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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηςη ςτο Ελληνικό Βραβείο
Επιχειρηματικότητασ 2015
Ελληνικέσ νεοφυείσ επιχειρήςεισ (start-up) θα έχουν την ευκαιρία να κερδίςουν
χρηματοδότηςη ύψουσ 700,000 ευρώ

ΑΘΗΝΑ, 19 Νοεμβρίου 2014
Το Ελληνικό Βραβεύο Επιχειρηματικότητασ ανακούνωςε την ϋναρξη του τρύτου ετόςιου
διαγωνιςμού και καλεύ Ελληνικϋσ νεοφυεύσ (start-up) επιχειρόςεισ να υποβϊλουν αύτηςη ςτο
Βραβεύο για το 2015. Με γνώμονα ότι η επιχειρηματικότητα εύναι το κλειδύ για την ευημερύα τησ
Ελλϊδασ, το Ελληνικό Βραβεύο Επιχειρηματικότητασ ιδρύθηκε το 2012 από τον Όμιλο Libra Group,
εν μϋςω οικονομικόσ ύφεςησ με ςτόχο την τόνωςη του επιχειρηματικού πνεύματοσ, μϋςω
ϋμπρακτησ υποςτόριξησ αλλϊ και χρηματοδότηςησ των πλϋον υποςχόμενων επιχειρόςεων τησ
Ελλϊδασ. Έκτοτε ϋχουν βραβευθεύ οκτώ καινοτόμεσ νϋεσ επιχειρόςεισ, που δραςτηριοποιούνται ςε
διϊφορουσ επιχειρηματικούσ κλϊδουσ. Όλεσ μαζύ ϋχουν δημιουργόςει εκατοντϊδεσ ϊμεςεσ και
ϋμμεςεσ θϋςεισ εργαςύασ και ςυνειςφϋρουν ςτην Ελληνικό οικονομύα.
Ο θεςμόσ, τον οπούο διαχειρύζεται και χρηματοδοτεύ ο Όμιλοσ Libra Group για λογαριαςμό τησ
Ελληνικόσ Πρωτοβουλύασ, βραβεύει κϊθε χρόνο ϋναν ϋωσ και πϋντε νικητϋσ, παρϋχοντϊσ τουσ
όλουσ τουσ απαιτούμενουσ πόρουσ, προκειμϋνου να υλοποιόςουν νϋεσ και καινοτόμεσ
επιχειρηματικϋσ ιδϋεσ. Πϋραν τησ ϊτοκησ χρηματοδότηςησ, το Βραβεύο προςφϋρει ςτουσ νικητϋσ
του ϋνα ευρύ φϊςμα υπηρεςιών επιχειρηματικόσ υποςτόριξησ, καθώσ και ςυμβουλευτικό
καθοδόγηςη (mentorship) από πολύπειρα ςτελϋχη επιχειρόςεων. Οι νικητϋσ του 2015 θα
μοιραςτούν το ςυνολικό ποςό χρηματοδότηςησ ύψουσ περύπου 700,000 ευρώ, το οπούο παρϋχεται
από τον Όμιλο Libra Group και τουσ εταύρουσ του Βραβεύου.
Το Ελληνικό Βραβεύο Επιχειρηματικότητασ απευθύνεται τόςο ςε ϋμπειρουσ όςο και ςε νϋουσ
επιχειρηματύεσ ςτην Ελλϊδα, των οπούων τα επιχειρηματικϊ ςχϋδια επιδεικνύουν βιωςιμότητα,
χρηματοοικονομικό ςύνεςη και ρεαλιςμό, καινοτομύα, δημιουργώντασ παρϊλληλα θϋςεισ εργαςύασ
κατϊ κύριο λόγο ςτην Ελλϊδα.
Αύτηςη μπορούν να υποβϊλουν ϊτομα ό ομϊδεσ προςώπων που ϋχουν μύα επιχειρηματικό ιδϋα,
ακόμη και αν δε διαθϋτουν προηγούμενη επιχειρηματικό εμπειρύα, καθώσ και υφιςτϊμενεσ
ιδιωτικϋσ -μη ειςηγμϋνεσ- εταιρεύεσ, οι οπούεσ ωςτόςο εύναι ςε θϋςη να αποδεύξουν ότι διαθϋτουν
μια νϋα επιχειρηματικό ιδϋα που δεν απορρϋει ευθϋωσ από τη βαςικό τουσ δραςτηριότητα και,
παρϊλληλα, δεν μπορεύ να χρηματοδοτηθεύ επαρκώσ από ιδύουσ πόρουσ.

Επιπλϋον, βαςικό προώπόθεςη τησ βρϊβευςησ εύναι οι διαγωνιζόμενοι να ιδρύςουν επιχειρόςεισ με
ϋδρα την Ελλϊδα, ςυνειςφϋροντασ ϋτςι ςτην τόνωςη τησ οικονομύασ αλλϊ και ςτη δημιουργύα
νϋων θϋςεων εργαςύασ.
Κατϊ τα δύο πρώτα χρόνια διοργϊνωςησ του Βραβεύου, περιςςότερα από 2.000 ϊτομα
ενεγρϊφηςαν
ςτην
ιςτοςελύδα
του
Ελληνικού
Βραβεύου
Επιχειρηματικότητασ
(www.hellenicaward.com), ενώ υποβλόθηκαν ςυνολικϊ περύπου 800 επιχειρηματικϊ ςχϋδια. Η
κριτικό επιτροπό αξιολόγηςε ενδελεχώσ όλεσ τισ αιτόςεισ, προτού αναδεύξει τουσ τελικούσ νικητϋσ.
Τα προηγούμενα δύο χρόνια, το Ελληνικό Βραβεύο Επιχειρηματικότητασ ϋχει βραβεύςει τισ
ακόλουθεσ επιχειρηματικϋσ ιδϋεσ:
Νικητϋσ 2013:
1. Stella Mare, Επιχεύρηςη επεξεργαςύασ θαλαςςινών που ςτοχεύει τόςο ςτην ελληνικό
αγορϊ όςο και ςτισ εξαγωγϋσ
2. Casa Parlante, «Ζωντανό Μουςεύο» που αναπαριςτϊ την καθημερινότητα μιασ οικογϋνειασ
ευγενών ςε μια ιςτορικό ϋπαυλη του 19ου αιώνα ςτην Κϋρκυρα
3. Different & Different, Ακαδημύα μαγειρικόσ τϋχνησ και καινοτόμοσ επιχεύρηςη catering
4. rabt, Πλατφόρμα/εφαρμογό για smart phones και tablets, η οπούα προβϊλει μια ςειρϊ από
video ςχεδιαςμϋνη ξεχωριςτϊ για τον κϊθε χρόςτη
Νικητϋσ 2014:
5. ’Anassa Organics, Επιχεύρηςη που επεξεργϊζεται και εμπορεύεται premium τςϊι βοτϊνων
και αφεψόματα, απευθυνόμενη ςτην Ελληνικό και διεθνό αγορϊ
6. e-satisfaction, Ανεξϊρτητη πλατφόρμα που καταγρϊφει ολόκληρη την εμπειρύα
διαδικτυακόσ αγορϊσ των e-shoppers από την περιόγηςη μϋχρι την παραγγελύα και την
παρϊδοςη – ϋνα ολοκληρωμϋνο εργαλεύο αξιολόγηςησ του ηλεκτρονικού εμπορύου
7. Open Circle, Διαδικτυακό κοινότητα/πλατφόρμα, όπου επιχειρηματύεσ με όραμα
παρουςιϊζουν τισ επιχειρηματικϋσ τουσ ιδϋεσ με ςκοπό την προώθηςη ςυνεργαςιών με
επενδυτϋσ που επιθυμούν να ςυμμετϋχουν ςτην ανϊπτυξό τουσ
8. RTsafe, μια επαναςτατικό προςϋγγιςη για τη βελτιςτοπούηςη τησ αποτελεςματικότητασ
τησ ακτινοθεραπεύασ για τουσ καρκινοπαθεύσ, η οπούα ταυτόχρονα ελαχιςτοποιεύ την
πιθανότητα βλαβερών παρενεργειών τησ ακτινοβολύασ
Όλοι οι νικητϋσ του Βραβεύου βρύςκονται ςε πλόρη δραςτηριότητα και ακολουθούν τα
επιχειρηματικϊ τουσ ςχϋδια. Υπολογύζεται ότι οι νικητϋσ του Βραβεύου ϋχουν δημιουργόςει πϊνω
από 500 ϊμεςεσ και ϋμμεςεσ θϋςεισ εργαςύασ. Πϋραν τησ ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ
(mentorship), που παρϋχεται ςε κϊθε νικητό,
προςφϋρεται αφιλοκερδώσ εξειδικευμϋνη
υποςτόριξη ςτουσ νικητϋσ από – κυρύωσ Ελληνικϋσ – επιχειρόςεισ. Αυτϋσ αποτελούν μια ςειρϊ από
παρόχουσ νομικών και λογιςτικών υπηρεςιών, καθώσ και υπηρεςιών μϊρκετινγκ, τεχνολογύασ,
επικοινωνύασ και διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικού.

«Έπειτα από δύο επιτυχημϋνεσ διοργανώςεισ, εκατοντϊδεσ επιχειρηματικϊ πλϊνα και 8 νικητϋσ, το
Ελληνικό Βραβεύο Επιχειρηματικότητασ ϋχει πια ωριμϊςει, διατηρώντασ ωςτόςο απαρϋγκλιτα τον
αρχικό ςτόχο του, αυτόν τησ ενύςχυςησ τησ επιχειρηματικότητασ ςτην Ελλϊδα και την υποςτόριξη
αυτών που ϋχουν όραμα και θϋληςη να δημιουργόςουν υγιεύσ επιχειρόςεισ. Νιώθουμε ιδιαύτερη
χαρϊ που ξεκινϊ το τρύτο Ελληνικό Βραβεύο Επιχειρηματικότητασ και προςβλϋπουμε να
βραβεύςουμε αρετϋσ όπωσ η δημιουργικότητα και ο μόχθοσ, οι οπούεσ αποτελούν την κινητόριο
δύναμη για αλλαγό ςτην Ελλϊδα», δόλωςε ο Jimmy Αθαναςόπουλοσ, Διευθυντόσ του Ελληνικού
Βραβεύου Επιχειρηματικότητασ.
Αιτόςεισ ςυμμετοχόσ ςτο Ελληνικό Βραβεύο Επιχειρηματικότητασ 2015 γύνονται πλϋον δεκτϋσ
μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του Βραβεύου, ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη www.hellenicaward.com.
Η ημερομηνύα λόξησ τησ υποβολόσ των αιτόςεων ϋχει οριςτεύ ςτισ 4 Μαρτύου 2015.
Tα ονόματα των φιναλύςτ θα ανακοινωθούν ςτισ αρχϋσ Μαΐου 2015.
Οι νικητϋσ θα ανακοινωθούν και θα βραβευθούν ςτο τϋλοσ Μαΐου 2015.
---------------------------------------χετικά με το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητασ:
Το Ελληνικό Βραβεύο Επιχειρηματικότητασ θεςμοθετόθηκε το 2012 με ςκοπό την ενύςχυςη
ϋμπειρων ό νϋων επιχειρηματιών ςτην προςπϊθεια υλοπούηςησ νϋων επιχειρηματικών ιδεών με
την παροχό χρηματοδότηςησ, υπηρεςιών υποςτόριξησ αλλϊ και καθοδόγηςησ. Ο Όμιλοσ Libra
Group ϋχει δεςμευθεύ για χρηματοδότηςη ϊνω των 7 εκατομμυρύων ευρώ προσ το Ελληνικό
Βραβεύο Επιχειρηματικότητασ, που θα βοηθόςει τουσ επιχειρηματύεσ ςτην Ελλϊδα να επενδύςουν
ςτον τόπο τουσ και να ωθόςουν την οικονομικό ανϊπτυξό του. Συμμϋτοχοι ςτο πρόγραμμα
του Βραβεύου εύναι η Τρϊπεζα Πειραιώσ, ςυμβϊλλοντασ ςτην κατϊρτιςη και εκπαύδευςη των
νικητών και όχι μόνο από το 2014, η εταιρεύα επενδύςεων και ανϊπτυξησ
ακινότων Jalouise Pty Ltd από την Αυςτραλύα και ο κοσ Δημότρησ Γουλανδρόσ.
Ανϊμεςα ςτουσ υποςτηρικτϋσ των νικητών του Ελληνικού Βραβεύου Επιχειρηματικότητασ εύναι η
Antidote, το Δικηγορικό Γραφεύο Λυκουρϋζου, η People for Business, η Reed Smith, η S&Team και η
SAP Hellas.
www.hellenicaward.com

χετικά με τον Όμιλο “Libra Group”:
O Όμιλοσ Libra Group εύναι μια διεθνόσ οικογενειακό επιχεύρηςη που αποτελεύται από 30
θυγατρικϋσ εταιρεύεσ που λειτουργούν ςε πϋντε ηπεύρουσ. Ο Όμιλοσ δραςτηριοποιεύται ςε πϋντε
κύριουσ
τομεύσ:
τη
ναυτιλύα,
την
αεροπλοΐα, τη διαχεύριςη
και
ανϊπτυξη
ακινότων, τισ ξενοδοχειακϋσ επιχειρόςεισ και τισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ. Ξεκινώντασ από
μια ναυτιλιακό επιχεύρηςη με ϋτοσ ύδρυςησ το 1976, ο Όμιλοσ Libra Group, που ανόκει ςτην
οικογϋνεια Λογοθϋτη, διακρύνεται από ϋναν ςυνδυαςμό παραδοςιακών αξιών, νϋων ιδεών και μιασ
ευϋλικτησ νοοτροπύασ που του επιτρϋπει να ανιχνεύει και να αξιοποιεύ τισ αναδυόμενεσ ευκαιρύεσ.
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ, επιςκεφτεύτε τον ακόλουθο ιςτότοπο, www.libra.com

χετικά με την Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative):
Η Ελληνικό Πρωτοβουλύα (The Hellenic Initiative) ιδρύθηκε το 2012 και εύναι ϋνα παγκόςμιο, μη
κερδοςκοπικό, μη κυβερνητικό ύδρυμα, που το όραμϊ του εύναι, μϋςω τησ γενναιοδωρύασ τησ
ελληνικόσ Διαςπορϊσ και Φιλελληνικόσ κοινότητασ, vα αναπτύξει βιώςιμα οικονομικϊ
προγρϊμματα και προγρϊμματα βελτύωςησ των επιχειρόςεων για να οδηγόςει τουσ Έλληνεσ ςε μια
μακροπρόθεςμη ευημερύα.
http://www.thehellenicinitiative.org

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ παρακαλούμε επικοινωνήςτε:
Χρίστη Σωτηρίου, V+O COMMUNICATION
τηλ.: +30 211 75 01 213, mail: csot@vando.gr

