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1. Εισαγωγή
Η Ακαδημία iStart Θεσσαλονίκης διοργανώθηκε από το SEERC και το i4G. Φιλοξενήθηκε στη Θεσσαλονίκη από
τις 26 έως τις 30 Ιουνίου. Η Ακαδημία είχε 20 συμμετέχοντες.
Η Ακαδημία iStart της Θεσσαλονίκης έδωσε έμφαση στην επίλυση σύγχρονων αστικών προβλημάτων (π.χ.
γήρανση του πληθυσμού, περιβαλλοντικοί κανονισμοί, μεταφορές, πρόσφυγες κλπ.) με τεχνολογίες τελευταίας
τεχνολογίας (gamification, AI, VR, ανάλυση δεδομένων κλπ.).
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 ιδεασμό, στην επικύρωση, στην περιστροφή και το pitching), καθώς και να προσφέρει στους
συμμετέχοντες ερεθίσματα στον θεματικό τομέα των Urban Solutions (Αστικών Λύσεων). Αυτή η πολύτιμη
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ενσωμάτωση αναπτύχθηκε κινητοποιώντας όχι μόνο
επαγγελματίες συμβούλους για την εκκίνηση
επιχειρήσεων, αλλά και την εκκίνηση που προσέφερε υπηρεσίες προσανατολισμού για την πόλη.
Όλες οι ομάδες συνεργάστηκαν με συγκεκριμένα εργαλεία (π.χ. καμβά επιχειρηματικού μοντέλου,
προϋπολογισμό, σχεδιασμό 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 Θεσσαλονίκης δημοσιοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2017. Στάλθηκε ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα τοπικά πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας), στο CITY College της Θεσσαλονίκης, στο Αλεξάνδρειο Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
και στην τοπική επιτροπή AIESEC.
Το χρονοδιάγραμμα ήταν το ακόλουθο:
‐ 27/04/2017: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
‐ 14/05/2017: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
‐ 21/05/2017: Επικοινωνία με επιλεγμένους υποψηφίους
‐ 26/06/2017: Έναρξη της ακαδημίας
‐ 30/06/2017: Τελική Ακαδημία ‐ Αξιολόγηση και επιλογή των καλύτερων ομάδων

3. Διαδικασία Αίτησης και Επιλογής
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα f6s.com επιλέχθηκε για τη διαδικασία εφαρμογής και επιλογής. Το F6s είναι μια
ελεύθερη πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από το έργο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιχειρηματικότητα και πέραν αυτού. Δημιουργήθηκε αφιερωμένη σελίδα
εφαρμογής και οι πιθανοί συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση online για την Ακαδημία iStart
Θεσσαλονίκης στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.f6s.com/istart‐thessaloniki/apply
Οι αιτούντες μπορούσαν να δουν κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με την ακαδημία στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.f6s.com/istart‐thessaloniki/about/
Η διαδικασία αίτησης περιελάμβανε προσωπικά, δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ιστορικού, όπως τα εξής:
‐ Όνομα
‐ Επίθετο
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‐ Πόλη
‐ Χώρα
‐ Ημερομηνία γέννησης
‐ Φύλο
‐ Εθνικότητα
‐ Τηλεφωνικό νούμερο
‐ Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
‐ Παρακολουθήσατε προηγουμένως κάποιο σχετικό με κατάρτιση εκπαιδευτικό εργαστήριο / ακαδημία; Εάν ναι,
ποιο;

Γράφημα 1 Aρχείο εικόνας της διαδικασίας αίτησης
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Γράφημα 2 Αρχείο εικόνας της διαδικασίας αίτησης

Γράφημα 3 Αρχείο εικόνας της διαδικασίας αίτησης
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Ζητήθηκαν επίσης ορισμένα εκπαιδευτικά δεδομένα, όπως τα εξής:
• Ακαδημαϊκό / Σχολικό Ίδρυμα
• Αναμενόμενο Πτυχίο
• Όνομα προγράμματος σπουδών
Τέλος, ζητήθηκαν επίσης κίνητρα, επιχειρησιακές κινήσεις και επιχειρηματικές ιδέες:
‐ Γιατί θέλετε να συμμετάσχετε στην Ακαδημία iStart της Θεσσαλονίκης;
‐ Τι μπορείτε να φέρετε στην Ακαδημία iStart της Θεσσαλονίκης;
‐ Δώστε ένα ή περισσότερα παραδείγματα που ήσασταν δημιουργικοί και / ή επιχειρηματικοί.
‐ Περιγράψτε μια επιχειρηματική ιδέα που θα θέλατε να αναπτύξετε κατά τη διάρκεια της ακαδημίας. Ή αν δεν
διαθέτετε τώρα κάποια επιχειρηματική ιδέα, περιγράψτε μια επιχειρηματική ευκαιρία που σας ενδιαφέρει που
σχετίζεται με το θέμα της ακαδημίας.
‐ Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς σας ακούσατε για την ακαδημία iStart Θεσσαλονίκης (Facebook, twitter, από
φίλους, πανεπιστήμιο ή σχολείο, πρόγραμμα περιήγησης στο web ...)
Οι διοργανωτές είχαν μια συνολική εικόνα των υποψηφίων, των προφίλ τους και της αίτησής τους και, με βάση
τα διαθέσιμα δεδομένα, επέλεξαν τους πιο υποσχόμενους υποψηφίους. Συνολικά, υπήρχαν 47 αιτούντες. Τα
βασικά κριτήρια επιλογής ήταν να έχουν συμπληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ερωτήσεις και να έχει
οριστικοποιηθεί η αίτηση, η ποιότητα και ο πλούτος των παρεχόμενων δεδομένων, τα κίνητρα και η
επιχειρηματική ώθηση.
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Γράφημα 4 Αρχείο εικόνας από τη διαδικασία κριτικής

4. Συμμετέχοντες
Η ακαδημία iStart Θεσσαλονίκης φιλοξένησε συνολικά 20 συμμετέχοντες.
Μία ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων και περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά στοιχεία των
συμμετεχόντων παρουσιάζονται στα γραφήματα παρακάτω:

Ιθαγένεια
Ιθαγένεια
Γεωργιανή
Ελληνική
Κόσσοβο
Ρουμανική

Αριθμός
1
16
2
1

Citizenship
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Georgian

Greek

Kosovar

Romanian

Γράφημα 5 Ιθαγένεια Συμμετεχόντων

Ισορροπία μεταξύ των φύλων
Φύλο
Θήλυ

Αριθμός
10
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‘Άρρεν

10

Gender
12
10
8
6
4
2
0
Female

Male

Figure 6 Ισορροπία μεταξύ των φίλων

Κατανομή ηλικιακών ομάδων
Ηλικία
18
19
20
21
22
23
24
25
26
31

Αριθμός
1
2
2
2
1
3
4
2
1
2
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Age Distribution
4

3

2

1

0
18

19

20

21

22

23

24

25

26

31

Γράφημα 7 Κατανομή ηλικιακών ομάδων

Επίπεδο Εκπαίδευσης
Επίπεδο εκπαίδευσης
Αριθμός
Απόφοιτος/Τελειόφοιτος 17
Μεταπτυχιακό
3

Education Level
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Bachelor

Master

Γράφημα 8 Επίπεδο Εκπαίδευσης
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5. Εγκαταστάσεις
Η Ακαδημία της Θεσσαλονίκης πάνω στις Αστικές Λύσεις φιλοξενήθηκε στο CΙΤΥ College, Διεθνής Σχολή του
Πανεπιστημίου του Σέφιλντ. Η Ακαδημία φιλοξενήθηκε σε ειδικό δωμάτιο ανοιχτού χώρου (δηλ. Αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων) με κινητά γραφεία και δύο προβολείς. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν
γραφεία σε ανοιχτό χώρο ή μέσα σε αίθουσες σπουδών στη βιβλιοθήκη.
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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 από τους μέντορες διεξοδική
παρουσίαση της μεθόδου Lean Business, της δυναμικής της επιχειρηματικότητας και του σχεδιασμού
επιχειρηματικού μοντέλου. 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 την επικύρωσή τους. 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 πρωτογενή δεδομένα (δυνητικούς χρήστες
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης), καθώς και από τη δευτερογενή έρευνα αγοράς. Οι ομάδες, με τη βοήθεια
των συμβούλων τους, τεκμηρίωσαν τις ιδέες τους σε σχετικούς πίνακες.
Η τρίτη ημέρα επικεντρώθηκε στην ενημέρωση των προηγούμενων υλικών: περιγραφή ιδεών, άπαχο καμβά,
επικύρωση ιδεών και επιχειρηματική ιδέα. Πολλές ομάδες επεξεργάστηκαν την ιδέα τους αρκετές 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. Την ίδια μέρα, μια
παρουσίαση από μια τοπική εκκίνηση του Touristree παρείχε στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με τα θέματα
της πραγματικής ζωής που μπορεί να αντιμετωπίσει μια νέα και αναπτυσσόμενη εταιρεία. Οι ομάδες έπρεπε να
ενημερώσουν τις περιγραφές των ιδεών τους και τoυς καμβάδες επιχειρηματικών σχεδίων (lean canvas)
σύμφωνα με νέα στοιχεία.
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 οι μέντορες της Ακαδημίας βοήθησαν τις ομάδες να τo
συμπληρώσουν κατάλληλα. Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με έναν σύντομο, αλλά πολύτιμο οδηγό για το
πώς να βρεθούμε μπροστά στους επενδυτές και να προσελκύσουμε κεφάλαια.
Η πέμπτη και τελευταία μέρα επικεντρώθηκε στο διαγωνισμό pitching. Η κριτική επιτροπή (4 μέλη) έλαβε
εκτυπωμένο το ειδικό φύλλο για τη βαθμολόγηση των ομάδων. Οι ομάδες παρουσίασαν τις προτάσεις τους
μπροστά στο κοινό και μετά τη συγκέντρωση όλων των βαθμολογιών ανακοινώθηκαν οι νικητές. Η μέρα
ολοκληρώθηκε με συμβουλές μετά από τον διαγωνισμό και με ανακοινώσεις επόμενων βημάτων από τους
συμβούλους της Ακαδημίας. Οι μέντορες προσέφεραν ένα μήνα ελεύθερης εκπαίδευσης σε όλους τους
συμμετέχοντες, καθώς και υποστήριξη τριών μηνών για μια συγκεκριμένη ομάδα της επιλογής τους.
Η πλήρης ημερήσια διάταξη παρουσιάζεται στη συνέχεια.
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Γράφημα 9 Η ατζέντα της iStart ακαδημίας στη Θεσσαλονίκη
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7. Μέντορες
Η Ακαδημία iStart της Θεσσαλονίκης έπρεπε φιλοξενήσει συμβούλους που προπονούσαν τους συμμετέχοντες
από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Τα σύντομα βιογραφικά τους παρουσιάζονται στη συνέχεια.
‐ Κ. Αργύρης Σπυρίδης, Συνιδρυτής του Farm Innovation, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Consulting Europe
Ο Αργύριος έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας ως εκπαιδευτής και μέντορας για όλα τα επίπεδα των
επιχειρήσεων. Το 2010, ο Αργύριος ίδρυσε το Innovation Farm, ένα υβριδικό οργανισμό με αποστολή να
προωθήσει καινοτόμες πρακτικές για οργανισμούς, εταιρείες και ομάδες εκκίνησης στην ευρύτερη ΝΕ και ΝΑ
Ευρώπη. Έκτοτε, η Farm Innovation έχει διευρύνει τη σύνθεσή της, την κοινότητα της και εισήγαγε το Πρώτο
Στάδιο καθώς και το Δεύτερο Στάδιο των επιταχυντών που υποστηρίζουν ξεκινήματα που φτάνουν μέχρι
προχωρημένα επίπεδα. Το 2014, ο Αργύριος βοήθησε στο σχεδιασμό του Mentors’ 'Mix, μιας νέας γραμμής
υπηρεσιών που προσφέρει εκπαίδευση για την εκκίνηση των Μεντόρων‐Συμβούλων. Πριν από αυτό, ο Αργύριος
ίδρυσε και υπηρέτησε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Consulting Europe, μιας εταιρίας συμβούλων που
προσφέρει ολοκληρωμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με στρατηγικές συμβουλές και σκληρή
επιχειρηματική εκπαίδευση. Σημαντικό μέρος της αγοράς στόχου της Alpha Consulting Europe ήταν τα διάφορα
στάδια του κύκλου ζωής των ΜΜΕ. Ο Αργύριος επίσης διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων και Ανάπτυξης
Επιχειρήσεων τόσο για τα τμήματα λιανικής όσο και για τη χονδρική πώληση για τη Sarah Lawrence SA. Η βασική
τεχνογνωσία του Aργύρη επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και στη στρατηγική
μάρκετινγκ και από το 1997 έως το 2013 ήταν καθηγητής Marketing στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον, ο Αργύριος εργάστηκε ως επιχειρηματικός σύμβουλος / μέντορας σε μια ευρεία σειρά προγραμμάτων
τρίτων μερών, όπως το Thessaloniki Innohub, η Pioneers, η ICT2B, η Venture Academy της Βαλκανικής Venture
Forum και οι SuperFounders.
‐ Η κα. Adriane Thrash, Συνιδρυτής, Farm Innovation
Η Adriane είναι συνιδρυτής του Farm Innovation, που ειδικεύεται στην επιτάχυνση και την εκπαίδευση για
Startups και ΜΜΕ. Ως επιχειρηματικός εκπαιδευτής στις νεοσύστατες επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ, η Adriane
παρέχει βοήθεια στις ιδέες, τη στρατηγική, το επιχειρηματικό μοντέλο, το μάρκετινγκ, την ανάπτυξη πελατών και
την προετοιμασία pitching (παρουσίαση προτάσεων σε επενδυτές). Έχει διατελέσει μέντορας, κριτής και
εκπαιδευτής σε περισσότερες από 100 ομάδες εκκίνησης επιχειρήσεων, και σε άτομα σε προγράμματα σε όλη
την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πιστή στη σαφήνεια και την απλότητα, τόσο στην έννοια όσο και στο
σχεδιασμό: πολύ υπομονετική, μισεί την τεχνική φρασεολογία. Είναι επίσης Διευθυντής Έργου για το Mentor's
Mix: υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την εκτέλεση της προσέγγισης «Εκπαίδευση‐Εκπαιδευτής» »στην ανάπτυξη
του προγράμματος Mentor Development. Η Adriane εργάστηκε στον τομέα των Επιχειρήσεων Πληροφορικής και
Εκπαίδευσης πριν επικεντρωθεί στο μάρκετινγκ, τις επικοινωνίες και το σχεδιασμό. Ως Αμερικανός εκπρόσωπος
έχει αναπτύξει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη δημιουργία επιχειρήσεων, τα πολιτιστικά πρότυπα και την
αειφόρο οικονομική αλλαγή σε περιβάλλοντα προκλήσεων. Οι βασικοί τομείς εστίασης της Adriane είναι η
επιχειρηματική μοντελοποίηση, η στρατηγική μάρκετινγκ, η δυναμική της ομάδας και η ετοιμότητα του pitching.
Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της επικοινωνίας των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης στις
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Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Silicon Valley, και η Adriane επίσης έχει πτυχίο
Bachelor από το UC Berkeley. Ως διοργανώτρια των “Startup Weekends” και ως μέντορας σε διάφορα
προγράμματα όπως η Pioneers, είναι παθιασμένη με το ρόλο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης ως κινητήρια
δύναμη της βιώσιμης οικονομικής αλλαγής.

8. Εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων
Η Ακαδημία iStart της Θεσσαλονίκης συνεργάστηκε με πολλούς τοπικούς φορείς. Εκτός από τους επαγγελματίες
συμβούλους και την ειδική κριτική επιτροπή του διαγωνισμού Pitching της τελευταίας ημέρας (βλ. Παρακάτω),
η ακαδημία φιλοξένησε την ιδρυτή και υπεύθυνη σχέσεων στο touristree.eu. Αυτή έχει 20ετή εμπειρία ως
λογιστικός σύμβουλος για τις ΜΜΕ. Το 2015 ίδρυσε το Touristree, μια ηλεκτρονική υπηρεσία B2B / B2C που
συνδέει τους επισκέπτες ξενοδοχείων με επαγγελματίες του τουρισμού. Τώρα στο πρώτο έτος πλήρους
λειτουργίας του, το Touristree διαθέτει 7 ξενοδοχεία στην βάση πελατών του. Η συν‐ιδρυτής του Touristree
παρουσίασε μια διορατική παρουσίαση των εμπειριών εκκίνησης κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας της
Ακαδημίας, μετά από μια συνάντηση ερωτήσεων‐απαντήσεων και δικτύωσης.

Επιπλέον, οι διοργανωτές της Ακαδημίας Θεσσαλονίκης συμμετείχαν σε μια αναδυόμενη τοπική θερμοκοιτίδα,
το OK!Thess. To OK!Thess προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:
‐ Ένας χώρος εργασίας που επιτρέπει σε 20 ομάδες μέχρι και 5 ατόμων να συναντηθούν και να συνεργαστούν
‐ Πρόσβαση σε Wi‐Fi υψηλής ταχύτητας (100 / 100Mbps)
‐ Συμμετοχή σε σεμινάρια και διαλέξεις σχετικά με την καινοτομία στις εγκαταστάσεις του ΟK!Thess.
‐ Καθημερινή καθοδήγηση από έναν εκπαιδευτή που ειδικεύεται σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση
επιχειρήσεων
‐ Υποστήριξη από έναν μέντορα στον ίδιο τομέα οικονομικής δραστηριότητας με την ομάδα εκκίνησης
‐ Χώρος για κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλες ομάδες που εργάζονται στο χώρο του ΟK!Thess
‐ Διεθνής δικτύωση
Οι εταίροι του προγράμματος iStart είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας και
να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με τη διαδικασία του αρχικό στάδιο δημιουργίας επιχειρήσεων.
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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 τεκμηριώθηκαν 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 επιχειρηματικών ιδεών και επικύρωσης ιδεών.
Οι μέντορες εργάστηκαν για να οδηγήσουν τους συμμετέχοντες να σκεφτούν την εφικτότητα (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 της επικύρωσης
της ιδέας. 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 έδωσαν στον συμμετέχοντα μια πολύτιμη συνειδητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που
σχετίζονται με την μεγάλη εμπιστοσύνη στην αρχική ιδέα και τις προκαταλήψεις σχετικά με τους πελάτες. Οι
ομάδες με τη βοήθεια των μεντόρων τους περιέγραψαν την ιδέα και την ομάδα τους σε ένα ειδικό ταμπλώ και
άρχισαν να εργάζονται στον καμβά επιχειρηματικού σχεδιασμού.
Υπήρχαν 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 περιελάμβανε τέσσερα μέλη που
αντιπροσωπεύουν το μίγμα τετραπλού έλικα:
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‐ Έναν διευθυντή στις Υπηρεσίες Εξωστρέφειας και Δικτύωσης στο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ).
‐ Έναν Γενικό Διευθυντή στη DIPL. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.
‐ Έναν Επίκ. Καθηγητή στην Εφαρμοσμένη Οικονομία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
‐ Έναν Επίκ. Καθηγητή από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Τα κριτήρια με τα οποία η κριτική επιτροπή βαθμολόγησε τις ομάδες pitching ήταν τα ακόλουθα (κλίμακα 0‐5)
‐ Υπάρχει ισχυρό ή αδύναμο επιχειρηματικό μοντέλο;
‐ Υπάρχει αδύναμο ή ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
‐ Υπάρχει κάποιο 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;
Οι ομάδες έλαβαν ένα ταμπλό pitching και τους βοήθησαν να το 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 επτά κριτήρια με βαθμολογίες από το 0 έως το 5. Όλες οι βαθμολογίες επιλέχθηκαν
και μεταφέρθηκαν σε φύλλο excel. Οι βαθμοί ελέγχθηκαν προσεκτικά από τους διοργανωτές και οι καλύτερες 3
ομάδες επιλέχθηκαν και ανακοινώθηκαν.
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11.

Σχόλια από τους Μέντορες και από την Κριτική Επιτροπή

Οι μέντορες τόνισαν την κινητοποίηση των συμμετεχόντων και την κατανόησή τους για τη διαδικασία εκκίνησης
Ανέφεραν:
«Νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εβδομάδας. Μερικοί από
αυτούς ήρθαν με ιδέες, μερικοί από αυτούς όχι, αλλά όλοι τους πιστεύω ότι έφυγαν με μια
καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και της επιτυχίας του να διερευνήσουν μια ιδέα στο
μέγιστο δυνατό βαθμό, να μετρήσουν πραγματικά τις δυνατότητες επιτυχίας και εμπορικά
από αυτή την ιδέα ».”

Οι μέντορες δεσμεύονται να παρακολουθούν και να υποστηρίζουν τις εξελίξεις των συμμετεχουσών ομάδων:
«Θα χαρούμε να τους υποστηρίξουμε για λίγο, αρκεί να δείξουν δέσμευση και να δουν αν
μπορούν να πάνε ένα βήμα περαιτέρω τις ιδέες τους, πιστεύουμε ότι η σπίθα που
δημιουργείται από τέτοια προγράμματα είναι πολύ σημαντική και εξαρτάται από τους
φοιτητές το να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
βοηθήσουμε»
Η συμμετοχή σε μελλοντικά γεγονότα‐εκδηλώσεις iStart ήταν στην κορυφή των προτεραιοτήτων των
συμβούλων:
«Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με την διοργάνωση αυτής της ακαδημίας. Πιστεύω ότι η
μορφή που ακολουθήθηκε ήταν αρκετά επιτυχημένη. Ήταν ακριβώς το σωστό χρονικό
διάστημα για να κάνει τους φοιτητές να ενδιαφερθούν στη διαδικασία επιχειρηματικότητας
και ήμασταν πολύ έκπληκτοι που ήρθαν όλοι οι σπουδαστές, που όλοι όσοι ξεκίνησαν την
ακαδημία την τελείωσαν, όλοι όσοι ξεκίνησαν ήρθαν κάθε μέρα και συμμετείχαν απόλυτα
σε όλη τη διαδικασία, και αυτό είναι σπάνιο για αυτό το είδος ακαδημιών»
Η σημασία των ευέλικτων ημερήσιων προγραμμάτων και της συνεχιζόμενης συμμετοχής των υπόλοιπων
ενδιαφερομένων ήταν ένα σημείο που θα μπορούσε να ενισχυθεί στις μελλοντικές δραστηριότητες:
“"Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε την ευελιξία να αλλάζουμε τα πράγματα καθώς
εξελίσσονται, γιατί κάθε συγκεκριμένη ακαδημία θα έχει τις μοναδικές ανάγκες και τα
χαρακτηριστικά της. Το μόνο πράγμα που με απασχολεί τώρα είναι ότι τους κριτές που ήταν
παρόντες στις τελικές παρουσιάσεις, θα μπορούσαμε να τους έχουμε παρόντες και στην
αρχή, ώστε να έχουν μια αίσθηση του τι έχει αλλάξει. Είναι όμως η χρονική δέσμευση που
μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο σε αυτό »
Τέλος, η κριτική επιτροπή τόνισε την ευεργετική επίδραση του iStart στις συμμετέχουσες ομάδες, καθώς οι νέοι
σπουδαστές εξοικειώνονται με τις πραγματικές εμπειρίες εκκίνησης επιχειρήσεων και τις επιχειρηματικές
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διαδικασίες. Σημείωσαν επίσης το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε μελλοντικές δραστηριότητες και σχετικές
πρωτοβουλίες.
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12.

Παράτημα I: Συνολική βαθμολογία Κριτικής Επιτροπής
Team Name

Criterion 1

Criterion 2

Criterion 3

Criterion 4

Criterion 5

Criterion 6

Criterion 7

Is there a strong or weak
business model?

Is there a weak or
strong competitive
advantage?

Is there a substantial
market size to be
addressed?

From the technical
point of view, is it the
product/solution
feasible?

Does the team
background and skills
match with the
development of the
business project?

What is the potential of
the project to be
financially viable?

How is the quality of the
presentation ?

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

0= weak; 5=strong

Sum

0= weak; 5=strong

4,25

4

4,25

4,5

3,75

4,5

4,5

29,75

4

4,25

3,75

4

3,75

4,25

4,25

28,25

Special Ability Travel

3,5

3,75

4,75

3,75

4,25

3,75

3,5

27,25

VR Rent

3,5

3,25

3,75

4

4,25

3,25

4,25

26,25

3,75

3,25

4

3,75

4

3,5

3,75

26

3

3,5

4,5

3,25

3,5

3,5

4,25

25,5

3,25

3,5

4,5

3,75

3,5

3,25

3,25

25

3

3

4

4

3,5

3

3,75

24,25

MineVine

Trip of your Life

GO-On

Farmers Market

Selfit

ORAMA
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13.

Παράρτημα II: Φυλλάδια
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