Δελτίο Τφπου
Εκδιλωςθ του ΙΝΕΔΕΒΙΜ για το IdeaTree ςτθν ζναρξθ τθσ Παγκόςμιασ
Εβδομάδασ Επιχειρθματικότθτασ (Disrupt 2014)

Ακινα 18 Νοεμβρίου
Με μεγάλθ επιτυχία ολοκλθρώκθκε θ ςυμμετοχι του Ιδρφματοσ
Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ ςτθν ζναρξθ τθσ Παγκόςμιασ
Εβδομάδασ Επιχειρθματικότθτασ (Disrupt 2014), που για πρώτθ φορά
οργανώκθκε ςτθν Ακινα και ςυγκεκριμζνα ςτο Μζγαρο Μουςικισ (1516/11)
Το Ίδρυμα είχε τθν ευκαιρία να παρουςιάςει ςυνολικά τθν
πρωτοβουλία που ζχει λάβει μζςα από τον Διαγωνιςμό Idea Tree, για
τθν ανάδειξθ, ςτιριξθ και προβολι τθσ νζασ και νεανικισ
επιχειρθματικότθτασ.
Στο ςυγκεκριμζνο workshop ςυμμετείχαν ο Πρόεδροσ του Ιδρφματοσ κ.
Φίλλιποσ Λζντηασ, ο ςφμβουλοσ επιχειριςεων και ςυνεργάτθσ τθσ
Μονάδασ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ του ΕΜΠ και μζλοσ τθσ
κριτικισ επιτροπισ του Idea Tree κ. Αντώνθσ Λιβιεράτοσ, κακώσ και δυο
εκ των νικθτών του διαγωνιςμοφ Idea Tree που εκπροςωπικθκαν από
τον κ. Παναγιώτθ Καρακίτςιο (GeomIso) και τον κ. Σάκθ
Τριανταφυλλάκθ (Speakerzen). Τθ ςυηιτθςθ ςυντόνιςε ο
δθμοςιογράφοσ Θάνοσ Τριανταφφλλου
Μεταξφ άλλων ο κ. Λζντηασ τόνιςε:
«Ο διαγωνιςμόσ idea Tree αποτελεί τθ δθμόςια αναγνώριςθ από τθν
Πολιτεία και τουσ Φορείσ τθσ ξεχωριςτισ ςθμαςίασ που ζχει θ νζα και θ
νεανικι επιχειρθματικότθτα. Σκοπόσ του Ιδρφματοσ είναι ςυνεχίηει να
ςτθρίηει τισ προςπάκειεσ αυτζσ, κάτι που αποτυπώνεται και ςτθ
ςθμερινι παρουςία δυο εκ των νικθτών του διαγωνιςμοφ.»

Ο κ. Λιβιεράτοσ υπογράμμιςε:
«Μονο με τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ ςαν του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κα γεφυρωκεί το
μεγάλο χάςμα τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ με τθν εκπαίδευςθ και
τθν αγορά. Η γεφφρωςθ αυτοφ του χάςματοσ κα ζχει ωσ ουςιαςτικό
αποτζλεςμα τθν δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ»
Ο κ. Καρακίτςιοσ ςθμείωςε:
«Το ζπακλο αλλά και οι προοπτικζσ που άνοιξαν με τθ νίκθ μασ ςτο Idea
Tree βοικθςαν ώςτε μζλθ τθσ ομάδασ μασ να μθ φφγουν ςτο εξωτερικό.
Και αυτι είναι θ βαςικι ςυμβολι του Ιδρφματοσ. Οι νζοι επιςτιμονεσ να
μθν φεφγουν εκτόσ Ελλάδοσ.»
Τζλοσ ο κ. Τριανταφυλλάκθσ είπε:
«Πρζπει οι νζοι να ριςκάρουν. Μόνο ζτςι κα πετφχουν. Θα αποτφχουν
αλλά και κα πετφχουν. Το μινυμα που κζλω να δώςω ςε όλεσ και ςε
όλουσ είναι να μθ φοβοφνται και να παίρνουν ρίςκο.»
Στο Disrupt ςυμμετζχουν ςυνολικά 150-200 start up από 30 και πλζον
χώρεσ με τθ ςυμμετοχι του Jonathan Ortmans, προζδρου τθσ
Παγκόςμιασ Εβδομάδασ. Επιχειρθματικότθτασ.

