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19μξ Economia Φμηηεηηθυξ Δηαγςκηζμυξ
Ο ζεζμυξ ημο economia Πακειιήκημο Φμηηεηηθμφ Δηαγςκηζμμφ λεθίκεζε ημ 1994 με
αθμνμή ημκ εμνηαζμυ, ηυηε, ηςκ 60 πνυκςκ
έθδμζεξ ημο πενημδηθμφ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΠΙΘΓΩΡΗΗ.
Ο 19μξ Economia Φμηηεηηθυξ Δηαγςκηζμυξ
με ζέμα Σα Μέζα Κμηκςκηθήξ Δηθηφςζεξ
ζηεκ μηθμκμμία (Πχξ ακηαπμθνίκμκηαη ζηεκ
απαίηεζε ηεξ ακηαγςκηζηηθυηεηαξ; Πμηεξ ακαπηοληαθέξ πνμμπηηθέξ δεμημονγμφκ; Πχξ
βμεζμφκ ζηε δηάδμζε ηεξ θαηκμημμίαξ;). Ο
Δηαγςκηζμυξ λεθηκά με εκεμένςζε ημο θμηηεηηθμφ θαη ζπμοδαζηηθμφ θυζμμο, ημκ Οθηχβνημ ημο 2012 θαη ζα ιήλεη με ηε ζοιιμγή ηςκ ενγαζηχκ ζημ ηέιμξ Μανηίμο
2013.Οη δηαδηθαζίεξ ζα μιμθιενςζμφκ με ηεκ ηειεηή απμκμμήξ ηςκ βναβείςκ ημκ Μάημ ημο 2013.
Όζμη θμηηεηέξ ζέιμοκ κα ιάβμοκ μένμξ ζημ δηαγςκηζμυ πνέπεη κα θαηαζέζμοκ ηεκ ενγαζία ημοξ μέπνη ηηξ 29 Μανηίμο 2013.
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Ωζεζε ζηε κεακηθή επηπεηνεμαηηθυηεηα με ηε ζοκενγαζηα Eurobank-Corallia
Η Eurobank θαη ημ Corallia ακαθμηκχκμοκ
ηεκ απυ θμηκμφ ακάιερε πνςημβμοιίαξ γηα
ηεκ ηυκςζε ηεξ κεακηθήξ θαηκμημμηθήξ επηπεηνεμαηηθήξ δναζηενηυηεηαξ θαη ηεκ εκίζποζε ηεξ πνμμπηηθήξ απαζπυιεζεξ ηςκ κέςκ ζηε πχνα μαξ, μέζς ημο κέμο πνμγνάμμαημξ «the EGG - Enter*Grow*Go», έκα μιμθιενςμέκμ πνυγναμμα επηηάποκζεξ ηεξ επηπεηνεμαηηθήξ δνάζεξ, ημ μπμίμ απεοζφκεηαη ζε
κεακηθέξ μμάδεξ με δεμημονγηθέξ θαη θαηκμηυμεξ ηδέεξ. Τμ πνυγναμμα ζα
πανέπεη ζηηξ μμάδεξ πνυζβαζε ζε έκα αληυπηζημ δίθηομ μεκηυνςκ θαη ζοκενγαηχκ με εμπεηνία ζε startup επηπεηνήζεηξ, θαηάνηηζε ζε ελεηδηθεομέκε
επαγγειμαηηθή γκχζε θαη οπενεζίεξ πνμζηηζέμεκεξ αλίαξ γηα ζέμαηα επηπεηνεμαηηθήξ ιεηημονγίαξ θαη ακάπηολεξ. Οη μμάδεξ πμο ζα ζομμεηέπμοκ
ζημ πνυγναμμα ζα ζοζηεγάδμκηαη ζε θηήνημ ορειχκ πνμδηαγναθχκ πμο έπεη
ζηε δηάζεζή ηεξ ε Eurobank θαη έπεη δηαμμνθςζεί εηδηθά ζε έκακ δεμημονγηθυ ζοκενγαηηθυ πχνμ. Σηυπμξ ηεξ ζοζηέγαζεξ ηςκ μμάδςκ είκαη ε αιιειεπίδναζε θαη ακηαιιαγή ηδεχκ θαη εμπεηνηχκ. Ο πνχημξ ζοκενγαηηθυξ πχνμξ
ημο “the EGG- Enter*Grow*Go” ζα ιεηημονγήζεη ζηεκ Αζήκα, εκχ μειιμκηηθά ακαμέκεηαη επέθηαζή ηςκ ζεμείςκ πανμοζίαξ ημο πνμγνάμμαημξ θαη
ζε άιιεξ πυιεηξ. Η πνυζθιεζε εθδήιςζεξ εκδηαθένμκημξ πνμξ ηηξ μμάδεξ
πμο ζα οπμβάιιμοκ αίηεζε ζομμεημπήξ ζημ πνυγναμμα ζα γίκεη ζηηξ ανπέξ
ημο κέμο έημοξ, βάζεη ζογθεθνημέκςκ θνηηενίςκ θαη πνμδηαγναθχκ πμο ζα
δεμμζημπμηεζμφκ εγθαίνςξ.
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Σμ Γονςπασθυ Πνυγναμ«Erasmus Νέμη Γπηπεηνεμαηίεξ» μα «Erasmus Νέμη Γπηπεηνεμαηίεξ» είκαη έκα
πνυγναμμα δηαζοκμνηαθήξ ακηαιιαγήξ ημ μπμίμ
πνμζθένεη ζε κέμοξ ή θηιυδμλμοξ επηπεηνεμαηίεξ
(ΝΓ) ηεκ εοθαηνία κα απμθμμίζμοκ γκχζεηξ απυ
έμπεηνμοξ επηπεηνεμαηίεξ, μη μπμίμη δηεοζφκμοκ
μηθνέξ επηπεηνήζεηξ ζε άιιεξ πχνεξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ. Η ακηαιιαγή εμπεηνηχκ πναγμαημπμηείηαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ παναμμκήξ θμκηά ζημκ έμπεηνμ επηπεηνεμαηία (επηπεηνεμαηία οπμδμπήξ: ΓΤ), γεγμκυξ πμο βμεζά ημ κέμ επηπεηνεμαηία κα απμθηήζεη ηηξ απαναίηεηεξ δεληυηεηεξ γηα ηε δημίθεζεξ
μίαξ μηθνήξ επηπείνεζεξ. Σμ πνμκηθυ δηάζηεμα παναμμκήξ (ειάπηζημ απαηημφμεκμ πνμκηθυ δηάζηεμα παναμμκήξ 1 μήκαξ) γηα κέμοξ θαη εκ δοκάμεη επηπεηνεμαηίεξ ζε ΜΜΓ ζε άιιεξ πχνεξ ηεξ ΓΓ είκαη πνεμαημδμημφμεκμ. Τμ πνυγναμμα απεοζφκεηαη ζε κέμοξ επηπεηνεμαηίεξ μη μπμίμη
πνμγναμμαηίδμοκ κα ηδνφζμοκ ηεκ επηπείνεζή ημοξ ή έπμοκ ήδε λεθηκήζεη
ηεκ επηπείνεζή ημοξ μέζα ζηα ηειεοηαία ηνία έηε. Η επηπείνεζε μπμνεί κα ακήθεη ζε μπμημδήπμηε επηπεηνεμαηηθυ θιάδμ. Οη ΝΓ πνέπεη κα επηδείλμοκ
έκα ζμβανυ εθπαηδεοηηθυ θαη επαγγειμαηηθυ οπυβαζνμ θαη μηα δέζμεοζε γηα μηα βηχζημε επηπεηνεζηαθή ηδέα. Γπηπεηνεμαηίεξ οπμδμπήξ: Οη επηπεηνεμαηίεξ οπμδμπήξ είκαη πεπεηναμέκμη επηπεηνεμαηίεξ μη μπμίμη έπμοκ δηαθνηζεί είηε ςξ ηδημθηήηεξ, είηε ςξ μάκαηδεν μηθνμμεζαίςκ επηπεηνήζεςκ. Γηα
πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ : www.erasmus-entrepreneurs.eu
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eCommerce for Beginners
Σμ 2εμενμ ζεμηκάνημ ‘eCommerce for Beginners’, πμο δημνγακχκεηαη απυ ημ ELTRUN, απεοζφκεηαη ζε υια ηα ζηειέπε
πμο εκδηαθένμκηαη κα δεμημονγήζμοκ ή κα βειηηχζμοκ ημ ειεθηνμκηθυ θαηάζηεμα ηεξ εηαηνίαξ ή μνγακηζμμφ ημοξ. Γπίζεξ ζε επηπεηνεμαηίεξ, ζηειέπε πςιήζεςκ ή μπμημδήπμηε άιιμ ζηέιεπμξ ή ηδηχηε ζέιεη κα εμπιμοηίζεη ηηξ γκχζεηξ ημο ζηε δεμημονγία εοθαηνηχκ πχιεζεξ μέζς Internet.
Δεκ οπάνπεη πνμτπυζεζε πνμεγμφμεκεξ γκχζεξ ή ζπεηηθήξ εμπεηνίαξ. Σα
ζέμαηα πμο ζα θαιοθζμφκ ζημ ζεμηκάνημ πενηιαμβάκμοκ μεηαλφ άιιςκ:
Πανμοζίαζε ηςκ eCommerce models (Β2C, B2B, δεμμπναζίεξ, θ.α). Δεμημονγχκηαξ Business Plans γηα eCommerce (μη ζομμεηέπμκηεξ ζα ιάβμοκ
πιήνεξ excel template γηα eCommerce Business Plan). Σεπκηθή Τιμπμίεζε γηα eCommerce (επηιμγή πιαηθυνμαξ, ηεπκηθμφ ζοκενγάηε, ιμηπά θυζηε). eCommerce Marketing (δεμημονγχκηαξ ημ brand ημο ειεθηνμκηθμφ
ζαξ θαηαζηήμαημξ). Search Engine Marketing γηα eCommerce (CPC &
SEO). Social Media γηα eCommerce. Usability & Conversion Rate
Optimization ηεπκηθέξ. eCommerce Operations. e-Mail Marketing γηα
eCommerce. Γνήγμνα sessions ζε gamification & SEO white hat vs.
black hat γηα eCommerce. Οη ζομμεηέπμκηεξ ζα ιάβμοκ πηζημπμηεηηθυ
παναθμιμφζεζεξ. Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ γηα ημ θυζημξ θαη ημκ
πχνμ πναγμαημπμίεζεξ ημο ζεμηκανίμο μπμνεί κα επηζθέπηεηαη ηεκ ηζημζειίδα www.eltrun.gr.
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Δηαγςκηζμυξ γηα έκηαλε ζημ Πνυγναμμα «Κορέιεξ Γπηπεηνεμαηηθυηεηαξ».
Η Γεκηθή Γναμμαηεία Νέαξ Γεκηάξ, επηδηχθμκηαξ
κα εκζαννφκεη ηεκ κεακηθή επηπεηνεμαηηθυηεηα ζηε
πχνα μαξ, πνμθενφζζεη δηαγςκηζμυ «Καηκμημμίαξ–
Γπηπεηνεμαηηθήξ

Ιδέαξ»,

(απυ

15

Δεθεμβνίμο

2012 έςξ 20 Ιακμοανίμο 2013), με ζθμπυ ηεκ ακάδεηλε κέςκ επηπεηνεμαηηθχκ ηδεχκ θαη ηε δηεοθυιοκζε ηεξ οιμπμίεζήξ ημοξ. Ο δηαγςκηζμυξ εκηάζζεηαη ζημ πιαίζημ ημο ζογπνεμαημδμημφμεκμο πνμγνάμμαημξ ημο ΓΠΑ
«Κορέιεξ Γπηπεηνεμαηηθυηεηαξ», πμο εγθνίζεθε απυ ημ επηπεηνεζηαθυ
πνυγναμμα «Γθπαίδεοζε θαη Δηα Βίμο Μάζεζε» ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ
θαη Θνεζθεομάηςκ, Πμιηηηζμμφ θαη Αζιεηηζμμφ. To πνυγναμμα οπμζηενίδεη
ηεκ ςνίμαζε θαη οιμπμίεζε ηςκ επηπεηνεμαηηθχκ ζπεδίςκ κέςκ, ειηθίαξ 18
-30 ετών, που συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν σε Διαγωνισμούς Επιχεινεμαηηθυηεηαξ.

φμθςκα με ημ πνυγναμμα, μη κέμη ζα θηιμλεκμφκηαη ζε

ελεηδηθεομέκμοξ πχνμοξ ζοκενγαζίαξ («Κορέιεξ») γηα δηάζηεμα ηεζζάνςκ
(4) μεκχκ, υπμο ζα ζοκενγάδμκηαη με άιιμοξ κέμοξ ζηε δηαμυνθςζε ηςκ
επηπεηνεμαηηθχκ ημοξ ηδεχκ. Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ παναμμκήξ ημοξ, ζα
ημοξ πμνεγείηαη οπμηνμθία χζηε κα επηθεκηνςζμφκ απενίζπαζημη ζηεκ ακάπηολε ηςκ επηπεηνεμαηηθχκ ημοξ ζπεδίςκ.
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Τμ πνυγναμμα «Κορέιεξ Γπηπεηνεμαηηθυηεηαξ», οιμπμηείηαη ζε δφμ (2) θάζεηξ:
Σηεκ πνχηε (πηιμηηθή) θάζε - ΙακμοάνημξΑπνίιημξ 2013- έπμοκ ήδε επηιεγεί κα ζομμεηάζπμοκ δηαθνηζέκηεξ ζε δηαγςκηζμμφξ
θαηκμημμίαξ πμο δημνγακχκμοκ ακελάνηεημη
θμνείξ. Σηεκ δεφηενε θάζε, πμο έπεη πνμγναμμαηηζηεί γηα ημ ηεηνάμεκμ Μαΐμο – Αογμφζημο 2013, ζα ζομμεηάζπμοκ ηυζμ μη δηαθνηζέκηεξ απυ δηαγςκηζμμφξ ακελάνηεηςκ
θμνέςκ υζμ θαη μη δηαθνηζέκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ «Καηκμημμίαξ –Νέαξ Γπηπεηνεμαηηθήξ
Ιδέαξ» πμο δημνγακχκεη ε Γεκηθή Γναμμαηεία Νέαξ Γεκηάξ. Οη πνμηάζεηξ ηςκ εκδηαθενμμέκςκ, ζα πνέπεη κα αθμνμφκ ζε μηα απυ ηηξ παναθάης Θεμαηηθέξ Γκυηεηεξ:

1) Γπηπεηνεμαηηθυηεηα ζημκ ημμέα ηςκ Τεπκμιμγηχκ Πιενμθμνηθήξ θαη Γπηθμηκςκηχκ.
2) Υπενεζίεξ ζημοξ ημμείξ ημο Πενηβάιιμκημξ – Πμιηηηζμμφ – Αζιεηηζμμφ με πνήζε
κέςκ ηεπκμιμγηχκ.
3) Αγνμηηθή επηπεηνεμαηηθυηεηα.
Πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ γηα ημοξ υνμοξ θαη ηηξ πνμτπμζέζεηξ ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ: www.neagenia.gr
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Δηεζκήξ Δηαγςκηζμυξ "Global Management Challenge" 8μξ Δηαγςκηζμυξ Γιιάδαξ
Ο Δηεζκήξ Δηαγςκηζμυξ Γπηπεηνεμαηηθήξ
ηναηεγηθήξ Global Management Challenge ζα
λεθηκήζεη ημκ Ιακμοάνημ ζηεκ Γιιάδα γηα 8ε
ζοκεπή πνμκηά. ηυπμξ ε ακάδεηλε ηςκ πημ ηθακχκ «global managers» γηα κα εθπνμζςπήζμοκ ηεκ πχνα μαξ ζημ δηεζκή ηειηθυ ζηεκ
Ρμομακία ημκ Απνίιημ ημο 2013. Οη ζομμεηέπμκηεξ ζα έπμοκ ηεκ δοκαηυηεηα κα δηεθδηθήζμοκ 3 οπμηνμθίεξ θμίηεζεξ γηα μεηαπηοπηαθά
πνμγνάμμαηα: μηα πιήνε οπμηνμθία γηα ημ μεηαπηοπηαθυ πνυγναμμα MBA
International ημο Οηθμκμμηθμφ Πακεπηζηεμίμο Αζεκχκ θαη δφμ οπμηνμθίεξ γηα ημ MBA TQM ημο Πακεπηζηεμίμο Πεηναηχξ. Οη ζομμεηέπμκηεξ
ζα θιεζμφκ κα δημηθήζμοκ ελ μιμθιήνμο μηα εηθμκηθή επηπείνεζε ζε έκα
απυιοηα δηαδναζηηθυ πενηβάιιμκ. Μυκμ ζηεκ Γιιάδα πάκς απυ 1.500
ειιεκηθέξ μμάδεξ, θμηηεηχκ θαη ζηειεπχκ έπμοκ δήζεη ηεκ εμπεηνία ημο
GMC, εκχ 65 είκαη μη επηπεηνήζεηξ πμο έπμοκ ιάβεη μένμξ οπμζηενίδμκηαξ ηηξ μμάδεξ ή με δηθά ημοξ ζηειέπε. ημ GMC 2012-2013 μπμνμφκ
κα ιάβμοκ μένμξ μμάδεξ 3-5 θμηηεηχκ απυ μπμημδήπμηε πακεπηζηήμημ,
ημήμα θαη έημξ. Πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ μπμνείηε κα ακαδεηήζεηε ζημ
www.globalmanager.gr
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Οη κηθεηέξ ηςκ Γονςπασθχκ Βναβείςκ Πνμχζεζεξ ηεξ Γπηπεηνεμαηηθυηεηαξ 2012
Οη έλη κηθεηέξ ηςκ Γονςπασθχκ Βναβείςκ
Πνμχζεζεξ ηεξ Γπηπεηνεμαηηθυηεηαξ
2012 είκαη μη ελήξ:
ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΊΛΓΙΟ: Πνμχζεζε θαη
αφλεζε ηεξ επηζομίαξ γηα επηπεηνεμαηηθυηεηα ζε δοζπνυζηηεξ μμάδεξ. Κφπνμξ:
Συκςζε ηεξ γοκαηθείαξ επηπεηνεμαηηθυηεηαξ μέζς ηεξ πανμπήξ εφθμιεξ πνυζβαζεξ ζηε πνεμαημδυηεζε. μοεδία: Πνμχζεζε ηεξ μεηαθμνάξ γκχζεξ θαη ηεξ ρεθηαθήξ μπηηθμπμίεζεξ.
Ιηαιία: Ακηημεηχπηζε ηςκ δοζθμιηχκ πμο ζοκακημφκ μη ΜΜΓ ζηηξ αζηηθέξ πενημπέξ Πμνημγαιία: οκενγαζία γηα ηεκ παγθυζμηα δηάζεζε ηςκ
θναζηχκ Douro. Σμονθία: Τπμζηήνηλε αηυμςκ με ακαπενία ζημ πχνμ
ενγαζίαξ
Η Κνηηηθή Γπηηνμπή απέκεημε επίζεξ εηδηθή μκεία ζε ηνία θαηκμηυμα ένγα
απυ ηεκ Οιιακδία, ηε Ληζμοακία θαη ηεκ Γζζμκία.
De Torteltuinen B.V. (Οιιακδία): Ακάπηολε ημο επηπεηνεμαηηθμφ πκεφμαημξ ηςκ παηδηχκ. Κέκηνμ Μεηνχςκ θαη Πιενμθμνηαθχκ οζηεμάηςκ
(Γζζμκία): ζφκηαλε ειεθηνμκηθχκ εθζέζεςκ. Ακαπηοληαθυ Πνυγναμμα
ηςκ Ηκςμέκςκ Γζκχκ (Ληζμοακία): Δεμημονγία μηαξ εκηαίαξ πνμζέγγηζεξ ςξ πνμξ ηεκ Γηαηνηθή Κμηκςκηθή Γοζφκε.
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