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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Η σελίδα αυτή περιέχει συνδέσμους προς ιστοχώρους που παρέχουν υπηρεσίες ή πληροφορίες
σχετικές με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οι σύνδεσμοι έχουν κατηγοριοποιηθεί ως
εξής:
Υπηρεσίες συμβουλευτικής
Υπηρεσίες αναζήτησης χρηματοδότησης
Θερμοκοιτίδες
Υπηρεσίες συμβουλευτικής
Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ (ΚΕΜΕΛ) [1]: το ΚΕΜΕΛ προσφέρει έγκυρες συμβουλές για τα
επιχειρηματικά σου σχέδια, ενώ επίσης μέσω του ΚΕΜΕΛ μπορείς να βρεις μέντορα να
παρακολουθήσει τα βήματά σου, στον δρόμο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
Υπηρεσίες αναζήτησης χρηματοδότησης
Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.) [2]: το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων έχει
ως στόχο να φέρει σε επαφή "επιχειρηματικούς αγγέλους", που κυρίως είναι έμπειροι ιδιώτες
με επιτυχία στον επιχειρηματικό στίβο οι οποίοι θα επενδύσουν σε νέες και καινοτόμες
επιχειρήσεις και ιδέες, με καινοτόμους επιχειρηματίες, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις
οι οποίοι θα υποβάλουν επενδυτικές προτάσεις προς χρηματοδότηση από τους ΕΑ.
Θερμοκοιτίδες
Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Αθήνας [3]: Η Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων
(Θ.Ε.Α.) εστιάζει στην υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών με ισχυρή
εξωστρέφεια.
Corallia [4]: To Corallia έχει ως στόχο να παρέχει στήριξη και λειτουργία ως καταλύτης στην
ανάπτυξη συνεκτικών, παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων μέσα στα οποία
δραστηριοποιούνται συντονισμένα φορείς, σε συγκεκριμένους τομείς και περιφέρειες της
χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός.
Θερμοκοιτίδα THERMI A.E. [5]: Η επιχειρηματική θερμοκοιτίδα THERMI A.E. φιλοξενεί
νεοσύστατες καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να υποστηριχθούν σε
θέματα καινοτομιών και γενικότερα στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη.
Θερμοκοιτίδα IQbility [6]: Η θερμοκοιτίδα IQbility στοχεύει στο να γεφυρώσει το ταλέντο των
νέων επιχειρηματιών στον τομέα της καινοτομίας με πόρους που είναι στη διάθεση της
θερμοκοιτίδας, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικά επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Cosmote startup! [7]: H θερμοκοιτίδα Cosmote Startup! λειτουργεί σε συνεργασία με την EΕΔΕ,
το Foundation και την OΤΕAcademy, και έχει ως στόχο να στηρίξει τη νεανική
Επιχειρηματικότητα
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