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Δηλώσεις αποφοίτων 1ης σειράς για το πρόγραμμα

Ο κ. Σαββάκης, νικητής της 1ης σειράς αναφέρει: "Όταν ξεκίνησα το πρόγραμμα
ήμουν ένας μηχανικός, μόνος του, με μια πατέντα στο χέρι. Όταν τελείωσε το
πρόγραμμα ήμουν μέλος μιας δικτυωμένης ομάδας που ακούει στο όνομα
theSARMproject με ένα όραμα, οργάνωση και ήδη τις πρώτες επιτυχίες της".
Η κα Βενέτη, θεωρεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως «Συντεταγμένος οδικός
χάρτης προς το επιχειρείν». Η επιχειρηματική της ιδέα είναι η μετατροπή της
παραδοσιακής ενδυμασίας της μουσουλμάνας για τη κεφαλή σε… κόσμημα.
"Όταν η ακαδημαϊκή αριστεία συνδυάζεται με την εμπειρία της αγοράς και την
άρτια οργάνωση, προκύπτει το «Η επιχειρηματικότητα στην Πράξη». Το
Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του ΕΚΠΑ έχει δημιουργήσει ένα
ολοκληρωμένο σύγχρονο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην
υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας. Η υψηλού επιπέδου θεωρητική
κατάρτιση ακολουθείται από την πρακτική εφαρμογή σε ένα περιβάλλον
δημιουργικό και ευχάριστο. Η άμεση διαθεσιμότητα των εισηγητών, το πνεύμα
υποστήριξης και η καταπληκτική ομάδα συμφοιτητών μου έχουν αφήσει τις
καλύτερες εντυπώσεις", αναφέρει ενδεικτικά ο κ. Ζωγράφος ο οποίος
παρακολούθησε το πρόγραμμα.
Η κα Καμπάνη δηλώνει ότι: "η συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα «Η
επιχειρηματικότητα στην Πράξη» αποτέλεσε για εμένα αφενός τιμή, καθώς
γνώρισα δέκα υπέροχους συμμαθητές-συνεργάτες, λαμπρά μυαλά, με ήθος
και υψηλές αξίες και αφετέρου εμπειρία ζωής καθώς είχα την ευκαιρία να
διδαχθώ σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες, από εξαίρετους διδάσκοντες,
ο καθένας κορυφή στον τομέα του, οι οποίες θα βοηθήσουν την
επιχειρηματική μου ιδέα και θα οδηγήσουν το «Περί ύπνου» στο να
πρωτοστατήσει επάξια στον επιχειρηματικό στίβο".
Ο κ. Γιαννιός αν και δεν παρουσίασε αλλά παρακολούθησε το πρόγραμμα,
αναφέρει: «Το πρόγραμμα αποτέλεσε για μένα μία πρώτη και ουσιαστική
επαφή με τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας από ιδιαίτερα
καταρτισμένους ανθρώπους του χώρου. Η βοήθεια που πήρα ειδικά σε
επίπεδο δόμησης της σκέψης μου για τον άρτιο σχεδιασμό του όποιου
μελλοντικού επιχειρηματικού μου σχεδίου είναι πραγματικά σημαντική».
"Το πρόγραμμα με βοήθησε να φτιάχνω αρκετά δυνατά business plan το οποίο
είχε σαν αποτέλεσμα την θετική έκβαση στη χρηματοδότηση που αναζητούσα.
Μου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για να διαθέτω ακόμη πιο ολοκληρωμένη
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και συγκροτημένη σκέψη γύρω από την επιχείρηση", αναφέρει ο κ.
Παπαγεωργίου, προσθέτοντας ότι φιλοδοξία του είναι σε μία τριετία να έχει
στην Ελλάδα το μονοπώλιο στη μεταφορά του γόνου.
“Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Επιχειρηματικότητα στην πράξη’ με βοήθησε να
αποκτήσω πολλές γνώσεις σε τομείς όπως τα Χρηματοοικονομικά και το
Μάρκετινγκ συμπληρώνοντας το υπόβαθρο του Μηχανικού που διέθετα,
δηλώνει η κα Ρεβύθη που παρουσίασε την επιχειρηματική της ιδέα για
σχιζοφρένεια. Δίνοντας μορφή στην καινοτόμα ιδέα μου και ακολουθώντας τις
συμβουλές και κατευθύνσεις εξειδικευμένων και πεπειραμένων εισηγητών,
είχα την ευκαιρία να αλληλεπιδράσω με αξιόλογους εν δυνάμει επιχειρηματίες
και να κάνω την ΙΔΕΑ μου ΠΡΑΞΗ”.
Ο κ. Μπράκης φιλοδοξεί η ιδέα του για ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα στους
Έλληνες της διασποράς, να αποδώσει. "Το πρόγραμμα «επιχειρηματικότητα
στην πράξη» πραγματικά ολοκλήρωσε τις γνώσεις μου πάνω στην
επιχειρηματικότητα. Παράλληλα μου έδωσε πρόσβαση σε, σημαντικές για την
ιδέα μου, επιχειρηματικές και πανεπιστημιακές δομές. Αλλά το πιο σημαντικό
είναι ότι γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους, δασκάλους με σημαντικές εμπειρίες
και αξιόλογους μελλοντικούς επιχειρηματίες".
Ο κ. Φριτζαλάς που προσπαθεί να συνδυάσει γαστρονομικές συνταγές σε
συνδυασμό με τα αγνά αγροτικά προϊόντα, αναφέρει: Επί της λήξεως του 1ου
κύκλου του προγράμματος "Η επιχειρηματικότητα στην πράξη" του
"Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών" του "Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών", θα ήθελα να εκφράσω τις εγκαρδιότερες ευχαριστίες
μου στον κ. Νικόλαο Μυλωνά και στους εκλεκτούς συνεργάτες του (με ιδιαίτερη
μνεία στους κυρίους Αντώνη Λιβιεράτο, Λευτέρη Κυριακάκη και κα Κατερίνα
Μακρή) για την συμμετοχή μου σε αυτό. Το πρόγραμμα εστέφθη με απόλυτη
επιτυχία, απαύγασμα της οποίας ήταν η παρουσίαση των 8 επιχειρηματικών
σχεδίων στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μεταξύ των οποίων και το
δικό μου, σχετικά με την επιχειρηματική πρόταση για την αξιοποίηση του
γαστρονομικού δυναμικού της Ελλάδος. Το πρόγραμμα ήταν στο σύνολό του
εξαιρετικό, παρείχε σε όλους τους συμμετέχοντες την πληρέστερη δυνατή
κατάρτιση για μία συγκροτημένη είσοδο στον επιχειρηματικό κόσμο και
συνέβαλε στην ανάπτυξη συνεργατικών και συναδελφικών σχέσεων μεταξύ
όλων των συμμετεχόντων. Σε μία περίοδο πνευματικής κρίσεως και
αβεβαιότητος, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν νέους ανθρώπους με
υψηλό όραμα και συμβάλλουν στην αγωνιώδη προσπάθεια αναδομήσεως του
συντετριμμένου παραγωγικού ιστού της πατρίδος μας. Αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια στους εμπνευστές, αλλά και στους χορηγούς του προγράμματος,
οι οποίοι το κατέστησαν οικονομικά προσβάσιμο. Συστήνω ανεπιφύλακτα την
παρακολούθηση του 2ου κύκλου του προγράμματος.
«Έχοντας επιστρέψει από την Ολλανδία όπου σπούδασα και εργάστηκα για 3
χρόνια, εντυπωσιάστηκα από την πρωτοβουλία του ΕΚΠΑ θεωρώντας την
ορόσημο αλλαγής και ελπίδας» σημειώνει ο κ. Κόλλιας που δραστηριοποιείται
στο τομέα της παραγωγής χειροποίητων αναλογικών ρολογιών χειρός και
εύχεται τέτοιες προσπάθειες να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
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