
 

 

 

Πρόσκληση συμμετοχής ομάδων Blue Growth  
στο πρόγραμμα υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών του Blue Lab  

 

Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Αξιότιμές κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για τη συμμετοχή και διάκριση σας στο διαγωνισμό 
καινοτομίας Blue Growth Piraeus και να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στον 4ο κύκλο του προγράμματος 
υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών του Blue Lab που αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Νοεμβρίου 2020. 

Μέσα από το πρόγραμμα υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών του Blue Lab θα έχετε τη δυνατότητα να 
ενδυναμώσετε την επιχειρηματική σας ιδέα και να την ωριμάσατε προκειμένου να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη 
επιχειρηματική πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα διαρκεί 3 μήνες και περιλαμβάνει 3 βασικά στάδια.  

Κατά το 1ο στάδιο η ομάδα του Blue Lab διεξάγει διάγνωση επιχειρηματικών αναγκών και αναγκών υποστήριξης 
για κάθε ομάδα ξεχωριστά και διαμορφώνει, σε συνεργασία πάντα με τους συμμετέχοντες, το πλάνο υποστήριξης 
της για τα επόμενα στάδια που ακολουθούν.  

Στο 2ο στάδιο παρέχεται, μέσα από μια διευρυμένο πρόγραμμα σεμιναρίων, στοχευμένη συμβουλευτική 
ενημέρωση. Έτσι και σύμφωνα με τη διάγνωση αναγκών που διενεργήθηκε στο προηγούμενο στάδιο, κάθε ομάδα 
έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ευέλικτους κύκλους σεμιναρίων συμβουλευτικής ενημέρωσης, οι οποίοι  
ενισχύουν την ικανότητά της για εξειδίκευση/ωρίμανση της ιδέας της.  Τα σεμινάρια αυτά είναι συνολικής διάρκειας 
80 ωρών, παραδίνονται ανά 4ωρο και προσφέρουν τεχνογνωσία, υποδείγματα και επιχειρηματικά εργαλεία 
καλύπτοντας διαφορετικές θεματικές ενότητες επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως: 

1. Κατάρτιση & Παρακολούθηση Επιχειρηματικού Σχεδίου 
2. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  
3. Παρουσίαση επιχειρηματικής ιδέας 
4. Χρηματοδοτικά Εργαλεία 
5. Διανοητική ιδιοκτησία -Ανταγωνισμός 
6. Διοίκηση Έργων 
7. Τεχνικές πρόσβασης στην αγορά (marketing / πωλήσεις) 
8. Θέματα Ίδρυσης & Λειτουργίας Επιχειρήσεων / Ασφαλιστικά & Εργασιακά Θέματα 
9. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
10. Χρηματοοικονομική διαχείριση 
11. Η Γαλάζια Οικονομία στον Πειραιά 
12. Ανάπτυξη συνεργασιών – Δικτύωση επιχειρήσεων 
13. Πρόσβαση / Απόκτηση 3D Printers & Λογισμικού 3D Σχεδίασης 
14. Τεχνικές διαπραγμάτευσης 
 



Στο τρίτο και τελικό στάδιο οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εξατομικευμένη υποστήριξη των επιχειρηματικών ιδεών 
τους (mentoring, coaching). Κάθε ομάδα συνεργάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, με την ομάδα του Blue Lab 
προκειμένου να εξειδικεύσει την ιδέα της από επιχειρηματική σκοπιά, και να την μετεξελίξει σε επιχειρηματική 
πρωτοβουλία. Η παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών γίνεται μέσω εξατομικευμένων συναντήσεων / 
συνεδριών υποστήριξης  με τις ομάδες, συνολικής διάρκειας 40 ωρών για κάθε επιχειρηματική ιδέα. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών η ομάδα του Blue Lab 
προσκαλεί τους συμμετέχοντες σε μια σειρά υποστηρικτικών δράσεων όπως Workshop δικτύωσης με 
εκπροσώπους της αγοράς, ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις, ενώ κάθε χρόνο προγραμματίζει δωρεάν ταξίδι 
μεταφοράς τεχνογνωσίας σε χώρα του εξωτερικού με τη συμμετοχή επιλεγμένων εκπροσώπων ομάδων που 
παρακολούθησαν το πρόγραμμα.  

Για να μπορέσετε να πάρετε μέρος στον 4ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή του Blue Lab θα πρέπει να 
υποβάλλετε τη σχετική αίτηση συμμετοχής μέσω της σελίδας του Blue Lab εδώ.   

Ο 4ος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει περί τα τέλη Νοεμβρίου 2020, θα διεξάγεται πρωινές  ή 
απογευματινές ώρες, με βάση τον προγραμματισμό του Blue Lab και τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερόμενων. 
Εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 το πρόγραμμα, τόσο ως προς το σκέλος της διάγνωσης αναγκών και της 
συμβουλευτικής ενημέρωσης, όσο και ως προς το σκέλος της εξατομικευμένης υποστήριξης επιχειρηματικών 
ιδεών, διεξάγεται εξ’ αποστάσεως με σύγχρονο τρόπο και χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία όπως Microsoft 
Teams και Skype.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας του Blue Growth Piraeus δεν έχει τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσει τον 4ο κύκλο του προγράμματος αλλά επιθυμεί να παρακολουθήσει κάποιον επόμενο κύκλο, θα 
πρέπει να μας ενημερώσει σχετικά προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή του, καθώς ο αριθμός 
συμμετεχόντων ανά κύκλο είναι περιορισμένος.  

Θεωρούμε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπορεί να σας βοηθήσει ουσιαστικά να ωριμάσετε επιχειρηματικά 
την ιδέα σας αλλά και να αποκτήσετε γνώσεις που θα επιτρέψουν την μετέπειτα ανάπτυξη της επιχείρησης σας.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Blue Lab μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του Κέντρου 
www.bluelab.gr . 

 

 Προσβλέποντας στην θετική απόκριση σας, 

 

Δήμος Πειραιά  
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