Πάτρα, 12 Οκτωβρίου 2018.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική Ημερίδα στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Καινοτομίας στον
τομέα της Αγροδιατροφής του έργου AGROINNOECO
Tην Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:30 στο Επιμελητήριο Αχαΐας (Ρήγα Φεραίου
58, Πάτρα) και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 στο Μικρό Αμφιθέατρο
του Συνεδριακού Κέντρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση του επικείμενου διαγωνισμού
καινοτομίας του έργου AGROINNOECO, μέσω του οποίο θα αξιολογηθούν και θα
αναδειχθούν καινοτόμες ιδέες από ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και εν δυνάμει
επιχειρηματίες στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Διαγωνισμό αναμένεται να είναι
διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του έργου http://www.agroinnoeco.eu εντός του
Νοέμβρη 2018. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα επωφεληθούν μέσα από το μοντέλο της
προ-θερμοκοιτίδας του έργου AGROINNOECO απολαμβάνοντας ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα επιχειρηματικής υποστήριξης με εκπαίδευση, mentoring, συμβουλευτική και
δικτύωση. Το πρόγραμμα θα οδηγεί στην κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για κάθε
επιλεχθέντα με σκοπό η καινοτόμος ιδέα να αναπτυχθεί ως βιώσιμη επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί το έργο AGROINNOECO και οι στόχοι
του, το μοντέλο της προ-θερμοκοιτίδας του έργου καθώς και η διαδικασία και οι όροι
συμμετοχής στον επικείμενο διαγωνισμό καινοτομίας. Επίσης, θα παρουσιαστούν καλές
πρακτικές – επιτυχημένα παραδείγματα νεοφυών επιχειρήσεων.
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Για περισσότερες πληροφορίες για το event παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τηλ.:
+30.210.339.2500  6936-850951 , office@iForce.gr

Για περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό και το έργο παρακαλούμε
απευθυνθείτε στο τηλ.: +30.2610.369.225  igiannoukou@gmail.com

Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής
Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς
αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω
τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού,
Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του
καταλόγου ‘‘Fortune 500’’, διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής
αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα
σημαντική.
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