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Συνέντευξη Τύπου

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Αίθουσα «Ι.Σ. Λάτση», 
Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη

egg - enter •grow •go

Ένα  πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να παρέχει

σε νεανικές επιχειρηματικές ομάδες μια σειρά 

από υποστηρικτικές υπηρεσίες και εργαλεία 

που θα τις βοηθήσουν να μετατρέψουν 

την επιχειρηματική τους «ιδέα» σε «πράξη»



Τι είναι ηο egg - enter•grow•go
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Το Ππόγπαμμα (1/2)
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ΣΟΧΟ

• Να ςτθρίξουμε τθ νεανικι καινοτομικι επιχειρθματικότθτα και να 
ενιςχφςουμε τθν προοπτικι δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ τθσ νζασ γενιάσ. 

• Να ςυμβάλουμε ςτθ δθμιουργία φιλικοφ οικοςυςτιματοσ για τθ νεανικι 
επιχειρθματικότθτα με μια ολοκλθρωμζνθ και άρτια ςχεδιαςμζνθ 
πρωτοβουλία, που ελπίηουμε να αποτελζςει πρότυπο και να βρει μιμθτζσ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε νζουσ 18-35 ετϊν. 

• Θα φιλοξενεί ≈20 επιχειρθματικζσ ομάδεσ, 2-4 ατόμων θ κάκε μία.

• Η διάρκεια του κάκε κφκλου του Προγράμματοσ είναι 12 μινεσ. Ο πρϊτοσ 
κφκλοσ εκτιμάται ότι κα ξεκινιςει το Μάιο του 2013.



Σο Πρόγραμμα (2/2)

ΠΑΡΟΧΕ

Τποδομι
• Γραφειακοί Χϊροι
• Web hosting
• Λογιςμικό / Εξοπλιςμόσ
• Χϊροι ςυναντιςεων & αναψυχισ

Mζντορεσ
• Καταξιωμζνα πρόςωπα που κα 

παρζχουν ςυμβουλζσ και κακοδιγθςθ

Τπθρεςίεσ
• Πρόςβαςθ ςε επενδυτικά εργαλεία
• Λογιςτικι/εταιρικι διαχείριςθ
• Διανοθτικι ιδιοκτθςία
• Διαχείριςθ ανκρωπίνων πόρων
• Εταιρικι ταυτότθτα & επικοινωνία
• Υποςτιριξθ ΙΤ

Κατάρτιςθ
• Bootcamp 3 μθνϊν με 12 ενότθτεσ
• Ad hoc ςεμινάρια

1ο egg - Λ. υγγροφ
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Παροχές του egg-enter•grow•go
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Υποδομή
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Κτιριο 1100 μ2 με άρτια εξοπλιςμζνουσ γραφειακοφσ χϊρουσ, διάταξθ ανά 
επιχειρθματικι ομάδα και  κοινόχρθςτεσ αίκουςεσ ςυναντιςεων & 
αναψυχισ. Ευχάριςτο και δθμιουργικό περιβάλλον εργαςίασ.



Μένηοπερ
Διακεκριμζνεσ προςωπικότθτεσ από όλο το φάςμα των κλάδων τθσ 
οικονομίασ με εμπειρία και τεχνογνωςία, παρζχουν ςυμβουλευτικι 
κακοδιγθςθ ςτισ επιχειρθματικζσ ομάδεσ.

1 Φ. Αντωνόπουλοσ ATCOM

2 Μ. Βερζμθσ Upstream

3 Β. Γεροβαςιλείου
Domaine
Gerovasileiou

4 Π. Γκεηερλισ Digital Marketing

5 Φ. Δραγανίδθσ Μicrosoft

6 Γ. Ζενηεφίλθσ Intralot Interactive

7 Γ. Καρτςάνθ CEO Club

8 Ι. Κικίδθσ Eyelead Software

9 Γ. Κορρζσ Korres

10 I. Κϊτθσ Σφμβουλοσ Επιχ/ςεων
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11 Κ. Λαφκασ Sunlight

12 Ι. Μεκόδιοσ ΚΕΜΕΛ

13 Κ. Μεϊμζτθσ Antcor

14 Μ. Ναυπλιϊτθσ Zoobytes

15 Π. ταματιάδθσ former J&J

16 Β. Σραπεηάνογλου Eurobank

17 Α. Σςουκαλισ Micrel

18 Σ. Φλάμπουρασ Aventurine

19 . Φωτεινόσ Lavipharm

20 O. Paladjan Europa Aluminium System



Υπηπεζίερ

•Helpdesk “μίασ ςτάςθσ” (one-stop-shop) με υπθρεςίεσ για τθν εκκίνθςθ τθσ εταιρίασ 

και τθν επιχειρθματικι τθσ λειτουργία.

• Όλεσ οι υπθρεςίεσ παρζχονται δωρεάν από τουσ χορθγοφσ/υποςτθρικτζσ και τουσ 

ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ.

Τπθρεςίεσ «μίασ ςτάςθσ»

Οικονομικζσ Συμβουλζσ & Δικτφωςθ με επενδυτικά ςχιματα

Λογιςτικι και Εταιρικι διαχείριςθ

Διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων

Εταιρικι Ταυτότθτα και Επικοινωνία 

Προςταςία διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ & Νομικισ Κατοχφρωςθσ

Τεχνικι Υποςτιριξθ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν
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Καηάπηιζη

• Εκπαίδευςθ ςε «ηωτικά» γνωςτικά πεδία μζςω 3μθνιαίου εντατικοφ 

προγράμματοσ εκπαίδευςθσ (“bootcamp”). 

• Η εκπαίδευςθ παρζχεται δωρεάν  από τουσ  χορθγοφσ/υποςτθρικτζσ και 

τουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ. 

• Ad hoc ςεμινάρια με τθ ςυνεργαςία φορζων, εταιριϊν που κα εντάςςονται 

ςταδιακά ςτθν κοινότθτα του egg - enter•grow•go.

Θεματικζσ Ενότθτεσ “Bootcamp”

1 Διαχείριςθ ζργων

2 Διαχείριςθ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ

3 Εταιρικι επικοινωνία και δθμόςιεσ ςχζςεισ

4 Στρατθγικό marketing

5 Τεχνικζσ Πωλιςεων

6 Ανάπτυξθ Προϊόντων

Θεματικζσ Ενότθτεσ “Bootcamp”

7 Διαπίςτευςθ και ζλεγχοσ ποιότθτασ

8 Διαχείριςθ ταλζντων

9 Επενδφςεισ και διαχείριςθ κεφαλαίων

10 Εξαγωγζσ

11 Δθμόςιεσ χρθματοδοτιςεισ

12 Προςζλκυςθ επενδυτϊν (Elevator Pitch) 
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Συντελεστές του egg-enter•grow•go
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Σςμβοςλεςηική Επιηποπή

• Διακεκριμζνεσ προςωπικότθτεσ του επιχειρθματικοφ και επιςτθμονικοφ 
κόςμου με διεκνι εμβζλεια.

Ευκφμιοσ Βιδάλθσ Αντιπρόεδροσ ΣΕΒ 

Δθμιτρθσ Βλαςτόσ Πρόεδροσ Δ.Σ. Ιδρφματοσ Μποδοςάκθ

Γεϊργιοσ Δουκίδθσ Κακθγθτισ ΟΠΑ., Διευκυντισ Εργαςτθρίου ELTRUN 

Νικόλαοσ Εμπζογλου Πρόεδροσ Δ.Σ. ΑLBA Graduate Business School

Μιχάλθσ Μπλζτςασ Δ/ντισ Πλθροφορικισ, ΜΙΤ Media Lab

Ραφαιλ Μωχςισ Β’ Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ΙΟΒΕ

Θεόδωροσ Παπαλεξόπουλοσ Σφμβουλοσ Διοίκθςθσ, Όμιλοσ ΤΙΤΑΝ 

Ιωςιφ θφάκθσ Δ/ντισ Ερευνϊν, CNRS Grenoble

Αγγελικι Φράγκου Πρόεδροσ & Δ/νων Σφμβουλοσ Navios Maritime Holdings
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Σςνηονιζηική Επιηποπή

Νικόλαοσ Βογιατηισ Διευκυντισ Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ & Τεχνολογίασ, Corallia 

Σταφροσ Ιωάννου
Γενικόσ Διευκυντισ, Επικεφαλισ Εργαςιϊν, Τεχνολογίασ& Οργάνωςθσ 
Ομίλου, Όμιλοσ Eurobank

Ευάγγελοσ Κάββαλοσ
Γενικόσ Διευκυντισ, Επικεφαλισ Τραπεηικισ Μικρϊν Επιχειριςεων, 
Όμιλοσ Eurobank

Βαςίλειοσ Μακιόσ Γενικόσ Διευκυντισ, Corallia

Λφδα Μοδιάνο-Λεϊν
Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ, Επικεφαλισ Εταιρικισ Επικοινωνίασ, 
Όμιλοσ Eurobank 

Jorge-A. Sanchez-P. Διευκυντισ Στρατθγικισ και Οικονομικϊν, Corallia
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• Τπεφκυνθ για το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και τθν υλοποίθςθ του 
Προγράμματοσ.

• Σο Πρόγραμμα κα διοικείται από τον Τπεφκυνο διαχείριςθσ που κα 
ςυςτεγάηεται με τισ επιχειρθματικζσ ομάδεσ ςτο κτιριο.



Φοπηγοί / Υποζηηπικηέρ

• Φοπηγοί
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• Υποζηηπικηέρ

• Ενεργοί ςυμμζτοχοι ςτο πρόγραμμα και προςφζρουν δωρεάν προϊόντα & 
υπθρεςίεσ.

http://www.pwc.com/gx/en/index.jhtml?ld=no


enter – Υποβολή Αίηηζηρ
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Όποι Σςμμεηοσήρ (1/2)

• Η προκιρυξθ για τον 1ο κφκλο του προγράμματοσ (2013-2014) είναι ανοικτι 
ςε όλουσ τουσ τομείσ/κλάδουσ δραςτθριότθτασ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. 

• Προχπόκεςθ το επιχειρθματικό ςχζδιο να διακρίνεται από καινοτομία, αρτιότθτα 
και επιχειρθματικι βιωςιμότθτα, ςτο πλαίςιο των τάςεων τθσ ελλθνικισ αλλά και 
τθσ διεκνοφσ αγοράσ

• Ενκαρρφνονται ιδιαίτερα επιχειρθματικά ςχζδια τα οποία 

• ςυμβάλλουν ςτθν εξωςτρζφεια τθσ ελλθνικισ οικονομίασ

• κάνουν ευρεία χριςθ καινοτομιϊν και νζων τεχνολογιϊν 

• διακρίνονται από ςθμαντικισ ζκταςθσ εφαρμογι ςτθ κακθμερινι ηωι
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• Μεμονωμζνα άτομα ι ομάδεσ νζων οι οποίοι τθ ςτιγμι ανακοίνωςθσ τθσ 
προκιρυξθσ:

• Είναι θλικίασ 18-35 ετϊν.

• Είναι απόφοιτοι ι εγγεγραμμζνοι ςε ανϊτερο ι ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, 
δθμόςιο ι ιδιωτικό, τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ.

• Δεν ζχουν ιδθ ςυςτιςει εταιρία για τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου 
επιχειρθματικοφ τουσ ςχεδίου ι, αν ζχουν, θ εταιρία αυτι δεν προχπάρχει για 
διάςτθμα άνω των 2 ετϊν. 
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Όποι Σςμμεηοσήρ (2/2)



Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ

• Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων είναι απλά, διαφανι 
και επιχειρθματικισ λογικισ, καλφπτοντασ τα ακόλουκα 3 ερωτιματα:

• Στθρίηεται ςε μια πρωτότυπθ/καινοτόμο ιδέα που δίνει λφςθ ςε μια ουςιαςτικι 
ανάγκθ ι/και αποτελεί ευκαιρία μιασ ικανοποιθτικοφ μεγζκουσ εγχώριασ ι διεκνοφσ 
αγοράσ;

• Οι άνθρωποι που κα υλοποιιςουν το επιχειρθματικό ςχζδιο διακζτουν τισ 
απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ, γνώςεισ και ικανότθτεσ, κακώσ και το κατάλλθλο 
ςυμπλθρωματικό προφίλ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ςχεδίου;

• Υπάρχει ζνα εφλογο και ρεαλιςτικό προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών βάςει του 
οποίου ςε 12-24 μινεσ κα μπορζςει να τεκμθριωκεί το εφικτό ι/και θ αξία του 
επιχειρθματικοφ ςχεδίου;

• Το τυποποιθμζνο ζντυπο υποβολισ επιχειρθματικοφ ςχεδίου καλφπτει 
ακριβϊσ αυτά τα 3 κριτιρια, με ςυνεκτικό και περιεκτικό τρόπο (αυςτθρά 8 
ςελίδεσ μζγιςτο μζγεκοσ για το επιχειρθματικό ςχζδιο).

17



Διαδικαζία Αξιολόγηζηρ

• Α’ Φάςθ - Ζλεγχοσ τυπικϊν προχποκζςεων και πλθρότθτασ φακζλου

• Β’ Φάςθ - Αξιολόγθςθ Επιχειρθματικοφ Σχεδίου - Γραπτό ςτάδιο

• Στελζχθ με επιχειρθματικι και επενδυτικι αντίλθψθ και εμπειρία ωσ αξιολογθτζσ.

• Βακμολογοφνται ιςοβαρϊσ τα 3 κριτιρια αξιολόγθςθσ, από 1-10.

• Προκρίνονται τα καλφτερα 60 επιχειρθματικά ςχζδια βάςει βακμολογίασ.

• Γ’ Φάςθ - Αξιολόγθςθ Επιχειρθματικοφ Σχεδίου - Προφορικό ςτάδιο

• 1ο βιμα

• 5’ παρουςίαςθ κάκε επιχειρθματικοφ ςχεδίου.

• Προκρίνονται τα 30 καλφτερα επιχειρθματικά ςχζδια βάςει εκ νζου βακμολόγθςθσ.

• 2ο βιμα

• 10’ παρουςίαςθ κάκε επιχειρθματικοφ ςχεδίου με ερωτιςεισ από τουσ αξιολογθτζσ.

• Προκρίνονται τα ~20 καλφτερα επιχειρθματικά ςχζδια βάςει τελικισ βακμολόγθςθσ.
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grow – Σςμμεηοσή
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• Η κτθριακι υποδομι του Προγράμματοσ μπορεί να ςτεγάςει περί τα 60 
άτομα.

• Ο ακριβισ αρικμόσ των επιχειριςεων που κα ενταχκοφν κα εξαρτθκεί από τον 
αρικμό των ςυμμετεχόντων ατόμων ςε αυτζσ (εκτιμάται περίπου 20 επιχειριςεισ -
μ.ο. 3 άτομα ανά επιχείρθςθ) 

• θ τελικι επιλογι κα γίνει ςε κάκε περίπτωςθ αυςτθρά βάςει βακμολογικισ ςειράσ 
κατάταξθσ

• Θα υπάρξει ςυμβουλευτικι ςτιριξθ μζςω των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν 
του Προγράμματοσ ςτο ςτάδιο εκκίνθςθσ για να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 
ςφςταςθσ και εγκατάςταςθσ γριγορα και εφκολα για τουσ νζουσ 
επιχειρθματίεσ.

• Θα παρζχεται ςτζγαςθ ςτθν Κτθριακι Υποδομι και πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ παροχζσ 
του Προγράμματοσ ςε κατά μζγιςτο 4 άτομα από κάκε Επιχειρθματικι Ομάδα
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Σςμμεηοσή (1/2)



• Οι επιχειρθματικζσ ομάδεσ κα εγκαταςτακοφν ςτθν Κτθριακι Υποδομι και κα 
απολαμβάνουν όλεσ τισ παροχζσ του Προγράμματοσ για ςυνολικά 12 μινεσ, 
ζναντι ςυμβολικοφ ποςοφ 1 (ζνα) ευρϊ τθν θμζρα. 

• Το ςυνολικό ποςό που κα μαηευτεί κα δωριςτεί ςτο τζλοσ του Προγράμματοσ ςε 
φιλανκρωπικό ίδρυμα τθσ επιλογισ των ίδιων των επιχειρθματικϊν ομάδων ςε 
πλαίςιο ΕΚΕ

• Οι επιχειριςεισ διατθροφν ςτο ακζραιο τα πνευματικά δικαιϊματα των 
επιχειρθματικϊν ςχεδίων τουσ και των αποτελεςμάτων τουσ.

• παρζχουν μόνο ςτουσ ςυντελεςτζσ του Προγράμματοσ τθ δυνατότθτα να 
αναδείξουν -κατόπιν ςυμφωνίασ ωσ προσ το ακριβζσ περιεχόμενο- ςτοιχεία για τθν 
πορεία και τα επιτεφγματα  του επιχειρθματικοφ ςχεδίου
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Σςμμεηοσή (2/2)



Φπονοδιάγπαμμα

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων / επιχ. ςχεδίων:

Σρίτθ 26 Μαρτίου 2013, 17:00 ϊρα Ελλάδοσ

Αξιολόγθςθ αιτιςεων/επιχειρθματικϊν ςχεδίων: 

Απρίλιοσ 2013

Ζναρξθ 1ου κφκλου του Προγράμματοσ: 

Μάιοσ 2013
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Website
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www.theegg.gr

http://www.theegg.gr/

