StartupNow Forum – Κάιεσκα Δπηρεηξεκατηθήο Απνστνιήο
Μηα ζπνπδαία πξωηνβνπιία ζηνλ ρώξν ηεο Καηλνηνκίαο θαη ηεο
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ιακβάλεη ρώξα ζηελ Διεπζίλα ζηηο 23 θαη 24 Ννεκβξίνπ
2018. Ο ιόγνο γηα ην StartupNow Forum, κηα πνιπεπίπεδε δηνξγάλωζε
αθηεξωκέλε ζην νηθνζύζηεκα ηεο λενθπνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ
ππόζρεηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα κεγάιν δίθηπν αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε
startups, λένπο επηρεηξεκαηίεο, επελδπηέο, ζηειέρε θαζηεξωκέλωλ εηαηξηώλ
θαη κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ πνπ αλαδεηνύλ λέεο επθαηξίεο ζην
νηθνζύζηεκα θαηλνηνκίαο.
Η ζεωξία σπλαλτά τελ πξάμε
ηελ δηάξθεηα ηνπ δηεκέξνπ ζα ιάβνπλ ρώξα παξάιιεια events κεηαμύ ηωλ
νπνίωλ:
1. 85 νκηιετέο θαη Πάλει Σπδετήσεωλ απνηεινύκελα από
εθπξνζώπνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ, ηνπ πνιηηηθνύ πξνζθήληνπ,
επελδπηέο θαη λένπο επηρεηξεκαηίεο
2. Έθζεζε Startups, Venture Capitals θαη Δπηρεηξήζεωλ γηα όινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο πνπ ζέινπλ λα εθζέζνπλ ηελ εηαηξία ηνπο
3. 1:1 business meetings κέζω εηδηθά δηακνξθωκέλεο matchmaking
πιαηθόξκαο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ δηνξγάλωζε θαη ζα παξέρεη ηελ
δπλαηόηεηα ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο λα θαλνλίζνπλ απεξηόξηζηεο
ζπλαληήζεηο κε ηνπο ινηπνύο ζπκκεηέρνληεο (επελδπηέο, startuppers,
εηαηξηθά ζηειέρε)
4. Βξάβεπσε ηωλ θαιύηεξωλ ειιεληθώλ θαηλνηόκωλ ηδεώλ κεηά από
pitching δηαγωληζκό
5. Πξόσβασε σε πιατυόξκα αμηνιόγεσεο θαη θαηαγξαθήο όιωλ ηωλ
λέωλ θαηλνηόκωλ ηδεώλ κέζω ηνπ εξγαιείνπ startupnowgate.gr

Δπηρεηξεκατηθή Απνστνιή
τνπ Γήκνπ Μεγαξέωλ
Ο Γήκνο Μεγαξέωλ - δηα ηωλ Σνπηθώλ πκβνπιίωλ ηωλ Γεκνηηθώλ
Κνηλoηήηωλ Μεγάξωλ θαη Νέαο Πεξάκνπ θαη ηεο ΓΗ.ΚΔ.ΓΗ.ΜΔ. ζέινληαο λα
ππνζηεξίμεη ελεξγά ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη όινπο ηνπο
πνιίηεο, πνπ έρνπλ κία θαηλνηόκα ηδέα θαη ζέινπλ λα ηελ αλαπηύμνπλ
δεκηνπξγεί κία επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή έωο 20 αηόκωλ γηα λα ζπκκεηάζρεη
ζην StartupNow Forum.
Σεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ζα εγεζεί ν Γήκαξρνο Μεγαξέωλ θ.
Γξεγόξεο ηακνύιεο ζπλνδεπόκελνο από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΓΗ.ΚΔ.ΓΗ.ΜΔ. θ.
πύξν Κνξώζε, ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Μεγάξωλ θ. Ηιία
Μνπζηαίξα, ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο Πεξάκνπ θ.
Γεκνζζέλε Ληώηα θαη ζα απνηειείηαη από επηρεηξεκαηίεο ή πνιίηεο ηνπ
Γήκνπ Μεγαξέωλ, νη νπνίνη αλαδεηνύλ έλα από ηα παξαθάηω:
1. Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο ή ζπκθωλίεο κε ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξίεο
ηεο Διιάδαο. Θα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα θαλνλίζνπλ πξνζωπηθέο
ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε από 30 κεγάιεο εηαηξίεο. Βαζηθνί ρνξεγνί ηνπ
StartupNow Forum είλαη νη εηαηξίεο Διιεληθά Πεηξέιαηα, Eurobank,
Παπαζηξάηνο θαη ΣΙΣΑΝ.
2. πλεξγαζίεο κε ηνπο κεγαιύηεξνπο νξγαληζκνύο ηεο Διιάδαο όπωο ην
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ην Δζληθό Κέληξν Σεθκεξίωζεο, ην
Βηνηερληθό θαη Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην θιπ.

3. Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο ή ζπκθωλίεο κε ηηο θαιύηεξεο θαηλνηόκεο
ηερλνινγηθέο εηαηξίεο - startups ηνπ ειιεληθνύ νηθνζπζηήκαηνο. Θα
ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 80 λενθπείο επηρεηξήζεηο από Διιάδα,
Αγγιία θαη Ιζπαλία.
4. Δύξεζε λένπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο,
θαηλνηνκίαο θαη πιεξνθνξηθήο.

5. Γωξεάλ Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξωζε ηωλ κέζω εηδηθά δηακνξθωκέλωλ
worksop θαη νκηιηώλ.
6. ύλδεζε ηωλ πνιηηώλ γηα λα θαηαιάβνπλ ηη είλαη νη έμππλεο πόιεηο
κέζα από ηελ ζπλνκηιία ηνπο κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ αλαπηύζζνπλ
απηέο ηηο εθαξκνγέο.
7. Γωξεάλ Γεκνζηόηεηα θαη πξνβνιή κέζα από ηελ ζπκκεηνρήο ηνπο.
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