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ΑΦΕΣΗΡΙΑ - ΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Ζλλειψθ επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων ςτουσ νζουσ απόφοιτουσ, ερευνθτζσ 
και επιςτιμονεσ 
• Τα πανεπιςτιμια φροντίηουν για τθν τεχνικι κατάρτιςθ των αποφοίτων 

τουσ αλλά δεν προετοιμάηουν απόφοιτουσ που κα διακρίνονται από 
υψθλζσ επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ  

Αδυναμία εμπορευματοποίθςθσ των αποτελεςμάτων ζρευνασ και των 
τεχνικϊν εφευρζςεων 
• Υπάρχει υψθλό επίπεδο ερευνθτϊν ςτθν Ελλάδα - με κριτιριο τον αρικμό 

δθμοςιεφςεων και των Ελλθνικϊν ςυμμετοχϊν ςε χρθματοδοτοφμενα 
ερευνθτικά ζργα από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

• Διακρίνονται χαμθλζσ επιδόςεισ ςτθν διάχυςθ των αποτελεςμάτων ςτθν 
αγορά και ςτθν, ςε τελικι ανάλυςθ, εμπορικι αξιοποίθςι τουσ 



ΑΞΟΝΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

υμμετζχοντεσ: 
Επιςτθμονικό & 
Ερευνθτικό 
Δυναμικό 

υνεργάτεσ: 
ΜοΚΕ 
Πανεπιςτθμίων 
& Επιχειριςεισ  

Τπθρεςίεσ: 
Coaching, 
Mentoring, 
Επιμόρφωςθ & 
Συμβουλευτικι 
Υποςτιριξθ 



Χϊροσ Φιλοξενίασ 
Mentoring 
υμβουλευτικι Τποςτιριξθ 
Επιμόρφωςθ 

ΠΑΡΟΧΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ 



ΔΟΜΗ ΣΗΡΙΞΗ  

ΝΕΟΙ  
ΕΠΙΣΗΜΟΝΕ 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΕ 

ΧΩΡΟ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ»           
Βιβλιοκικθ  
Αγ. Παραςκευι, Ακινα  

 Κτίριο Καπνοφ 
 Ανκ. Γαηι 164,  3οσ όροφοσ,  
 Βόλοσ 



ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

τόχοσ: να λειτουργιςουν οι χϊροι φιλοξενίασ ωσ κοιτίδεσ 

επιχειρθματικότθτασ νζων, προάγοντασ τθ ςυνεργαςία και τθ ςυλλογικότθτα 

τθσ γνϊςθσ  

Στουσ χϊρουσ φιλοξενίασ προςφζρονται:  

• Χϊροι γραφείων με βαςικζσ διευκολφνςεισ 

• Εξειδικευμζνθ επιχειρθματικι πλθροφόρθςθ                                           

(βάςθ δεδομζνων ORBIS – Bureau van Dijk) 

• Δικτυϊςεισ (networking) και ανοικτζσ ςυηθτιςεισ 

• Coaching των επιχειρθματικϊν ομάδων 

 

 



ΔΟΜΗ ΣΗΡΙΞΗ  

ΝΕΟΙ  
ΕΠΙΣΗΜΟΝΕ 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΕ 

ΜΕΝΣΟΡΕ 
ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

ΧΩΡΟ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 



ΤΠΗΡΕΙΕ MENTORING 

Στότος: να αποηελέζοςν ηο ζςνδεηικό κπίκο ηος 

ςποτήθιος  επισειπημαηία με ηην αγοπά 

Τι προσυέροσν: 

• Καθοδήγηση ζε κζματα πος αθοπούν ζηπαηηγικέρ 

καηεςθύνζειρ & επισειπημαηικό ζσεδιαζμό 

• Δικτύωση με επισειπήζειρ και θοπείρ ηος κλάδος 

• Ενδσνάμωση ηηρ πποζυπικήρ 

αποηελεζμαηικόηηηαρ – ςποζηήπιξη  ζε 

διαππαγμαηεύζειρ, επικοινυνία με ηπίηοςρ, κλείζιμο 

ζςμθυνιών 

Μζντορεσ – τελζχθ επιχειριςεων αναγνωριςμζνου κφρουσ                

                και επαγγελματικισ προςφοράσ  



ΔΟΜΗ ΣΗΡΙΞΗ  

ΜΕΝΣΟΡΕ 
ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

ΝΕΟΙ  
ΕΠΙΣΗΜΟΝΕ 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΕ 

ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
PLANET A.E. – SPEED A.E. 

ΧΩΡΟ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 



ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

τόχοσ: να διακζτουν οι υποψιφιοι επιχειρθματίεσ ζνα τεκμθριωμζνο και καλά 

μελετθμζνο επιχειρθματικό πλάνο πριν τθν ίδρυςθ τθσ επιχείρθςθσ 

Παρζχονται εξατομικευμζνεσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ:  

• Υποςτιριξθ ςτον Επιχειρθματικό χεδιαςμό 

• Ζρευνα Αγοράσ – Εκτίμθςθ Ανταγωνιςμοφ 

• Ανάπτυξθ Προϊόντοσ – Τοποκζτθςθ ςε Αγορζσ 

• Διαμόρφωςθ Πολιτικισ Marketing & Προϊκθςθσ Πωλιςεων 

• Διαμόρφωςθ Σιμολογιακισ Πολιτικισ  

• Αναηιτθςθ Επενδυτικισ τιριξθσ 

• κλπ 



ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 

τόχοσ: να αποκτιςουν οι υποψιφιοι 

επιχειρθματίεσ τα απαραίτθτα εφόδια γνϊςεων 

για τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ και 

λειτουργία τθσ επιχείρθςισ τουσ: 

 Εκκίνθςθ (Starting): από το μεταςχθματιςμό 

τθσ ιδζασ ςε επιχειρθματικό μοντζλο μζχρι 

και τθν εκκίνθςθ τθσ επιχείρθςθσ 

 Ανάπτυξθ (Growing): ανάπτυξθ των 

πωλιςεων, των αγορϊν, τθσ ομάδασ, τθσ 

ςτρατθγικισ, κλπ 

Η επιμόρφωςθ κα υποςτθριχκεί από τθ 

διαδικτυακι πλατφόρμα εκπαίδευςθσ που ζχει 

αναπτφξει θ Google για λογαριαςμό  του ΣΕΒ 



Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σε φοιτθτζσ που ολοκλθρϊνουν τθ διπλωματικι τουσ 
εργαςία, 

Σε τελειόφοιτουσ, πτυχιοφχουσ και μεταπτυχιακοφσ 
φοιτθτζσ 

Σε υποψιφιουσ διδάκτορεσ, ςυνεργάτεσ εργαςτθρίων και 
μζλθ ΔΕΠ 

Σε κάκε επιςτιμονα που ενδιαφζρεται να 
μετατρζψει: 

μια ερευνθτικι ιδζα ι τεχνικι ανακάλυψθ  

ς’ ζνα επιτυχθμζνο εμπορικό προϊόν ι υπθρεςία και  

κατ’ επζκταςθ ςε μια εξωςτρεφι και οικονομικά 
βιϊςιμθ επιχείρθςθ 



ΟΡΑΜΑ ΕΒ 

με τθν εδραίωςθ ενόσ μόνιμου και αξιόπιςτου μθχανιςμοφ 
ενίςχυςθσ, υποςτιριξθσ και διαρκοφσ εξζλιξθσ των 
υποψιφιων επιχειρθματιϊν 

Η ανάδειξθ μιασ νζασ γενιάσ καινοτόμων 
επιχειρθματιϊν με προοπτικι και μζλλον 

Νζα Γενιά Καινοτόμων Επιχειρθματιϊν 

τουσ κεωροφν πρωταγωνιςτζσ τθσ αναςυγκρότθςθσ τθσ 
χϊρασ 

Οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ και τα ςτελζχθ τουσ ςτθρίηουν τθ  



1οσ ΚΤΚΛΟ: 

Ακινα - 17 Eπιχειρθματικζσ Oμάδεσ 

Βόλοσ  - 15 Eπιχειρθματικζσ Oμάδεσ 

Η ΑΠΗΧΗΗ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΧΡΙ 
ΗΜΕΡΑ 



ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑ 

0 2 4 6 8 10 12 14

Κατάςτρωςθ Επ. χεδίου 
Ζρευνα Αγοράσ 

Ανάπτυξθ Προϊόντοσ 
Αξιολόγθςθ Επ. χεδίου 

Νομικι Τποςτιριξθ 
Δικτφωςθ 

Διερεφνθςθ τρόπων χρθματοδότθςθσ 
τρατθγικζσ Προϊκθςθσ και Διάκεςθσ 

Χϊροσ Εγκατάςταςθσ 
Κοςτολόγθςθ 

Φορολογικι Τποςτιριξθ 

Επιχειρθματικζσ ιδζεσ ανά τεχνολογικι περιοχι 

Προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 



http://sev4enterprise.org.gr/epixeirimatikotita 

ΤΗΛ: 211.500.61.34 - 210.650.32.87  


