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Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Αν η ευκαιρία δεν σου έχει χτυπήσει...

φτιάξε μια πόρτα

Σεμινάριο

Milton Berle

Πώς να ξεκινήσετε
την επιχείρηση σας σε 7 Μέρες

13 & 14 Ιουνίου 2018

9:00π.μ. - 5:00μ.μ.

Νικηφόρου Φωκά 40, 1016 (πλησίον Πύλης Αμμοχώστου)



Το σεμινάριο ¨Πώς να ξεκινήσετε την επιχείρηση 

σας σε 7 Μέρες¨ είναι ένα (Interactive) σεμινάριο 

που θα βελτιώσει και θα αναπτύξει τις γνώσεις 

και τις ικανότητες των ατόμων που ενδιαφέρονται 

στην ανάπτυξη ιδέας σε μια νεοφυή επιχείρηση 

ανεξαρτήτως κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του σεμιναρίου 

οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

/ Να Γνωρίζουν τις έννοιες του Value Proposition, 

Main Target Groups και τις ανάγκες τους

/ Ξεκάθαρη διατύπωση της ιδέας μέσα από την 

καταγραφή των αναγκών συγκεκριμένης 

ομάδας στόχου 

/ Να μπορούν να κατανοήσουν τα Βασικά 

συστατικά επιτυχίας για νεοφυείς επιχειρήσεις

/ Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία 

που τους προσφέρει η τεχνολογία και το 

διαδίκτυο

/ Να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις βασικές 

πτυχές του Digital Marketing

/ Να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις Ευκαιρίες 

χρηματοδότησης και εξοικονόμησης

Στόχοι κατάρτισης

Ημερομηνίες 

- Τρίτη 17/4 - Δημοσιογραφική Διάσκεψη για 

ανακοίνωση προγράμματος στο Δημοτικό 

Μέγαρο Λευκωσίας στις 11:00

- Παρασκευή 25/5 – Λήξη προθεσμίας αιτήσεων

- Δευτέρα 4/6 – Επιβεβαίωση συμμετοχής

- Τετάρτη 13/6 & Πέμπτη 14/6 – Διοργάνωση 

Workshop

- Τετάρτη 20/6 10πμ-1μμ – Διοργάνωση 

Παρουσιάσεων για διαγωνισμό 

Δικαίωμα Συμμετοχής

- Προτεραιότητα στους δημότες Δήμου 

Λευκωσίας άνω των 18 ετών

Λεπτομέρειες Συμμετοχής

/ 2 ημέρες Workshop και ανταλλαγή απόψεων 

σε ομάδες εργασίας

/ 1 ημέρα παρουσιάσεις (Προαιρετική): Οι 

νικητές μέσα από τη διαδικασία παρουσίασης 

θα λάβουν σημαντικά βραβεία όπως –

 - 1 πλήρη υποτροφία για το πρόγραμμα 

Diploma in Marketing Studies αξίας 4,500 

ευρώ προσφορά του CIM

 - Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

τηλεφωνία προσφορά της Cablenet

 - Βραβεία από την Τράπεζα Κύπρου

 - Δωρεάν συντήρηση ιστοσελίδας για 1 χρόνο 

προσφορά της PhoenixPro

Λεπτομέρειες προγράμματος

13 & 14 Ιουνίου 2018

9π.μ. - 5μ.μ.

Περίοδος & Ώρες Εφαρμογής

/ Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

 Νικηφόρου Φωκά 40, 1016 (πλησίον Πύλης Αμμοχώστου)

Χώρος Εφαρμογής

/ Κατανόηση των διαδικασιών

/ Μελέτη της αγοράς και προσαρμογή της 

 ιδέας στις ανάγκες της αγοράς

/ Σχεδιασμός ενεργειών και 

 επιχειρηματικού πλάνου

/ Κοστολόγηση

/ Εφαρμογή και παρακολούθηση

/ Τροποποίηση και Αναβάθμιση

Στόχοι προγράμματος



Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο 

Λευκωσίας είναι ο επίσημος 

εκφραστής της κοινωνικής πολιτικής 

του Δήμου Λευκωσίας. Ο Δήμος 

Λευκωσίας επενδύει πολλά στις 

πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης στηρίζοντας, 

μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 

Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, 

όσους έχουν πραγματική ανάγκη. 

Στόχος του «Κέντρου» είναι ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών που θα 

απλώνουν ένα δίχτυ προστασίας για τους 

κατοίκους της πόλης. Στο πλαίσιο αυτής της 

προσπάθειας το Πολυδύναμο προσφέρει ποιοτικές 

υπηρεσίες φροντίδας, απασχόλησης, 

ψυχοκοινωνικής στήριξης, δια βίου μάθησης, 

επαγγελματικής και κοινωνικής επανένταξης σε 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού αλλά και 

ευρύτερα σε όλους τους Δημότες Λευκωσίας. 

Επιπλέον, στοχεύει στη δικτύωση και συνεργασία, 

με κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

με την κοινωνία των πολιτών με ακαδημαϊκά 

ιδρύματα και ιδιώτες, για την παροχή ολιστικών 

υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

To Cyprus Institute of Marketing (CIM) 

ιδρύθηκε το 1978 και είναι έτσι το 

πρώτο Κυπριακό Business School. 

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον 

Σεπτέμβριο του 1978 με κύριο σκοπό 

να δώσει μία άλλη διάσταση στα ακαδημαϊκά 

δρώμενα της Κύπρου και να συμπληρώσει ένα 

κοινό που υπήρχε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

του τόπου. Τα τελευταία 40 χρόνια έχουν 

αποφοιτήσει πέραν των 10,000 φοιτητών από 

Κύπρο και εξωτερικό και η μεγαλύτερη μας επιτυχία 

έγκειται στην τεράστια επιτυχία των αποφοίτων 

μας οι οποίοι διοικούν τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις σε Κύπρο και εξωτερικό. Το Cyprus 

Institute of Marketing είναι το κατεξοχήν Κυπριακό 

Ίδρυμα όσο αφορά την εκπαίδευση στελεχών αφού 

προσφέρει αποκλειστικά βραδινά μαθήματα και η 

όλη φιλοσοφία του εδράζεται στην ανάπτυξη των 

στελεχών των επιχειρήσεων.

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της 

Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, 

στηρίζει την εκπαίδευση και την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων στελεχών και 

επιχειρήσεων σε επίκαιρα ζητήματα. 

Συμμετέχει ως εταίρος σε διάφορες ενέργειες που 

ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την 

καινοτομία, με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας 

και της κυπριακής αγοράς.
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H Cablenet είναι ο μοναδικός 

πλήρως ανεξάρτητος πάροχος 

τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, με ιδιόκτητο δίκτυο, 

υποδομή νέας γενιάς, εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό και ολοκληρωμένο σύστημα 

υποστήριξης, που παρέχει υπηρεσίες ιδιαίτερα 

υψηλού επιπέδου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

τόσο σε οικιακό όσο και επιχειρηματικό επίπεδο. 

Μεταξύ άλλων, η Cablenet προσφέρει 

ολοκληρωμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες 

διαδικτύου, τηλεόρασης, σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες διασύνδεσης 

υποστατικών – τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο-, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud) 

αλλά και φιλοξενίας εξυπηρετητών δικτύου για 

επιχειρήσεις.

H PhoenixPro είναι πρωτοπόρος στις 

λύσεις ασφάλειας που βασίζονται σε 

σύννεφο. Θεωρούμε τους εαυτούς μας έναν 

παγκόσμιο ηγέτη και πρωτοπόρο που προσφέρει 

στους πελάτες σε όλες τις βιομηχανίες τη 

δυνατότητα να αγοράζουν και να καταναλώνουν 

ασφάλεια με τρόπους που δεν ήταν εφικτοί ή 

διαθέσιμοι μέχρι τώρα. Ως επιχείρηση 

πιστοποιημένη κατά ISO27001, προσφέρουμε 

απαράμιλλη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και 

έχουμε πάθος για την δουλειά μας, η οποία 

αντικατοπτρίζεται σε ό, τι κάνουμε. Οι πελάτες μας 

επιλέγουν να αξιοποιούν τις υπηρεσίες μας καθώς 

προσφέρουμε πολύ πρακτικές, πρακτικές λύσεις 

προστασίας της ασφάλειας και βελτίωσης 

διαδικασιών που έχουν ως αποτέλεσμα σαφείς και 

ορατές ωφέλειες για τους οργανισμούς τους.

Η  POWERHOUSE  

δραστηριοποιείται εδώ και 12 

χρόνια στη διαφημιστική βιομηχανία της Κύπρου 

με υπηρεσίες προς εταιρικούς πελάτες, μεγάλες 

πολυεθνικές και κυπριακές εταιρείες, αλλά και σε 

άλλες εταιρίες του διαφημιστικού κλάδου ως 

εξωτερικός ειδικός συνεργάτης.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην οργάνωση BTL 

Marketing Activities και Events προσφέροντας 

πρωτοποριακές και αποτελεσματικές λύσεις, οι 

οποίες μετασχηματίζονται σε επιτυχημένες 

εκδηλώσεις επικοινωνίας και σε προωθητικές 

ενέργειες.

Βασικό συστατικό της αποστολής μας είναι ο 

καθορισμός και η υλοποίηση δράσεων που 

σχετίζονται με την άμεση επαφή με το κοινό 

-στόχο, one-to-one ή μαζικά μέσα από 

δημιουργικές  προσεγγίσεις οι οποίες 

ευθυγραμμίζονται με τις σύγχρονες τάσεις της 

αγορά.



Πρόγραμμα κατάρτισης

Μέρος Α - Τετάρτη 13/06/2018

09:00 - 10:00 Έναρξη

 - Χαιρετισμός από Δήμαρχο Λευκωσίας και Εταίρους 

 - Εισαγωγή στο πρόγραμμα και στόχοι

 - Ice breaker

10:00 - 11:00 Βασικές αρχές δημιουργίας νέας επιχείρησης

 - Value Proposition

 - Main Target Groups και οι ανάγκες τους

 - Ξεκάθαρη διατύπωση της ιδέας μέσα από την καταγραφή 

  των αναγκών συγκεκριμένης ομάδας στόχου

  Εκπαιδευτής: Δρ. Σίλια Χατζηχριστοδούλου (CIM)

11:00 - 11:15 Διάλειμμα για καφέ

11:15 – 13:15 Business Model Canvas

 - Ποιες ερωτήσεις πρέπει να κάνουν στον εαυτό τους και τι να διερευνήσουν 

  πριν πάρουν την απόφαση να ασχοληθούν σοβαρά με την έναρξη 

  της επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης.

 - Βασικά συστατικά επιτυχίας για νεοφυείς επιχειρήσεις

  Εκπαιδευτής: Δρ. Σίλια Χατζηχριστοδούλου (CIM)

13:15 – 13:45 Γεύμα 

13:45 – 15:30 Τεχνολογία και Νεοφυείς επιχειρήσεις 

 - Δημιουργία ιστοσελίδας

 - Ηλεκτρονικό εμπόριο

 - Social media pages

  Εκπαιδευτής: PhoenixPro

15:30 – 15.45 Διάλειμμα για καφέ

15:45 - 17:00 Digital Marketing & Social media

 - Γιατί είναι το πιο κατάλληλο μέσο προώθησης μιας νέας επιχείρησης στις μέρες μας

 - Βασικές Θεωρίες

 - Διαθέσιμα Εργαλεία

  Εκπαιδευτής: Cablenet



Πρόγραμμα κατάρτισης

Μέρος Α - Πέμπτη 14/06/2018

09:00 – 10:00  From your IDEA to your success story

 Εκπαιδευτής: Αγγέλα Παναγιώτου, Διευθύντρια IDEA Incubator

 Accelerator / Τράπεζα Κύπρου

 

10:00 – 11:00  Παρουσίαση της Κυπριακής Start-up “MyBook Heroes”

 A real life example from an IDEA startup

 Εκπαιδευτής: Μαρία Λαβίθη, Διευθύντρια & Ιδρυτής της MyBook Heroes

11:00 - 11:15 Διάλειμμα για καφέ

11:15 - 13:15 Digital Transformation 

 - Οι βασικοί πυλώνες του Digital Transformation

 - Οι προκλήσεις και η διαχείριση τους

  Εκπαιδευτής: Δρ. Μύρια Κκάλη (CIM)

13:15 - 13:45 Γεύμα 

13:45 - 15:30 Digital Transformation 

 - Περιπτωσιακή Μελέτη

  Εκπαιδευτής: Γιώργος Κορέλλης (PhoenixPro)

15:30 - 15.45 Διάλειμμα για καφέ 

15:45 - 17:00 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις 

 - Συζήτηση

  Εκπαιδευτής: Ελίνα Σπηλιωτακοπούλου (CIM)



Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλονται στο events@cima.ac.cy 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθύνεστε στην ιστοσελίδα 
https://cima.ac.cy/cim-partners-workshop 

Διαθέσιμες Θέσεις: 25 (θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας)

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:
Πέμπτη 25/5/2018

Όνομα

Επώνυμο

Διεύθυνση

Email

Κινητό

Τομέας/ιδέα που ενδιαφέρει

Ημερομηνία Γεννήσεως

Δήλωση Συμμετοχής
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