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Aroma Hub

Διαγωνισμός
καινοτομίας
γιανεοφυείς
επιχειρήσεις
Στήριξη από την
πρεσβεία της Γαλλίας

Με την ευκαιρία ίου πρώτου
πανελληνίου διαγωνισμού

καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας

και νεοφυους επιχειρηματικότητας
στα Αρωματικά και

Φαρμακευτικά

Φυτά που διοργανώνεται
από τον κόμβο καινοτομίας

Aroma Hub η πρεσβεία της Γαλλίας

διοργανώνει αύριο Τρίτη
17 Απριλίου σχετική παρουσίαση

Στον διαγωνισμό o οποίος

θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου

μπορουν να ουμμετάσχουν
νεοφυείς επιχειρήσεις και άτο
μα ή ομάδες με καινοτόμες επιχειρηματικές

ιδέες σε όλη τη
γραμμή παραγωγής των

Αρωματικών

και Φαρμακευτικών Φυτών

καλλιέργεια τυποποίηση
παραγωγή προϊόντων υγείας και
διατροφής Οι υποψήφιοι για
τις καινοτόμες επιχειρηματικές
ιδέες άτομα ή ομάδες οι οποίοι
δεν έχουν σηστήσει επιχείρηση

μπορουν να διεκδικήσουν
τρία βραβεία

Ειδικότερο το Ιο βροβείο περιλαμβάνει

επιστημονική καθοδήγηση

και εργαστηριακές
αναλύσεις από το Aroma Hub
υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας

από τσ Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης φιλοξενία στη

θερμοκοιτίδα

του Orange Grove Pa
tras από τον Μάιο υποστήριξη

από τις εταιρείες InSyBio Intelligent

Systems Biology και
ln4Capital To 2o βροβείο είναι
μία άδεια χρήσης ειδικού λογισμικού

από την InSyBio και υπηρεσίες

μεταφοράς τεχνογνωσίας
από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

ενώ το 3ο βραβείο αφορά
αποκλειστικά την παροχή

υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας

από το Εθντκό Κέντρο
Τεκμηρίωσης

Επιπλέον στο πλαίσιο του
διαγωνισμού επιβραβεύονται οι
νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες
είναι ενεργές όχι περισσότερα
από πέντε χρόνια To πρώτο από
τα συνολικά τρία βραβεία αυτής

της κατηγορίας περιλαμβάνει
πρόσβαση στο Γαλλο-Ελλη

νικό Δίκτυο Καινοτομίας ΜΑ
ZINNOV παροχή επιστημονικής

καθοδήγησης και εργαστηριακών

αναλύσεων από το Aroma

Hub και μια σειρά από άλλες
παροχές από την εταιρεία ΤΟ
ΡΙΑ architects to Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης τηνΤτορσι Branding
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