Πρόσκληση σε Ανοιχτή Εκδήλωση για τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους
Το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Entrepreneurship
Hub at the American College of Thessaloniki και το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), σας προσκαλούν στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν με θέμα τους
Επιχειρηματικούς Αγγέλους την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00-19:30 στη
Θεσσαλονίκη (Bissell Library, American College of Thessaloniki).
Η εκδήλωση αποσκοπεί να εισάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια και τις διαδικασίες του
Angel Investing, καθώς και να ευνοήσει μια ανοιχτή συζήτηση για τη θέση και τις προοπτικές
των Επιχειρηματικών Αγγέλων στο οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Ο Στέργιος Αναστασιάδης, συνιδρυτής και εταίρος της Genesis Ventures, θα προσφέρει μια
επισκόπηση της διαδικασίας του Angel Investing και θα μοιραστεί ιδέες για το πώς μπορεί
κανείς να επωφεληθεί από τις επενδυτικές ευκαιρίες σε νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας
και να εισαχθεί στην κοινότητα των Business Angels. Θα καλύψει το γιατί, ποιος και πώς
γίνεται κάποιος Business Angel και θα μοιραστεί ιστορίες επιτυχίας και διδάγματα από τη
διεθνή και ελληνική επενδυτική του εμπειρία.
Το Genesis Ventures είναι ένα νέο επενδυτικό κεφάλαιο που συν-επενδύει με επενδυτές
αγγέλους (Angel co-investment fund) και παρέχει κεφάλαιο και πρακτική υποστήριξη σε
ιδρυτές startup εταιρειών αρχικού σταδίου στην Ελλάδα, τη ΝΑ Ευρώπη και την ανατολική
Μεσόγειο. Οι ιδρυτές του, Δημήτρης Μαρούλης και Στέργιος Αναστασιάδης, είναι έμπειροι
επιχειρηματίες και επενδυτές που επέστρεψαν πρόσφατα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη
και τον Καναδά αντίστοιχα. Το Genesis Ventures υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων και κορυφαίους επενδυτές-αγγέλους συμπεριλαμβανομένων επιτυχημένων
ιδρυτών εταιρειών, στελέχη εταιρειών, family offices, και άλλους.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα συζητηθούν:
•
•
•
•
•
•
•

Ιστορίες επιτυχίας – Εισαγωγή στο Angel Investing
Ποιες είναι να βασικές κατηγορίες επιχειρηματικών αγγέλων
Σε τι επενδύουν οι επιχειρηματικοί άγγελοι (αναφορά στον κύκλο ζωής των νεοφυών
επιχειρήσεων τεχνολογίας)
Γιατί να γίνει κάποιος επιχειρηματικός άγγελος (returns, connection, fun, mentoring
κλπ.)
Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε στο Angel Investing – (συνήθεις παγίδες,
διαχείριση κινδύνου κλπ.)
Γιατί τώρα και γιατί στην Ελλάδα (ελληνικό οικοσύστημα, φορολογικά κίνητρα)
Πώς να ξεκινήσετε - Πώς μπορεί κανείς να μπει στο Angel Investing στην Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε:

One Stop Liaison Office ΠΚΜ

Σταύρος Μαντζανάκης
info@ris3rcm.eu
2313 319668

Entrepreneurship Hub at the
American College of Thessaloniki
Γιώργος Κόκκας
gkokkas@act.edu
2310 398344

ΚΕΠΑ

Αγγελική Μπάρακλη
baraklia@e-kepa.gr
2310 413285

Παρακαλούμε, κάντε την εγγραφή σας εδώ!
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