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Bossible 

  Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητα 

 

“Μοιράζομαι το τώρα και εμπνέομαι το αύριο…” 

Το πρώτο Φεστιβάλ αφιερωμένο στην Νεοφυή Επιχειρηματικότητα διοργανώνεται 
από το Skywalker.gr στις 26 & 27 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO στο 
Μαρούσι. Λεωφ. Κηφισίας 39 

Σκοπός του φεστιβάλ είναι η συνάντηση του οικοσυστήματος της Ελληνικής 
Επιχειρηματικότητας με τους νέους και εν δυνάμει επιχειρηματίες σε μια ενιαία 
φυσική πλατφόρμα παρουσίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. 

Οι στόχοι του φεστιβάλ: 
 

 Να συναντηθούν οι δυνάμεις, που υποστηρίζουν την νεοφυή 
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, σε ένα χώρο που θα αποτελέσει 
πρόσφορο έδαφος για την εναρμόνιση και τον συντονισμό τους  

 Να επαναπροσδιοριστούν, οι αξίες και οι ανάγκες που υπηρετεί η 
νεοφυής επιχειρηματικότητα, προς όφελος των ανθρώπων, στη εποχή 
της παγκόσμιας κρίσης  

 Να συζητηθούν και να γίνουν κατανοητές οι εθνικές στρατηγικές  που 
αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης   
επιχειρηματικότητας 

 Να εξοικειωθούν οι εν δυνάμει, αλλά και υφιστάμενοι επιχειρηματίες με 
βασικές και αλληλένδετες, με την επιχειρηματικότητα, έννοιες όπως, 
κουλτούρα, δεξιότητες, οικοσύστημα , καινοτομία, αβεβαιότητα, 
ευκαιρία, επιχειρηματικές σχέσεις, ιδιαιτερότητες ελληνικού 
επιχειρηματικού  περιβάλλοντος 

 Να δημιουργηθεί κατάλληλο περιβάλλον ζεύξης των αναγκών με τα 
προσφερόμενα αγαθά και τις υπηρεσίες της σύγχρονης επιχειρηματικής 
δράσης 

 Να υποστηριχθεί η απόφαση για ανάμιξη με την οικονομική 
δραστηριότητα σε συνθήκες αβεβαιότητας, χρησιμοποιώντας  σύγχρονες 
μεθόδους και εργαλεία ενδυνάμωσης και λήψης απόφασης 
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 To Φεστιβάλ απευθύνεται: 
 
 Σε νέους επιχειρηματίες,  σε όσους ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις 
δυνατότητες  του «επιχειρείν»  ως εναλλακτικό δρόμο επαγγελματικής 
δραστηριότητας και δημιουργικότητας,  καθώς και σε όλους όσους  απαρτίζουν 
το επιχειρηματικό οικοσύστημα  όπως: 
 

 Θεσμικούς Φορείς 
 Θερμοκοιτίδες - Hubs 
 Business Angels, Crowd Funding , Venture Capitals 
 Τράπεζες 
 Σύμβουλοι Χρηματοδότησης  
 Λογιστές-Δικηγόροι  
 Προμηθευτές  εξοπλισμού και υπηρεσιών 
 Κοινωνικοί Φορείς που υποστηρίζουν την Επιχειρηματικότητα 
 Επιμελήτρια  
 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα  
 Εκπαιδευτικοί Φορείς που εξειδικεύονται στην  

Επιχειρηματικότητα & την  εκπαίδευση ενηλίκων 
 Δίκτυα και Συλλογικοί Φορείς Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας   
 Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας  
 Μέντορες Επιχειρηματικότητας 
 Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις που υποστηρίζουν την 

Επιχειρηματικότητα 
 Start Ups 

 

 

 

 

 

 



 

SKYWALKER 

Αθήνα: Λ. ∆ηµοκρατίας 46, 163 45, Ηλιούπολη, Tel.: (+30) 210 9730 280,  
Fax.: (+30) 210 9709464, E-mail: admin@skywalker.gr, Website: www.skywalker.gr 

 

Θεσσαλονίκη: Εµπορικό Κέντρο Κηφισιάς, Κηφισίας 33, 542 48, Tel.: (+30) 231 0326 712, E-mail: info.thess@skywalker.gr 

 

Οφέλη για τις εταιρείες: 

 Ευκαιρία ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών 
που υποστηρίζουν την νεοφυή επιχειρηματικότητα 

 Ευκαιρία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με όλους τους νέους και εν 
δυνάμει επιχειρηματίες 

 Ευκαιρία ζεύξης των αναγκών των νέων επιχειρηματιών με τα 
προσφερόμενα αγαθά και τις υπηρεσίες στήριξης της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας 

 Δυνατότητα συμμετοχής στο networking event « Experience» με δική 
σας παρουσίαση 

  Συνάντηση όλων των παραγόντων, που υποστηρίζουν την νεοφυή 
επιχειρηματικότητα, σε ένα χώρο που θα αποτελέσει πρόσφορο έδαφος 
για την εναρμόνιση και τον συντονισμό τους 

Η έκθεση πραγματοποιείται στο επίπεδο D, του εκθεσιακού κέντρου HELEXPO 
στο Μαρούσι,  σε έκταση 3.000 τ.μ  και   είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10:00 
έως τις 20:00 το Σάββατο 26 Νοεμβρίου και 10:00 έως 19:00 την Κυριακή 27 
Νοεμβρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη συμμετοχή σας επισκεφτείτε το site: 
www.bossible.gr 

 

Οφέλη για τους επισκέπτες: 

Σε αυτό το διήμερο, σε έκταση 5.000 τ.μ οι επισκέπτες μπορούν να 
παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν και να εμπλακούν ενεργά σε μια σειρά 
δραστηριοτήτων όπως:  

1. Περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο , στον οποίο συμμετέχουν     
επιχειρήσεις οι οποίες  υποστηρίζουν την νεοφυή 
επιχειρηματικότητα 

2. Συμμετοχή στο διήμερο συνέδριο με τίτλο «Ο Αξιακός 
Επαναπροσδιορισμός της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας» 

3. Συμμετοχή σε διαδραστικά workshop με θέματα που αφορούν 
στην έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

http://www.bossible.gr/
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4. Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών  σε Networking events: 

 «inspiration»: ανοικτές συζητήσεις σε μικρές ομάδες 

διάχυσης  γνώσης με στόχο την έμπνευση  

 «success stories»: παρουσιάσεις εμπειρίας από start ups 

 «experience»:εταιρικές  παρουσιάσεις  προϊόντων και 
υπηρεσιών   

 «youth creativity»: παρουσιάσεις καινοτόμων 
επιχειρηματικών δράσεων από μαθητές και φοιτητές  

 “Μονοπάτια Skywalker” Reunion 

 

5. Διαδραστικά Δρώμενα 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη συμμετοχή σας επισκεφτείτε το site: 
www.bossible.gr 

 

http://www.bossible.gr/

