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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στον Καναδά οι τρεις πρώτες ομάδες του egg - Υλοποιείται η συμφωνία
Eurobank – Ryerson University
Με την αποστολή των πρώτων επιχειρηματικών ομάδων του Προγράμματος Νεανικής Καινοτόμου
Επιχειρηματικότητας egg - enter•grow•go στον Καναδά, έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα στην
υλοποίηση της σημαντικής, πενταετούς συμφωνίας, που εξασφάλισε η Eurobank με το διεθνούς
κύρους πανεπιστήμιο Ryerson University για την ενίσχυση της ελληνικής νεανικής, καινοτόμου
επιχειρηματικότητας.
Τρεις πολλά υποσχόμενες ομάδες του egg, η VesselBot που αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα
ναύλωσης πλοίων εμπορικής ναυτιλίας, η Cloudpharm με πεδίο δράσης τις βιομηχανίες φαρμάκων,
τροφίμων & καλλυντικών και η Exit Bee στον κλάδο της online διαφήμισης, θα διερευνήσουν νέες
οδούς δικτύωσης και ανάπτυξης αξιοποιώντας την ισχυρή τεχνογνωσία που διαθέτει το Ryerson
University, με έδρα τον Καναδά, αλλά και τις δυνατότητες του καναδικού συστήματος start - up.
Στο επίκεντρο της πενταετούς συμφωνίας βρίσκεται η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της Eurobank και
του DMZ, του επιχειρηματικού επιταχυντή για νεοφυείς επιχειρήσεις, που αποτελεί μονάδα του
Ryerson University. Στα οκτώ χρόνια λειτουργίας του έχει κατακτήσει -στην κατηγορία του- την
κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης*. Από το 2010 που ιδρύθηκε έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερες
από 350 εταιρείες start – up οι οποίες άντλησαν $477,2 εκατ. σε seed funding και έχουν συμβάλει στη
δημιουργία περισσότερων από 3.300 θέσεων απασχόλησης.
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου δήλωσε: «Σε μια
καθοριστική συγκυρία για την δυναμική και διατηρήσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας,
προτεραιότητα πρέπει να είναι η στήριξη νέων, ταλαντούχων, ικανών επιστημόνων και
επιχειρηματιών. Με τα κατάλληλα εφόδια και κίνητρα μπορούν να συμβάλλουν στην επανεκκίνηση
της ελληνικής οικονομίας και στη μετατροπή του brain drain σε brain gain. Η δημιουργία ευκαιριών
σε υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις στο ξεκίνημά τους, αποτελεί σημαντικό στρατηγικό πυλώνα για τη
Eurobank που, με ναυαρχίδα το egg, επενδύει, συστηματικά τα τελευταία χρόνια, στη νεανική
καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Σήμερα, τρεις ομάδες του egg αξιοποιούν μια αξιόλογη ευκαιρία
ταξιδεύοντας στον Καναδά, στο πλαίσιο της συμφωνίας που εξασφάλισε η Eurobank με το Ryerson
University. Πρόκειται για το πρώτο βήμα, ενός πολλά υποσχόμενου προγράμματος που προσδοκούμε
να προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις εφόδια, τεχνογνωσία και διεθνή δικτύωση συμβάλλοντας
στην επιχειρηματική τους μετεξέλιξη».
Η επίσκεψη των τριών ομάδων στον Καναδά και η δυνατότητα συμμετοχής και mentoring στο DMZ,
είναι η αφετηρία από μια σειρά ενεργειών, στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της συμφωνίας, που θα
συνεχισθεί την άνοιξη του 2019 με έναν επόμενο κύκλο ομάδων.
Ο δεύτερος πυλώνας που αναπτύσσεται σταδιακά, αφορά στη δυνατότητα συμμετοχής σε
προγράμματα e – learning του Ryerson University σε στελέχη του Ομίλου Eurobank, σε νέους Έλληνες
επιχειρηματίες από το περιβάλλον του egg και στο πλαίσιο άλλων δράσεων της Eurobank.
***
* Σύμφωνα με την κατάταξη της UBI Global μεταξύ επωαστηρίων νέων επιχειρήσεων τα οποία τελούν υπό τη
διαχείριση πανεπιστημίων._

