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Brand
your
business

Greek
products
revisited

Τι είναι η
γαστρονομία; Ποια
η σχέση της με τον
τουρισμό; Τι φέρνει
η επανάσταση της
Νέας Ελληνικής
Κουζίνας;

Τι ρόλο παίζει το
branding στον
τουρισμό γεύσης
και ποια είναι η
«συνταγή» του;
Μπορούν ποιοτικά
ελληνικά τρόφιμα
και προϊόντα να
έχουν επιτυχία στο
εξωτερικό;

Όλα για το
ελαιόλαδο, το κρασί
και το γάλα.

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

4ος κύκλος

Επιχειρηματικού
Επιταχυντή
INNOVATHENS

αιτήσεις έως

28.08.2016!

FOOD
FO R
BUSINESS
4ος κύκλος

Επιχειρηματικού
Επιταχυντή
INNOVATHENS

Μαγειρεύεις μια
νέα ιδέα και θέλεις
να την κάνεις
επιχείρηση; Στο
INNOVATHENS
έχουμε τη συνταγή
για να πετύχεις!
Δήλωσε τώρα
συμμετοχή.

Τι είναι;

Τι περιλαμβάνει;

Το Food for Business είναι ένα
3μηνο πρόγραμμα ενίσχυσης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας
για τους τομείς της
αγροδιατροφής, της γαστρονομίας
και του τουρισμού μέσω
ταχύρρυθμης συμβουλευτικής,
χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση.

• Διάγνωση επιχειρηματικών
αναγκών

#FoodforBusiness

1. Ομάδες που έχουν μια καινοτόμο
επιχειρηματική ιδέα και θέλουν να
τη μετατρέψουν σε νεοφυή
επιχείρηση (startup)

• Ένα φιλικό, νεανικό και
συνεργατικό χώρο με
υπερσύγχρονες υποδομές για
συναντήσεις και εργασίες
περιορισμένου χρόνου.

2. Υφιστάμενες startups που
θέλουν να βελτίωσουν τις
επιχειρησιακές τους λειτουργίες και

Mind the dates

Ο 4ος Κύκλος του Επιχειρηματικού
Επιταχυντή του INNOVATHENS Food for
Business και οι παράλληλες εκδηλώσεις
πραγματοποιούνται με την υποστήριξη
3 Εργαστηρίων του Τμήματος Επιστήμης,
Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Γαλακτοκομίας, Οινολογίας και
Ελαιολάδου/ελιάς) και της εταιρείας
Planet S.A. - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Επιχειρηματικότητας.

Σε ποιους
απευθύνεται;

3. Εταιρίες που σκοπεύουν είτε να
αναπτυχθούν περαιτέρω είτε να
διαφοροποιήσουν τη
δραστηριότητά τους.

• Σεμινάρια ενίσχυσης όλων
επιχειρησιακών λειτουργιών:
διοίκηση (management), διαχείριση
προσωπικού (HR management),
marketing, δημόσιες σχέσεις,
οικονομική διαχείριση κ.ά.
• Εξατομικευμένο mentoring και
coaching από επιτυχημένους
επιχειρηματίες και αναγνωρισμένους
ακαδημαϊκούς

Αιτήσεις συμμετοχής έως:
28 Αυγούστου 2016
Αξιολόγηση αιτήσεων &
ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
5 Σεπτεμβρίου 2016
Έναρξη Επιχειρηματικού Επιταχυντή:
12 Σεπτεμβρίου 2016
innovathens.gr

