Αθήνα, 23.04.2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου “2InS Clusters- SME’s
Innovation and Internationalization Support Clusters” η Περιφέρεια Αττικής και το
ελληνικό 2InS Net εκπροσωπήθηκε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από το
Sophia Antipolis Innovation Campus - εταίρος του έργου- από 11 ως 13 Απριλίου στη Νίκαια
της Γαλλίας. Οι δύο εταιρείες που από ελληνικής πλευράς παρευρέθησαν στη Γαλλία
συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία στην International Venture Academy κατά τη διάρκεια της
οποίας, αφού αρχικά παρουσίασαν την επιχειρηματική τους πρόταση, έλαβαν
συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου να τη βελτιώσουν και στη συνέχεια παρουσίασαν
εκ νέου τη βελτιωμένη εκδοχή της, εντός περιορισμένου χρονικού περιθωρίου, σε
δυνητικούς ενδιαφερόμενους επενδυτές. Η δημιουργία σημαντικών επαφών που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μελλοντικές συνεργασίες είναι ένα από τα σημαντικά οφέλη
για τις δύο ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν .
Το ίδιο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε workshop με θέμα “Design και
Branding: Mοχλοί Kαινοτομίας και Eξωστρέφειας για το Ελληνικό Επιχειρείν” στο πλαίσιο
του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας 2013 στο Μέγαρο Μουσικής
(Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών- 13 Απριλίου). Σε μια κατάμεστη αίθουσα,
επαγγελματίες από το χώρο του design και της βιομηχανίας ανέδειξαν το ρόλο του design
ως βασικού εργαλείου για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας και την ανάπτυξη
καινοτομιών προσανατολισμένων στις ανάγκες των πελατών. Οι δυνατότητες καινοτομίας
και εξωστρέφειας του ίδιου του κλάδου και οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την υποστήριξη και
ενσωμάτωση του στην Ένωση Καινοτομίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής 2020 μονοπώλησαν
την ελεύθερη συζήτηση που ακολούθησε με ευρεία συμμετοχή του κοινού.

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το Δελτίο
Τύπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν είναι
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει στις πληροφορίες που περιέχονται εδώ.

Οι δράσεις διάχυσης της Κοινοπραξίας του έργου 2InS Clusters για τον Απρίλιο του 2013
ολοκληρώθηκαν στη Μάλτα (16-18 Απριλίου), με την εκεί διοργάνωση Αποστολής
Επιχειρηματικής Συνεργασίας. To ελληνικό 2InS Net συμμετείχε με μία επιχείρηση
αρχιτεκτονικού design, η οποία είχε ενεργό παρουσία στις Β2Β συναντήσεις με αντίστοιχες
εταιρείες της Μεσογειακής λεκάνης.

Περισσότερες

πληροφορίες

για

το

2InS

Clusters

θα

βρείτε

στην

ακόλουθη

διεύθυνση

http://www.2insclusters.net

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το Δελτίο
Τύπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν είναι
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει στις πληροφορίες που περιέχονται εδώ.

