Το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ), το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας
(ΤΑΝΕΟ) και το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, σε συνεργασία µε την Ένωση Ελληνικών
Εταιριών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων προσκαλούν επιχειρηµατίες και ερευνητές
µε φιλόδοξα και δυναµικά επιχειρηµατικά σχέδια να συµµετάσχουν σε κλειστές
επιχειρηµατικές συναντήσεις µε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες Venture Capital στο
πλαίσιο εκδήλωσης που θα διοργανωθεί στο Ξενοδοχείο Grande Bretagne, στην
Αθήνα στις 14 & 15 Ιουνίου 2005. Στο Forum, που διοργανώνεται µε επιτυχία για
έκτη συνεχή χρονιά, θα συµµετάσχουν και φέτος επιχειρήσεις από την ευρύτερη
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου µε συµµετοχές από Κύπρο, Τουρκία, Ισραήλ,
Βουλγαρία, Ρουµανία, ΠΓ∆Μ και Γιουγκοσλαβία.
Στόχος των συναντήσεων είναι η προώθηση των επαφών ερευνητών και
επιχειρήσεων (σε πρώιµο ή προχωρηµένο στάδιο ανάπτυξης) µε εταιρείες Venture
Capital, προκειµένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών
κεφαλαίων για την υλοποίηση των επιχειρηµατικών τους σχεδίων.
Παράλληλα µε τις επιχειρηµατικές συναντήσεις, θα υπάρξει συνεδριακό µέρος κατά
το οποίο επιχειρηµατίες, επενδυτές και διαµορφωτές πολιτικής θα συζητήσουν τις
εξελίξεις στη χώρα µας αλλά και διεθνώς των επενδύσεων Venture Capital σε
συνάρτηση µε τους διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους, τις αναδυόµενες τεχνολογίες,
την περιφερειακή διάσταση στη λειτουργία των Venture Capital funds, κα. Θα
παρουσιαστούν επίσης επιτυχηµένα παραδείγµατα επενδύσεων στην Ελλάδα τα
οποία προέκυψαν ως αποτέλεσµα παλαιότερων Venture Capital Fora.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του θεσµού “Best Business Plan Prize”, θα
απονεµηθούν χρηµατικά βραβεία στα τρία καλύτερα επιχειρηµατικά σχέδια που θα
επιλεχθούν από τις εταιρείες Venture Capital.
Όσοι ενδιαφέρονται να συναντήσουν εταιρείες Venture Capital καλούνται να
υποβάλλουν σχετική αίτηση στα αγγλικά (µε σύντοµη περιγραφή φορέα,
τεχνολογίας, προϊόντος / υπηρεσίας, αγοράς και απαιτούµενων κεφαλαίων) το
αργότερο µέχρι τις 11 Μαΐου 2005 µέσω της ιστοσελίδας του Forum:
www.vcforum.gr. Στην ίδια ιστοσελίδα µπορούν επίσης να εγγραφούν όσοι
ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συνεδριακό µέρος του Forum.
Τα στελέχη του ∆ικτύου ΠΡΑΞΗ, του ΕΛΚΕ και του ΤΑΝΕΟ είναι στη διάθεσή σας
για την παροχή εξειδικευµένης βοήθειας στη συµπλήρωση της σχετικής αίτησης. Σε
πρώτη φάση µπορείτε να εκφράζετε την επιθυµία σας να λάβετε υποστήριξη
επικοινωνώντας µαζί µας στο info@vcforum.gr.
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Προθεσµία υποβολής επιχειρηµατικών σχεδίων
Προώθηση των επιχειρηµατικών σχεδίων στις εταιρίες
VC που θα συµµετάσχουν
Εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς επενδυτών για
επιχειρηµατικές συναντήσεις
Κοινοποίηση του προγράµµατος των επιχειρηµατικών
συναντήσεων σε επενδυτές και επιχειρηµατίες
Η εκδήλωση

* Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
* Χορηγός επικοινωνίας: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

