Το Mindspace διοργανώνει για 3η συνεχόµενη χρονιά το µεγαλύτερο
φοιτητικό επιχειρηµατικό διαγωνισµό στην Ελλάδα. Το Mindspace Challenge
2019 ξεκινά φέτος από την Πάτρα, µε σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε
φοιτητές να κάνουν τις ιδέες τους πραγµατικότητα.
Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί µετουσίωση του οράµατος του Mindspace, που
είναι να εµπνεύσει και να εκπαιδεύσει όλους τους φοιτητές να αποκτήσουν
επιχειρηµατική σκέψη. Μέσω του Challenge 2017 & 2018 ιδρύθηκαν ήδη 11
νέες επιχειρήσεις, δηµιουργήθηκαν 49 νέες θέσεις εργασίας και οι 232
φοιτητές που ολοκλήρωσαν το τριήµερο εργαστήριο έκαναν τα πρώτα τους
βήµατα στο επιχειρηµατικό οικοσύστηµα. Οι προσδοκίες µας για το 2019
µεγαλώνουν µαζί µε το ίδιο το πρόγραµµα και µε το σπουδαίο δίκτυο των
συνεργατών µας. Η Πρεσβεία των Ηνωµένων Πολιτειών στην Αθήνα και ο Μη
Κερδοσκοπικός Οργανισµός The People's Trust είναι οι µεγαλύτεροι
υποστηρικτές του Mindspace Challenge και βρίσκονται πάντα δίπλα µας
πιστεύοντας στο όραµά µας.
Η οµάδα µας θα επισκεφτεί την Πάτρα 5-7 Απριλίου, την Καβάλα 12-14
Απριλίου, την Αθήνα 19-21 Απριλίου, τη Θεσσαλονίκη 10-12 Μαΐου &
τελευταίος µας σταθµός θα είναι η Αλεξανδρούπολη 17-19 Μαΐου.
Οι καλύτερες οµάδες-ιδέες που θα επιλεγούν από τις αιτήσεις στην κάθε πόλη
θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν εργαστήρια όπου θα
τους δοθεί η δυνατότητα να δουλέψουν πάνω στο επιχειρηµατικό τους project
µε εξειδικευµένους εκπαιδευτές καθώς και µε άτοµα από τον χώρο της
επιχειρηµατικότητας. Στο τέλος του εργαστηρίου θα επιλεχθούν 2 οµάδες που
θα συµµετάσχουν στην τελική φάση του προγράµµατος στην Αθήνα.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί µια πρόκληση αλλά και µια φανταστική
ευκαιρία να κερδίσουν οι συµµετέχοντες γνώση και ένα ιδανικό δίκτυο
επαφών, καθώς όλες οι οµάδες θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο αποφοίτων
του Challenge.
Η πρώτη νικήτρια οµάδα, θα λάβει το έπαθλο των 8000 Ευρώ σε
χρηµατοδότηση από το The People's Trust µε σκοπό να κάνει ίδρυση της δικής
της εταιρείας και οι 3 πρώτες νικήτριες οµάδες θα έχουν την ευκαιρία να
συµµετάσχουν στο εκπαιδευτικό ταξίδι του Mindspace στις ΗΠΑ µε
χρηµατοδότηση από την Πρεσβεία των Ηνωµένων Πολιτειών στην
Αθήνα.
Αν, λοιπόν, ασχολείστε µε ένα καινοτόµο project και θέλετε να κάνετε το
επόµενο βήµα, µη χάσετε τις µοναδικές ευκαιρίες που προσφέρει το
Challenge. Μπορείτε να κατεβάσετε το mobile application του Mindspace για
να µάθετε περισσότερα και να συµπληρώσετε την αίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.mindspace.gr/challenge
Mindspace Challenge video 2017: https://youtu.be/sjxSScsGkK8
Mindspace Challenge video 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=kIK4MV-PSck
Facebook: https://goo.gl/QFS4Uk

