Business Angels Forum II
Πρόσκληση Συμμετοχής στο Business Angels Forum II
Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2016
Αγαπητέ ………….,
με την παρούσα πρόσκληση σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ομάδα των «Επιχειρηματικών Αγγέλων» και
αξιολογητών Business Angels Forum II κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνουν παρουσιάσεις
επιχειρηματικών σχεδίων. Το Business Angels Forum II θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Απριλίου,από τις
9 το πρωί, στο Ίδρυμα Εθνικών Ερευνών στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, http://www.eie.gr/ .
Η ημερίδα αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης διημερίδας που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015
με τίτλο «Υποστήριξη των Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων».
Σε αυτή συμμετείχαν συνολικά δεκαοκτώ νεοφυείς επιχειρήσεις και νέες επιχειρηματικές ομάδες, ενώ
πραγματοποιήθηκαν αρκετές διμερείς επαφές μεταξύ των εταιριών και των επενδυτών.
Αυτή την φορά είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο Business Angels Forum, όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις
καθώς και νέες επιχειρηματικές ομάδες θα παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε υφιστάμενους
και εν δυνάμει ιδιώτες επενδυτές που προτίθενται να αναλάβουν το ρόλο του «Επιχειρηματικού Αγγέλου».
Με στόχο την υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με την ανάδειξη και επιβράβευση των
καλύτερων επιχειρηματικών προτάσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να διερευνήσουν
ευκαιρίες περαιτέρω συνεργασίας και να διεκδικήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
Η παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων στους Επιχειρηματικούς Αγγέλους / Επενδυτές θα λάβει χώρα
ως ένα pitching event, κατά τη διάρκεια του οποίου θα υπάρξει παρουσίαση των πιο ολοκληρωμένων
επιχειρηματικών προτάσεων που θα επιλεγούν για το σκοπό αυτό. Κάθε επιχειρηματική ομάδα πρόκειται να
έχει στη διάθεσή της οχτώ λεπτά για να παρουσιάσει την πρότασή της στους Επιχειρηματικούς Αγγέλους/
Επενδυτές, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εφτά λεπτά ανάδρασης. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα
αξιολογηθούν από τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους/ Επενδυτές και στο τέλος των παρουσιάσεων θα
ακολουθήσει βράβευση των καλύτερων ομάδων ανά κατηγορία.
Για τον σκοπό αυτό, σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή και να ενταχθείτε στην ομάδα των
«Επιχειρηματικών Αγγέλων», καθώς και στην ομάδα των αξιολογητών που θα συμμετέχουν στο Business
Angels Forum II. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Φένια Κυριαζοπούλου στο τηλ.
2310.531000 ή στο kyriazopoulou@atlantisresearch.gr. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε επιπρόσθετη
πληροφορία.
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