iStart Dissemination Plan

iStart
Salónica Academy Report
Setembro 2017

1

Academia iStart Salónica ‐ Relatório

Conteúdos
1.

Introdução ......................................................................................................................................................... 2

2.

Cronograma ....................................................................................................................................................... 3

3.

Processo de Candidaturas e Seleção ................................................................................................................. 3

4.

Participantes ...................................................................................................................................................... 7
Nacionalidade ........................................................................................................................................................ 7
Equilíbrio de Género.............................................................................................................................................. 7
Distribuição de idades ........................................................................................................................................... 8
Habilitações académicas ....................................................................................................................................... 9

5.

Instalações ....................................................................................................................................................... 10

6.

Agenda ............................................................................................................................................................. 13

7.

Mentores ......................................................................................................................................................... 15

8.

Envolvimento e Participação Externa .............................................................................................................. 16

9.

Processo de Geração de Ideias ........................................................................................................................ 17

10. Pitching Competition ....................................................................................................................................... 17
11. Feedback dos Mentores e do Júri.................................................................................................................... 19
12. Annex I: Jury Overall Grades............................................................................................................................ 21
13. Annex II: Flyers ................................................................................................................................................ 22

1. Introdução
A Academia iStart de Salónica foi organizada pela SEERC e i4G. Foi realizada em Salónica, Grécia, de 26 a 30 de
junho. A academia contou com 20 participantes.
A iStart Academy de Salónica enfatizou a resolução de problemas urbanos contemporâneos (por exemplo,
envelhecimento da população, regulamentações ambientais, transportes, refugiados, etc.) com tecnologias de
ponta (gamification, AI, VR, análise de dados, etc.).
A estrutura geral foi focada em palestras interativas, trabalho em equipa e mentoria. As apresentações foram
dadas nas primeiras sessões de cada dia, permitindo que as equipas e os mentores trabalhassem uns com os
outros. O programa foi elaborado para orientar os participantes por meio do processo de startup lean (desde a
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geração da ideia até a validação, passando pelo pitching), além de oferecer aos participantes estímulos no domínio
temático das Urban Solutions. Essa valiosa integração foi implementada por meio do envolvimento ativo, e não
apenas de mentores de startups profissionais, mas também de uma startup, que oferece serviços de guia turístico
da cidade.
Todas as equipas trabalharam com ferramentas específicas (por exemplo, Business Model Canvas,
orçamento,deck de ideias) e apresentaram a sua ideia, e equipa, na frente de um painel de especialistas,no último
dia da academia.

2. Cronograma
O convite para a iStart Academy Salónica foi publicado no dia 25 de abril de 2017. Um e‐mail foi enviado às
universidades locais (Universidade de Aristóteles e Universidade da Macedónia), City College de Salónica,
Alexander Technical Education Institute de Salónicai e ao comité local da AIESEC.
O cronograma das actividades foi o seguinte:
‐ 27/04/2017: Convocação/Anúncio de candidaturas
‐ 14/05/2017: Final prazo para inscrições
‐ 21/05/2017: Comunicação aos candidatos selecionados
‐ 26/06/2017: Início da academia
‐ 30/06/2017: Dia final da Academia ‐ Avaliação e seleção dos melhores grupos

3. Processo de Candidaturas e Seleção
A plataforma online f6s.com foi selecionada para o processo de candidatura e seleção. O F6s é uma plataforma
gratuita de gestão de eventos, usada intensamente pelo projeto da Comissão Europeia em empreendedorismo e
outros. Uma página dedicada foi criada e os interessados puderam inscrever‐se on‐line para a Academia de
Salónica no seguinte link:
https://www.f6s.com/istart‐thessaloniki/apply
Os candidatos puderam consultar algumas informações gerais sobre a academia no seguinte link:
https://www.f6s.com/istart‐thessaloniki/about/
O processo de inscrição incluiu dados pessoais, demográficos e de background, como os seguintes:
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‐ Primeiro nome
‐ Último nome
‐ Cidade
‐ País
‐ Data de nascimento
‐ Género
‐ Nacionalidade
‐ Número de telefone
‐ email
‐ Já participou em algum workshop / academia de criação de start‐ups? Se sim, qual?

Figura 1 : Captura ecrã – processo candidatura
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Figura 2 : Captura Ecrã – processo candidatura

Figura 3 : Captura ecrã – processo de candidaturas
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Alguns dados educacionais também foram solicitados, como os seguintes:
‐ Instituição Acadêmica / Escolar
‐ Grau Esperado
‐ Nome do programa de estudo
Por fim, motivação, empreendedorismo e idéias de negócios também foram solicitados:
‐ Por que você quer se juntar à Academia iStart Thessaloniki?
‐ O que você pode trazer para a Academia iStart Thessaloniki?
‐ Dê um ou mais exemplos de quando você era criativo e / ou empreendedor.
‐ Por favor, descreva uma ideia de negócio que você gostaria de desenvolver durante a academia. Ou se você não
tiver uma ideia de negócio, descreva uma oportunidade empreendedora que lhe interessa e que tenha relação
com o tema da academia.
‐ Você poderia nos dizer, por favor, como você ficou sabendo sobre a iStart Thessaloniki Academy (facebook,
twitter, amigo, universidade ou ensino médio, navegador da Web ...)
Os organizadores tinham uma visão geral dos candidatos, seus perfis e sua aplicação e, com base nos dados
disponíveis, selecionaram os candidatos mais promissores. No total, havia 47 candidatos. Os critérios básicos de
seleção foram preencher todas as questões necessárias e finalizar a aplicação, qualidade e riqueza dos dados
fornecidos, motivação e motivação empreendedora.

Figura 4 : Captura Ecrã Processo de revisão de candidaturas
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4. Participantes
A iStart Salónica Academy contou com 20 participantes no total.

Nacionalidade
Nacionalidade
Geórgia
Grécia
Kosovo
Roménia

Contagem
1
16
2
1

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

Greek

Kosovar

Romanian

Figure 5 Citizenship chart

Equilíbrio de Género
Género
Contagem
Feminino 10
Masculino 10
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Género
12
10
8
6
4
2
0
Female

Male

Figura 6 – Gráfico: Equilíbrio de Género

Distribuição de idades
Idade
18
19
20
21
22
23
24
25
26
31

Contagem
1
2
2
2
1
3
4
2
1
2
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Figura 7 Gráfico: Distribuição de idades

Habilitações académicas
Habilitações académicas
Bachelor
Master

Contagem
17
3
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2
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Figura 8 Gráfico: Nível de Habilitações académicas
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5. Instalações
A Academia de Salónica, dedicada às Urban Solutions foi organizada no City College, Faculdade Internacional da
Universidade de Sheffield. A Academia foi hospedada numa sala de áreas amplas (ou seja, a sala multiuso) com
mesas móveis e dois projetores. Além disso, os participantes dispuseram de gabinetes em espaços abertos ou em
salas de estudo na biblioteca.
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6. Agenda
O primeiro dia da Academia começou com uma breve introdução da Academia, focada nos procedimentos
relevantes e no cronograma geral. Em seguida, realizou‐se uma apresentação completa sobre a Metodologia Lean
de Negócio, a dinâmica do empreendedorismo e o design do Modelo de Negócio dos mentores. Durante o dia, as
equipas formaram‐se organicamente e todo o processo foi mediado pelos mentores profissionais da Academia. O
dia terminou com as equipas formadas e as ideias iniciais documentadas.
O segundo dia começou com uma apresentação dos mentores da Academia sobre o processo de formação e
validação de ideias de negócios. O foco foi levar os participantes a pensar sobre a viabilidade (técnica, comercial,
jurídica, etc.) da sua ideia de negócio e iniciar um processo de design (por exemplo, qual é o problema que estão
a solucionar, quem são os clientes, quem são os usuários , etc). O objetivo era guiar as equipas para as “ruas” e
obter feedback sobre suas ideias. A validação acontece na prática. As equipas, com a ajuda de seus mentores,
descreveram o seu feedback de dados primários (utilizadores potenciais, nas ruas de Salónica), bem como
pesquisas secundárias documentais / mercado. As equipas, com a ajuda de seus mentores, documentaram suas
as ideias relevantes para o Business Model Canvas.
O terceiro dia foi focado na atualização dos materiais anteriores: descrição da ideia, Lean Canvas, validação de
ideias e conceito de negócio. Muitas equipes alteraram as suas ideias algumas vezes durante a Academia e, à
medida que o dia da competição se aproximava, viram‐se na necessidade de atualizar o material anterior e alinhá‐
las com o mais novo foco de negócios. No mesmo dia, uma apresentação de uma startup local, a Touristree,
forneceu aos participantes informações sobre questões da vida real que uma empresa jovem e em crescimento
pode enfrentar. As equipes tiveram que atualizar suas descrições de ideias e lean Canvas de acordo com novos
dados.
O quarto dia foi dedicado ao orçamento e aumento de capital. Calcular os diferentes aspectos de um negócio
recém‐fundado é um desafio para os jovens empreendedores. Os elementos básicos do orçamento foram
apresentados aos participantes, para ajudá‐los a fazer cálculos coerentes e relevantes sobre sua ideia de negócio.
As equipes receberam um modelo de orçamento simples e os mentores da Academia ajudaram as equipas a
preenchê‐lo adequadamente. As apresentações foram concluídas com um breve, mas valioso guia de como se
colocar na frente dos investidores e atrair capital.
O quinto e último dia foi dedicado à competição de pitching. O júri (4 membros) recebeu uma cópia da folha
especial para a pontuação das equipas. As equipas apresentaram o seu pitch em frente ao público, e, depois de
todas as pontuações terem sido compiladas, os vencedores foram anunciados. O dia terminou com a mentoria
pós‐competição e os anúncios dos mentores da próxima etapa. Os mentores ofereceram um mês de treinamento
gratuito para todos os participantes, além de um apoio de três meses para uma equipe específica de sua escolha.
A agenda completa é apresentada a seguir.
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Figura 9 ‐ iStart Salónica Academy agenda
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7. Mentores
A iStart Academy de Salónica dispôs de mentores residentes que treinaram os participantes desde o primeiro dia
até ao último. Os seus currículos, brevemente resumidos, são apresentados a seguir.
‐Sr. Argyris Spyridis, Co‐fundador, Innovation Farm, Diretor Administrativo, Alpha Consulting Europe
Argyrios tem mais de 20 anos de experiência como coach e mentor para todos os níveis de negócios. Em 2010,
Argyrios fundou a Innovation Farm, uma organização híbrida com a missão de promover práticas inovadoras para
organizações, empresas e equipas de startups nas regiões mais periférias do NE e SE Europeu. Desde então, a
Innovation Farm ampliou sua actuação e comunidade de co‐fundadores e introduziu o Estágio Um, bem como os
Aceleradores da Segunda Fase, que suportam startups que vão desde níveis pré‐iniciais até níveis avançados. Em
2014, Argyrios ajudou no projeto do Mentros 'Mix, uma nova linha de serviços que oferece treinamento para a
startup Mentrors. Antes disso, Argyrios fundou e atuou como CEO da Alpha Consulting Europe, uma empresa de
consultoria que oferece serviços empresariais totalmente terceirizados, além de consultoria estratégica e
coaching de negócios. Uma parte significativa do mercado‐alvo da Alpha Consulting Europe foram PME’s em vários
estágios do ciclo de vida. Argyrios também atuou como Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Negócios para
as divisões de retalho da Sarah Lawrence SA. A principal especialização da Argyris está focada no desenvolvimento
de modelos de negócios e estratégia de marketing e entre 1997 e 2013 foi Professor Adjunto de Marketing do
American College of Salónica. Além disso, Argyrios trabalhou como coach / mentor de negócios numa ampla série
de programas de terceiros, como Thessaloniki Innohub, Pioneers, ICT2B, Venture Academy do Balkan Venture
Forum e SuperFounders.
‐ Sra. Adriane Thrash, co‐fundadora da Innovation Farm
Adriane é co‐fundadora da Innovation Farm, especializada em Aceleração e Coaching para Startups em estágio
inicial e PMEs. Como Coach de Negócios para startups e PMEs, Adriane fornece ajuda em conceito de negócio,
estratégia, modelo de negócios, marketing, desenvolvimento de clientes e preparação de pitch. Ela atuou como
mentora, juiz e coach para mais de 100 equipes de startups e indivíduos em programas em toda a Grécia e no
sudeste da Europa. Dedicado à clareza e simplicidade no conceito e design; muito paciente, odeia jargão. Ela
também é Gerente de Projeto da Mentor’s Mix: responsável pelo projeto e execução da abordagem de “formar o
formador” para o Mentor Development. Adriane trabalhou nos setores de TI e Educação empresarial antes de se
concentrar em marketing, comunicações e design. Como expatriada americana, desenvolveu ideias valiosas sobre
a construção de negócios, normas culturais e mudanças econômicas sustentáveis em ambientes desafiadores. As
principais áreas de foco da Adriane incluem modelagem de negócios, estratégia de marketing, dinâmica de equipe
e prontidão de pitch. Ela tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de comunicação empresarial e coaching
nos Estados Unidos e na Grécia. Nascida e criada no Vale do Silício, Adriane é Bacharel pela UC Berkeley. A Startup
Weekend Organizer, e mentora em vários programas como Pioneers, ela é apaixonada pelo papel da educação
empreendedora como um impulsionador da mudança económica sustentável.
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8. Envolvimento e Participação Externa
A Academia iStart Salónica envolveu vários stakeholders locais. Além dos mentores profissionais e do painel de
júri dedicado na Competição de Pitching do último dia (ver abaixo), a academia recebeu a Sra. Jenny Geka,
fundadora e Gerente de relações da touristree.eu. Jenny tem 20 anos de experiência como consultora de
contabilidade para PMEs. Em 2015, ela fundou o Touristree, um serviço B2B / B2C on‐line que combina os
hóspedes de hotel com profissionais de turismo. Agora no seu primeiro ano de operações completas, a Touristree
possui atualmente 7 hotéis em sua base de clientes. Jenny forneceu uma apresentação perspicaz de suas
experiências de startup durante o terceiro dia da Academia, após uma sessão de perguntas e respostas e
networking.
Além disso, os organizadores da iStart Salónica Academy contrataram uma pré‐incubadora local emergente, OK!
Thess. A OK!Thess oferece os seguintes serviços:
‐ Um espaço de trabalho que permite que até 20 equipes (de 5 pessoas) se encontrem e trabalhem juntas
‐ Acesso a Wi‐Fi de alta velocidade (100 / 100Mbps)
‐ Participação em seminários e palestras relacionadas à inovação nas dependências da OK! Thess
‐ Orientação diária de um coach especializado em assuntos relacionados a startups
‐ Apoio de mentor, no mesmo campo de atividade económica que a equipa de startup
‐ Espaço para interação social com outras equips que operam no espaço da OK! Thess '
‐ Networking internacional
Os parceiros do projeto iStart tiveram a oportunidade de visitar as instalações da incubadora e trocar experiências
sobre o processo inicial de incubação de startups.
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9. Processo de Geração de Ideias
Durante o primeiro dia da Academia, as equipas formaram‐se organicamente e todo o processo foi mediado pelos
mentores e especialistas profissionais da Academia. Os participantes apresentaram‐se a si mesmos e à sua ideia
inicial. Ideias / competências foram documentadas pelos mentores. Todos os participantes votaram nas ideias
favoritas. Proprietários das ideias e o resto dos participantes foram distribuídos de forma orgânica e gradual,
formando equipas de 3‐4 pessoas.
O segundo dia foi dedicado ao processo de formação de ideias de negócios e validação de ideias. Os mentores
trabalharam para levar os participantes a pensar sobre a viabilidade (técnica, comercial, jurídica, etc.) da sua ideia
de negócio (por exemplo, qual é o problema que estão a solucionar, quem são os clientes, quem são os
utilizadores, etc.). O passo seguinte foi o processo de validação da ideia. O objetivo era guiar as equipes para as
“ruas” e obter feedback sobre suas ideias usando uma abordagem de validação lean. Esse processo, e a assistência
dos mentores, deram ao participante uma valiosa consciência sobre os riscos relacionados com a excessiva
confiança na ideia inicial, e os preconceitos sobre os clientes. As equipas, com a ajuda de seus mentores
descreveram a sua ideia e a sua equipa num modelo dedicado e começaram a trabalhar no Business Model Canvas.
No total, formaram‐se 8 equipas / ideias.

10.

Pitching Competition

No último dia da academia, foi organizada uma Competição de Pitching e as equipas foram convidadas a
apresentar os seus projetos empreendedores. O júri era composto por quatro membros representando a mistura
quadruple helix:
‐ Sr. Nikos Katsiadakis, Extroversion & Networking Services no Centro de Pesquisa e Tecnologia da Hellas (CERTH).
‐ Sr. Menelaos Samaras, DIPL. ENGENHEIRO ELECTRICO, GERENTE GERAL DA G.SAMARAS SA
Ass. Professor Zarotiadis Grigorios, Economia Aplicada, Universidade Aristóteles de Salónica
Ass. Professor Nikolaos Fachantidis, Departamento de Política Educacional e Social, Universidade da Macedônia.
Os critérios com os quais o júri pontuou as equipas no seu pitch foram os seguintes (escala de 0 a 5)
‐ Existe um modelo de negócios forte ou fraco?
‐ Existe uma vantagem competitiva fraca ou forte?
‐ Existe uma dimensão substancial de mercado a ser tratado?
‐ Do ponto de vista técnico, o produto / solução é viável?
‐ O histórico e as competências da equipa combinam com o desenvolvimento do projeto de plano de negócios?
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Qual é o potencial do projeto para ser financeiramente viável?
‐ Como está a qualidade da apresentação?
As equipas receberam um modelo de pitch e foram assistidas para o preencher adequadamente. Cada equipa
apresentou sua ideia por aproximadamente 5 minutos, enquanto a sessão de perguntas e respostas do júri durou
cerca de 10 minutos por equipa. Cada membro do júri teve que pontuar cada equipe de acordo com sete critérios,
com notas de 0 a 5. Todas as pontuações finais foram selecionadas e transferidas para uma folha de excel. As
pontuações foram verificadas pelos organizadores e as 3 melhores equipas foram selecionadas e anunciadas.
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11.

Feedback dos Mentores e do Júri

Os mentores enfatizaram a motivação dos participantes e a sua compreensão do processo inicial de
bootstrapping. Eles notaram:
“Eu penso que esse é um dos maiores sucessos da semana. Alguns deles vieram com ideias, algumas não
vingaram, mas todas elas deixaram com uma melhor compreensão dos desafios e do sucesso de explorar uma
ideia em toda a sua extensão, para realmente medir as possibilidades de sucesso comercial dessa ideia ”.
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Os mentores estão comprometidos em monitorizar e apoiar os desenvolvimentos das equipes participantes:
"Nós ficaríamos felizes em apoiá‐los por algum tempo, desde que sejam capazes de mostrar compromisso, e ver
se eles podem levar suas ideias adiante, nós pensamos que a faísca gerada por programas como este é muito
importante e está à altura dos alunos para dar um passo em frente. Estamos felizes em ajudar. ”
Participar em futuros eventos da iStart estava no topo das prioridades dos mentores:
“Ficamos muito satisfeitos com a organização desta academia. Eu acredito que o formato que foi seguido foi
bem sucedido. Foi a quantidade certa de tempo para deixá‐los interessados no processo de empreendedorismo, e
ficamos muito surpresos com o fato de todos os alunos terem mostrado imenso empenho, todos os que
começaram vieram todos os dias e participaram totalmente da iniciativa, o que é raro para esse tipo de
academia. ”
A importância de agendas flexíveis e a participação contínua do resto das partes interessadas foi um ponto que
poderia ser melhorado em atividades futuras:
“Eu acho que é importante ter a flexibilidade para mudar as coisas enquanto elas ocorrem, porque cada
academia em particular terá suas necessidades e características únicas. A única coisa que me ocorre agora é que
os juízes estavam presentes nas apresentações finais; tê‐los presentes no início para que eles tenham uma noção
do que mudou seria útil. No entanto, é o compromisso de tempo que pode ser um obstáculo para isso. ”
Finalmente, o júri destacou o impacto benéfico da iStart nas equipas participantes, já que os jovens estudantes
estão familiarizados com experiências de startups e processos empreendedores do mundo real. Eles também
notaram o seu interesse em participar em atividades futuras e iniciativas relacionadas.
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Annex I: Jury Overall Grades
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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Annex II: Flyers
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