
 

 Πρόσκληση Συμμετοχής 

  

Η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "

existing ventures" (Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων) του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας 

INTERREG IPAII, Greece - Albania 2014

συμμετάσχουν στην δια ζώσης εκπαίδευση

 

 Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης έχει προσαρμοστεί στη λογική εργαστηρίου

εξατομικευμένη εκπαίδευση για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τρία (3) εργαστήρια 

συνολικής διάρκειας πέντε (5) ωρών και έντεκα (11) τρίωρες συνεδρίες (μία συνεδρία για κάθε επιχείρηση) με ένα 

(1) τουλάχιστον μέντορα. 

 

Tο σεμινάριο είναι ανοιχτό για όποια επιχείρηση

παρέχεται δωρεάν one-to-one business

 

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα : 

 

 

Πληροφορίες Σεμιναρίου 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής :21, 22 & 23 Φεβρουαρίου 2020

Τόπος: Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας,

Διοικητήριο Καστοριάς(πρώην Νομαρχία),

2
ος

 όροφος, Γραφείο 11 

Επικοινωνία/Απορίες: Π. Γκιούρκα: pg@

A.Thrash: at@anthologyventures.com, 

Α.Σπυρίδης: as@anthologyventures.com

Τηλ. επικοινωνίας : 2467350229 

 

______________________________________________

Δράση D5.2.1: Κατάρτιση Επιχειρήσεων - Business Internal Training Seminar (D5.2.1)

Η πρωτοβουλία ACCEL, V-Exelerate, Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου 

ACCEL – Corporate Innovations for existing ventures και υλοποιείται από το Πανε

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, το Κέντρο για την ανάπτυξη και 

εκδημοκράτηση των οργανισμών (AL), το εμπορικό επιμελητήριο Αργυροκάστρου (AL) και Αλβανικό Δίκτυο για τ

ενοποίηση (AL). Το έργο ΑCCEL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREGIPAII, Greece 

2014-2020. 

 

Ημέρα Ώρα

Παρασκευή 

21/02/2020 
18:00 – 

Σάββατο 

22/02/2020 

09:30 – 

11.30 – 

12.30 – 

 

17:30 – 

 

Κυριακή 

23/02/2020 

 

09:30 – 12.30

12.30 – 15.30

Συμμετοχής προς όλες τις επιχειρήσεις του Νομού Καστοριάς

Η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "ACCEL – 

(Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων) του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας 

Albania 2014-2020 προσκαλεί, επιχειρήσεις του Νομού καθώς και νέους επιστήμονες, 

δια ζώσης εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στις 21, 22 και 23 Φεβρουαρίου 2020

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης έχει προσαρμοστεί στη λογική εργαστηρίου

για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τρία (3) εργαστήρια 

έντε (5) ωρών και έντεκα (11) τρίωρες συνεδρίες (μία συνεδρία για κάθε επιχείρηση) με ένα 

ο σεμινάριο είναι ανοιχτό για όποια επιχείρηση ή και νέο επιστήμονα επιθυμεί 

business mentoring από εξειδικευμένους επιστήμονες του χώρου.

21, 22 & 23 Φεβρουαρίου 2020 

Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, 

Νομαρχία), 

@anthologyventures.com,  

 

com 

______________________________________________ 

Business Internal Training Seminar (D5.2.1) 

Exelerate, Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου 

Corporate Innovations for existing ventures και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα 

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, το Κέντρο για την ανάπτυξη και 

εκδημοκράτηση των οργανισμών (AL), το εμπορικό επιμελητήριο Αργυροκάστρου (AL) και Αλβανικό Δίκτυο για τ

ενοποίηση (AL). Το έργο ΑCCEL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREGIPAII, Greece 

 

 

 

Ώρα Εκπαιδευτική Ενότητα

 20.00 
Εργαστήριο 1: Πλάνο δράσεων ανάπτυξης και οργανωτικής 

βελτίωσης της επιχείρησής σας και προϋπολογισμός

 11.30 
Εργαστήριο 2:Τρόποι ανάπτυξης της επιχείρησής σας μέσω 

των εργαλείων του DigitalMarketing 

 12.30 
Εργαστήριο 3: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ της Αειφορίας. 

Διαχείριση παραδοσιακών προϊόντων –

 15.30 1 to 1 Business Mentoring 

 20.30 1 to 1 Business Mentoring 

12.30 1 to 1 Business Mentoring 

15.30 1 to 1 Business Mentoring 

όλες τις επιχειρήσεις του Νομού Καστοριάς 

 Corporate Innovations for 

(Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων) του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας 

καθώς και νέους επιστήμονες,  να 

ς 21, 22 και 23 Φεβρουαρίου 2020. 

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης έχει προσαρμοστεί στη λογική εργαστηρίου, δηλαδή πρόκειται για 

για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τρία (3) εργαστήρια 

έντε (5) ωρών και έντεκα (11) τρίωρες συνεδρίες (μία συνεδρία για κάθε επιχείρηση) με ένα 

 να συμμετάσχει και θα 

από εξειδικευμένους επιστήμονες του χώρου. 

Exelerate, Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου 

πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα 

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, το Κέντρο για την ανάπτυξη και 

εκδημοκράτηση των οργανισμών (AL), το εμπορικό επιμελητήριο Αργυροκάστρου (AL) και Αλβανικό Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή 

ενοποίηση (AL). Το έργο ΑCCEL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREGIPAII, Greece - Albania 

 

Εκπαιδευτική Ενότητα 

Πλάνο δράσεων ανάπτυξης και οργανωτικής 

βελτίωσης της επιχείρησής σας και προϋπολογισμός 

Τρόποι ανάπτυξης της επιχείρησής σας μέσω 

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ της Αειφορίας. 

– υπηρεσιών 


