
 

 

 

 

 
Ηράκλειο, 4 Δεκεμβρίου 2018 

 
Ennovation και Young Entrepreneurs Programme  

στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης  
 

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00 μ.μ. το Athens Center for Entrepreneurship 
Innovation (ACEin)  και ο εκπαιδευτικός οργανισμός Reload Greece με έδρα το Λονδίνο σε 
συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και το 
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση 
(workshop), στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του 
Πανεπιστημιακού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Ennovation και του 
προγράμματος επιτάχυνσης Young Entrepreneurs Programme (RG YEP). 
 
Το workshop στοχεύει να βοηθήσει τελειόφοιτους πανεπιστημίων, φοιτητές μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών σπουδών, ερευνητές αλλά και νέους επαγγελματίες, να αναπτύξουν 
επιχειρηματικές ιδέες με διεθνή προσανατολισμό. 
 
Οι συμμετέχοντες που θα παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα θα έχουν την ευκαιρία, 
κατόπιν αξιολόγησης, να λάβουν μέρος στην τελική φάση του διαγωνισμού Ennovation καθώς 
και να προκριθούν στη 2η φάση (ACCELERATE) του RG YEP. Στη φάση αυτή, 
συναγωνιζόμενοι με ομάδες κορυφαίων πανεπιστημίων της Αγγλίας, της Γερμανίας, της 
Ολλανδίας και των ΗΠΑ, θα έχουν 7 εβδομάδες 1-to-1 καθοδήγηση από διαπιστευμένους 
μέντορες του δικτύου του Reload Greece και εξιδεικευμένα masterclasses σε Δημιουργία 
Πρωτοτύπου, Δημιουργία Πατέντας, Growth Hacking, Οικονομικά για startups και Pitching. O 
τελικός του RG YEP θα διεξαχθεί στις 30/03/2019 στο Λονδίνο. 
  
Έμφαση σε υπηρεσίες και προϊόντα από τους κλάδους: πληροφορική και επικοινωνίες, 
αγροδιατροφή, τουρισμός, πράσινη οικονομία. 
 
Το πρόγραμμα του workshop είναι το ακόλουθο: 
18:00 - 18:05: Έναρξη και καλωσόρισμα στο πρόγραμμα 
18:05 - 18:15: Παρουσίαση προγραμμάτων Ennovation και RG YEP  
18:15 - 18:30: Ομιλία από τον επιχειρηματία Θέμη Κουτσούρα, COO Openichnos  
18:30 - 19:00: ‘Time to shine’ – Παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών στο κοινό 
19:00 - 20.00: 1-to-1 συναντήσεις με μέντορες, χρήση μεθοδολογίας Reload Greece 
20:00 - 20.15: Παρουσίαση βελτιωμένων επιχειρηματικών ιδεών μετά το mentoring  
20:15 - 20:30: Επισκόπηση και κλείσιμο 
 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/events/170453083909365/ 
Εγγραφή για συμμετοχή: https://www.eventora.com/en/Events/ignite-reload-developing-your--1  
 
Επιστημονικός υπεύθυνος 
Κωνσταντίνος Μανασάκης, Οικονομολόγος (MBA, PhD), Επίκουρος Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

https://ennovation.gr/
https://www.reloadgreece.com/rgyep/
https://youtu.be/waEsWmo509U
https://openichnos.com/
https://www.facebook.com/events/170453083909365/
https://www.eventora.com/en/Events/ignite-reload-developing-your--1

	Ηράκλειο, 4 Δεκεμβρίου 2018
	Ennovation και Young Entrepreneurs Programme 
	στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
	Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00 μ.μ. το Athens Center for Entrepreneurship Innovation (ACEin)  και ο εκπαιδευτικός οργανισμός Reload Greece με έδρα το Λονδίνο σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση (workshop), στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του Πανεπιστημιακού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Ennovation και του προγράμματος επιτάχυνσης Young Entrepreneurs Programme (RG YEP).
	Το workshop στοχεύει να βοηθήσει τελειόφοιτους πανεπιστημίων, φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ερευνητές αλλά και νέους επαγγελματίες, να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες με διεθνή προσανατολισμό.
	Οι συμμετέχοντες που θα παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα θα έχουν την ευκαιρία, κατόπιν αξιολόγησης, να λάβουν μέρος στην τελική φάση του διαγωνισμού Ennovation καθώς και να προκριθούν στη 2η φάση (ACCELERATE) του RG YEP. Στη φάση αυτή, συναγωνιζόμενοι με ομάδες κορυφαίων πανεπιστημίων της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και των ΗΠΑ, θα έχουν 7 εβδομάδες 1-to-1 καθοδήγηση από διαπιστευμένους μέντορες του δικτύου του Reload Greece και εξιδεικευμένα masterclasses σε Δημιουργία Πρωτοτύπου, Δημιουργία Πατέντας, Growth Hacking, Οικονομικά για startups και Pitching. O τελικός του RG YEP θα διεξαχθεί στις 30/03/2019 στο Λονδίνο.
	Έμφαση σε υπηρεσίες και προϊόντα από τους κλάδους: πληροφορική και επικοινωνίες, αγροδιατροφή, τουρισμός, πράσινη οικονομία.
	Το πρόγραμμα του workshop είναι το ακόλουθο:
	18:00 - 18:05: Έναρξη και καλωσόρισμα στο πρόγραμμα
	18:05 - 18:15: Παρουσίαση προγραμμάτων Ennovation και RG YEP 
	18:15 - 18:30: Ομιλία από τον επιχειρηματία Θέμη Κουτσούρα, COO Openichnos 
	18:30 - 19:00: ‘Time to shine’ – Παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών στο κοινό
	19:00 - 20.00: 1-to-1 συναντήσεις με μέντορες, χρήση μεθοδολογίας Reload Greece
	20:00 - 20.15: Παρουσίαση βελτιωμένων επιχειρηματικών ιδεών μετά το mentoring 
	20:15 - 20:30: Επισκόπηση και κλείσιμο
	Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/events/170453083909365/
	Εγγραφή για συμμετοχή: https://www.eventora.com/en/Events/ignite-reload-developing-your--1 
	Επιστημονικός υπεύθυνος
	Κωνσταντίνος Μανασάκης, Οικονομολόγος (MBA, PhD), Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
	Word Bookmarks
	fob9te


