
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Το φεστιβάλ  

 

Το Skywalker.gr σας καλεί στο 4ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible 2019, 

που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και τις 30 Νοεμβρίου στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς 

από τις 11:00 έως 18:00. 

Το φετινό φεστιβάλ GRBossible_2019 θα πραγματευτεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που 

απασχολούν σήμερα την παγκόσμια οικονομία και την επιχειρηματική κοινότητα, αυτό της 

επιχειρηματικής αειφορίας, σε συνδυασμό με το νέο μοντέλο παραγωγής της κυκλικής οικο-

νομίας, και θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας πάνω στον 

σχεδιασμό ολοκληρωμένων μοντέλων βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

Στις δράσεις του διήμερου φεστιβάλ GRBossible_2019 περιλαμβάνονται: 

✓ Διήμερο συνέδριο με θέμα την επιχειρηματική αειφορία 

✓ 20 τίτλοι workshops επιχειρηματικότητας  

✓ Ευκαιρίες επιχειρηματικής δικτύωσης με όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα  

✓ Παρουσία νεοφυών επιχειρήσεων σε εκθεσιακό χώρο 

✓ Corner υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων «Bussiness mentoring» από το ΚΕΜΕΛ 

✓ Απονομή βραβείων επιχειρηματικότητας GRBossible 

 

 

Σκοπός 

 

Η υποστήριξη και η ανάδειξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η επικοινωνία, η δικτύ-

ωση και η συνεργασία ολόκληρου του επιχειρηματικού οικοσυστήματος μέσα σε ένα υπο-

στηρικτικό και ενημερωμένο περιβάλλον. 

  



 

 

 

 

Στόχοι 

 

➢ Η ανάδειξη της επιχειρηματικής αειφορίας ως μιας νέας κουλτούρας  

που καθορίζει τις σύγχρονες επιχειρηματικές δράσεις και τάσεις παγκοσμίως. 

➢ Η διερεύνηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που αναδεικνύονται μέσα από το μο-

ντέλο της κυκλικής οικονομίας σε κάθε έναν από τους τομείς της παραγωγής. 

➢ Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό μοντέλων βιώσι-

μης επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

➢ Η συνάντηση και η αλληλεπίδραση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος  

σε ένα περιβάλλον φιλικό και υποστηρικτικό. 

➢ Η υποστήριξη νέων και εν δυνάμει επιχειρηματιών με προσωπικό business mentoring  

και coaching. 

➢ Η δικτύωση με άλλους επιχειρηματίες και επιστήμονες στην Ελλάδα αλλά και στο εξω-

τερικό. 

➢ Η εκπαίδευση των νέων επιχειρηματιών σε θέματα που σχετίζονται με την έναρξη  

και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.  

➢ Η διερεύνηση των ευκαιριών, των δυνατοτήτων και των απειλών για τη γέννηση  

και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας. 

  



 

 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται 

 

Σε νέους επιχειρηματίες, όλους όσοι ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες και τις 

προοπτικές του επιχειρείν, καθώς και σε όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα, που μέσα από 

την τεχνογνωσία του υποστηρίζει και αξιοποιεί την ελληνική νεοφυή επιχειρηματικότητα. Συ-

γκεκριμένα, το φεστιβάλ απευθύνεται σε: 

➢ Start-ups 

➢ Θερμοκοιτίδες / hubs 

➢ Venture capitals 

➢ Business angels 

➢ Θεσμικούς φορείς 

➢ Ακαδημαϊκά ιδρύματα 

➢ Εκπαιδευτικούς φορείς που εξειδικεύονται στην επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση 

ενηλίκων 

➢ Δίκτυα και συλλογικούς φορείς νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

➢ Κοινωνικούς φορείς που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα 

➢ Συμβούλους επιχειρήσεων 

➢ Συμβούλους σταδιοδρομίας και mentors 

➢ Μη κυβερνητικές οργανώσεις που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα 

➢ Προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη νεοφυή επιχειρηματι-

κότητα 

  



 

 

 

 

Συνέδριο «Επιχειρηματική αειφορία» 

 

Η «Επιχειρηματική αειφορία» σε συνδυασμό με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αυτό της κυκλι-

κής οικονομίας, είναι το κύριο θέμα του διήμερου συνεδρίου που πλαισιώνει το φετινό Φεστι-

βάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible_2019. Ένα θέμα ευρύτερο που δεν περιορίζε-

ται στο πλαίσιο της οικονομίας, αλλά προσεγγίζει κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά μοντέλα 

ανάπτυξης σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Η επιχειρηματική αειφορία σχετίζεται άμεσα με μια διαφορετική κουλτούρα επιχειρηματικότη-

τας, οικονομικής πολιτικής και εταιρικής στρατηγικής και στηρίζεται σε συνέργειες του δημό-

σιου τομέα με όλους σχεδόν τους επιχειρηματικούς κλάδους, οι οποίες μπορούν να οδηγή-

σουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της οικονομίας και της παγκόσμιας περιβαλλο-

ντικής ευθύνης. 

Ειδικότερα, οι θεματικές του συνεδρίου θα επικεντρωθούν στα εξής: α. η επιχειρηματική αει-

φορία σε σχέση με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, β. το παραγωγικό μοντέλο της κυκλικής 

οικονομίας έναντι του συμβατικού γραμμικού μοντέλου (παράγω – καταναλώνω έναντι πετώ 

– θάβω), γ. κατά πόσο η κυκλική οικονομία είναι απειλή για τις θέσεις εργασίας ή ανοίγει 

νέους τομείς απασχόλησης, δ. πώς η επαναχρησιμοποίηση των δομικών στοιχείων των προϊ-

όντων θα αυξάνει την αξία τους και ε. θέματα συναφή με την ανακύκλωση, την πράσινη και 

βιώσιμη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την κοινωνική και αλληλέγγυα οικο-

νομία και τη sharing economy (οικονομική αξιοποίηση προϊόντων για την παροχή υπηρε-

σιών σε πολλαπλούς χρήστες), νέους τρόπους συντήρησης των αγαθών, νέα μοντέλα κα-

τανάλωσης κ.ά. 

  



 

 

 

 

Workshops 

 

Τα workshops, διάρκειας μίας ώρας το καθένα, θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες «Mου-

σείο Α» και «Mουσείο Β», χωρητικότητας 50 ατόμων η καθεμία. Τα workshops διεξάγονται από 

έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές. Η προεγγραφή είναι απαραίτητη.  

Ενδεικτική θεματολογία: 

➢ Διαδικασίες έναρξης της επιχείρησης 

➢ Branding / USP 

➢ Δημιουργία e-shop 

➢ Elevator pitch 

➢ Εφαρμόζοντας τεχνικές SEO 

➢ Ανάλυση budgeting 

➢ Βασικές φορολογικές πληροφορίες  

για νέες επιχειρήσεις 

➢ Καινοτομία και πλάγια σκέψη 

➢ SWOT analysis 

➢ Κοστολόγηση / τιμολόγηση για μη οι-

κονομικούς 

➢ Business model canvas 

➢ Ανάλυση της αγοράς-στόχου 

➢ Digital marketing 

➢ Τρόποι χρηματοδότησης της νέας επι-

χείρησης 

 

 

Business mentoring  

 

Στην αίθουσα «Αrt Hall» mentors και coaches επιχειρηματικότητας θα προσφέρουν και τις 

δύο ημέρες υπηρεσίες personal business mentoring σε όλους τους ήδη αλλά και τους εν δυ-

νάμει επιχειρηματίες που θέλουν να μάθουν πώς μπορούν να οργανώσουν αποτελεσματικά 

την επιχείρησή τους και τους τομείς της. Το mentoring θα διεξαχθεί με την υποστήριξη του 

Κέντρου Εθελοντών Managers Ελλάδος. Οι ατομικές συνεδρίες θα έχουν διάρκεια μισής ώ-

ρας με προϋπόθεση την προεγγραφή στη γραμματεία του φεστιβάλ. 

  



 

 

 

 

Βραβεία GRBossible 

 

Στο 4ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible 2019 θα πραγματοποιηθεί τελετή 

απονομής βραβείων και τιμητικών διακρίσεων το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00. 

Τα βραβεία κατηγοριοποιούνται με βάση 7 ενότητες σχετικές με το ευρύτερο επιχειρηματικό 

οικοσύστημα και 9 αντικείμενα σχετικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Κατηγορίες βραβείων για το επιχειρηματικό οικοσύστημα 

✓ Βραβείο Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Επιχειρηματικότητα 

✓ Βραβείο Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 

✓ Βραβείο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

✓ Βραβείο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

✓ Βραβείο Δημοσιονομικής Υποστήριξης 

✓ Βραβείο Τεχνολογικής Υποστήριξης 

✓ Βραβείο Υλικοτεχνικής Υποστήριξης 

Κατηγορίες βραβείων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις 

✓ Βραβείο Καινοτομίας 

✓ Βραβείο Βιωσιμότητας 

✓ Βραβείο Ρεαλιστικού Business Plan 

✓ Βραβείο Χρηματοδότησης 

✓ Βραβείο Κοινωνικού Προσανατολισμού 

✓ Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής 

✓ Βραβείο Αξιοποίησης Πόρων 

✓ Βραβείο Παράδοσης 

✓ Βραβείο Περιβάλλοντος 

  



 

 

 

Τοποθεσία 

 

O Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐς βρίσκεται στην οδό Καστοριάς 34-36 στον Βοτανικό. 

Προβολή χάρτη 

  



 

 

 

 

Επικοινωνία 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του φεστιβάλ: 

Γεωργία Κωνσταντίνου  

Διευθύντρια Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας  

Τηλ.: 210 9730280, εσωτ.: 217 

E-mail: gkonstantinou@skywalker.gr 

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία GRBossible 

Μαρία Γριζά  

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 

Τηλ.: 2109730280, εσωτ.: 213 

E-mail: mgriza@skywalker.gr 

 

Χαρά Μπουραντά  

Υπεύθυνη Χορηγιών 

E-mail: chbouranta@skywalker.gr 

Τηλ.: 2310 326712 

 

www.bossible.gr 

  

 

  

mailto:gkonstantinou@skywalker.gr
mailto:mgriza@skywalker.gr
mailto:chbouranta@skywalker.gr
http://www.bossible.gr/

