερίδας θα συµπεριληφθούν και άλλα κρίσιµα θέµατα σχετικά µε 
τους φορείς υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας, τις κοιτίδες επιχειρηµατικότητας, τη φιλοσοφία 
της start up επιχείρησης.  
 
 

Η συµµετοχή στο σεµινάριο είναι ελεύθερη, µε σειρά προτεραιότητας. 
Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης. 
Κρατήστε εύκολα θέση µέσω του https://www.eventora.com/en/Events/restart-greece 
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