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ΤΥΠΟΥ

Τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών
ιδεών από το ΤΕΕ
Περισσότερες από 30 επιχειρηματικές προτάσεις έχουν υποβληθεί προς παρουσίαση στο
“Τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών” που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις 27,
28 και 31 Μαΐου. Στο σύνολό τους πρόκειται για επιχειρηματικές ιδέες μηχανικών, οι
εμπνευστές των οποίων αναζητούν μεταξύ άλλων τρόπους χρηματοδότησης.
Το σημερινό πρόβλημα για τους νέους μηχανικούς δεν είναι η έλλειψη καινοτόμων
επιχειρηματικών ιδεών, αλλά η εξασφάλιση της οικονομικής υποστήριξής τους. Όλοι
γνωρίζουν ότι στη φύση του μηχανικού είναι η κατάθεση νέων έξυπνων ιδεών. Αλλά, πώς
μπορούν να την προχωρήσουν και να την υλοποιήσουν;
Το συγκεκριμένο “κενό” φιλοδοξεί να καλύψει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το οποίο διοργανώνει
τριήμερο κύκλο εκδηλώσεων για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Στόχος της εκδήλωσης
είναι να δώσει την ευκαιρία στους μηχανικούς να προβάλουν τις ιδέες τους σε
ανθρώπους της αγοράς, να πάρουν “feedback” για αυτές και πιθανώς να
εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.
Ειδικότερα, την 1η και 2η ημέρα του τριημέρου (27 και 28 Μαΐου) θα διεξαχθεί ειδικό
σεμινάριο-workshop, το οποίο θα προετοιμάσει και θα καθοδηγήσει τους προκριθέντες στη
βελτίωση των προτάσεων / παρουσιάσεών τους. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ημερών
θα γίνουν εισηγήσεις από έμπειρους και επιτυχημένους επαγγελματίες, οι οποίοι θα
παρουσιάσουν τρόπους υλοποίησης και σωστής προβολής μίας επιχειρηματικής ιδέας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 27ης Μαϊου
Προσέλευση
Χαιρετισμοί
Από επαγγελματίας μηχανικός σε επιχειρηματίας μηχανικός, Δρ. Στέλλα
Γκιώση, Σύμβουλος ποιότητας, επιχειρηματικότητας και διαχείρισης
ανθρώπινων πόρων
14:45 – 15:30 Έχω το προφίλ και τις δεξιότητες του επιχειρηματία; Χαρίκλεια Μανάβη,
Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών
Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών
15:30 – 15:45 Καφές
15:45 – 16:30 Διαχείριση επιχειρηματικής αποτυχίας,
Παλαιολόγου Άντζυ, Ψυχολόγος – Επίκουρος καθηγήτρια Π. Ιωαννίνων
16:30 – 18:00 The Effective Business Plan – Επιχειρηματικό σχέδιο, Γιώργος Γάτος,
Business Development,
18:00 – 18:15 Καφές
18:15 – 18:30 Μια επιτυχημένη παρουσίαση, Μπόντζιος Γιώργος
18:30 – 20:00 Idea Pitching-Αποτελεσματική Παρουσίαση Νέων Επιχειρηματικών Ιδεών,
Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT-Σύμβουλος Ανάπτυξης & Καινοτομίας

13.00 – 13.30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:45

13:00 – 13:30
13:30 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 15:15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 28ης Μαΐου
Προσέλευση
Success Stories, Θεόδωρος Βασιλειάδης, Electrical & Computer Engineer,
Ph.D. (A.U.Th.) at Trinity Systems και Θεοφανίδης Αλέξανδρος, Software
Engineer-Startup Architect,
Εργαλεία χρηματοδότησης, Δρ. Μάρα Χαχαμίδου, συνεργάτης της Μονάδας
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ
Λεφτά υπάρχουν για να στηρίξω την ιδέα μου; Από την ιδέα στην πράξη, με
τη στήριξη του ΕΣΠΑ, Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Yπεύθυνος Δημοσιότητας &
Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
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15:15 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:40
16:40 – 17:15
17:15 – 17:30
17:30 – 20:30

Φορολογικό / Λογιστικό Γαρμπίδης Θεόδωρος, Νίκος Κολυδάς
Καφές
Χρήση social media για προβολή επιχείρισης / startup ιδέας,
Σκλαβενίτης Social Media Marketing
Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο (tips
Leonard Sytika, Software Engineer
Καφές
Επιχειρηματικά μοντέλα και αναζήτηση Μπλε Ωκεανών,
Χατζηγιάννης, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας και Δικτύου
Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.

Στέφανος
& tools),
Μανώλης
Mentoring

Την τρίτη ημέρα (31 Μαΐου) θα γίνουν, κατά θεματικές ενότητες οι παρουσιάσεις των
επιχειρηματικών προτάσεων. Τέλος την επόμενη ημέρα (1/6), θα πραγματοποιηθούν
σειρά επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β).
Οι θεματικές ενότητες των προτάσεων είναι:
1. Πληροφορική
2. Κατασκευές-Καινοτόμες προτάσεις για οικοδομικά υλικά.
3. Ενέργεια
4. Γενικές επιχειρηματικές προτάσεις
H εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους και θα φιλοξενηθεί στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ
(Μεγάλου Αλεξάνδρου 49). Περισσότερες πληροφορίες και συνοπτική παρουσίαση των
προτάσεων, είναι αναρτημένες, στη σχετική με την εκδήλωση, ιστοσελίδα
http://epixeirinteetkm.gr/. Το τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών διοργανώνεται
μετά από πρόταση της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου
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