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Εισαγωγή
Η Ακαδημία iStart της Σμύρνης (C6) διοργανώθηκε από το YASAR UNIVERSITY (από εδώ και στο εξής YU).
Φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Selcuk Yasar της YU στη Σμύρνη της Τουρκίας από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου
2018. Η Ακαδημία είχε 14 συμμετέχοντες.
Η τέταρτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της iStart Ψηφιακής‐Επιχειρηματικής Ακαδημίας τόνισε τις
ψηφιακές εφαρμογές της αλυσίδας αγροτικών επιχειρήσεων. Παρ 'όλα αυτά, ιδέες εκτός αυτού του πεδίου
έγιναν δεκτές στην Ακαδημία.
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 την ιδέα, στην επικύρωση, στην επεξεργασία και στην παρουσίαση). Στις διαδικασίες
διδασκαλίας και καθοδήγησης μέσα στη βδομάδα συμμετείχαν δύο εξωτερικοί συνεργάτες, ενώ η εκπαίδευση
στις ομάδες δόθηκε από τους εταίρους του έργου που συμμετείχαν στην εκδήλωση.
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.

3

Αναφορά της 4ης Ψηφιακής‐Επιχειρηματικής Ακαδημίας

Χρονοδιάγραμμα
Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο Yasar στην ιστοσελίδα του iStart
στις 25 Ιουνίου 2018. Η εκδήλωση προωθήθηκε επίσης μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
αποστάλθηκαν σε τοπικούς φορείς (όλα τα άλλα πανεπιστήμια και τμήματα μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας
(KTTO) που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης. Τα πανεπιστήμια με τα οποία υπήρξε επικοινωνία
ήταν:
• Πανεπιστήμιο Yaşar
• Πανεπιστήμιο της Ege (Σμύρνη)
• Πανεπιστήμιο Dokuz Eylul (Σμύρνη)
• Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Σμύρνης
• Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης
Καθώς και το Πανεπιστήμιο Anadolu, το Πανεπιστήμιο Çukurova, το Πανεπιστήμιο Hacettepe και το
Πανεπιστήμιο Celal Bayar.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν το ακόλουθο:
• 25/06/2018: Πρόσκληση ενδιαφέροντος
• 29/08/2018: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
• 30 / 08‐04 / 09/2018: Αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής
• 05/09/2018: Επιβεβαίωση συμμετεχόντων
• 17/09/2018: Έναρξη της ακαδημίας
• 21/09/2018: Τελική ημέρα Ακαδημίας ‐ Αξιολόγηση και επιλογή των καλύτερων ομάδων
Λόγω των καλοκαιρινών θρησκευτικών διακοπών στη Σμύρνη, δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων μέχρι τις 10/09/2018 και η επιβεβαίωση της συμμετοχής επίσης παρατέθηκε μέχρι τις 11/09/2018.

Διαδικασία Αίτησης και Επιλογής
Για τη διαδικασία αίτησης χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα F6S, και για τις έρευνες με τους συμμετέχοντες στην
Ακαδημία χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια google docs λόγω της ευκολίας στη χρήση τους και της
αποτελεσματικότητάς τους στη συλλογή των απαντήσεων της έρευνας.
Η διαδικασία αίτησης περιελάμβανε προσωπικά, δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ιστορικού, όπως τα εξής:
• Όνομα
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• Επίθετο
• Πόλη
• Χώρα
• Ημερομηνία Γέννησης
• Φύλο
• Εθνικότητα
• Τηλεφωνικό νούμερο
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Παρακολουθήσατε προηγουμένως κάποιο εκπαιδευτικό εργαστήριο / ακαδημία για startups; Εάν ναι, ποιο;

Ζητήθηκαν επίσης ορισμένα εκπαιδευτικά στοιχεία, όπως τα εξής:
• Ακαδημαϊκό / Σχολικό Ίδρυμα
• Αναμενόμενο Πτυχίο
• Τομέας σπουδών

Τέλος, ζητήθηκαν επίσης κίνητρα, επιχειρησιακές κινήσεις και επιχειρηματικές ιδέες:
• Γιατί θέλετε να συμμετάσχετε στην Ακαδημία iStart της Σμύρνης;
• Έχετε μια επιχειρηματική ιδέα που θα θέλατε να αναπτύξετε κατά τη διάρκεια της ακαδημίας; (Εάν ναι, ήταν
απαραίτητη η περιγραφή της ιδέας)
• Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς σας ακούσατε για την ακαδημία iStart της Σμύρνης (Facebook, twitter, από
φίλους, από πανεπιστήμια ή γυμνάσια, από πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ...)
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 40 υποψήφιοι. Τα
βασικά κριτήρια επιλογής ήταν να έχουν συμπληρώσει όλες τις απαιτούμενες ερωτήσεις και να έχουν
οριστικοποιήσει την εφαρμογή, η ποιότητα και ο πλούτος των παρεχόμενων δεδομένων, τα κίνητρα και οι
επιχειρηματική κινήσεις.
Μετά τη διαδικασία επιλογής, κάθε επιλεγμένος υποψήφιος κλήθηκε να ελέγξει τη διαθεσιμότητά του για να
συμμετάσχει στην ακαδημία. Επιλέχθηκαν 30 φοιτητές και παρόλο που η συμμετοχή τους επιβεβαιώθηκε, μόνο
14 συμμετείχαν στην ακαδημία.
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Συμμετέχοντες
Η ακαδημία iStart της Σμύρνης φιλοξένησε συνολικά 14 συμμετέχοντες.
Όλοι οι μαθητές (100%) ήταν Τούρκοι και ζούσαν και σπούδαζαν στα πανεπιστήμια της Περιφέρειας Εge, στην
Τουρκία. Επίσης, όλοι οι σπουδαστές (100%) σπούδαζαν για πτυχίο Bachelor.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων φοιτητών μπορούν να βρεθούν
στα παρακάτω γραφήματα:

Ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων
Φύλο
Θήλυ

Αριθμός
4

Άρρεν

10

Female

Male

Κατανομή ηλικιακών ομάδων
Ηλικία

Αριθμός

17‐22

10

23‐25

3

26‐30
30‐35
>36

1
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Επίπεδο Εκπαίδευσης
Τομέας
Σπουδών
Τεχνολογία/
Μηχανική

Count

Επιχειρήσεις

0

Άλλο

2

12

Εγκαταστάσεις
Η 4η Ψηφιακή‐Επιχειρηματική Ακαδημία στη Σμύρνη φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου
YASAR. Η Ακαδημία φιλοξενήθηκε σε δύο συνδεδεμένες αίθουσες διδασκαλίας στο κτίριο C, στο Selcuk Yasar
Campus, το οποίο διοργανώθηκε κατάλληλα για την εκδήλωση, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν
σε ομάδες. Επιπλέον, μικρότερες αίθουσες διδασκαλίας ήταν διαθέσιμες στους μαθητές για τις προετοιμασίες
τους.
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Ατζέντα
Η πρώτη ημέρα της Ακαδημίας ξεκίνησε με μια σύντομη εισαγωγή της Ακαδημίας με επίκεντρο τις σχετικές
διαδικασίες και το συνολικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του πρωινού, οι ομάδες σχηματίστηκαν οργανικά και
στην όλη διαδικασία διαμεσολάβησαν οι επαγγελματίες σύμβουλους της Ακαδημίας, ο κ. Neşen Yücel και ο κ.
Patrick Bosteels. Οι ομάδες έπαιξαν παιχνίδια και ακολούθησαν την παρουσίαση μιας μελέτης περιπτώσεων,
ένας νέος επιχειρηματίας παρουσίασε το δικό του startup MENTAL SEGMENT και απάντησε σε ερωτήσεις και
συζήτησε με τους μαθητές τις προσωπικές του εμπειρίες.
Το ίδιο απόγευμα δημιουργήθηκαν 6 ομάδες και άρχισαν να εργάζονται για την ανάπτυξη των ιδεών εκκίνησης
επιχειρήσεων.
Το απόγευμα, η VLE πλατφόρμα του iStart παρουσιάστηκε σύντομα στους συμμετέχοντες, από τη συντονίστρια
του έργου. Η δρ. Effi Staiou εξήγησε πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα VLE κατά τη διάρκεια
της ακαδημίας. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δοκιμάσουν την πλατφόρμα και να δώσουν τα σχόλιά τους τις
επόμενες ημέρες, καθώς και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα πραγματοποιούνταν την Πέμπτη
21/9/2019, για την παρουσίαση της πλατφόρμας στο ευρύτερο κοινό των φορέων τετραπλής έλικας στη Σμύρνη.
Το ίδιο απόγευμα, οι μέντορες εξήγησαν την έννοια της «αξίας της πρότασης» και τη χρήση του επιχειρηματικού
μοντέλου καμβά: μετά το θεωρητικό μέρος οι ομάδες εργάστηκαν για να παρουσιάσουν την «πρόταση αξίας
τους» μέσα σε 3 λεπτά στη συνέλευση.
Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τις ομάδες που σχηματίστηκαν και τις αρχικές ιδέες που τεκμηριώθηκαν.
Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με μια παρουσίαση από τους μέντορες της Ακαδημίας σχετικά με τη διαδικασία
μετάβασης από την ΙΔΕΑ στην επικύρωση και μετά στην ΑΓΟΡΑ. Το επίκεντρο ήταν να οδηγήσει τους
συμμετέχοντες να σκεφτούν για τη σκοπιμότητα (τεχνική, επιχειρηματική, νομική κ.λπ.) της επιχειρηματικής τους
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ιδέας και να ξεκινήσουν μια διαδικασία σχεδιασμού (π.χ. ποιο είναι το πρόβλημα που επιλύουν, ποιοι είναι οι
πελάτες, ποιοι είναι οι χρήστες , και τα λοιπά). 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. Μετά το
θεωρητικό μάθημα δημιουργίας και επικύρωσης επιχειρηματικών ιδεών, οι μαθητές εργάστηκαν σε ζευγάρια
για να δοκιμάσουν την υπόθεσή τους και τις ερωτήσεις που θα έκαναν για να πάρουν τα σχόλια της αγοράς.
Το απόγευμα οι φοιτητές ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν εάν θα πάνε έξω από το κτίριο και στην πόλη για να
δοκιμάσουν τις ιδέες τους ή να ζητήσουν από τους μαθητές να δουν τα έργα τους ή να χρησιμοποιήσουν τον
διαδικτυακό ιστό και τις εφαρμογές για να κάνουν έρευνα ανάλογα με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική τους
ιδέα.
Η δεύτερη μέρα τελείωσε με αναδιαμορφωμένες ιδέες και με τον επιχειρηματικό καμβά.
Η τρίτη ημέρα επικεντρώθηκε στην ενημέρωση των προηγούμενων υλικών: περιγραφή ιδεών, άπαχος καμβά,
επικύρωση ιδεών και επιχειρηματική ιδέα. Το θεωρητικό μάθημα επικεντρώθηκε στον ορισμό της αγοράς.
Ορισμένες ομάδες επεξεργάζονταν την ιδέα τους κατά τη διάρκεια της Ακαδημίας και καθώς πλησίαζε η ημέρα
του διαγωνισμού έπρεπε να ενημερώσουν το προηγούμενο υλικό και να το ευθυγραμμίσουν με το νεότερο
επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
Ένα άλλο θεωρητικό μάθημα έγινε για το pitching (παρουσίαση ιδεών σε επενδυτές), προκειμένου να έχουν όλες
οι ομάδες έτοιμες να δοκιμάσουν τις προτάσεις τους την Πέμπτη.
Το απόγευμα το θεωρητικό μάθημα επικεντρώθηκε στις πτυχές χρηματοδότησης (πώς να σχεδιαστεί ένας
προϋπολογισμός, πώς να χρηματοδοτηθεί μια εκκίνηση), και τότε οι ομάδες εργάστηκαν για τα οικονομικά τους
με τη βοήθεια των συμβούλων και των εκπαιδευτών.
Η μέρα τελείωσε με τις τελικές ιδέες και τον προϋπολογισμό έγινε.
Η τέταρτη μέρα επικεντρώθηκε μόνο στο pitching (παρουσίαση ιδεών σε επενδυτές). Η μέρα ξεκίνησε με όλες
τις ομάδες να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους στους άλλους συμμετέχοντες με μια χρονική περίοδο ερωτήσεων
και απαντήσεων μετά από κάθε παρουσίαση. Το πρότυπο που απαιτούνταν σε όλες τις ομάδες ήταν να
παρουσιάσουν ολόκληρη την πρόταση μέσα σε 3 λεπτά.
Μετά από αυτή την κοινή για όλους στιγμή, κάθε ομάδα άρχισε να εργάζεται για να ενημερώσει την πρόταση /
να βελτιώσει το έργο, ενώ οι μέντορες συνεργάστηκαν με κάθε ομάδα για να πραγματοποιήσουν μια ιδιωτική
συνεδρία και να δώσουν σχόλια και προτάσεις. Αυτός ο κύκλος διεξήχθη 3/4 φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η μέρα τελείωσε με τις τελικές προτάσεις έτοιμες για το τελικό γεγονός.
Η πέμπτη και τελευταία μέρα επικεντρώθηκε στο διαγωνισμό pitching. Η κριτική επιτροπή απαρτιζόταν από 5
μέλη και για σκοπούς αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια κριτήρια όπως και στις προηγούμενες Ακαδημίες.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής έλαβαν εκτυπωμένο το ειδικό φύλλο και βαθμολόγησαν κάθε μία από τις ομάδες
μετά την παρουσίαση και την περίοδο ερωτήσεων και απαντήσεων που ακολούθησε. Οι ομάδες ολοκλήρωσαν
τις προτάσεις τους μπροστά στο κοινό και αφού συγκεντρώθηκαν όλοι οι βαθμοί, ανακοινώθηκαν οι νικητές και
παραχωρήθηκαν τα Πιστοποιητικά Συμμετοχής σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες σε μια τελετή λήξης.
Η ημερήσια διάταξη (ατζέντα) των 5 ημερών παρουσιάζεται παρακάτω:
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iStart : Izmir Academy 2018 ‐ YASAR University

9.30 ‐ 11.00
BREAK

11.15 ‐ 12.00

MONDAY. SEPTEMBER 17th

TUESDAY. SEPTEMBER 18th

WEDNESDAY. SEPTEMBER 19th

THURSDAY. SEPTEMBER 20th

INTRODUCTION
OVERVIEW OF THE ACADEMY
ISTART PLATFORM

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

THE MARKET
TAM SAM SOM.

HOW TO PITCH

IDEAS PRESENTATION &
PERSONAL SKILLS PRESENTATION

HOW TO GO OUT ON THE STREETS.
THE MOM'S TEST

BEST TEAM SELECTION

AWARDS CEREMONY AND EVENT
CLOSURE
FIRST PITCH. VALUE PROPOSITION

Lunch included
VALUE PROPOSITION

14.00 ‐ 15.OO
15.00 ‐ 16.00

Teamwork and Coaching

TEAM CREATION

12.30 ‐ 13.00
LUNCHTIME

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

PITCHING COMPETITION

FEEDBACK FROM THE MARKET.
TEAMWORK AND COACHING

WORK IN PAIRS TO TEST QUESTIONS
12.00 ‐ 12‐30

FRIDAY. SEPTEMBER 21st

OUT IN THE STREETS

Progress Report Presentation
Lunch included

Lunch included

Lunch included

Budgeting and Forecasting / Raising
Capital

Pitch dry run

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Idea Crash‐Test (Pivoting) &
Budgeting

Pitch deck

Pitches and Winners

15.00 ‐ 16.30 MULTIPLIER EVENT
focus on VLE PLATFORM
PRESENTATION

EVALUATION COMMISSION

16.00 ‐ 16.30
BREAK
16.45 ‐ 18.00

OUTCOME OF THE
DAY

Teamwork and Coaching

Teams with Ideas, Canvas and Desk
Research

Refined Idea & Canvas

Μέντορες
Στην 4η Ψηφιακή‐Επιχειρηματική Ακαδημία στη Σμύρνη συμμετείχαν δύο επαγγελματίες μέντορες που ήταν
πλήρως αφοσιωμένοι στην ακαδημία.
Οι μέντορες επελέγησαν με βάση την προηγούμενη εμπειρία τους στον τομέα της κατάρτισης στην
επιχειρηματικότητα και της καθοδήγησης επιχειρήσεων. Τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των συμβούλων
μπορούν να βρεθούν παρακάτω:
Η Neşen Yücel είναι μόνιμος σύμβουλος, σύμβουλος και επιχειρηματίας η ίδια, με πτυχίο μεταφραστικής και
διερμηνείας από το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου και πτυχίο MBA από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Γεωργίας
των ΗΠΑ. Η Neşen έχει μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα της Τουρκίας, όπου ειδικεύεται στη διαχείριση
προϊόντων, το μάρκετινγκ και τις επικοινωνίες. Είναι ιδρυτής της Minerva Marketing Design & Consultancy, που
εστιάζει στο μάρκετινγκ, τις επικοινωνίες και τον εντοπισμό διεθνών έργων. Είναι επίσης συνιδρυτής της Stage‐
Co, κοινοτικός βοηθός για νεοσύστατες εταιρίες και επενδυτές, διοργανώνοντας “Σαββατοκύριακα startup”,
Hackathons και προσφέρει μια ευρεία κλίμακα εργαστηρίων.
Ο Patrick Bosteels είναι επικεφαλής επικοινωνιών, ανώτερος σύμβουλος και διευθυντής, καθώς και ένας
σειριακός επιχειρηματίας. Όντας ένας παθιασμένος δημιουργός, ο Πάτρικ δεν είχε γευτεί ποτέ την εταιρική ζωή.
Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Γάνδης του Βελγίου, όπου φοίτησε για να γίνει φωτογράφος,
και για να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο και τις εκτυπώσεις εικόνων. Ο Πάτρικ πέρασε τα πρώτα του
επαγγελματικά χρόνια ως ελεύθερος εργαζόμενος σχετικά με βίντεο και τηλεοπτικές παραγωγές. Πολύ σύντομα
ακολούθησε η πρώτη του εταιρεία, αλλά και πολλά άλλα μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Βρέθηκε στην
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Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. όπου βρήκε τις ρίζες του και τις προκλήσεις που περίμενε από την ίδρυση της
Stage‐Co, με επίκεντρο την καθοδήγηση και τη δημιουργία εργαστηρίων για νεοσύστατες επιχειρήσεις και
επιχειρηματίες.
Κατά τη διάρκεια της Ακαδημίας, εκτός από τους συμβούλους, τα μέλη των εταίρων του προγράμματος που
παρακολούθησαν την εκδήλωση και συνεργάστηκαν με τις ομάδες των φοιτητών και τους προσέφεραν
καθοδήγηση σε όλη τη διαδικασία.

Διαγωνισμός Pitching (παρουσίασης ιδεών σε επενδυτές)
Την τελευταία ημέρα της ακαδημίας διοργανώθηκε διαγωνισμός Pitching και οι ομάδες κλήθηκαν να
παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από πέντε μέλη που
αντιπροσωπεύουν το μίγμα τετραπλού έλικα:
• Ως εκπρόσωπος από τη μεριά των πανεπιστημίων‐διοργανωτών και το Πανεπιστήμιο Yasar, ο Αντιπρύτανης
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
• Μία ειδικός στις Θερμοκοιτίδες από το Πανεπιστήμιο Yasar και το Κέντρο Θερμοκοιτίδας Miverva του
Πανεπιστημίου Yasar.
• Ένας Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιομηχανικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Yasar και Επιχειρηματίας.
• Μία Διευθύντρια Θερμοκοιτίδων και Τμημάτων Startups (νεοσύστατων εταιρειών)
• Ένας Διευθυντής Έργων σε τεχνολογικά έργα (projects)

Τα κριτήρια βάσει των οποίων η κριτική επιτροπή βαθμολόγησε τις ομάδες pitching, σύμφωνα με τις
προηγούμενες ακαδημίες, ήταν τα ακόλουθα (κλίμακα 0‐5)
1. Υπάρχει ισχυρό ή αδύναμο επιχειρηματικό μοντέλο;
2. Υπάρχει αδύναμο ή ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
3. Υπάρχει κάποιο σημαντικό μέγεθος της αγοράς στο οποίο πρέπει να γίνει αναφορά;
4. Από τεχνικής απόψεως, είναι εφικτό το προϊόν / η λύση;
5. Το υπόβαθρο και οι δεξιότητες της ομάδας ταιριάζουν με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου;
6. Ποιο είναι το δυναμικό του έργου να είναι οικονομικά βιώσιμο;
7. Πώς είναι η ποιότητα της παρουσίασης;
Οι ομάδες έλαβαν μια δομή για την πρότασή τους και βοηθήθηκαν για να την ολοκληρώσουν. Κάθε ομάδα
παρουσίασε την ιδέα της για περίπου 3 λεπτά, ενώ η περίοδος ερωτήσεων και απαντήσεων της κριτικής
επιτροπής διήρκεσε περίπου 5 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. Όλοι οι βαθμοί επιλέχθηκαν και
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μεταφέρθηκαν σε φύλλο excel. Οι βαθμοί ελέγχθηκαν προσεκτικά από τους διοργανωτές και οι καλύτερες 3
ομάδες επιλέχθηκαν και ανακοινώθηκαν.
Όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής εντυπωσιάστηκαν από την ποιότητα των προτάσεων (pitches) και την
ικανότητα των ομάδων να συνοψίζουν περίπλοκες έννοιες σε λίγα λεπτά. Οι ομάδες ήταν:
• 4YOU: μια εφαρμογή που σας βοηθά να μάθετε οτιδήποτε χρειάζεται να γνωρίζετε στον νέο τόπο διαμονής
σας.
• Carg.Ops.App: εφαρμογή αποθήκης και διαχείρισης logistics για εταιρείες κοινωνικού εμπορίου.
• Let's Talk: μια πλατφόρμα για τη σύνδεση εκπαιδευτών/επενδυτών με εκπαιδευόμενους/ επιχειρηματίες, η
οποία στοχεύει στην υποστήριξη.
• TickTown: μια εφαρμογή για να εξερευνήσετε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις κοντά σας, να ακολουθήσετε και να
ακολουθήσετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, και να βρείτε τα φθηνότερα εισιτήρια από 10 +
διαφορετικούς προμηθευτές επιχειρηματικότητας.
• The Solution Tree: μια εφαρμογή για την παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών βιομηχανικής μηχανικής
για εταιρείες παραγωγής.
• EcoElectricVehicle: Ένα startup για τη μετατροπή ήδη χρησιμοποιούμενων οχημάτων με ορυκτά καύσιμα σε
100% ηλεκτρικά οχήματα, με οικονομικό τρόπο.
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Οι τρεις κορυφαίες επιχειρηματικές ιδέες ήταν η TickTown, η EcoElectricVehicle και η Carg.Opps.App. Τα βραβεία
που προσέφερε το Κέντρο Θερμοκοιτίδας του Πανεπιστημίου YASAR και στις τρεις νικητήριες ομάδες ήταν:
‐ 3 μήνες προ‐«εκκόλαψης»
‐ η δυνατότητα επεκτάσεως «εκκόλαψης», διάρκειας 12 μηνών, και ‐
‐ δωρεάν καθοδήγηση για οικονομική στήριξη (κυβερνητικά χορηγικά προγράμματα ή / και επιχειρηματικοί
άγγελοι)
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Παράρτημα I: Συνολική Βαθμολογία Κριτικής Επιτροπής
Jury Overall Grade
Team Name

Criterion 1

Criterion 2

Criterion 3

Criterion 4

Criterion 5

Criterion 6

Criterion 7

Sum

Is there a strong or Is there a weak or
weak business
strong USP
model?
(Unique Selling
Proposition)?

What is the
relevant market
size?

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?

How is the quality
Are the team
members ready to of 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

0= weak; 5=strong

3.4

2.6

3.9

3.4

2.8

2.8

3.5

112

3.2

4

2.7

4.3

2.8

2.8

2.4

111

3.8

3.4

3.9

3.7

3.3

3.7

3.6

127

1.8

2

2.4

2.4

3.4

2.8

1.4

81

3.6

3.6

4.2

3.6

3.6

4.2

3

129

3.8

3.8

4.4

4.6

4.6

4.8

4.4

152

4YOU

Let's Talk

Carg.Opps.App

TheSollutionTree

EcoElectricVehicle

TickTown

15

Αναφορά της 4ης Ψηφιακής‐Επιχειρηματικής Ακαδημίας

Παράρτημα II – Αφίσα και Φυλλάδιο Ακαδημίας
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