5η Ακαδημία & Συμπόσιο
Επιχειρηματικότητας
Τα στρατηγικά εργαλεία βιωσιμότητας και ανάπτυξης

Alkyon Hotel, Βραχάτι Κορινθίας
25-27 Σεπτεμβρίου 2020

με τη συμμετοχή των εταιρειών

Το πρόγραμμα
Το Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για
την Ελευθερία (FNF), σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Μηχατρονικής,
Εκπαίδευσης,
Ανάπτυξης

Διδασκαλίας
(ΙΜΕΔΑ)

και

και
την

υπoστήριξη του Κέντρο Εθελοντών
Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ), και
των

Young

Liberals

Greece

διοργανώνουν την 5η Ακαδημία και Συμπόσιο Επιχειρηματικότητας.
Πρόκειται για ένα βιωματικό σεμινάριο που απευθύνεται σε υποψήφιους και νέους
επιχειρηματίες, εισάγωντάς τους στην ανάλυση και λειτουργία μιας επιχειρηματικής
ιδέας σε συνθήκες πραγματικής οικονομίας.
Παράλληλα, το Συμπόσιο φέρνει κοντά στελέχη επιτυχημένων ελληνικών εταιρειών με
τους νέους με σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις και να προετοιμαστούν για τις ειδικές
απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Θα απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα:
 Τι είναι το σύχρονο επιχειρείν και πώς είναι το οικονομικό περιβάλλον σήμερα;
Πώς διαπιστώνω αν υπάρχει χώρος στην αγορά για την ιδέα μου;
 Ποιές είναι οι ανάγκες επιχειρήσεων, καταναλωτών και επενδυτών;
Πώς καταρτίζεται το Business Plan και πώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση;
 Τι μας διδάσκει η Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών και ο Επιχειρηματικός
Καμβάς;
 Με ποια εργαλεία προωθώ την επιχείρησή μου στην αγορά και πώς βρίσκω το
αγοραστικό μου κοινό;

Σκοπός
Σκοπός της Ακαδημίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει
όλα τα βήματα ενός επιχειρηματικού σχεδίου, από τη
σύλληψη της ιδέας έως την προώθηση του προϊόντος ή της
υπηρεσίας στην αγορά υπό το πρίσμα της επιχειρηματικής

στρατηγικής. Επίσης, θέλει να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους με ενεργό
ενδιαφέρον για το επιχειρείν να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να
οικοδομήσουν μία κοινή κουλτούρα δημιουργίας.
Διάρκεια προγράμματος
Ο σεμιναριακός κύκλος θα αναπτυχθεί σε 3 ημέρες, από την Παρασκευή 25 έως την
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020. Τα μαθήματα θα γίνονται καθημερινά και θα συνοδευτούν
από επίσκεψη σε εξαγωγική επιχείρηση και ομιλίες από στελέχη του επιχειρηματικού
κόσμου.
Τοποθεσία
Το εργαστήριο θα λάβει χώρα στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Alkyon, στο
Βραχάτι Κορινθίας. Η μεταφορά θα γίνει με πούλμαν της διοργάνωσης από το κέντρο
της Αθήνας.
Eισηγητές
Παντελής Λάμπρου

Μέλος του ΚΕΜΕΛ, σύμβουλος επιχειρήσεων και πρ.
Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας Χρηματιστηρίου
Αξιών Αθηνών

Εμμανουέλα Τρούλη

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Καρδαράς

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Καρλατήρας

Διδάκτωρ Μηχανολογίας, αναπληρωτής Διευθυντής ΙΜΕΔΑ

Συμμετέχουν, με διαδραστικές παρεμβάσεις, στελέχη των συνεργαζόμενων εταιρειών.

Αίτηση και κόστος συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση τους (με σύντομο βιογραφικό) στo:
athens@fnst.org. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, Τηλ.
επικοινωνίας: 2130333667.
Η αίτηση βρίσκεται στη διεύθυνση: imeda.eu, kemel.gr και youngliberals.gr.

Το πρόγραμμα επιδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από το FNF. Το τέλος συμμετοχής
είναι 30,00 ΕΥΡΩ. Η συμμετοχή περιλαμβάνει:
 Πλήρη συμμετοχή στις διαλέξεις και τα εργαστήρια του σεμιναριακού κύκλου
 Μεταφορά (Αθήνα-Ξυλόκαστρο-Αθήνα) με πούλμαν
 Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο Alkyon Resort
 Πλήρη διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και coffee breaks
 Ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό
 Τα συγγράματα που έχουν εκδοθεί από το FNF
 Πιστοποίηση συμμετοχής και απονομή διπλώματος (για πλήρη παρακολούθηση)
 Πρόσκληση συμμετοχής 2 ατόμων στην τελετή απονομής Βραβείων Καινοτομίας
κι Επιχειρηματικότητας (με φαγητό), που θα διεξαχθεί στις 5 Οκτωβρίου 2020
στην Αθήνα.

 Ενημέρωση για τον COVID-19
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το ξενοδοχείο και η διοργάνωση τηρούν όλα τα
απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ, για τη διεξαγωγή της
Ακαδημίας με ασφάλεια.

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία
Ιδρύθηκε στη Γερμανία το 1958 είναι ο θεμελιωτής και
κατεξοχήν εκφραστής των φιλελεύθερων πολιτικών
ιδεών στη χώρα. Αποτελεί το μεγαλύτερο φιλελεύθερο
ίδρυμα της Ευρώπης. Το πρόγραμμα διεθνούς διαλόγου
υποστηρίζει τις αρχές της ελευθερίας, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, του κράτους δικαίου και των ατομικών και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε όλους τους τομείς
κοινωνικής έκφρασης. Επιδιώκει να έχει ενεργό ρόλο στη
διαμόρφωση του μέλλοντος, αναπτύσσοντας έργο προς
την εκπλήρωση καταστατικών επιδιώξεων του, όπως η
αγωγή του πολίτη, η υποστήριξη της νέας γενιάς, η
ακαδημαϊκή έρευνα και η πολιτική διαβούλευση στο
πλαίσιο των φιλελεύθερων ιδεών, καθώς επίσης η προώθηση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

freiheit.org
ΙΜΕΔΑ
Το Ινστιτούτο Μηχατρονικής, Εκπαίδευσης, Διδασκαλίας και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2010 στην Αθήνα και
είναι ένας φορέας μη κερδοσκοπικού, κοινωφελούς χαρακτήρα. Ασχολείται με τη μελέτη της σχέσης
τεχνολογίας και οικονομίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στον κλάδο της Μηχατρονικής. Οι στόχοι του περιλαμβάνουν την προώθηση της
μηχατρονικής μέσω της επιστημονικής έρευνας, τη μελέτη για ανάπτυξη από την ευρύτερη κοινωνική και
οικονομική άποψη και την προώθηση της εκπαίδευσης που βασίζεται στα αποτελέσματα της επιστημονικής
έρευνας και τη χρήση αυτών για την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

imeda.eu
ΚΕΜΕΛ
Το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος συγκροτείται από ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά
στελέχη επιχειρήσεων, που μοιράζονται κοινά βιώματα και εμπειρίες από την πολύχρονη σταδιοδρομία
τους σε Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και που έχουν την ίδια ισχυρή διάθεση
εθελοντικής προσφοράς έργου στην κοινωνία. Τα μέλη του ΚΕΜΕΛ παρέχουν την επιχειρησιακή πείρα και
τεχνογνωσία τους εθελοντικά και δωρεάν σε κοινωνικούς φορείς, μικρές επιχειρήσεις και νέους
επιχειρηματίες, που έχουν περιορισμένα μέσα και δυνατότητες, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους
τους.

kemel.gr
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΕΟΙ (YOUNG LIBERALS GREECE)
Αποτελούν την επίσημη φιλελεύθερη πολιτική νεολαία της Ελλάδας. Ασχολούνται με τα κοινωνικά και
πολιτικά ζητήματα της εποχής μας. Δημιουργήθηκαν το 2016 και όπως δηλώνει το όνομά της, η οργάνωση
αποτελείται από νέους και απευθύνεται στους νέους, είναι φιλελεύθερη και το δίκτυο της εκτείνεται σε
όλη την ελληνική επικράτεια. Είναι μέλος του LYMEC. Σκοπός της είναι να δημιουργήσει ένα ελεύθερο
πεδίο διαλόγου για την ελληνική νέα γενιά, έτσι ώστε να εκφραστούν δημιουργικά οι ιδέες της ανοικτής
κοινωνίας, των κοινωνικών δικαιωμάτων και της οικονομικής ελευθερίας, χωρίς προκαταλήψεις και
αποκλεισμούς. Καλλιεργεί μόνιμες συνεργασίες με αναγνωρισμένες οργανώσεις και δίκτυα σε ευρωπαϊκό,
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

youngliberals.gr

