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Βασιλάτου Κατερίνα
Η ιδέα είναι η δημιουργία ενός εργαστηρίου Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων στους τομείς
των Καλλυντικών αλλά και Ειδικών Προϊόντων Διατροφής (Συμπληρώματα Διατροφής
και Λειτουργικά Τρόφιμα). Πέρα από το τεχνικό κομμάτι της ανάπτυξης προϊόντων,
στόχος μου είναι να προσφέρονται και υπηρεσίες Marketing αλλά και Brand
development, έτσι ώστε ο πελάτης να λαμβάνει όλο το πακέτο υπηρεσιών (προτάσεις
υλικών συσκευασίας, γραφισμού, υποστηρικτικού υλικού) που απαιτεί η ανάπτυξη μιας
νέας ή και υπάρχουσας μάρκας.

Grafwnimata E-shop, Γράφω νήματa
Γκουγκούμη Μαρία
Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο θα πουλά εργασίες για
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και θα απευθύνεται σε θεραπευτές,
εκπαιδευτικούς και γονείς. Σε μελλοντική φάση αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα να
αποτελείται από μια κοινότητα θεραπευτών κι εκπαιδευτών που θα μπορούν να
μοιραστούν την εργασία τους, τη διορατικότητά τους και την έμπνευση τους με τον
καθένα. Η ιδέα αυτή να αποτελέσει μια μεγάλη ανοιχτή αγορά που οι θεραπευτές κι οι
εκπαιδευτικοί θα μοιράζονται, θα πουλούν και θα αγοράζουν εκπαιδευτικές πηγές και
εργασίες για μαθητές.

My Style Town
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Γκόρος Δημήτριος, Γόντικας Δημήτριος

Αντικείμενο

Πρόκειται για ένα μοναδικό project που αφορά στη μόδα. Είναι μια πλατφόρμα που
συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο την ψυχαγωγία, την διασκέδαση, τη διαδραστικότητα
και την εύκολη προώθηση ρούχων, αξεσουάρ και των υπηρεσιών των fashion designers,
των σχολών μόδας, των εταιρειών και των e – shops.
Η πλατφόρμα είναι μοναδική, γιατί επιτρέπει στους επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας να συνυπάρξουν αρμονικά και να
συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον μέσα σε μια κοινότητα, που μοναδικό στόχο έχει την
προώθηση των προϊόντων της.
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aegli PREMIUM ORGANICS
Παπαβενετίου Έρρικα
H εταιρεία θα είναι ελληνική εταιρεία ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης
οργανικών καλλυντικών και σκευασμάτων, σχεδιασμένη από την ΔιατροφολόγοΟμοιοπαθητικό
Ιατρό Έρρικα Παπαβενετίου . Η εταιρεία εκτός από την
“επιχειρηματική” δραστηριότητα θα προάγει, μέσω ποικίλων δράσεων, έναν τρόπο
ζωής συμβατό με τη φυσική διαδικασία και γενικότερα την ευζωία. Θα είναι μια νέα
ελληνική επιχείρηση κι ένα καινοτόμο brand που θα συγκεντρώνει όλα τα θετικά της
οργανικότητας, της απαλλαγής από ουσίες και πρόσθετα που αποδεδειγμένα
βλάπτουν τον οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα δεν θα στερείται την αισθητική και την
υψηλή αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων της επιλεκτικής αγοράς καλλυντικών.
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Athens Maker Space
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Σαλτιέλ Ηλίας
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Το Athens Makerspace είναι μια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που παρέχει στους
συνδρομητές της ελεύθερη πρόσβαση σε έναν χώρο ο οποίος με την βοήθεια
σύγχρονων και παραδοσιακών τεχνολογιών οι makers έχουν την δυνατότητα να
μάθουν να διδάξουν και να καινοτομήσουν σε την δημιουργία custom αντικειμένων.
Είναι ένας χώρος που στηρίζεται από εθελοντές μηχανικούς, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές,
καλλιτέχνες, τεχνίτες με σκοπό την διάδοση του Maker Movement. σχολεία και
ακαδημαϊκά ιδρύματα, για την κάλυψη των εξόδων του. Ένα πρώτο πεδίο εφαρμογής
είναι η τρισδιάστατες εκτυπώσεις (3D printing).
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Valia Calda Hotel
Σιδηρόπουλος Λάζαρος
Η επιχειρηματική ιδέα αφορά τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας μία μικρής ορεινής
ξενοδοχειακής μονάδας που βρίσκεται στον Εθνικό Δρυμό Πίνδου. Χωρίζεται σε δύο
σκέλη. Το πρώτο αφορά την αναζήτηση νέου επιχειρηματικού μοντέλου που θα
περιλαμβάνει επαναπροσδιορισμό λειτουργιών, προσφερόμενων υπηρεσιών, πελάτων
και πλάνου επικοινωνίας. Και το δεύτερο στοχεύει στην δημιουργία ενός ευρύτερου
στρατηγικού πλάνου με κατεύθυνση την ανάδειξη του ευρύτερου προορισμού, την
ευδοκίμηση νέων συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη καινοτόμων
υπηρεσιών που θα έχουν σαν παρονομαστή νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Neuron Electronics
Σωτηρίου Γεράσιμος
Η Neuron Electronics θέλησε να καινοτομήσει. σχεδιάζοντας και παράγοντας μία
μοναδική στο είδος της ηλεκτρομηχανική κλειδαριά για πόρτες ασφαλείας
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DISCOVERY PATH, Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ AΕΙΦΟΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Χατζηκωνσταντίνου Μαρία
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Η κα Χατζηκωνσταντίνου δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης
δημιουργώντας παιδαγωγικά προγράμματα για το περιβάλλον και τον πολιτισμό για
μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Η εταιρία απευθύνεται κυρίως σε σχολεία του
εξωτερικού με εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην αγγλική και την γαλλική γλώσσα και
προσδοκά να προωθήσει την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο νησί της Κω στα ξένα
σχολεία της Αιγύπτου και της Μέσης Ανατολής.

