ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
14 Μαΐου, 2013

Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) συμμετέχει με ελληνική
αποστολή στο Balkan Venture Forum στη Σόφια.
Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC), το ερευνητικό κέντρο του Διεθνούς Τμήματος του
Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College, στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει την ελληνική αποστολή που θα
συμμετέχει στο Balkan Venture Forum (BkVF) στη Σόφια, στις 21 ‐ 22 Μαΐου, 2013. Η αποστολή
περιλαμβάνει νεοσύστατες επιχειρήσεις, ΜΜΕ, νέους και έμπειρους επιχειρηματίες, εμπειρογνώμονες σε
θέματα καινοτομίας, υπηρεσίες υποστήριξης, επενδυτές και φορείς χάραξης πολιτικής. Το Balkan Venture
Forum είναι το μεγαλύτερο φόρουμ για τα κεφάλαια VC, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και για τις
επενδύσεις στην περιοχή, (http://www.balkanventureforum.org). Συγκεντρώνει νεοφυείς επιχειρήσεις, VC
επενδυτές και επιχειρηματίες από τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ως περιφερειακή εκδήλωση της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι αφιερωμένη στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα, στη πρόσβαση στη
χρηματοδότηση και στις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το Balkan Venture Forum στη Σόφια πραγματοποιείται
για τρίτη φορά, και έχει προηγηθεί άλλες δυο φορές στα Σκόπια και στο Βελιγράδι.
Εκτός από την εξαιρετική ευκαιρία δικτύωσης στη Σόφια που αποτελεί ένα ζωντανό κόμβο νεοφυών
επιχειρήσεων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα καθοδήγησης για
νεοφυείς επιχειρήσεις, διαγωνισμούς για νεοφυείς επιχειρήσεις, ομιλίες, εργαστήρια και ομάδες
συζήτησης.
Κάποιοι από τους συμμετέχοντες και ομιλητές είναι:
• Jon Bradford ‐ ιδρυτής / CEO στο Springboard, TechStars, F6S
• Salim Virani – Ιδρυτής Leancamp, Ιδρυτής Centric
• Dan Lupu ‐ Διευθύνων Σύμβουλος στο EarlyBird Venture Capital
• Phillip Moehring – Διευθύντής Seedcamp
• Maciej Zak ‐ Διευθυντής Επενδυτικών CEE στην Intel Capital
• Γιάννης Παπαδόπουλος ‐Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Ventures
• Vadim Tarasov ‐ Διευθυντής Επενδυτικών Bright Capital
• Oliver Holle ‐ Διευθύνων Σύμβουλος της Speedinvest
• Marius Ghenea ‐ Πρόεδρος στο VentureConnect

• Yavuz Kaynar ‐ Banker Principal στο EBRD Venture Capital
• Todor Breshkov ‐ Διευθύνων εταίρος στον επιταχυντή VC LAUNCHub
• Lyuben Belov ‐ Διευθύνων εταίρος στον επιταχυντή VC LAUNCHub
• Dilyan Dimitrov ‐ Ιδρυτής Eleven Startup Accelerator
• Hubert Cottogni ‐ Επικεφαλής της περιφερειακής ανάπτυξης των επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων
• Peter Brodsky ‐ Διευθυντής στο SoundCloud
• Απόστολος Αποστολάκης ‐ Ιδρυτής του e‐shop.gr, doctoranytime.gr, Taxibeat, και πολλοί άλλοι.

Οι συμμετέχοντες στο BkVF θα είναι επίσης σε θέση να παρακολουθήσουν το Διαγωνισμό Pitching 36
επιλεγμένων νεοφυών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, παράλληλα με το Balkan Venture Forum θα πραγματοποιηθούν δυο εκδηλώσεις: το Seedcamp
στις 22 και το Leancamp στις 23 Μαΐου, για τη δημιουργία ενός συναρπαστικού φεστιβάλ νεοφυών
επιχειρήσεων. To Balkan Venture Forum διοργανώνεται από το Balkan Unlimited Foundation, και
συνδιοργανώνεται από το έργο VIBE. To Balkan Venture Forum είναι ένας από τους κύριους στόχους του
έργου VIBE (Venture Initiative in Balkan Europe) του South‐East Europe (SEE) προγράμματος, και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το έργο VIBE είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «SEE
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας» με κύριο στόχο να υποστηρίξει τη διευκόλυνση της καινοτομίας και
της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το έργο VIBE στοχεύει στην
προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης καινοτόμων ΜΜΕ και νεοσύστατων εταιρειών μέσω διαφόρων
δραστηριοτήτων.
Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) ως ο μοναδικός ελληνικός εταίρος στο έργο VIBE
προωθεί, μέσω αυτής της συμμετοχής του, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της καινοτομίας και την
νεοφυούς επιχειρηματικής σκηνής στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Balkan Venture Forum και το πλήρες πρόγραμμα μπορείτε να
βρείτε στη διεύθυνση:
http://www.balkanventureforum.org/programme‐new/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν από τους παρακάτω συνδέσμους για την εκδήλωση:
http://www.facebook.com/BalkanVentureForum
http://twitter.com/balkanventurefo
http://www.linkedin.com/groups?trk=myg_ugrp_ovr&gid=4272414
http://www.balkanventureforum.org

