4ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Περιγραφή

Υποστήριξη και Mentoring

Το e-nnovation είναι Πανελλήνιος διαγωνισμός ψηφιακής
επιχειρηματικότητας-καινοτομίας για φοιτητές. Ο
διαγωνισμός διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά από το
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος του διαγωνισμού είναι να
αναδειχθεί η νεανική καινοτομία στην επιχειρηματικότητα
στους ψηφιακούς χώρους του διαδικτύου, του κινητού κλπ
και να προωθηθούν νέες επιχειρηματικές ιδέες για το
ηλεκτρονικό επιχειρείν και νέα ψηφιακά προϊόντα.

Στα 8 ΑΕΙ / ΤΕΙ (από τα 14) του δικτύου E-nnovation οι
φοιτητές παρακολουθούν ειδικά μαθήματα ψηφιακής
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για την εισαγωγή
και δομημένη εκπαίδευση τους στο θέμα.

Πως διεξάγεται
Στον προκριματικό γύρο ζητείται από
τις συμμετέχουσες ομάδες να
καταθέσουν την ιδέα (3-5 σελίδες)
για μία νέα επιχειρηματική
δραστηριότητα που προσφέρει
υπηρεσίες / προϊόντα μέσω
ψηφιακών μέσων ή ένα νέο ψηφιακό
προϊόν (πχ. λογισμικό).
Από την Επιστημονική Επιτροπή
προκρίνονται στον ημιτελικό γύρο
30-35 ομάδες με τις πιο
καινοτόμες ιδέες / προϊόντα. Σε
αυτό τον γύρο ζητείται από τις
ομάδες να προετοιμάσουν ένα
ολοκληρωμένο επιχειρηματικό
πλάνο για την καινοτόμο ψηφιακή
υπηρεσία / προϊόν (που μπορεί να
έχει επαναπροσδιορισθεί) και μια
πρωτότυπη εφαρμογή (Prototype). Η
Επιστημονική Επιτροπή επιλέγει τις καλύτερες 12-15 ομάδες (με
βάση το επιχειρηματικό πλάνο και την πρωτότυπη εφαρμογή
εάν υπάρχει).

Για την υποστήριξη των συμμετεχόντων, το Απρίλιο /
Μάιο διεξάγονται ειδικά workshop (ημερίδες
προετοιμασίας) σε όλη την Ελλάδα, όπου τα μέλη του
ΚΕΜΕΛ – γνωστοί Έλληνες διευθυντές – μοιράζονται τις
πολύχρονες εμπειρίες τους στην ανάπτυξη και υλοποίηση
ενός επιχειρηματικού πλάνου.
Το Β’ Εξάμηνο (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2011) οι ομάδες
που θα προκριθούν στον τελικό θα βοηθηθούν μέσω
ειδικών workshops και διαδικασιών mentoring σε κρίσιμα
ζητήματα έναρξης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων
όπως: χρηματοδότηση, τεχνικές υποδομές, οργάνωση
και ανθρώπινοι πόροι, μάρκετινγκ και πωλήσεις κλπ.
Σε όλες τις ομάδες του τελικού το Κέντρο Καινοτομίας της
Microsoft θα παρέχει το πρόγραμμα Bizpark μέσω του
οποίου αποκτούν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις
άδειες χρήσης προγραμμάτων ώστε να υλοποιήσουν τις
επιχειρηματικές τους ιδέες. Οι καλύτερες ομάδες
προχωρούν αυτόματα στον ημι-τελικό του διαγωνισμού
του Open Fund που χρηματοδοτεί την δημιουργία
καινοτόμων start-ups.

Επιστημονική Επιτροπή
Γ. Δουκίδης, Κ. Πραματάρη, Ε. Βουδούρη, Γ. Λεκάκος,
E. Soderquist, Π. Γεωργιάδης, Τ. Σελλής, Ν. Βασιλειάδης,
Χ. Νικολάου, Κ. Ζοπουνίδης, Δ. Δρόσος, Ι.
Χαραλαμπίδης. Μ. Θεμιστοκλέους, Ν. Γεωργόπουλος. Α.
Πατέλη, Π. Κουρουθανάσης, Κ. Φούσκας, Θ. Κασκάλης,
Δ. Παπακυριακόπουλος, Ι. Βλαχάβας, Γ. Γκωλέτσης

Στον τελικό γύρο, οι 12-15 καλύτερες ομάδες καλούνται να
παρουσιάσουν το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο σε μία
επιτροπή από ειδικούς σε θέματα καινοτομίας,
επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού επιχειρείν, venture capital
και πληροφορικής. Η επιτροπή αυτή επιλέγει τις νικήτριες
ομάδες.

Επιτροπή Τελικού

Συμμετοχή



Η συμμετοχή στο διαγωνισμό e-nnovation είναι ανοικτή και
δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν Φοιτητές
Πανεπιστημίων (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, από όλα τα ΑΕΙ
και ΤΕΙ της χώρας και όλους τους κλάδους σπουδών) σε
ομάδες από 2 έως 5 άτομα.

Διοργάνωση

Εργ. Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
Οικονομικό Πανεπιστ. Αθηνών

Με τη Συνεργασία

Ι. Μεθόδιος, Μ. Χλουβεράκης, Β. Τραπεζάνογλου, Ι.
Σύρος, Κ. Πιερακάκης, Γ. Δουκίδης, Κ. Πραματάρη, Λ.
Μορατζάνη, Ο. Παλατζιάν, Γ. Τζιραλής, Σ. Χαϊκάλης

Χρονοδιάγραμμα




ΑΕΙ/ ΤΕΙ του Δικτύου E-nnovation
Οικονομικό Πανεπ. Αθηνών, Πανεπ.
Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Πανεπ. Θεσσαλονίκης, Πανεπ. Κρήτης,
Πολυτεχν. Κρήτης, Πανεπ. Αιγαίου, Πανεπ.
Πειραιά, Ιόνιο Πανεπ, Πανεπ. Μακεδονίας,
Πανεπ. Θεσσαλίας, Διεθνές Πανεπ. Ελλάδος,
Παν. Ιωαννίνων, ΤΕΙ Αθηνών

Μέχρι 30 Μαΐου 2011: Κατάθεση επιχειρηματικής ιδέας
(Προκριματικός)
Μέχρι 15 Ιουλίου 2011: Κατάθεση επιχειρηματικού
σχεδίου (Ημι-Τελικός)
20-30 Σεπτεμβρίου 2011: Τελικός γύρος
1 Οκτωβρίου – 20 Δεκεμβρίου 2011: Workshops,
Mentoring & Networking για τις ομάδες του τελικού

Χορηγός

Χορ. Βραβείων

Με την Υποστήριξη

