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Δικτύωσηγιακαινοτόμες startups
Διαδικτυακό πρόγραμμα για εταιρείες τεχνολογίας υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ

Από
τις 2 Μαρτίου πραγματοποιείται

το Greek Startup Universe

https://greekstartupuni
verse.org ένα ανοικτό διαδικτυακό

πρόγραμμα 8 εβδομάδων
to οποίο στοχεύει otnv ένωση του
ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας

με τους πιο επιτυχημένους

Έλληνες της διασηοράς
προσφέροντας πρόσβαση σε πολύτιμους

πόρους που χρειάζονται
εκατοντάδες ελληνικές νεοσύστατες

επιχειρήσειςγια την ανάπτυξη

τους Το πρόγραμμα υλοποιείται

από τον μη κερδοσκοπικό
οργανισμό Startup Greece και

το Founderhood υπό την αιγίδα
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας

Διπλωματίας και Απόδημου

Ελληνισμού του ΥΠΕΞ
Στο πρόγραμμα το οποίο είναι

δωρεάν για όλους τους Έλληνες

και τους Κύπριους που έχουν
μια τεχνολογική νεοφυή επιχείρηση

ή ιδέα που υπόσχεται να
αλλάξει τον κόσμο έχουν δηλώσει

συμμετοχή 590 ομάδες από 34

χώρες Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

ΕΚΤ υποστηρίζει το
πρόγραμμα

ως Community Partner
To Greek Startup Universe στοχεύει

στη δικτύωση των καινοτόμων

Ελληνων σε όλο τον κόσμο
ουγκεντρώνοντας στρατηγικούς
ουνεργάτες όπως το GreekTech
στη Νέα Υόρκη το Cypruslnno
οτην Κύπρο και το Γραφείο Οικο¬

νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

του προξενείου του Αγίου
Φραγκίσκου Επιτυχημένοι Έλληνες

ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων

επενδυτές και εξειδικευμένοι

επαγγελματίες με δράση

και εμπειρία μέσα από τα
μεγαλύτερα

παγκόσμια τεχνολογικά
κέντρο καινοτομίας έρχονται

σε επαφή με Έλληνες και Κύπριους

ιδρυτές νεοφυών τεχνολογικών

εταιρειών από κάθε άκρη του
πλανήτη κατά τη διάρκεια ενός
προγράμματος οκτώ εβδομάδων

Οι σημμετέχουσες ομάδες θα
έχουν τη δυνατότητα να προγμα
τοποιήσουν ατομικές συναντήσεις

με περισσότερους από 40

εξειδικευμένους ελληνικής κα¬

ταγωγής επαγγελματίες στις πέντε

ηπείρους για να προσφέρουν
την εμπειρία τους σε τομείς όπως
η ανάπτυξη αρχικού προϊόντος
η επικοινωνία οι πωλήσεις και οι
στρατηγικές χρηματοδότησης Παράλληλα

θα αποκτήσουν πρόσβαση

σε δίκτυο περίπου l 7 αγορών

της παγκόσμιας τεχνολογικής

επιχειρηματικής σκηνής καθώς

και σε μεγάλα τεχνολογικά
κέντρο όπως η Silicon Valley η
Νέα Υόρκη και το Ισραήλ αλλά
και ανερχόμενες αγορές όπως η Ινδία

και η Βραζιλία Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι οι επαγγελματίες
που σημμετέχουν προέρχονται
από εταιρείες όπως οι Google
Amazon Salesforce Iinkedin Fa

cebook Παράλληλα με τις εξατομικευμένες

σηναντήσεις οι ουμ
μετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα

παρακολούθησης εβδομαδιαίων

ομιλιών από έμπειρους
ιδρυτές ώριμων τεχνολογικά επιχειρήσεων

που έχουν προσελκύσει

χρηματοδοτήσεις άνω των
500 εκατ δολαρίων όπως n Ιωάννα

Αγγελιδάκη ο Κώστας Πάρδαλης
και η Νίκη Γουλιμή αλλά και

από επενδυτές όπως ο Νίκος Μπο
νάτσος Στους πυλώνες του προ
γράμματος περιλαμβάνεται και η

Οι ομάδες που
παρουσιάζουν πρόοδο
κατά τη διάρκεια του
προγράμματος Greek
Startup Universe θα
έρθουν σε επαφή με
Έλληνες επενδυτικούς
αγγέλους με διαθέσιμα
κεφάλαια προς επένδυση
αξίας 1 0 εκατ δολαρίων

συμμετοχή στην ενεργή κοινότητα
του δικτύου του προγράμματος

n πρόσβαση σε εκπαιδευτικό
υλικό καθώς επίσης σε εργαλεία

και σε υπηρεσίες που προ
σφέρουν σηνεργαζόμενες εταιρείες

όπως η HubS η Zendesk
και η Proto.io Τέλος οι ομάδες
που παρουσιάζουν πρόοδο κατά
τη διάρκεια του προγράμματος
θα έρθουν σε επαφή με Έλληνες
επενδυτικούς αγγέλους με διαθέσιμα

κεφάλαια προς επένδυση
αξίας lO εκατ δολ s/d 41724891
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