
Σν πξόγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Μεραληζκόο Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο (IPA). 

Αδξηαηηθό Γίθηπν Πξνώζεζεο Αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο  

θαη ηεο Καηλνηνκίαο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πνιηηηθώλ  

γηα βηώζηκε αλάπηπμε, αληαγσληζηηθόηεηα θαη  

ηερλνινγηθή ηθαλόηεηα ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ  

 

 

 
Ανοικτή πρόσκληση για σσμμετοτή στο 

1
o 
ADRIATinn Innovation Weekend (ADRInno) 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληρουορικής, 

27-29 Μαρτίοσ, 2015, Κέρκσρα 

 

Έρεηε κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα, Θέιεηε λα εξγαζηείηε νκαδηθά γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο, Χξεηάδεζηε ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε; 

Θέιεηε λα ηαμηδέςεηε ζηε ινβελία θαη λα δηεθδηθήζεηε ην 1
ν
 Βξαβείν 

Καηλνηνκίαο ζηελ ΑΓΡΙΑΣΙΚΗ; 

 

αο πξνζθαινύκε λα έιζεηε ζην 1
ν
 ADRIATinn Innovation Weekend 

(ADRInno) ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηηο 27-29 

Μαξηίνπ ζηελ Κέξθπξα. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ηξηήκεξν δξάζεσλ όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα κνηξαζηνύλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο ηνπο, ζα ζπγθξνηήζνπλ νκάδεο θαη ζα ιάβνπλ ηελ 

ππνζηήξημε, ηηο γλώζεηο θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ώζηε λα αλαπηύμνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο ηδέα θαη λα εληζρύζνπλ ηελ θαηλνηνκία ηεο. 

H ληθήηξηα νκάδα ζα ηαμηδέςεη ζην ADRInno Weekend ζηε ινβελία γηα λα 

δηεθδηθήζεη ην 1
ν
 Βξαβείν Καηλνηνκίαο ζηελ Αδξηαηηθή καδί κε ηηο ληθήηξηεο 

νκάδεο από 7 άιιεο ρώξεο. 
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Ομιλητές, Μέντορες, Κριτική Επιτροπή 

Καζεγεηέο Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ, δηαθεθξηκέλνη εξεπλεηέο, εθπξόζσπνη παξαγσγηθώλ θνξέσλ 

θαη λενθπώλ επηρεηξήζεσλ ζα δώζνπλ ζύληνκεο νκηιίεο θαη ζα γίλνπλ κέληνξεο ησλ νκάδσλ. 

Πως σσμμετέτω 

Η εθδήισζε είλαη αλνηρηή ζε όινπο. Απαξαίηεηε ε πξνεγγξαθή ζαο ζηέιλνληαο email ζηα 

cleobar@ionio.gr, ilpappas@ionio.gr (έσο θαη 25 Μαξηίνπ). 

Δθόζνλ επηζπκείηε, κπνξείηε λα ζηείιεηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ηδέαο ζαο ζηελ 

νξγαλσηηθή επηηξνπή ζηα email cleobar@ionio.gr, ilpappas@ionio.gr κε ζέκα: Ολνκαηεπώλπκν, 

ADRInno Weekend_θαηάζεζε ηδέαο. 

Πότε: 27-29 Μαξηίνπ 2015 (από Παξ 5κκ έσο θαη Κπξ, 3κκ) 

Πού: Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ΙΠ, Κηίξην Ιππνθξάηεο, Πιαηεία Σζηξηγώηε 7, Κέξθπξα 


