Σε συνέχεια της συμμετοχής σας στον Δια-Πανεπιστημιακό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας ennovation 2020,
επανερχόμαστε καθώς θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να κάνετε την αίτηση σας στο πρόγραμμα ανοικτής
καινοτομίας, The Digital Gate IV, που διοργανώνεται από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του ΟΠΑ, με στόχο τη συν-δημιουργία και την υλοποίηση επιχειρηματικών
προτάσεων που λύνουν σημαντικές «προκλήσεις» που αντιμετωπίζει η ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα.
Σε ποιους απευθύνεται
Σε Άτομα (ερευνητές, φοιτητές, εξειδικευμένα στελέχη κτλ.) που επιθυμούν να ενταχθούν σε μία ομάδα και να συμβάλλουν
με τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας / προϊόντος.
Γιατί να συμμετέχεις
Θα γίνεις μέλος μιας επιχειρηματικής ομάδας και θα δουλέψεις στενά πάνω σε συγκεκριμένες προκλήσεις.
Θα συμμετέχεις σε εκπαιδευτικά προγράμματα (οργανωμένα workshops, bootcamps κτλ.) με στόχο να λάβεις
σημαντικές γνώσεις για το πως αναπτύσσεις τη δική σου επιχειρηματική ιδέα.
Θα ενισχύσεις τις προσωπικές και επαγγελματικές σου δεξιότητες συμμετέχοντας στη διαδικασία επιχειρηματικής
επιτάχυνσης (design thinking techniques, idea generation workshops κτλ.)
Θα συμμετέχεις σε συστηματικά mentoring & coaching sessions με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση της
επιχειρηματική ιδέας.
Δήλωσε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο https://bit.ly/DigitalGateIV.
Οι φάσεις του προγράμματος
Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις διακριτές φάσεις:
1η Φάση (Ιούνιος-Ιούλιος): α) Αφορά τον προσδιορισμό των «προκλήσεων» που αντιμετωπίζει η αεροδρομιακή
κοινότητα, β) το σχηματισμό των ομάδων βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας και γ) τον εντοπισμό της λύσης που θα
δουλέψετε στις δύο επόμενες φάσεις.
2η Φάση (Ιούλιος): Αφορά το λεπτομερή σχεδιασμό της επιχειρηματικής λύσης και τη συμμετοχή σε trainings και
σε mentoring/coaching sessions.
3η Φάση (Αύγουστος-Δεκέμβριος): Αφορά την υλοποίηση και την ανάπτυξη του πρωτοτύπου της λύσης που έχει
σχεδιαστεί.
Θα χαρούμε να σας έχουμε για ακόμη μια φορά μαζί μας!
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία ή/και διευκρίνιση.
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