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Giriş
ComoNExT iStart Akademisi (C5) Sviluppo Como - ComoNExT (aşağıdaki ComoNExT'de) tarafından
düzenlenmiştir. 21 - 25 Mayıs 2018 tarihleri arasında İtalya'nın Lomazzo (CO) şehrinde gerçekleşen Akademi'nin
22 katılımcısı vardı.
ComoNExT iStart Academide, endüstri 4.0'ı ve dijital ortamı vurguladı, ancak bu alanın dışındaki fikirler de Kabul
edildi ve üzerine çalışıldı.
Genel olarak etkileşimli derslere, takım çalışmasına ve mentorluğa odaklandı. Sunumlar her günün erken
saatlerinde yapıldı ve ekiplerin ve mentorların birbirleriyle çalışmalarına izin verildi. Program, katılımcıları yalın
başlangıç süreci boyunca (fikirden onaylamaya, eksiltmeye ve adım atmaya) yönlendirmek için tasarlandı.
Öğretme ve mentorluk yönleri için haftada bir dış işbirlikçi yer alırken, takımlara koçluk da etkinliğe katılan proje
ortakları tarafından sağlandı.
Tüm takımlar belirli araçlarla (örneğin, iş modeli tuvali, bütçe, fikir desteği) çalıştı ve akademinin son gününde
fikirlerini ve ekiplerini uzman bir panelin önünde sundu.
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Zaman Çizelgesi
ComoNExT iStart Academy'nin çağrısı 12 Şubat'ta ilan edildi. Genelde Lomazzo çevresindeki bölgede bulunan
Üniversite kişilerine (profesörler, yardımcılar,…) bir e-posta gönderildi.
Cattolica university (Milan)
Insubria university (Como and Varese)
Politecnico of Milan (Milan)
Bocconi university (Milan)
La Sapienza (Roma)
Scuola di Como (Como)
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Zaman çizelgesi aşağıdaki gibi gerçekleşti:
• 12.02.2018: Başvuru Çağrısı
• 30.04.2018: Son başvuru tarihi
• 01.05.2018: Katılımcı seçimi
• 11.05.2018: Katılımcı onayı
• 21.05.2018: Akademinin başlangıcı
• 25.05.2018: Son akademi günü - En iyi takımların değerlendirilmesi ve seçimi

Başvuru ve Seçim Süreci
Başvuru süreci için Google Form formu kullanılmıştır ve anket cevaplarını toplu olarak kullanabilmeleri kolaydır.
Başvuru süreci, aşağıdakiler gibi kişisel, demografik ve arka plan verilerini içeriyordu:
•Adı
•Soyadı
•Kent
• Ülke
•Doğum tarihi
•Cinsiyet
• Milliyet
•Telefon numarası
•E-posta adresi
• Daha önce herhangi bir Startup eğitim atölyesine / akademisine katıldınız mı? Eğer öyleyse, hangisi?
Aşağıdakiler gibi bazı eğitim verileri de istenmiştir:
• Akademik / Okul Kurumu
• Beklenen Derece
•Çalışma alanı
Son olarak, motivasyon, girişimci sürüş ve iş fikirleri de istendi:
• iStart Academy'ye neden katılmak istiyorsunuz?
• Akademi sırasında geliştirmek istediğiniz bir iş fikriniz var mı? (Evet ise fikir tanımına ihtiyaç vardı)
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• iStart Academy'den nasıl haberdar oldunuz (facebook, twitter, arkadaş, üniversite veya lise, web tarayıcısı ...).
Organizatörler başvuru sahiplerinin, profillerinin ve başvurularının genel bir resmini ve en uygun adayları seçilen
mevcut verilere dayanarak hazırladı. Toplamda 44 başvuru vardı. Temel seçim kriterleri, gerekli tüm soruları
doldurmak ve verilen verinin başvurusunu, kalitesini ve zenginliğini, motivasyonu ve girişimci güdüyü
sonlandırmaktı.
Seçim sürecinden sonra, seçilen her adayın akademiye katılımdaki uygunluğunu kontrol etmek üzere çağrıldı.
30 öğrenci seçildi, 22'si akademiye katıldı.

Katılımcılar
Vatandaşlık
Ülke
İtalyan
Türk
Alman
Meksikalı
Fildişili

Sayı
17
2
1
1
1

Cinsiyet Dengesi
Cinsiyet
Kız

Sayı
8

Erkek

14

Male

Female
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Eğitim Seviyesi
Eğitim Seviyesi
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sayı
9
12
1

Bachelor

Master

PhD

Yaş Aralığı
Yaş

Sayı

20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
34

4
2
0
3
3
4
2
1
1
1
1

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

34

Mekan
ComoNExT Akademisi ComoNExT tesislerinde ev sahipliği yaptı. Akademi, etkinlik için elverişli bir şekilde
düzenlenmiş olan oditoryumda ağırlandı. Ek olarak, perde hazırlığı için iki tane daha oluşum odası mevcuttu.
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Gündem
Akademinin ilk günü, ilgili prosedürlere ve genel programa odaklanan Akademinin kısa bir tanıtımıyla başladı.
Sabah boyunca, ekipler organik olarak kuruldu ve tüm süreç Akademi'nin profesyonel danışmanı tarafından
yönlendirildi.
6 takım kuruldu.
Öğleden sonra, katılımcılara kısa süreliğime VLE yayını verildi, ardından mentor değer önerisi kavramını ve iş
modeli kanvasının kullanımını açıkladı; Teorik bölümden sonra ekipler değer önerilerini 3 dakika içinde
katılımcılara sunmaya çalıştılar.
Günler takımlarla tamamlandı ve ilk fikirler belgelendi.
İkinci gün, Akademi mentorlarının iş fikri oluşturma ve onaylama süreci ile ilgili sunumu ile başladı. Odak nokta,
katılımcılara iş fikrinin uygulanabilirliği (teknik, ticari, yasal vb.) Hakkında düşünmeleri ve bir tasarım süreci
başlatmaları (örneğin, çözmekte oldukları problem nedir, müşterileri kimler, kullanıcılar kimler) idi. , vb). Amaç,
ekipler,n sahaya çıkmasını sağlayarak fikirleriyle ilgili geri bildirim alma konusunda rehberlik etmekti. Doğrulama
pratikte gerçekleşir. Teorik dersten sonra, öğrenciler fikirlerini test etmek ve piyasada geri bildirimde
bulunmalarını istemek için soru olarak çiftler halinde çalıştı.
Öğleden sonra, öğrenciler fikirlerini test etmek için Como ya da Milano'ya gidip gitmeyeceklerini seçmeleri ya da
B2B projeleri için ComoNExT'ten (125 işletme barındıran) insanlara sormaları konusunda özgürdü.
İkinci gün fikirler iş modeli tuvali ile sona erdi.
Üçüncü gün, önceki malzemelerin güncellenmesine odaklandı: fikir açıklaması, yalın tuval, fikir doğrulama ve iş
kavramı. Teorik ders, piyasadaki tanımlamaya odaklandı. Bazı takımlar Akademi sırasında fikirlerini ortaya
koymuş ve rekabet günü yaklaşırken, önceki materyali güncellemek ve en yeni iş odağıyla aynı hizaya getirmek
zorunda kalmışlardır.
Tüm ekiplerin Perşembe günü sahalarını test etmeye hazır olması için sahadaki - programdaki küçük değişiklik başka bir teorik ders daha yapıldı.
Öğleden sonra teorik ders, finansman yönlerine odaklandı (nasıl bütçe çekileceği, bir başlangıcın nasıl finanse
edileceği), ardından gruplar, danışmanlar ve koçların yardımı ile mali durumları üzerinde çalıştılar.
Gün sonunda fikirler bütçeleme ile sona erdi.
Dördüncü gün sadece sunumlara odaklanıldı. Bütün ekipler her katılımcıdan sonraki soru-cevap oturumuyla
diğer katılımcılara adım atıyorlardı. Tüm gruplar için gereken standart formatta tüm sunumu 3 dakika içerisinde
anlatmaya odaklandı.
Bu ortak andan sonra, her grup kendi sahalarını güncellemek / çalışmaları geliştirmek için çalışmaya başlarken,
mentor her gruba yorum ve öneri sağlamak için özel bir saha oturumu yapmaya çağırdı. Bu döngü gün içinde 3/4
kez yapıldı.
Gün, final etkinliğine hazır final sunumlarıyla sona erdi.
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Beşinci ve son gün sunum yarışlarına odaklandı. Jüri üyelerine (3 üyeye) takımların işaretlenmesi için özel kağıt
çıktı verildi. Ekipler izleyicilerin önünde sunumu yaptı ve tüm işaretler toplandıktan sonra kazananlar açıklandı.
En iyi üç takıma, ComoNExT tarafından 3 aylık ön kuluçka süresi verildi.
Tam gündem daha sonra sunulacak.
• Yeşil: teorik oturumlar
• Sarı: sunum yarışması
• Kırmızı Harfler: Öğrencilere rapor verin / tüm meclise sunun, diğer gruplardan kişilerle çalışın
• Mavi harfler: takım çalışması ve koçluk seansları

iStart : ComoNexT Academy 2018
MONDAY. MAY 21st

TUESDAY. MAY 22nd

WEDNESDAY. MAY 23rd

THURSDAY. MAY 24th

FRIDAY. MAY 25th

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Sala Spazio + Tempo + Volta

Auditorium

INTRODUCTION
OVERVIEW OF THE ACADEMY
ISTART PLATFORM

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

THE MARKET: TAM SAM SOM.

HOW TO PITCH (Sala Spazio)

IDEAS PRESENTATION &
PERSONAL SKILLS PRESENTATION

Preparation for going out in the
streets

Where:
9.30 - 11.00
BREAK

11.15 - 12.00

BEST TEAM SELECTION
FEEDBACK FROM THE MARKET.
TEAMWORK AND COACHING

Teamwork to test questions
12.00 - 12-30

14.00 - 15.OO
15.00 - 16.00

Free Lunch included

AWARDS CEREMONY AND
EVENT CLOSURE

Progress Report Presentation
Free Lunch included

Free Lunch included

Budgeting and Forecasting / Raising
Capital

Pitch dry run
(Sala Tempo, Spazio, Volta)

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching
(Sala Tempo, Spazio, Volta)

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching
(Sala Tempo, Spazio, Volta)

Idea Crash-Test (Pivoting) &
Budgeting

Pitch deck

Free Lunch included

VALUE PROPOSITION

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

IDEA TESTING
OUT IN THE STREETS

16.00 - 16.30
BREAK
Teamwork and Coaching
16.45 - 18.00
OUTCOME OF THE
DAY

Teamwork and Coaching (Sala
Spazio)

TEAM CREATION
First pitch: the value proposition

12.30 - 13.00
LUNCHTIME

PITCHING COMPETITION

Teams with Ideas, Canvas and Desk
Research

Refined Idea & Canvas

Pitches and Winners

Mentörler
İStart ComoNExT Akademisi, akademiye tamamen adanmış profesyonel bir akıl hocası katılmıştır.
Seçilen mentor, Coimbra akademisi sırasında da girişimcilere aynı hizmeti vermiştir.
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Marco Braga Pinheiro - Londra İşletme Okulu Kıdemli Yönetici Programı (SEP69),
Universidade Nova de Lisboa'dan Ekonomi Derecesi. Yönetim Kurulu Üyesi, B'TEN Ortağı.
Girişimci, yatırımcı ve iş danışmanı
Bankacılık sektöründe 13 yıl çalıştı - ABN AMRO Bank, N.V. ve Banco BPI - çeşitli yönetim
pozisyonlarında ve 5 yıl boyunca Portekiz’in alternatif varlıkların ana hizmet sağlayıcısı olan
CFO’da 5 yıl çalıştı. Avrupa Üniversitesinde Kurumsal Finansman ve Kamu Finansmanı
İş stratejisi, sermaye piyasaları, yapılandırılmış finansman ve finansal modelleme konularında uzman
Ekiplere koçluk, etkinliğe katılan proje ortakları tarafından da sağlanmıştır.
M. Cristina Porta - Sviluppo Como - ComoNExT
Sara Lucca - Sviluppo Como - ComoNExT
Elena Zaffaroni - Sviluppo Como - ComoNExT
Stefania Amorese - Sviluppo Como - ComoNExT
Effi Staiou – Yaşar Üniversitesi
Rosa Silva Istituto Pedro Nunes
Jorge Pimenta Istituto Pedro Nunes
Fátima Matias Istituto Pedro Nunes
Dimitris Bibikas - South East European Araştırma Merkezi
Christina Batzaka- South East European Araştırma Merkezi
Sayın Emrah Tomur, jüri üyelerinden biri olduğu için koçluk oturumlarına katılmadı.

Sunum Yarışması
Akademinin son gününde bir Sunum Yarışması düzenlendi ve ekiplerden girişimcilik projelerini sunmaları istendi.
Jüri dörtlü sarmal karışımını temsil eden üç üyeden oluşuyordu:
• Sayın Emrah Tomur - Yaşar Üniversitesi - İnkübatör içeren teknoloji transfer enstitüsünden sorumlu.
• Bay Luca Ferrario - Desktop Remoto srl - Son yıllarda büyüyen bir başlangıç olan Desktop Remoto srl şirketinin
sahibi olan girişimci.
• Bay Fabrizio Trigila - Como Ticaret Odası'nın dijital organizatörü; kuluçka ve mentorluk hizmetlerinde tecrübesi
vardır.
Jürinin, önceki akademilerle tutarlı şekilde sahadaki ekipleri işaretlediği kriterler aşağıdaki gibidir (0-5 ölçeği)
• Güçlü veya zayıf bir iş modeli var mı?
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• Zayıf veya güçlü bir rekabet avantajı var mı?
• Ele alınacak önemli bir pazar büyüklüğü var mı?
• Teknik açıdan, ürün / çözüm uygulanabilir mi?
• Ekip arka planı ve becerileri iş projesinin gelişimi ile eşleşiyor mu?
• Projenin finansal olarak uygulanabilir olma potansiyeli nedir?
• Sunumun kalitesi nasıl?

Takımlara saha yapısı verildi ve uygun şekilde doldurmaları için yardım edildi. Her takım yaklaşık 3 dakika için
fikirlerini sunarken, jüriden gelen soru-cevap oturumu takım başına yaklaşık 5 dakika sürdü. Her jüri üyesi her bir
takımı yedi kritere göre 0'dan 5'e kadar işaretlerle işaretlemek zorunda kaldı. Tüm işaretler seçildi ve bir excel
sayfasına transfer edildi. İşaretler organizatörler tarafından iki kez kontrol edildi ve en iyi 3 takım seçildi ve
açıklandı.
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Tüm jüri üyeleri sahaların kalitesinden ve ekiplerin karmaşık kavramları birkaç dakika içinde özetleyebilmesinden
etkilendi. Ekipler aşağıda yer almaktadır:
Trend
Bookme
Breathe.
Bookie
Parkgreen
Parkeed
En iyi üç takım: Bookie, Bookme ve Breathe.
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