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1. Εισαγωγή
Η ακαδημία iStart της Coimbra διοργανώθηκε από την IPN. Φιλοξενήθηκε στην Κοΐμπρα της Πορτογαλίας από τις
31 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου. Η Ακαδημία είχε 28 συμμετέχοντες.
Η Ακαδημία iStart της Coimbra εστίασε στο Smart Living: η ζωή στον 21ο αιώνα σημαίνει οι άνθρωποι να μένουν
συνδεδεμένοι, να ζουν έξυπνα και να αναλαμβάνουν τις πληροφορίες στα χέρια τους.
Η γενική δομή επικεντρώθηκε σε διαδραστικές διαλέξεις, ομαδική εργασία και καθοδήγηση. Οι παρουσιάσεις
δόθηκαν στις πρώτες συνεδρίες κάθε ημέρας, επιτρέποντας στις ομάδες και τους συμβούλους να συνεργάζονται
μεταξύ τους. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες μέσω της διαδικασίας άπαχου
εκκίνησης (από τη δημιουργία ιδεών, στην επικύρωση, στην επεξεργασία και στην παρουσίαση).
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Όλες οι ομάδες εργάστηκαν με συγκεκριμένα εργαλεία (π.χ. καμβά επιχειρηματικού μοντέλου, προϋπολογισμό,
σχεδιασμό‐παρουσίαση ιδεών) και παρουσίασαν την ιδέα και την ομάδα τους μπροστά σε μια ομάδα
εμπειρογνωμόνων την τελευταία ημέρα της ακαδημίας.

2. Χρονοδιάγραμμα
Η πρόσκληση για την ακαδημία iStart της Κοΐμπρα δημοσιεύθηκε την 1η Οκτωβρίου 2017. Το έργο iStart και η
ακαδημία παρουσιάστηκαν στους φοιτητές του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου της Κοΐμπρα, ιδιαίτερα στις
τάξεις της Μηχανικής, της Διοίκησης και της Οικονομίας. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με
εκπροσώπους πολλών φοιτητικών ενώσεων και Καθηγητών Επιχειρηματικών Μαθημάτων.
Η χρονολογική σειρά ήταν η ακόλουθη:
‐ 10/10/2017: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
‐ 25/10/2017: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
‐ 27/10/2017: Επικοινωνία με επιλεγμένους υποψηφίους
‐ 31/10/2017: Έναρξη της ακαδημίας
‐ 04/11/2017: Τελική ημέρα ακαδημίας ‐ Αξιολόγηση και επιλογή των καλύτερων ομάδων.

3. Διαδικασία Αίτησης και Επιλογής
Η εφαρμογή Google Forms επιλέχθηκε για τη διαδικασία αίτησης και επιλογής. Δημιουργήθηκε ένα ειδικό
έντυπο και οι πιθανοί συμμετέχοντες θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση online για την Ακαδημία iStart της
Κοΐμπρα στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/G43JRKBn2iRIBYP93
Οι υποψήφιοι μπορούσαν να δουν κάποιες γενικές πληροφορίες για την ακαδημία στους παρακάτω
συνδέσμους:
Ιστοσελίδα IPN: https://www.ipn.pt/noticias/noticia/2302?uri=%2Fnoticias%3Ftema%3D6&a=2302
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης IPN:
https://www.facebook.com/institutopedronunes/photos/a.398970132609.186826.102082602609/1015474812
9412610/?type=3&theater
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Η διαδικασία αίτησης περιελάμβανε προσωπικά, δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ιστορικού, όπως τα εξής:
‐ Όνομα
‐ Επίθετο
‐ Πόλη καταγωγής
‐ Χώρα
‐ Ημερομηνία Γέννησης
‐ Φύλο
‐ Εθνικότητα
‐ Τηλεφωνικό νούμερο
‐ Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
‐ Έχετε επισκεφθεί ποτέ κάποια ακαδημία ή εργαστήριο εκμάθησης σχετικό με Startup; Εάν ναι, ποιο;
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Ζητήθηκαν επίσης ορισμένα εκπαιδευτικά δεδομένα, όπως τα εξής:
‐ Ακαδημαϊκό πτυχίο
‐ Τομέας σπουδών
‐ Ίδρυμα εκπαίδευσης

Τέλος, ζητήθηκαν επίσης κίνητρα, επιχειρησιακές κινήσεις και επιχειρηματικές ιδέες:
‐ Γιατί θέλετε να συμμετάσχετε στην ακαδημία iStart;
‐ Έχετε μια επιχειρηματική ιδέα που θα θέλατε να αναπτύξετε κατά τη διάρκεια της ακαδημίας;
‐ Εάν απαντήσατε ναι στην προηγούμενη ερώτηση, περιγράψτε την ιδέα σας σε μια σύντομη παράγραφο.
‐ Θα μπορούσατε να μας πείτε, πώς ακούσατε για την Ακαδημία iStart της Κοΐμπρα;
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Γράφημα 1 Αρχείο εικόνας του εντύπου αίτησης
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Γράφημα 2 Aρχείο εικόνας του εντύπου αίτησης
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Συνολικά, υπήρχαν 70 αιτούντες. Τα βασικά κριτήρια επιλογής ήταν η ποιότητα και ο πλούτος των παρεχόμενων
δεδομένων, το κίνητρο και οι επιχειρηματικές κινήσεις.

4. Συμμετέχοντες
Η ακαδημία iStart φιλοξένησε συνολικά 28 άτομα.
Μία ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων και περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων μαθητών παρουσιάζονται στα γραφήματα παρακάτω:

Ιθαγένεια
Citizenship
25
20
15
10
5
0
Total

Brazilian

Hungarian

Libyan

Portuguese

3

1

1

23

Γράφημα 3 Ιθαγένεια Συμμετεχόντων
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Ισορροπία μεταξύ των φύλων
Gender ditribution

Female
39%

Male
61%

Γράφημα 4 Ισορροπία μεταξύ των φύλων

Κατανομή ηλικιακών ομάδων
Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 23, 5 χρονών.

Age distribution
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Γράφημα 5 Κατανομή ηλικιακών ομάδων

Επίπεδο εκπαίδευσης
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Education Level
Master's Degree

Bachelor's degree

High School
0
Total

High School
6

2

4

6

Bachelor's degree
11

8

10

12

Master's Degree
11

Γράφημα 6 Επίπεδο εκπαίδευσης

5. Εγκαταστάσεις
Η Ακαδημία της Κοΐμπρα σχετικά με την έξυπνη διαβίωση φιλοξενήθηκε στο Iνστιτούτο Pedro Nunes (IPN). Η
Ακαδημία φιλοξενήθηκε σε έναν ειδικά σχεδιασμένο ανοιχτό χώρο (δηλ. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με
κινητά γραφεία και δύο προβολείς.
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6. Ατζέντα
Η πρώτη ημέρα της Ακαδημίας ξεκίνησε με μια σύντομη εισαγωγή της Ακαδημίας με επίκεντρο τις σχετικές
διαδικασίες και το συνολικό πρόγραμμα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια διεξοδική παρουσίαση της
μεθοδολογίας Lean Business, της δυναμικής της επιχειρηματικότητας και του σχεδιασμού επιχειρηματικού
μοντέλου από τους μέντορες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ομάδες σχηματίστηκαν οργανικά και στην όλη
διαδικασία διαμεσολάβησαν οι επαγγελματίες σύμβουλοι της Ακαδημίας. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τις ομάδες
που σχηματίστηκαν και τις αρχικές ιδέες που τεκμηριώθηκαν.
Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με μια παρουσίαση από τους συμβούλους της Ακαδημίας σχετικά με τη διαδικασία
δημιουργίας επιχειρηματικών ιδεών και επικύρωσης. Το επίκεντρο ήταν να οδηγήσει τους συμμετέχοντες να
σκεφτούν για τη σκοπιμότητα (τεχνική, επιχειρηματική, νομική κ.λπ.) της επιχειρηματικής τους ιδέας και να
ξεκινήσουν μια διαδικασία σχεδιασμού (π.χ. ποιο είναι το πρόβλημα που επιλύουν, ποιοι είναι οι πελάτες, ποιοι
είναι οι χρήστες , κλπ.). Ο στόχος ήταν να καθοδηγήσουν τις ομάδες να χτυπήσουν τους δρόμους και να πάρουν
σχόλια σχετικά με τις ιδέες τους. Η επικύρωση πραγματοποιείται στην πράξη. Οι ομάδες με τη βοήθεια των
συμβούλων τους περιέγραψαν τα σχόλιά τους από τα πρωτογενή δεδομένα (δυνητικοί χρήστες στους δρόμους
της Κοΐμπρα), καθώς και από τη δευτερογενή έρευνα/ έρευνα αγοράς. Οι ομάδες, με τη βοήθεια των μεντόρων
τους, τεκμηρίωσαν τις ιδέες τους σε σχετικούς πίνακες.
Η τρίτη ημέρα επικεντρώθηκε στην ενημέρωση των προηγούμενων υλικών: στην περιγραφή ιδεών, στον άπαχο
καμβά, στην επικύρωση ιδεών και στη γενική έννοια της επιχείρησης. Πολλές ομάδες επεξεργάστηκαν τις ιδέες
τους μερικές φορές κατά τη διάρκεια της Ακαδημίας, και καθώς η ημέρα του ανταγωνισμού πλησίαζε, έπρεπε
να ενημερώσουν το προηγούμενο υλικό και να τις ευθυγραμμίσουν με το νεότερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
Η τέταρτη ημέρα αφορούσε θέματα προϋπολογισμού και συγκέντρωσης κεφαλαίων. Ο υπολογισμός των
διαφόρων πτυχών μιας νεοϊδρυθείσας επιχείρησης αποτελεί πρόκληση για τους νέους επιχειρηματίες. Τα βασικά
στοιχεία της κατάρτισης του προϋπολογισμού παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες προκειμένου να τους
βοηθήσουν να προβούν σε συνεκτικούς και σχετικούς υπολογισμούς σχετικά με την επιχειρησιακή τους ιδέα. Οι
ομάδες έλαβαν ένα απλό πρότυπο προϋπολογισμού και ο μέντορας της Ακαδημίας βοήθησε τις ομάδες να το
γεμίσουν κατάλληλα. Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με έναν σύντομο, αλλά πολύτιμο οδηγό για το πώς να
βρεθεί κανείς μπροστά στους επενδυτές και να προσελκύσει κεφάλαια.
Η πέμπτη και τελευταία μέρα επικεντρώθηκε στον διαγωνισμό pitching (παρουσίαση ιδεών σε επενδυτές). Η
κριτική επιτροπή (4 μέλη) έλαβε εκτυπωμένο το ειδικό φύλλο για τη βαθμολόγηση των ομάδων. Οι ομάδες
παρουσίασαν την πρότασή τους μπροστά στο κοινό, και μετά τη συγκέντρωση όλων των βαθμών ανακοινώθηκαν
οι νικητές. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την συμβουλές‐καθοδήγηση μετά το διαγωνισμό και τις ανακοινώσεις των
επόμενων βημάτων από τον μέντορα της Ακαδημίας. Η Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα της IPN προσέφερε 6/4/2
μήνες ελεύθερης εκπαίδευσης και εικονικής «εκκόλαψης» στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο νικητή του
διαγωνισμού pitching.
Η πλήρης ημερήσια διάταξη (ατζέντα) παρουσιάζεται στη συνέχεια.
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Γράφημα 7 Η ατζέντα της iStart Ακαδημίας της Κοΐμπρα
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7. Μέντορες
Η ακαδημία iStart της Κοΐμπρα είχε δύο μόνιμους συμβούλους που εκπαίδευαν τους συμμετέχοντες από την
πρώτη ημέρα μέχρι την τελευταία. Τα σύντομα βιογραφικά τους παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Marco Braga Pinheiro, συνεργάτης στο B´TEN – Business Talent Enterprise Network
Ανώτερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του London Business School (SEP69), Πτυχίο Οικονομικών από το
Πανεπιστήμιο Nova de Lisboa.
Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, εταίρος της B'TEN.
Επιχειρηματίας, επενδυτής και σύμβουλος επιχειρήσεων.
Εργάστηκε για 13 χρόνια στον τραπεζικό κλάδο ‐ ABN AMRO Bank, N.V. και Banco BPI ‐ όπου κατείχε αρκετές
διευθυντικές θέσεις και 5 χρόνια ως CFO (οικονομικός διευθυντής) του πρεσβευτή εναλλακτικών περιουσιακών
στοιχείων της Πορτογαλίας, διαχειριζόμενος ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων που ξεπερνούν τα € 3
δις . Δίδαξε εταιρικά και δημόσια οικονομικά στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Ειδικεύεται στην επιχειρησιακή στρατηγική, στις κεφαλαιαγορές, στη δομημένη χρηματοδότηση και στη
χρηματοοικονομική μοντελοποίηση.

Jorge Pimenta, Διευθυντής Έργων στη Θερμοκοιτίδα IPN
Υποστήριξη εταιρειών‐φυτωρίων όσον αφορά την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων (τόσο στο
επιχειρηματικό κεφάλαιο όσο και στην εθνική χρηματοδότηση).
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8. Εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων
Η Ακαδημία iStart συνεργάστηκε με πολλούς τοπικούς φορείς, εκτός από τους επαγγελματίες συμβούλους και
την ειδική κριτική επιτροπή του διαγωνισμού Pitching της τελευταίας ημέρας (βλ. Παρακάτω)

Οι εταίροι του προγράμματος iStart είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας και
να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με τη διαδικασία «εκκόλαψης» των επιχειρήσεων σε αρχικό στάδιο.
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9. Διαδικασία δημιουργίας ιδεών
Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της Ακαδημίας οι ομάδες σχηματίστηκαν οργανικά και στην όλη διαδικασία
διαμεσολάβησαν οι επαγγελματίες σύμβουλοι και οι ειδικοί της Ακαδημίας. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν είτε
τον εαυτό τους είτε την αρχική τους ιδέα. Ιδέες / δεξιότητες καταγράφηκαν στο ταμπλώ από τους συμβούλους.
Όλοι οι συμμετέχοντες ψήφισαν υπέρ των αγαπημένων ιδεών. Οι «ιδιοκτήτες» των ιδεών αναμείχθηκαν με τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες με οργανικό και σταδιακό τρόπο σχηματίζοντας ομάδες 3‐4 ατόμων..
Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στη διαδικασία δημιουργίας και επικύρωσης επιχειρηματικών ιδεών. Οι
μέντορες εργάστηκαν για να οδηγήσουν τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τη σκοπιμότητα (τεχνική,
επιχειρηματική, νομική κ.λπ.) της επιχειρηματικής τους ιδέας (π.χ. ποιο είναι το πρόβλημα που επιλύουν, ποιοι
είναι οι πελάτες, ποιοι είναι οι χρήστες κ.λπ.). Το βήμα που ακολουθήθηκε ήταν η διαδικασία επικύρωσης ιδεών.
Ο στόχος ήταν να καθοδηγήσουν τις ομάδες να χτυπήσουν τους δρόμους και να πάρουν σχόλια σχετικά με τις
ιδέες τους χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση χαμηλής επικύρωσης. Αυτή η διαδικασία και η βοήθεια από τους
μέντορες προσέφεραν στους συμμετέχοντες μια πολύτιμη συνειδητοποίηση για τους κινδύνους που σχετίζονται
με την υπερβολική εμπιστοσύνη στην αρχική ιδέα, καθώς και για τις προκαταλήψεις σχετικά με τους πελάτες. Οι
ομάδες με τη βοήθεια των μεντόρων τους περιέγραψαν την ιδέα και την ομάδα τους με βάση ένα συγκεκριμένο
πρότυπο και άρχισαν να εργάζονται στον καμβά επιχειρηματικού σχεδιασμού.
Σχηματίστηκαν συνολικά 8 ομάδες / ιδέες.

10.

Διαγωνισμός Pitching (παρουσίαση ιδεών σε επενδυτές)

Την τελευταία ημέρα της ακαδημίας διοργανώθηκε διαγωνισμός Pitching και οι ομάδες κλήθηκαν να
παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Η κριτική επιτροπή απαρτιζόταν από πέντε μέλη που
αντιπροσωπεύουν το μίγμα τετραπλού έλικα:
‐ Έναςκπαιδευτής και συνεργάτης στο B'TEN
‐ Ένας εκτελεστικός Διευθυντής της Θερμοκοιτίδας IPN
‐ Ένας Σύμβουλος υπηρεσιών υψηλής αξίας με άριστη εικόνα και εμπειρία στη στρατηγική μάρκετινγκ, τις
πωλήσεις και τη διαχείριση.
‐ Ένας πολιτικός μηχανικός και συνιδρυτής της Radosys Atlantic, μιας εταιρείας spin‐off από το Πανεπιστήμιο
της Κοΐμπρα.
‐ Ένα μέλος που αντιπροσώπευε τη συνεργασία/σύμπραξη στο έργο

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία η κριτική επιτροπή βαθμολόγησε τις ομάδες pitching ήταν τα ακόλουθα
(κλίμακα 0‐5):
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‐ Υπάρχει ισχυρό ή αδύναμο επιχειρηματικό μοντέλο;
‐ Υπάρχει αδύναμο ή ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
‐ Υπάρχει σημαντικό μέγεθος της αγοράς στο οποίο πρέπει να γίνει αναφορά;
‐ Από τεχνική άποψη, είναι εφικτό το προϊόν / η λύση;
‐ Το υπόβαθρο και οι δεξιότητες της ομάδας ταιριάζουν με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου;
‐ Ποια είναι η δυνατότητα του σχεδίου να είναι οικονομικά βιώσιμο;
‐ Πώς είναι η ποιότητα της παρουσίασης;
‐ How is the quality of the presentation?

Οι ομάδες έλαβαν ένα πρότυπο σχέδιο για το pitching γήπεδο και έλαβαν βοήθεια για να συμπληρώσουν
κατάλληλα. Κάθε ομάδα παρουσίασε την ιδέα της για περίπου 5 λεπτά, ενώ η περίοδος ερωτήσεων και
απαντήσεων της κριτικής επιτροπής διήρκεσε περίπου 10 λεπτά ανά ομάδα. Κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής
έπρεπε να βαθμολογήσει κάθε ομάδα σύμφωνα με τα επτά κριτήρια με βαθμολογίες από το 0 έως το 5. Όλες οι
βαθμολογίες επιλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν σε φύλλο excel. Οι βαθμοί ελέγχθηκαν από τους διοργανωτές και
οι καλύτερες 3 ομάδες επιλέχθηκαν και ανακοινώθηκαν.
3η θέση, HCare:

2η θέση, EZEAT:
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1η θέση, Present4U:

11.

Σχόλια από τους Μέντορες και από την Κριτική Επιτροπή
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Οι μέντορες τόνισαν τα κίνητρα και την αφοσίωση των συμμετεχόντων σε όλη την ακαδημία και στον διαγωνισμό
pitching.
Όλοι οι μέντορες αναμένεται να συμμετάσχουν σε μελλοντικά iStart γεγονότα και πρωτοβουλίες
Τέλος, η κριτική επιτροπή τόνισε την ευεργετική επίδραση του iStart στις συμμετέχουσες ομάδες, καθώς οι νέοι
σπουδαστές εξοικειώνονται με τις πραγματικές εμπειρίες εκκίνησης (startup) και με τις επιχειρηματικές
διαδικασίες.
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Σχέδιο διάδοσης του iStart

12.

Παράρτημα I: Συνολική Βαθμολογία Κριτικής Επιτροπής
Team Name

Criterion 1

Criterion 2

Is there a strong or
weak business
model?

0= weak; 5=strong

Criterion 3

Criterion 4

Criterion 5

Criterion 6

Criterion 7

Sum

Is there a weak or
What is the relevant From the technical
strong USP (Unique mark et size?
point of view, is it
Selling Proposition)?
the product/solution
feasible?

Does the team
back ground and
sk ills match with the
development of the
business project?

Are the team
How is the quality of
members ready to
the presentation ?
commit full-time to
develop the project?

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

3

3

3

3,4

2,4

3,8

4

22,6

3,4

3,4

3,2

3,8

3,2

3,8

3,8

24,6

2

2

3,7

3,2

3

3

2,2

19,1

Hcare

3,2

3,2

4

3,4

3,8

3,4

3,4

24,4

Present4U

3,2

3,2

4

3,6

3,4

3,6

4,4

25,4

Savelet

3

2,9

3,6

3,8

3,6

3,2

3,2

23,3

nActive

3

3

3,2

3,4

3,6

2,4

4,4

23

FoodSurfing

EZEAT

ChallengeU
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13.

Παράρτημα II: Τοπικές ειδήσεις και φυλλάδια
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