
 

 

 
 

 

 

  
  

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. 
 

Αθήνα, 08.04.2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετοχή στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας 2013, στα 

πλαίσια του  έργου  2InS Clusters, MED 2007 -2013 

Η Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου “ 2InS 

Clusters- SME’s Innovation and Internationalization Support Clusters” συμμετέχει στο 

Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας 2013 που διοργανώνεται για τρίτη 

συνεχόμενη χρονιά στο Μέγαρο Μουσικής (Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών) από τις 12 

έως και τις 14 Απριλίου 2013.  

Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας είναι το μεγαλύτερο πολυσυνέδριο 

σε θέματα επιχειρηματικότητας των νέων και επαγγελματικού προσανατολισμού. Το 

γεγονός ότι απευθύνεται σε ένα εξαιρετικά ευρύ κοινό αποτέλεσε το σημαντικότερο 

παράγοντα επιλογής του από την Περιφέρεια Αττικής που σε συνεργασία με το Κέντρο 

Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC Aττικής) αποφάσισε να υλοποιήσει ένα 

εργαστήριο εντασσόμενο στο πρόγραμμα του Πανοράματος.  

Οι εργασίες του εργαστηρίου με θέμα «Design και branding μοχλοί καινοτομίας και 

εξωστρέφειας για το Ελληνικό Επιχειρείν» (13 Απριλίου, 15:30-17:00) θα περιστραφούν 

γύρω από έννοιες όπως η καινοτομία και η εξωστρέφεια των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων με επίκεντρο κυρίως τις επιχειρήσεις εκείνες που αναπτύσσουν δράση στον 

τομέα της «δημιουργικής οικονομίας». Θα γίνουν ειδικές αναφορές στο design και το 

branding, στοιχεία πάνω στα οποία οικοδομείται ολόκληρη η επιχειρησιακή στρατηγική 

καθώς ο μελετημένος και στοχευμένος συνδυασμός αυτών των σημαντικών εργαλείων 

αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία των ελληνικών εταιρειών –και κατ’ επέκταση των 

ελληνικών προϊόντων– σε δυναμικές αγορές του εξωτερικού.  
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Πιο συγκεκριμένα, στο εργαστήριο θα συμμετέχουν ως εισηγητές: οι Δημήτρης 

Σκουρογιάννης, Designer, Διευθυντής κλάδου Product Design της ΑΚΤΟ, Αριστοτέλης 

Μιχαηλίδης, Γεν. Διεθυντής, της Nomint S.A,  Δημοσθένης Μπρούσαλης, Γενικός 

Διευθυντής  της DASC Branding, και Αναγνώστης Τσουκαλάς, Head of Sustainability της APIVITA, 

οι οποίοι θα εστιάσουν σε θέματα design, branding και στην προστιθέμενη αξία που αυτά 

δημιουργούν, ο κ. Δημήτρης Καρύδης, Διευθυντής Τεχνολογίας του Κέντρου Επιχείρησης 

και Καινοτομίας Αττικής, που θα αναφερθεί μεταξύ άλλων και στις πολιτικές της ΕΕ για την 

προώθηση του design ως εργαλείο καινοτομίας και ο κ. Νίκος  Πρεντουλής, Δικηγόρος, 

Prentoulis Lawyers & Consultants που θα αναφερθεί σε θέματα προστασίας πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το 2InS Clusters θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση 

http://www.2insclusters.net      

http://nomint.com/
http://www.prentoulis.gr/

