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ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριήμερο
υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών
Στη θεσμοθέτηση του τριήμερου υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών προχωρά το
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, μετά από την επιτυχημένη (πρώτη) διοργάνωση
που πραγματοποιήθηκε 27, 28 και 31 Μαΐου.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αντιλαμβανόμενο πλήρως τις νέες συνθήκες, έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα του
την μετατροπή του σε ένα "σημείο αναφοράς" επιχειρηματικότητας για τους
μηχανικούς - μέλη του, οι οποίοι δεν στερούνται επιχειρηματικών ιδεών αλλά αναζητούν
αρχικά επαφή και στη συνέχεια τη συνεργασία με του επενδυτές. Αυτός άλλωστε ήταν και ο
στόχος του πρώτου τριήμερου υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών, το οποίο έδωσε την
ευκαιρία στους μηχανικούς να προβάλουν τις ιδέες τους σε ανθρώπους της αγοράς, να
πάρουν “feedback” για αυτές και πιθανώς να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.
Τις δύο πρώτες μέρες διεξήχθη στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ ένα υψηλής ποιότητας
σεμινάριο, κατά τη διάρκεια του οποίου στελέχη της αγοράς και των επιχειρήσεων
μετέφεραν στους νέους μηχανικούς πολλών χρόνων γνώση κι εμπειρία. Στην ουσία,
τους έδειξαν τον δρόμο για το πως μπορούν να μετατρέψουν μία ιδέα τους σε επιχειρηματική
πραγματικότητα και τους παρουσίασαν τρόπους υλοποίησης και σωστής προβολής μίας
επιχειρηματικής ιδέας. Παράλληλα, το σεμινάριο προετοίμασε και καθοδήγησε τους
προκριθέντες στη βελτίωση των προτάσεων / παρουσιάσεών τους.
Την Παρασκευή 31 Μαΐου έγιναν κατά θεματικές ενότητες οι παρουσιάσεις των
επιχειρηματικών προτάσεων που κατέθεσαν οι νέοι μηχανικοί, παρουσία κοινού κι επενδυτών
στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης το μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ και σύνδεσμος της με τη Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών
Θεμάτων Δημήτρης Μήτρου, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, τόνισε ότι οι μηχανικοί
που έχουν αναλάβει ή σκέφτονται να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, έχουν
στη δύσκολη προσπάθειά τους ένα σημαντικό συμπαραστάτη: το ΤΕΕ/ΤΚΜ. "Το
επιμελητήριο και το τμήμα επαγγελματικών θεμάτων καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους υποστηρίξει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τη
γραφειοκρατία, την πολυνομία, τη δυσκαμψία του τραπεζικού συστήματος και την έλλειψη
ευκαιριών για δικτύωση", ανέφερε χαρακτηριστικά.
Την ίδια μέρα στους νέους μηχανικούς μίλησαν το στέλεχος της Κεραμουργίας Βορείου
Ελλάδος κ. Κακουτόπουλος και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών
Επιχειρηματικών Κεφαλαίων και διευθύνων σύμβουλος της ATTICA VENTURES A.E.
Iωάννης Παπαδόπουλος. Μάλιστα, ο κ. Μήτρου κάλεσε από το βήμα τον
κ.Παπαδόπουλο να συνδιοργανώσουν στο μέλλον εκδήλωση με την παρουσία
εκπροσώπων εταιριών επιχειρηματικών κεφαλαίων, πρόταση η οποία έγινε αμέσως
αποδεκτή από τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων.
Οι προτάσεις χωρίζονταν σε τέσσερις κατηγορίες και συνοπτικά είναι οι ακόλουθες:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Κωδικός: Π01 ΓαντΙκι
Κωδικός: Π02 Present Perfect: The first financial aid social network
Κωδικός: Π03 «Προμηθέας»
Κωδικός: Π04 SBOING.net
Κωδικός: Π05 ΒΟΟΚΕΑΤ.GR
Κωδικός: Π06 «NewEngine»
Κωδικός: Π07 Health Prevent Alerts
Κωδικός: Π08 Pay-Per-Click διαφημίσεων – “Mertacor Α.E.” – Spend Smart, Collect Big!
Κωδικός: Π09 Quontest is the new way of experiencing web and mobile contests!
Κωδικός: Π10 Gamified ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης για αρχιτέκτονες και άτομα με
συναφή επαγγέλματα

Κωδικός: Π11 Η Ενεργειακή κλάση της χώρας μου
Κωδικός: Π12 Real estate agents
Κωδικός: Π13 GSM SIM Card designed for Muslims
Κωδικός: Π14 Τράπεζα Συνεργείων
Κωδικός: Π15 E-ASIS
Κωδικός: Π16 Ανάπτυξη Εφαρμογής/Λογισμικού για τη Βιομηχανία Χρωμάτων/Επιχρισμάτων
και συναφείς Υπηρεσίες/λειτουργίες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κωδικός: Κ01 Ecodome
Κωδικός: Κ02 CKall
Κωδικός: Κ03 Πυράντοχο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για προστασία του εσωτερικού σηράγγων
από φωτιά
Κωδικός: Κ04 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΩΜΟΠΛΙΝΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΡΥΘΡΑΣ ΙΛΥΟΣ
Κωδικός: Κ05 Πλακίδια επικάλυψης δαπέδου χωρίς τσιμέντο βασισμένα στην αλκαλική
ενεργοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κωδικός: Ε01 Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών
Κωδικός: Ε02 Σύστημα πρόβλεψης και διαχείρισης της ηλεκτρικής κατανάλωσης
Κωδικός: Ε03 BIOGAS
Κωδικός: Ε04 Κατασκευή και χαρακτηρισμός ηλιακών κυψελών από υβριδικά νανοσύνθετα
υλικά
Κωδικός: Ε05 Σύνθετα Υλικά
Κωδικός: Ε06 Κυψέλη καυσίμου και Μικροστροβίλου
Κωδικός: Ε07 Αυτόνομο φορητό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ΔΙΑΦΟΡΑ
Κωδικός: Δ01 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
Κωδικός: Δ02 AΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδικός: Δ03 Ενοποίηση υπογείων για διαμόρφωση χώρων στάθμευσης
Κωδικός: Δ04 Εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης
Κωδικός: Δ05 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σάββατο 1 Ιουνίου οι αίθουσες του ΤΕΕ/ΤΚΜ μετατράπηκαν σε
μία "κυψέλη" επιχειρηματικότητας καθώς οι νέοι μηχανικοί που είχαν καταθέσει
προτάσεις στο τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών συναντήθηκαν με
εκπροσώπους επιχειρήσεων που έδειξαν ενδιαφέρον για αυτές. Οι επιχειρηματίες
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους τόσο για την ποιότητα όσο και την καινοτομία των
προτάσεων των νέων μηχανικών. Από την πλευρά τους, οι νέοι μηχανικοί είχαν μία σπάνια
ευκαιρία να συναντηθούν "πρόσωπο με πρόσωπο" με εκπροσώπους εταιριών, να
καταθέσουν τα βιογραφικά και τις ιδέες τους και να αποκτήσουν μία πρώτη "γεύση"
επιχειρηματικότητας.
H εκδήλωση ήταν ανοιχτή σε όλους, ενώ η συνοπτική παρουσίαση των προτάσεων,
παραμένουν
αναρτημένες,
στη
σχετική
με
την
εκδήλωση,
ιστοσελίδα
http://epixeirinteetkm.gr/. Τις επόμενες μέρες και αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία του
οπτικοακουστικού υλικού, στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτηθούν και τα βίντεο από τις
παρουσιάσεις των προτάσεων.
Το τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών διοργανώθηκε 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

