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Δελτίο Τφπου 

  
 

RESTART GREECE | ΘΡΑΚΗ 
Διήμερο Δωρεάν Σεμινάριο 

για την Επανεκκίνηςη τησ Επιχειρηματικότητασ ςτην Ελλάδα 

27 & 28 Νοεμβρίου 2014 | Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολησ | Θράκη 

 
Είσαι υοιτητήρ η νέορ πος ετοιμάζεσαι να μπειρ στην αγοπά επγασίαρ; | Είσαι άνεπγορ; 

Είσαι επγαζόμενορ πος ανησςσεί για το μέλλον; 

Είσαι επισειπηματίαρ και θερ να μάθειρ πώρ θα εξελίξειρ την επισείπησή σος; 

 

Σηελ Διιάδα, πνπ επηρεηξεί λα μεπεξάζεη ηηο δηακνξθνύκελεο ζπλζήθεο, ιύζεηο εμ νπξαλνύ δελ 

ππάξρνπλ. Ωζηόζν, ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζα από 

έμππλεο θηλήζεηο θαη ζσζηή ελεκέξσζε ζε πξαθηηθά ζέκαηα.  

 

Restart Greece,  Πέμπηη 27 & Παπαζκεςή 28 Νοεμβπίος  

ζηην Αλεξανδπούπολη .  
 

Τν “Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο" - (ΙΝΔΓΙΒΙΜ), δηνξγαλώλεη δηήκεξν Σεκηλάξην 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πιεξνθόξεζε θαη αληηκεηώπηζε θξίζηκσλ, πξαθηηθώλ δεηεκάησλ ηνπ 

επηρεηξείλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Οκηιεηέο κε ζεκαληηθή ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία δίλνπλ πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε, ην ζσζηό ζηήζηκν κηαο επηρείξεζεο, ηνπο θηλδύλνπο θαη θπξίσο ηηο επθαηξίεο πνπ 

δίλεη ε έμππλε δηαρείξηζή ηεο.  

 

Σηε δηεκεξίδα ζα αλαπηπρζνύλ νη εμήο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

 

Πέμπηη 27 Νοεμβπίος: 

 10:00 – 12:30 | Σηήζιμο Δπισείπηζηρ (πποεπγαζία):  

Πξνεηνηκάδνληαο ηελ έλαξμε: έξεπλα αγνξάο, profit & loss analysis, monitoring 

αληαγσληζκνύ, swot analysis, Business Plan θ.α.  

Δπίζεο: πνηα είλαη ε πην ζσζηή θαη επέιηθηε εηαηξηθή κνξθή γηα ηε δηθή ζαο Δπηρείξεζε; 

Πώο απινπνηνύκε ηε ζύλζεηε γξαθεηνθξαηία; Τξόπνη γηα λα θξαηάκε ην Budget ρακειό. 

 

 13:00 – 15:30 | Γιασείπιζη και Οπγάνωζη ηηρ Δπισείπηζηρ 

Το Management της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας 

Πώο πξνζαξκνδόκαζηε ζηελ αιιαγή; Πώο δηαρεηξηδόκαζηε ηα πξνβιήκαηα; Πώο 

επηιέγνπκε πξνζσπηθό θαη ζπλεξγάηεο (in house, εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θ.α.); Πνηα ε 

δπζθνιία ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηηπρίαο θαη ηεο αλάπηπμεο κίαο επηρείξεζεο; Πώο 

αμηνπνηνύκε ηελ Τερλνινγία γηα ηε κείσζε θόζηνπο θαη ηελ αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο; 

 

 16:00 – 19:00 | Ανάπηςξη Δπισειπημαηικών Ιδεών από ηη Θεωπία ζηην Ππάξη: 

“Hands on" Activity: Τρίωρο Πρακτικό Σεμινάριο 
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Παπαζκεςή 28 Νοεμβπίος: 

 10:00 – 12:30 | Χπημαηοδόηηζη 
Υπάξρνπλ ρξήκαηα; Γελ είλαη πνιύπινθν; 

Δλεκεξσζείηε θαη ξσηήζηε όζα ζα ζέιαηε γηα παξαδνζηαθνύο θαη ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο 

ρξεκαηνδόηεζεο όπσο, Δζληθνύο Πόξνπο, Δ.Σ.Π.Α., Γάλεηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

Crowdfunding, Leasing θ.α. 

 

 13:00 – 15:30 | Τν Δπόμενο Βήμα ηηρ Δπισείπηζηρ 

Γηαρείξηζε Ηιηθίαο άλσ ησλ 50 εηώλ, Μεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο από γεληά ζε γεληά, 

Δίζνδνο Δηαίξσλ, Σπγρώλεπζε, Πέξαζκα ζηελ ςεθηαθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο, αλάπηπμε 

αλεμάξηεηεο (Spin Off) δξαζηεξηόηεηαο. 

 

 16:00 – 18:30 | Πποωθώνηαρ ηην Δπισείπηζη 
Γνθηκαζκέλνη θαη λενεκθαληδόκελνη ηξόπνη promotion ηεο επηρείξεζεο γηα λα ζαο κάζνπλ 

πεξηζζόηεξνη πειάηεο. 

 
 

Η ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην είλαη ειεύζεξε, κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 

 

Θα σοπηγηθεί βεβαίωζη παπακολούθηζηρ από ηο Ίδπςμα Νεολαίαρ και Για Βίος Μάθηζηρ. 

 

Κξαηήζηε εύθνια ζέζε κέζσ ηνπ https://www.eventora.com/en/Events/restart-greece-thrace 

 

“Restart Greece” 27 & 28 Ννεκβξίνπ 2014 | Γεκνηηθό Θέαηξν Αιεμαλδξνύπνιεο | Θξάθε 

 

Η εθδήισζε ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ δήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο 

 

Τα ΚΤΕΛ Νομού Έβρου θα υποςτηρίξουν την εκδήλωςη ωσ "Χορηγόσ Μεταφοράσ” παρζχοντασ δωρεάν μετακίνηςη ςε 

όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ με την επίδειξη τησ εγγραφήσ τουσ μζςω του eventrora 

https://www.eventora.com/en/Events/restart-greece-thrace  

 
 

Fa cebook.com/resta rtgreececonf erence  
 

w w w.resta rt- greece.gr  
Spot |  http://youtu.be/X5-XeOx3xnU 
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