
 

 

 
 
 
 
 
 

Περισσότερες από 60 startups στο Athens Innovation Festival 

Επιχειρήσεις, πανεπιστήµια, θεσµικοί και επενδυτές δίνουν το παρόν στο 
µεγαλύτερο φεστιβάλ καινοτοµίας. 

Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2017-  Στο Athens Innovation Festival, τη µεγάλη γιορτή καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας, θα συµµετάσχουν περισσότερες από 60 startups!  

Στην έκθεση, που θα λειτουργεί καθηµερινά 10:00 – 20:00, οι εκπρόσωποι της νεοφυούς 
επιχειρηµατικότητας θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, να έρθουν σε 
επαφή µε έµπειρα στελέχη της αγοράς και µε επενδυτές και να ενισχύσουν τη δικτύωση τους. 

Στα εκπαιδευτικά workshops που θα τρέξουν παράλληλα, θα δώσουν το παρόν µεταξύ 
άλλων το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ενώ στο Athens 
Innovation Festival θα παρουσιαστεί µεγάλη έρευνα για την καινοτοµία στην Ελλάδα από την 
εταιρεία MRB. 

Από την πλευρά της πολιτείας, θα παρευρεθούν υψηλόβαθµα στελέχη από την κεντρική 
διοίκηση όπως ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτοµίας, Κώστας Φωτάκης, ενώ 
κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα λάβουν χώρα πάνελ συζήτησης µε τη συµµετοχή στελεχών 
από τον επιχειρηµατικό κόσµο.  

Τέλος, δυναµική θα είναι και η παρουσία εκπροσώπων των  επενδυτικών κεφαλαίων που θα 
συµµετάσχουν στο Ταµείο Συµµετοχών (EquiFund), της επενδυτικής πλατφόρµας που έχει 
συστήσει το υπουργείο Οικονοµίας σε συνεργασία µε το EIF.  

Το τριήµερο φεστιβάλ για την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα που στοχεύει να 
αποτελέσει θεσµό, διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος, µεταξύ 20 και 22 Νοεµβρίου, στο 
Ζάππειο Μέγαρο, υπό την αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κυρίου Προκοπίου 
Παυλοπούλου, του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) , τη 
Θερµοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΘΕΑ- ΕΒΕΑ), σε συνεργασία µε την 
Περιφέρεια Αττικής, το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Αττικής και τους Industry Disuptors - 
Game Changers.  
 

Στο Athens Innovation Festival συµµετέχουν επίσης φορείς της επιχειρηµατικότητας, όπως 
το Impact Hub Athens, το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας, η Μetavallon, το 
Πρόγραµµα Νεανικής Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας egg – enter•grow•go, το Κέντρο 
Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας Εξέλιξη, το Πρόγραµµα INVENT ICT του ΕΜΠ κ.α. 
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε Ε∆Ω  
Athens Innovation Festival: 20-21-22 Νοεµβρίου, Ζάππειο Μέγαρο. 
 
Το λεπτοµερές πρόγραµµα του Athens Innovation Festival σχετικά µε τις οµιλίες, τα πάνελ, 
τους εκθέτες, τους φορείς, τα workshops και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα ανακοινωθεί 
άµεσα.  
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