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“Μοιράζομαι το τώρα και εμπνέομαι το αύριο…” 

Αγαπητέ κ. Σφυράκη, 

Το GR Bossible αποτελεί το πρώτο φεστιβάλ αφιερωμένο στη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα που 
διοργανώνει το Skywalker.gr στις 26 & 27 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO,  Λεωφ. 
Κηφισίας 39, στο Μαρούσι.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες. 

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 

 
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. 
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Με γνώμονα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που βάσιμα πιστεύουμε ότι θα προκύψουν, με 
δεδομένη τη διάθεσή μας για δημιουργική συνεργασία και την ανάλογη σχέση επιτυχίας του event 

και προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σας προτείνουμε το YOUTH 
ENTREPRENEURSHIP CLUB να συμμετάσχει ως Χορηγός Επικοινωνίας. 

Με την πεποίθηση ότι η αποδοχή της πρότασής μας θα προσδώσει σε εσάς τη δυνατότητα σύνδεσης 
με ένα επίκαιρο και  επιτυχημένο event του χώρου, σε εμάς την ευκαιρία μεγαλύτερης προβολής, 
αναγκαίας για την επιτυχία του, σας παρουσιάζουμε τα σχετικά χορηγικά οφέλη: 

 Προβολή σε όλο το υλικό επικοινωνίας του GR Bossible με την αναφορά «Χορηγός 
Επικοινωνίας», όπως Προσκλήσεις, Newsletters, Καταχωρήσεις, Έντυπα, Roll up Banners, κ.τ.λ. 

 Προβολή στο site του event (με link στο YOUTH ENTREPRENEURSHIP CLUB.GR) με την 
αναφορά «Χορηγός Επικοινωνίας» 

 Προβολή στα Social Media του event 

Ο χορηγός επικοινωνίας, προτείνουμε να παρέχει τα εξής: 

 Ανάρτηση ηλεκτρονικού banner στην αρχική σελίδα του YOUTH ENTREPRENEURSHIP 
CLUB.GR και σε εσωτερικές σελίδες για τουλάχιστον 15 ημέρες (με link στο site του event)  

 Προβολή του event  μέσα από τη δημοσίευση προαναγγελτικών δελτίων τύπου και  
απολογιστικού δελτίου τύπου 

 Αποστολή ενημερωτικών newsletter σε λίστες αποδεκτών που διαθέτει ο χορηγός 
επικοινωνίας (mailing lists), προκειμένου να προβληθεί - επικοινωνηθεί το event  σε όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο εύρος κοινού 

 Προβολή στα Social Media του χορηγού επικοινωνίας 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων ή 
διευκρινήσεις. 

Ευελπιστώντας στη θετική ανταπόκριση του αιτήματός μας, σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων. 

 

Με εκτίμηση, 
 
Μαίρη Κατσαπρίνη 

Events Marketing Director 

210 9730280, εσωτ. 242 

 


