ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απονομή Βραβείων του 8Ου Φοιτητικοφ Διαγωνιςμοφ Ψηφιακήσ
Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ Ennovation 2015 με πολλά
βραβεία και χορηγίεσ για τουσ νικητζσ
Το Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών διοργάνωςε τθν Παραςκευή 20 Νοεμβρίου, ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin), εκδήλωςη
βράβευςησ των νικητών του 8ου Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ψηφιακήσ Καινοτομίασ και Νζασ
Επιχειρηματικότητασ ςτο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ennovation 2015.

Ο φετινόσ διαγωνιςμόσ είχε ρεκόρ ςυμμετοχών με 123 ομάδεσ (322 ςυμμετζχοντεσ) από 45
ΑΕΙ/ ΤΕΙ τθσ Ελλάδοσ/ Κφπρου και του εξωτερικοφ. Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 10
μθνών οργανώκθκαν ειδικζσ εκδθλώςεισ, ςεμινάρια και workshops ςε 8 ΑΕΙ ςτθν Ελλάδα
και τθν Κφπρο για να βοθκθκοφν οι ςυμμετζχοντεσ. Στον τελικό ζφκαςαν 20 ομάδεσ και
ςτισ 20 Νοεμβρίου δόκθκαν τα βραβεία ςτισ ομάδεσ που διακρίκθκαν. Μεταξφ άλλων ςτθν
εκδιλωςθ απθφκυναν χαιρετιςμό και απζνειμαν τα αντίςτοιχα βραβεία ο Κακθγθτισ
Κωνςταντίνοσ Γάτςιοσ, Πρφτανθσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών, ο Κακθγθτισ
Δθμοςκζνθσ Αναγνωςτόπουλοσ, Πρφτανθσ του Χαροκόπειου Πανεπιςτθμίου, ο Κακθγθτισ
Νικόλαοσ Γεωργόπουλοσ, Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Πειραιώσ, ο Κακθγθτισ Ιωάννθσ
Βλαχάβασ, Κοςμιτορασ τθσ Σχολισ Επιςτθμών και Τεχνολογίασ του Διεκνοφσ
Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ, ο Ιωάννθσ Χαρωνίδθσ, Εμπορικόσ Δ/ντισ τθσ Hyundai Ελλάσ
και ο Νάςοσ Δζδεσ, Διευκυντισ Marketing Hyundai Ελλάσ μαηί με τον Αργφρθ Τηικόπουλο,
Γενικό Διευκυντι του ΣΕΝ/Junior Achievement, ο Σωτιρθσ Συρμακζηθσ, Γενικόσ Διευκυντισ

και Group Chief Digital Officer τθσ Eurobank, ο Γιάννθσ Σφρροσ, Γενικόσ Διευκυντισ ΣΕΠΕ, ο
Γιώργοσ Καμζτασ, Επικεφαλισ Business Banking ςτθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Πελατών
Λιανικισ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ο Φώτθσ Δραγανίδθσ, Γενικόσ Διευκυντισ,
Κζντρο Καινοτομίασ Microsoft.

Μετά από δφο γφρουσ αξιολογιςεων, ςτον τελικό προκρίκθκαν 20 ομάδεσ (αποτελοφμενεσ
από 63 φοιτθτζσ προερχόμενουσ από 21 διαφορετικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα) και
παρουςίαςαν τα επιχειρθματικά ςχζδια ςε 11μελι επιτροπι ειδικών. Επιπλζον, φζτοσ ςτο
διαγωνιςμό προςτζκθκαν δφο ειδικά βραβεία:
- Research impact που αφορά τθν επιχειρθματικι αξιοποίθςθ ερευνθτικισ δουλειάσ
- Best product prototype που αφορά το ςχεδιαςμό καινοτόμων προϊόντων
Τα φετινά βραβεία απονεμικθκαν ςτισ παρακάτω ομάδεσ:

1ο βραβείο – “Innovation & Entrepreneurship”: Ομάδα NOODIO
Χορθγόσ: Hyundai Ελλάσ και ΣΕΝ/JA Greece (15.000 €)
Το NOODIO είναι μια διαδικτυακι πλατφόρμα που λειτουργεί ωσ μζςο
ανάδειξθσ και προϊκθςθσ νζων/ανερχόμενων μουςικϊν, με αξιοκρατικό τρόπο,
μζςω ενόσ πρότυπου καινοτόμου αλγορικμικοφ ςυςτιματοσ ψθφοφορίασ, και
παράλλθλα ωσ εργαλείο ανακάλυψθσ μουςικισ από ακροατζσ, με ζμφαςθ ςτθν
τοπικότθτα. Λειτουργεί ωσ μία υπθρεςία αναπαραγωγισ μουςικισ, θ οποία επιτρζπει αποκλειςτικά
ςτθν κοινότθτά τθσ να διαμορφϊνει/αναπροςαρμόηει διαρκϊσ το περιεχόμενό τθσ, χωρίσ τθν ανάγκθ
ενδιάμεςων διαχειριςτϊν περιεχομζνου (curators).
Χριςτόφοροσ Βαρακλιώτθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Χριςτόφοροσ Δθμθτριάδθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ,
Νίκοσ Νανάσ, University of Sussex, Γιώργοσ Σκιαδόπουλοσ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών, Αργφρθσ
Στεργίου, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ

2ο βραβείο – “Market Impact & Extroversion”: Ομάδα Saleboxie
Χορθγόσ: Eurobank (5.000 €)
Το Saleboxie αποτελεί πλατφόρμα λογιςμικοφ με τθν οποία επιτυγχάνεται θ
αυτόματθ καταχϊρθςθ των προϊόντων ενόσ eShop ςτισ θλεκτρονικζσ αγορζσ του
διαδικτφου, δίνοντασ πρόςβαςθ ςε μεγαλφτερθ πελατειακι βάςθ ενϊ κάνει τθ
διαδικαςία μεταφοράσ και παρακολοφκθςθσ των προϊόντων εφκολθ για τον
χριςτθ.
Παναγιώτθσ Αναςταςιάδθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Απόςτολοσ Λεοφςθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Μιχάλθσ
Μιχαϊλίδθσ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ

3ο βραβείο – “Market Validation”: Ομάδα Socialytics.IO
Χορθγόσ: ΣΕΠΕ (2.000 €)
Το Socialytics.io ςτοχεφει να γίνει ο νοφμερο 1 ςφμμαχοσ ςασ ςτο
Διαδικτυακό Μάρκετινγκ. Παρακολουκεί, αναλφει και ςυγκρίνει τισ
προεπιλεγμζνεσ ςασ ενζργειεσ ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςε
πραγματικό χρόνο και προςφζρει ποιοτικζσ και ποςοτικζσ μετριςεισ για
τθν βελτίωςθ των προωκθτικϊν ςασ ενεργειϊν
Θεοφάνθσ Δθμθτρίου, Lancaster University, Στζφανοσ Χριςτοφόρου, Πανεπιςτιμιο Κφπρου

Βραβείο – “E- business”: Ομάδα Social taste
Χορθγόσ: ΟΠΑ (1.000 €)
Το Social Taste είναι μια ολοκλθρωμζνθ SaaS πλατφόρμα online παραγγελιολθψίασ
φαγθτοφ. Βοθκά τισ μικρζσ επιχειριςεισ εςτίαςθσ να αποκτιςουν ζνα πλιρεσ ςφνολο
online εφαρμογϊν και εργαλείων για να αξιοποιιςουν πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ του
θλεκτρονικοφ επιχειρείν. Στισ καινοτομίεσ του περιλαμβάνεται θ ενςωμάτωςθ ςτο
Facebook, ςε υπάρχοντεσ ιςτοτόπουσ και θ δθμιουργία native mobile εφαρμογϊν.
Αναςτάςιοσ Βαςιλακάκθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Θεόδωροσ Μπατηάκασ, Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο

Βραβείο – “Green Innovation”: Ομάδα Agrologies
Χορθγόσ: ΟΠΑ (1.000 €)
Με τθ χριςθ του το Agrologies βοθκά τουσ αγρότεσ να διαχειρίηονται τισ
καλλιζργειζσ τουσ από απόςταςθ, αποτελεςματικά και αποδοτικά, με ςκοπό
τον ζλεγχο τθσ άρδευςθσ. Η υπερβολικι άρδευςθ περιορίηεται και οι καλλιζργειεσ γίνονται φιλικζσ
προσ το περιβάλλον. Ιδανικι για επαγγελματίεσ και εραςιτζχνεσ αγρότεσ, το Agrologies αποτελείται
από μια ςυςκευι plug-and-play και βαςίηεται ςε μια ιςτοςελίδα, εφαρμογζσ Smartphones, και
θλιακι ενζργεια, προκειμζνου να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ τθσ άρδευςθσ απο απόςταςθ.
Ελζνθ Καβαλλιεράτου, London Metropolitan University, Μιχάλθσ Φραγκιαδάκθσ, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Κδρυμα Κριτθσ

Βραβείο – “Research Impact”: Ομάδα Abareza
Χορθγόσ: ΟΠΑ (1.000 €)

αbαrezα

Η Abareza επιτρζπει ςτον κακζνα να τρζξει εξίςου εφκολα καμπάνιεσ με
βάςθ τθ γεωγραφικι του κζςθ. Συγκεκριμζνα, προγραμματιςτζσ μποροφν να
ειςάγουν «ζξυπνεσ» ειδοποιιςεισ ςτισ εφαρμογζσ τουσ, καταςτιματα να ςτείλουν προςωποποιθμζνα

μθνφματα ςτουσ πελάτεσ τουσ, και ο κακζνασ μασ να καλζςει ςε ανκρϊπουσ ςε κοινζσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ςυναυλίεσ ι ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Ιωςιφ Αλβζρτθσ, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, Δθμιτρθσ Παπαςπφροσ, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο

Βραβείο – “Best Product Prototype”: Ομάδα eCareWalk
Χορθγόσ: Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο Ελλάδοσ (1.000 €)
Σκεφτόμαςτε για τθν υγεία, ςκεφτόμαςτε για τθν πρόλθψθ, ςκεφτόμαςτε για τθ
ηωι. Επενδφουμε ςτθν τθλεϊατρικι και ςτισ μεκόδουσ τθσ για να ενιςχφςουμε τθν
πρόλθψθ και να βελτιϊςουμε τον τομζα τθσ υγείασ. Στόχοσ μασ θ παροχι
εξατομικευμζνων ιατρικϊν υπθρεςιϊν ζξω από το νοςοκομείο. Συμμετζχουμε ςτο
διαγωνιςμό ennovation με το πρϊτο μασ προϊόν: Ζνα φορθτό θλεκτροκαρδιογράφο
δικισ μασ πρωτοποριακισ ςχεδίαςθσ και καταςκευισ και ςφνδεςθ αυτοφ με ςυςκευι Android θ
οποία κα απεικονίηει το καρδιογράφθμα, κα το αποκθκεφει, κα το αναπαράγει και τζλοσ κα το
ςτζλνει ςτο γιατρό τθσ επιλογισ ςασ με ζνα μόνο πάτθμα.
Γεώργιοσ Καραμοφκασ, Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, Πζτροσ Περλαντίδθσ, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ

Επιπλζον των παραπάνω χρθματικών βραβείων, δόκθκαν ςτισ ομάδεσ και άλλεσ παροχζσ
όπωσ το βραβείο i-Bank από τθν NBG Business Seeds που περιλαμβάνει πρόκριςθ ςτθ 2θ
φάςθ του διαγωνιςμοφ "i-bank Innovation & Technology” ςυνοδευόμενθ από ζνα ipad, το
πρόγραμμα Microsoft BizSpark και υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και υποςτιριξθσ από το Κζντρο
ACEin του ΟΠΑ.

Αυτι τθ χρονιά, θ εκδιλωςθ φιλοξζνθςε ειδικό πάνελ με νζουσ επιχειρηματίεσ που είχαν
βραβευτεί ςε προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ ι παρακολουκοφςανν μακιματα του ΟΠΑ και
που ζχουν λάβει χρθματοδότθςθ. Συγκεκριμζνα ςυμμετείχαν ο Ορζςτθσ Τηανετισ από
Intale, ο Βαγγζλθσ Κοτςώνθσ από e-Satisfaction, ο Αντώνθσ Καλιπζτθσ από SourceLair, ο
Σεραφείμ Κοτρώτςοσ από Incelligent και ο Γιάννθσ Νικολόπουλοσ από Clio-Muse. Στα
πλαίςια του πάνελ, οι νζοι επιχειρθματίεσ μοιράςτθκαν τισ εμπειρίεσ τουσ για κζματα όπωσ
πόςο καιρό και πόςο μεγάλο μζροσ του χρόνου ιταν το fundraising, με ποιουσ τρόπουσ

βρικαν πικανοφσ επενδυτζσ και πωσ αποφαςίςαν ποιοι είναι οι κατάλλθλοι, πότε χρεώςαν
τθν υπθρεςία τουσ πρώτθ φορά, ςε ποιο ςθμείο τθσ πορείασ ζφτιαξαν πρώτθ φορά
business plan και πολλά άλλα.

Τζλοσ, παρουςιάςτθκε θ δράςθ του Κζντρου ACEin και αντίςτοιχεσ δράςεισ που διεξάγονται
ςτο πλαίςιο του Διμου Ακθναίων κακώσ και νζεσ πρωτοβουλίεσ (όπωσ το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα www.euxcel.eu , το πρόγραμμα www.idea.aueb.gr για όςουσ δεν ζχουν δικι
τουσ επιχειρθματικι ιδζα κλπ.)
Παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ζκκεςθ όπου προβλικθκαν οι ομάδεσ
που φιλοξενοφνται ςτο ACEin και αυτζσ που πζραςαν ςτον τελικό του διαγωνιςμοφ.
Ο φετινόσ διαγωνιςμόσ υποςτθρίχκθκε από το ΚΕΜΕΛ (Κζντρο Εκελοντών Μάνατηερ
Ελλάδοσ), τον ΣΕΚΕΕ (Σφνδεςμο Εταιριών Κινθτών Εφαρμογών Ελλάδοσ) και τθ MICROSOFT.
Τθ διοργάνωςθ του διαγωνιςμοφ ςυντόνιςαν από κοινοφ το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο
Ακθνών, το Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο Ελλάδοσ (School of Science and Technology), το
Πανεπιςτιμιο τθσ Λευκωςίασ (Business School), το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο και το
Πανεπιςτιμιο Πατρών. Επιπλζον, το Κζντρο ACEin που υλοποιεί τθν Πράξθ «Επιχειρθματικι
Αξιοποίθςθ Ερευνθτικών Αποτελεςμάτων ςτο ΟΠΑ» και υπάγεται ςτο «Ζργο Ακινα»
υποςτιριξε το διαγωνιςμό ςε όλα τα ςτάδια εκπαίδευςθσ και ςυμβουλευτικισ των ομάδων.
Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ τθσ πράξθσ είναι ο Κακ. Θεόδωροσ Αποςτολόπουλοσ.
Οι δφο επιςτθμονικοί υπεφκυνοι του διαγωνιςμοφ Ennovation Κακ. Γ. Δουκίδθσ και Αν. Κακ.
Κ. Πραματάρθ από το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών ανακοίνωςαν τθν ζναρξθ του 9ου
Φοιτθτικοφ Διαγωνιςμοφ Ennovation 2015. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το διαγωνιςμό:
www.ennovation.eu., www.acein.aueb.gr
Με εκτίμθςθ,
Η οργανωτικι επιτροπι Εnnovation 2015

