ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με την έναρξη λειτουργίας αυτού του χώρου ξεκίνησε ουσιαστικά ένα «φυτώριο» καινοτόμων επιχειρήσεων, στην καρδιά της Αθήνας.
Η δημιουργία της Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι
μια από τις σημαντικότερες δράσεις που υλοποιεί το Ε.Β.Ε.Α., στο πλαίσιο του
αναπτυξιακού προγράμματος «Έργο Αθήνα», που υλοποιείται από το Δήμο
Αθηναίων.
Με τον τρόπο αυτό, σκοπός μας ήταν να συμβάλουμε, όχι μόνο στη μείωση
του απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου, αλλά κυρίως στην υπέρβαση μιας
σειράς εμποδίων και προβλημάτων που οι νεοφυείς επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν. Και που εξαιτίας τους, έχουμε δει ως τώρα πολλές
εξαιρετικές ιδέες να μην προχωρούν. Αλλά και να ενεργοποιηθούμε ώστε η
Αθήνα να πάρει ξανά ζωή, να επανεφεύρει τον εαυτό της, να γίνει και πάλι ένας τόπος που αναπτύσσεται,
βελτιώνεται, δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανθρώπους της και προστιθέμενη αξία για τη χώρα.
Με τη λειτουργία αυτής της δομής, φιλοδοξία μας ήταν να συμβάλουμε ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Για το λόγο αυτό, με χαρά την είδαμε να γεμίζει από ζωή, δημιουργικές ιδέες και ελπιδοφόρες προοπτικές.
Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Α.

By launching its operations, THEA essentially created a “hotbed” of innovative businesses in the very
heart of Athens.
The creation of the Incubator for Supporting Startups is one of the most important actions implemented by
the ACCI, as part of the “Athens Project”, which is realized by the Municipality of Athens.
This way, we aimed at helping, not only reduce the required seed capital, but, above all, overcome a
series of obstacles and problems startups are expected to deal with. Obstacles and problems that are
quite often the reason why excellent ideas fail to materialize. We also aimed at taking new action, in order
to breathe new life into Athens, help it reinvent itself, become once again a place that grows, gets better,
creates opportunities for its people and added value for the country.
By launching this incubator, we aspired at making an essential contribution to this cause. This is why we
gladly saw it brimming with life, creative ideas and hopeful prospects.

ATHENS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Constantine Michalos
President of the ACCI
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ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ:

ΘΕΑματική Εκκίνηση
για ΘΕΑματικά Αποτελέσματα
Το έργο «Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων» (Θ.Ε.Α.)
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Ε.Β.Ε.Α. για την οικονομική και κοινωνική
ανάκαμψη του μητροπολιτικού δήμου της Αθήνας. Το Ε.Β.Ε.Α. ως νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου είναι το πρώτο επιμελητήριο που λειτουργεί θερμοκοιτίδα για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Στόχος του Ε.Β.Ε.Α. είναι να στηρίξει τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, αλλά και να συμβάλει στη διασύνδεση αγοράς και ανθρώπινου δυναμικού. Αφενός γιατί η στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι βασικό ζητούμενο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και
της απασχόλησης στην Ελλάδα. Αφετέρου γιατί είναι καιρός η Αθήνα να πάρει και πάλι ζωή, να γίνει ξανά ένας τόπος που αναπτύσσεται και
δημιουργεί ευκαιρίες. Και αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνένωση δυνάμεων, με κινητοποίηση και ενθάρρυνση της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, με αξιοποίηση της γνώσης και του ταλέντου των νέων ανθρώπων.
Έτσι δημιουργήθηκε η Θ.Ε.Α., μια θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας με τελικό σκοπό να φιλοξενηθούν συνολικά 50 νεοφυείς επιχειρήσεις
(startups). Τα εγκαίνια της Θερμοκοιτίδας πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιουλίου 2014 – συνολικά διενεργήθηκαν δύο κύκλοι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2014. Υποβλήθηκαν συνολικά 147 επιχειρηματικές
ιδέες και εισήλθαν στη Θ.Ε.Α. 34 επιχειρηματικά σχήματα. Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων έληξε στις 6 Μαΐου 2015. Συνολικά, 60
υποψήφιες επιχειρηματίες ομάδες υπέβαλλαν αίτηση και αυτή τη στιγμή στη Θ.Ε.Α. φιλοξενούνται 42 ομάδες. Επιπλέον, η Θ.Ε.Α. θα υποδεχτεί
νικητές από το 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την ονομασία «ideatree», που διοργανώνει το
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), αλλά και από τον διαγωνισμό Aegean Startups, που πραγματοποιείται από τη Δομή
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Συνοπτικά, η Θ.Ε.Α. παρέχει στις επιχειρήσεις που φιλοξενούνται τις παρακάτω υπηρεσίες:
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Φιλοξενία των επιχειρηματικών ομάδων με παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης σε κτίριο επί της
οδού Κεφαλληνίας 45.
Διάγνωση αναγκών συμβουλευτικής υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας των επιχειρηματικών σχημάτων.
Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη (360 ώρες συνολικά/ επιχειρηματικό σχήμα) ώστε να βελτιώσουν τις προσωπικές δεξιότητες
και τις ικανότητές τους.
Ενημερωτικές εκδηλώσεις-ημερίδες καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.
Ενδεικτικά έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις που αφορούν την παρουσίαση άλλων επιτυχημένων startups, την ενημέρωση για τα
διαθέσιμα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για νεοφυείς επιχειρήσεις, τις απαιτήσεις των χρηματοδοτικών funds, το
Crowdfunding ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.




Υποστήριξη στην αναζήτηση επενδυτών.
Συμμετοχή σε 3 events του εξωτερικού σχετικά με start ups.
• Στο Pioneers Festival 2015 στη Βιέννη
• Web Summit 2015 στο Δουβλίνο
• Slush 2015 στο Ελσίνκι



Ευκαιρίες πρόσβασης σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες
λειτουργίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις.



Χρήση του δικτύου του Ε.Β.Ε.Α. –του μεγαλύτερου παγκόσμιου δικτύου επιχειρηματικότητας (10.500 επιμελητήρια και ενώσεις σε όλο
τον κόσμο)– καθώς και της Λέσχης των μεγαλύτερων Μητροπολιτικών Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων.



Διασύνδεση της Θ.Ε.Α. με το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α., όπου οι ομάδες παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές τους
ιδέες στα μέλη του Δικτύου για αναζήτηση χρηματοδότησης.

Παράλληλα, η Θ.Ε.Α. είναι μέλος του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων. Το Δίκτυο δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης, με τη συμμετοχή και συνεργασία δημοσίων οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,
κλαδικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα.
Τόσο η Θ.Ε.Α. όσο και το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Έργο Αθήνα», που υλοποιείται από τον Δήμο
Αθηναίων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013»
του Ε.Σ.Π.Α.

www.theathensincube.gr
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ATHENS STARTUP INCUBATOR:

Spectacular Start
for Spectacular Results
The “Athens Startup Business Incubator” (THEA) project is one of the most important initiatives
undertaken by the ACCI, and aims at promoting the socioeconomic reconstruction of the
metropolitan City of Athens The ACCI, as a legal entity under public law, is the first Chamber to
operate a startup business incubator.

ACCI aims at supporting the creation of new innovative enterprises, also helping reinforce the links between the market and the
country’s human resources. On one hand, because supporting innovative entrepreneurship is a main prerequisite for enhancing growth
and employment in Greece. On the other hand, because it is high time Athens were revived, becoming once again a place of growth
and opportunities. And this aim can only be realized by joining forces, by mobilizing and encouraging private enterprise, by utilizing the
knowledge and talent of young people.
This led to the creation of THEA, a business incubator whose ultimate goal is to host a total of 50 startups. The Incubator’s opening
ceremony was held on July 16, 2014, followed by two rounds of entry applications. The first round of applications closed on November 30,
2014. A total of 147 business ideas were submitted and 34 business ventures were admitted to THEA. The second round of applications
closed on May 6, 2015. Overall, 60 business teams submitted applications, and right now 42 teams are hosted in THEA. Moreover, THEA
will admit the winners of the 2nd National Youth Entrepreneurship and Innovation Competition, titled “Ideatree”, which is held by the Youth
and Lifelong Learning Foundation (INEDIVIM), as well as the Aegean Startups competition, which is held by the Employment and Career
Structure (ECS) in cooperation with the Innovation and Entrepreneurship Unit (IEU) of the University of the Aegean
In brief, THEA provides hosted businesses with the following services:





Hosting of entrepreneurial teams, including the provision of secretarial and administrative support,
in a building located at number 45 Kefallinias Street.
Identification of the startups’ business advice and business skill development needs.
Free mentoring (a total of 360 hours / startup) aimed at the improvement of personal skills and capabilities.
Briefing events - one-day conferences throughout the startup’s entire stay.
For example, the events that have already been held concerned the presentation of other successful startups;
the provision of information about innovative financing tools available to startups; the requirements of the various funds;
crowdfunding as an alternative form of financing innovative business ideas.




Assistance in seeking investors
Participation in 3 startup-related overseas events:
• The Pioneers Festival 2015 in Vienna
• Web Summit 2015 in Dublin
• Slush 2015 in Helsinki





Opportunities to access capital for financing the startups’ short-term operating requirements and long-term investments
Use of the ACCI network -the largest entrepreneurship network in the world (10,500 Chambers of Commerce and Industry
and Associations all over the world)- as well as that of the Club of European Metropolitan Chambers of Commerce and Industry.
Interconnection of THEA with the ACCI Business Angel network, where the teams present their business ideas in order
to seek financing.

In addition, THEA is a member of the Entrepreneurship Network of the Municipality of Athens. The Network was created with the aim
of supporting the capital city’s businesses and economic growth, with the participation and cooperation of state agencies, academic
institutions, industry organizations, and the private sector.
Both THEA and the Entrepreneurship Network are part of the “Athens Project” development programme, which is realized by the Municipality
of Athens. The project is co-funded by national and EU resources through the Attica Regional Operational Programme 2007-2013 of the
NSRF.

www.theathensincube.gr
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H Amicapp αποτελεί μια εφαρμογή κινητών τηλεφώνων, που δίνει τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους σε
ένα τροχαίο ατύχημα να συντάξουν ηλεκτρονικά, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, όλα τα απαραίτητα στοιχεία της
«δήλωσης ατυχήματος», μέσω ενός smartphone και
να τα υποβάλουν στις αρμόδιες ασφαλιστικές εταιρείες
απευθείας από τον τόπο του συμβάντος.
Το βασικό πρόβλημα που φιλοδοξεί να επιλύσει/βελτιώσει η Amicapp, είναι η ισχύουσα χρονοβόρα και
απαρχαιωμένη διαδικασία καταγραφής και αναφοράς
ενός τροχαίου ατυχήματος προς τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η ανάγκη για ευκολότερη, γρηγορότερη και πιο
αξιόπιστη καταγραφή είναι εμφανής κατά τη δυσάρεστη
στιγμή ενός τροχαίου ατυχήματος.
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της Amicapp εντοπίζεται στις
διαδικασίες που ακολουθεί ο ίδιος ο χρήστης για την
καταγραφή του ατυχήματος. Η χρήση φωτογραφιών, ο
εντοπισμός της τοποθεσίας μέσω GPS και η ενημέρωση των ασφαλιστικών εταιρειών μέσα σε πέντε λεπτά
είναι μερικές μόνο από τις καινοτομίες που προτείνει
η Amicapp τόσο στους οδηγούς, όσο και στις ίδιες τις
ασφαλιστικές εταιρείες.

Amicapp is a mobile application that enables
the parties involved in a traffic accident to use a
smartphone in order to compile all the information
required for the “accident report form” and submit it
online to their insurance companies directly from the
place of the incident.
The number one problem Amicapp aspires at
solving is the existing time-consuming and outdated
procedure of documenting a traffic accident and
reporting it to the insurance companies. The need for
an easier, faster and more reliable documentation is
more evident at the unfortunate moment of a traffic
accident.
Amicapp’s innovative nature lies in the procedures
the users themselves follow in order to document
the accident. Using photographs, getting the location
via GPS, and notifying insurance companies in just
five minutes, are just a few of the innovations offered
by Amicapp not only to drivers, but to insurance
companies as well.
.
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To APPOPLOO είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή
υπηρεσία διαχείρισης ταξιδιού με σκάφη αναψυχής,
η οποία εξασφαλίζει ότι όποια ανάγκη ή πρόβλημα
προκύψει επάνω στο σκάφος, θα αντιμετωπιστεί άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Η φιλοσοφία του
APPOPLOO έχει το σκάφος στο επίκεντρο, επιτρέποντας στον ταξιδιώτη να αλληλοεπιδρά με υπηρεσίες
που αφορούν το ταξίδι του.
Σκοπός του APPOPLOO είναι να καλύψει τις ανάγκες
που δημιουργούνται σε ένα σκάφος αναψυχής κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού (π.χ. μηχανική βλάβη, κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, αγκυροβόλιο) και να τις επιλύσει
μέσω των δεδομένων που ενσωματώνει, με στόχο να
αυξήσει το επίπεδο άνεσης και ασφάλειας του ταξιδιώτη και συνολικά την εμπειρία του ταξιδιού.
Το APPOPLOO είναι η μοναδική υπηρεσία η οποία συνδυάζει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες του σκάφους
(θέση, συνθήκες, εικόνα), αλλά και εξωτερικές, όπως
ναυτικά και μετεωρολογικά δεδομένα ή κοντινά σημεία
εξυπηρέτησης, και τις παρουσιάζει μέσω εύχρηστων
λειτουργιών στο χρήστη ώστε αυτός να μπορεί να τις
αξιοποιήσει άμεσα, εύκολα και γρήγορα.
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APPOPLOO is an innovative cloud-based trip
management service that provides immediate, fast
and efficient support, in every problem or need that
arises regarding the trip. APPOPLOO allows the
boater to interact and exchange information with
marine-related services conducive to taking wellinformed decisions and effective actions to support
recreational boating activities.
APPOPLOO provides an one-stop solution for
supporting boaters while they sail. The benefit for
Appoploo users is to efficiently access and share
accurate information, in order to take well-informed
decisions and effective actions regarding navigation
and yachting services, with the aim of a safe and
pleasant trip.
APPOPLOO innovates by intelligently combining
official navigational data together with location
specific information maintained within the platform,
in order to reliably and accurately respond to the
users’ needs as they arise. Information accuracy and
updating is achieved by enabling users to publish,
update and evaluate related data on the fly, forming a
self-maintained network.

Η ιδέα αφορά την υλοποίηση συστήματος απομακρυσμένης καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής
κρίσιμων παραμέτρων της μελισσοκομικής κυψέλης,
όπως το βάρος, οι μικροκλιματικές συνθήκες και η
ηχητική δραστηριότητα. Τα δεδομένα συλλέγονται
μέσω GSM δικτύου και επεξεργάζονται στατιστικά. Ο
μελισσοκόμος μέσω διαδικτύου αξιολογεί τα δεδομένα
και τις στατιστικές αναλύσεις, προβαίνοντας σε κατάλληλες ενέργειες.
Η ιδέα στοχεύει στη μείωση του οικονομικού κόστος
για το μελισσοκόμο λόγω των συνεχών μετακινήσεων
που απαιτούνται για την παρακολούθηση των κυψελών.
Επιπλέον, στοχεύει στην αυτοματοποιημένη καταγραφή
και στατιστική επεξεργασία των παραμέτρων, προς την
κατεύθυνση εξόρυξης νέας χρήσιμης γνώσης που θα
βελτιώσει τη μελισσοκομική παραγωγή.
Το προϊόν-υπηρεσία στηρίζεται σε χρήση τεχνολογιών
ανοιχτού λογισμικού και υλικού. Είναι μια οικονομικά
προσιτή λύση που εκμεταλλεύεται την εξόρυξη γνώσης
και τη στατιστική επεξεργασία του συνόλου των καταγεγραμμένων δεδομένων, και συσχετίζει την επιστημονική γνώση με τη μελισσοκομική πρακτική, ενώ είναι
επεκτάσιμο με τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον ηλεκτρονικών και ελέγχου.

The idea concerns the implementation of a remote
sensing system for critical beehive parameters,
such as weight, microclimatic conditions and
sound activity. The data are collected via the GSM
network and statistically processed. The beekeeper
can evaluate the data via the internet and take the
appropriate corrective actions.
The idea aims at reducing the economic cost for
the beekeeper, by minimizing the need for in-situ
monitoring. Moreover, it aims at automating the data
logging and statistical processing of the parameters,
allowing for the extraction of new knowledge from
data mining that will improve the beekeeping
production.
The product is built using open software and
hardware technologies. It is an affordable solution
that exploits data mining techniques and applies
statistical analysis on the recorded data. It seamlessly
associates scientific knowledge with beekeeping
practice. It can be easily customized and scaled-up
with extra functionalities.
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Brain
Water
Platform

Το προϊόν αφορά την ανάπτυξη μια SaaS (Service as a
Software) platform. H πλατφόρμα αυτή συγκεντρώνει,
κατατάσσει, αναλύει, και εκμεταλλεύεται τα δεδομένα
τα οποία της παρέχονται από τις επιμέρους κεντρικές
μονάδες εταιρειών διαχείρισης νερού (water utilities),
διασφαλίζοντας την αειφόρο διαχείριση του νερού και
τη συνεργασία με τους καταναλωτές, καθώς και με
κάθε είδους εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή προϊόντων σχετικών με το χώρο της βιομηχανίας
του νερού (vendors companies). Τα αποτελέσματα της
λειτουργίας της BWP θα αποτελέσουν εφαλτήριο για την
ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση μιας «κοινής» γλώσσας
διαχείρισης και λειτουργίας των water utilities.
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The product concerns the development of a SaaS
(Service as a Software) platform. This platform
accumulates, classifies, analyses and utilises the
data provided by the central units of individual
water utilities, thus ensuring sustainable water
management, as well as collaboration with consumers
and all vendor companies operating in the water
industry. The results from the operation of the BWP
will become a springboard for the completion and
establishment of a “common” language in regard to
the management and operation of water utilities.

Το BusinessFinder.GR είναι ο διαδραστικός πλοηγός
πόλης προϊόντων και επιχειρήσεων της ORAMA-Group.
Οι επιχειρήσεις που γίνονται μέλη στο BusinessFinder.
GR προβάλλονται με βάση το τι ακριβώς αναζητά ο χρήστης και ανάλογα με το πόσο κοντά βρίσκεται σε αυτές,
ενώ έχουν τη δυνατότητα και να προωθήσουν τις δικές
τους προσφορές.
Μέσω του BusinessFinder.GR, ο χρήστης βρίσκει πόσο
κοντά του προσφέρεται αυτό που αναζητά, και εντοπίζει
τις προσφορές που κάνουν οι επιχειρήσεις στην περιοχή του.
Το BusinessFinder.GR προβάλλει τις επιχειρήσεις και
τους οργανισμούς που είναι μέλη του σε έναν διαδραστικό και όχι στατικό χάρτη. Η καινοτομία που προσφέρει
ο πλοηγός πόλης βασίζεται στη δυνατότητα του χρήστη
να δει πόσο απέχει το προϊόν ή η υπηρεσία που αναζητά από το σημείο όπου βρίσκεται. Επιπλέον, ο χρήστης
μπορεί να λάβει οδηγίες, ακόμα και να εξερευνήσει
τον περιβάλλοντα χώρο μέσω του GoogleStreetView.

BusinessFinder.GR is an interactive product-andbusiness city navigator, offered by ORAMA-Group.
Businesses that become members of BusinessFinder.
GR are promoted on the basis of exactly what the
users are seeking and depending on how close they
are to them, also being able to promote their own
offers.
Through BusinessFinder.GR, users can find how close
they are to what they are looking for, and can locate
the offers made by businesses in their vicinity.
BusinessFinder.GR promotes its member-businesses
and organisations on an interactive, instead of static,
map. The innovation offered by the city navigator lies
in the users’ capacity to ascertain how far they are
located from the product or service they are looking
for. Moreover, users can get directions, and even
explore the surrounding area via GoogleStreetView.
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Cooking
Now

Η υπηρεσία (και προϊόν αργότερα) «De Car» σχετίζεται
με την επικοινωνία μεταξύ αυτοκινήτων. Τοποθετείται
στο γενικότερο concept του Internet of Things. Η ιδέα
είναι ότι με τη χρήση μιας έξυπνης εφαρμογής και ενός
device, τα αυτοκίνητα θα μπορούν να ανταλλάσουν
πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω πρωτοκόλλου
ELM και θύρας OBD II.

To Cooking Now είναι ένα μηχάνημα μαζικής εστίασης
αλλά και οικιακής χρήσης που χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες για γρήγορη, οικονομική και υγιεινή
διατροφή.
Συνδυάζοντας «πράσινες» και καινοτόμες τεχνολογίες,
αλλά και τα κατάλληλα υλικά, το αποτέλεσμα είναι ένα
προϊόν που θα δώσει λύσεις σε ταχύτητα, οικονομία και
υγιεινό μαγείρεμα.
Το εν λόγω προϊόν απευθύνεται στον κλάδο της μαζικής εστίασης, αλλά ταυτόχρονα και στον κλάδο των
μικροσυσκευών οικιακής χρήσης.
Ο κλάδος της μαζικής εστίασης στην Ελλάδα έχει μια
σταθερή και δυνατή θέση. Η αύξηση του τουρισμού θα
δημιουργήσει μια αισθητά ανοδική πορεία, ενώ η διαρκής προσπάθεια μείωσης του χρόνου και του κόστους
παραγωγής θα είναι παρούσα τα επόμενα χρόνια. Η ευκολία σε καθημερινές υγιεινές συνήθειες, η αμεσότητα
στο χρόνο μαγειρικής και η οικονομία κατά τη χρήση
είναι η προστιθέμενη αξία που θα απολαμβάνει ο τελικός καταναλωτής του προϊόντος.
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Cooking Now is a mass catering, as well as home use,
appliance, which employs cutting-edge technologies
for a fast, low-cost and healthy diet.
The combination of “green” and innovative
technologies, as well as the right materials, results
in a product that ensures fast, cheap and healthy
cooking.
This products is designed for the mass catering sector,
as well as for the home micro-appliance sector.
In Greece, the mass catering sector holds a steady
and strong position. The growth of tourism will offer
it a strong boost, while the forthcoming years will
see a continuous effort to reduce preparation times
and costs. Convenience in daily healthy habits, fast
cooking and cost-efficient use comprise the added
value that the product’s end-users will enjoy.

Το αυτοκίνητο, και η μετακίνηση γενικότερα, είναι
αναπόσπαστα στοιχεία της καθημερινότητάς μας. Στα
πλαίσια του Internet of Things, τα αυτοκίνητα θα έχουν
προτεραιότητα στο να γίνουν πιο «έξυπνα» πιο αυτόνομα και πιο «κοινωνικά», συνεργαζόμενα μεταξύ τους
για την ασφάλεια και την άνεση των οδηγών τους.
Η υπηρεσία «De Car» εκτός του ότι αποτελεί μια πλατφόρμα που ενσωματώνει ό,τι υπάρχει σήμερα διακριτό στον τομέα της επικοινωνίας του αυτοκινήτου με το
χρήστη, καινοτομεί στο ότι για πρώτη φορά επιχειρείται
η αυτόνομη επικοινωνία μεταξύ των αυτοκινήτων, καθιστώντας τα έξυπνα και «κοινωνικά» μεταξύ τους και
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξελίξουν τον αυτοματισμό προς όφελος του χρήστη οδηγού.
.

“De Car” is a service (and later also a product)
concerning communication between automobiles. It
belongs to the general Internet of Things concept. The
idea is that, by using a smart application and a device,
automobiles will be able to exchange information,
which will be collected through an ELM protocol and
an OBD II port.
Cars, and commuting in general, are integral parts
of our everyday life. As part of the Internet of Thing,
priority will be given in making cars more “smart”,
independent and “social”, cooperating among them
in order to ensure the safety and comfort of their
drivers.
“De Car”, apart from being a platform that incorporates
all distinct developments in the field of car-user
communication, innovates by trying, for the first
time, to achieve autonomous communication among
automobiles, making them smart and “social”, and
enabling them to develop automation to the benefit
of users-drivers.
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Eventing/
Eventattending

Το Dogsquare, που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του
2013 στο Apple Store, ήρθε για να αλλάξει τα πράγματα
και να κάνει τη βόλτα με το σκύλο πολύ πιο διασκεδαστική και ευχάριστη. Κεντρικός άξονας για τη λειτουργία του είναι η αγάπη του χρήστη για τον τετράποδο φίλο
και η ανάγκη να του προσφερθεί καθημερινή άσκηση,
καθότι το Dogsquare είναι κυρίως ένας ανιχνευτής
δραστηριότητας, ο οποίος καταγράφει σε πραγματικό
χρόνο τα επίπεδα δραστηριότητας και παιχνιδιού που
παρέχονται στο σκύλο, και επιβραβεύει το χρήστη αναλόγως σε καθημερινή βάση. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα
κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στο χρήστη να συνομιλεί με άλλους χρήστες και να ανταλλάσσει πληροφορίες για διαδρομές βόλτας, petshop, κτηνιάτρους, κλινικές ζώων και πολλά άλλα. Επιπρόσθετα, η λειτουργία
του tagging ενός σκύλου διαμοιράζει τις απαραίτητες
πληροφορίες και προσφέρει έτσι σε όλους τους χρήστες την επιλογή να υιοθετήσουν έναν αδέσποτο σκύλο, να βοηθήσουν ένα τραυματισμένο ζώο, ακόμα και
να συμμετέχουν στην αναζήτηση του χαμένου σκύλου
ενός άλλου χρήστη.

14

Πρόκειται για site και application, με τη βοήθεια του
οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν α) να εντοπίσουν
τις εκδηλώσεις και τα γεγονότα που τους ενδιαφέρουν
σε μια περιοχή, β) να βρουν τρόπο και μέσον ώστε να
βρεθούν εκεί, γ) να βρουν το κατάλληλο ξενοδοχείο,
δ) να συνδυάσουν το (α) με άλλες εκδηλώσεις, ε) να
έχουν μια καλή εκτίμηση του συνολικού κόστους.
Dogsquare, which was released in AppleStore in
December 2013, is here to change things and make
walking the dog much more fun and pleasant. The
basis of its operation is the users’ love for their fourlegged friends and the need to provide them with
daily exercise, since Dogsquare is, first and foremost,
an activity detector, recording in real time the levels
of activity and play offered to the dog and accordingly
rewarding users on a daily basis. At the same time, it
is a social network that enables users to communicate
and exchange information about dog walk routes,
petshops, veterinarians, pet clinics and many more.
In addition, the dog tagging function helps share all
necessary information, enabling all users to adopt a
stray dog, help an injured animal, or even participate
in the search for another user’s lost dog.

Η μηχανή αναζήτησης θα δίνει συνοπτικά αλλά λεπτομερή αποτελέσματα σε μια δεδομένη στιγμή για τον
τρόπο, το συνολικό κόστος και το χρονοδιάγραμμα που
απαιτείται για την παρακολούθηση ενός γεγονότος που
ενδιαφέρει το χρήστη, με τρόπο απλό και άμεσο, χωρίς
να απαιτείται η ταυτόχρονη επίσκεψη σε πολλά διαφορετικά sites.
Στόχος είναι η μεγάλη παραμετροποίηση. Ο χρήστης, α)
με δεδομένη την τοποθεσία, εντοπίζει τα events που τον
ενδιαφέρουν, τροποποιώντας ανάλογα τις ημερομηνίες της επίσκεψης, β) για συγκεκριμένες ημερομηνίες
εντοπίζει τοποθεσίες που κοντά τους θα διεξάγονται
ενδιαφέροντα events, γ) αυξομειώνει την ακτίνα εντοπισμού, δ) θέτει ανώτατο όριο συνολικού κόστους.

This is a site and an application, which help users to
a) locate the events that interest them within a certain
area; b) find the way and the means to get there; c)
find the most suitable hotel; d) combine (a) with other
events; and e) get a good total cost estimate.
At any given time, the search engine will provide brief,
but detailed results about the means, the total cost
and the timetable required for attending an event of
interest to users, in a simple and direct way, without
requiring simultaneous visits to many different sites.
The aim is to achieve maximum parameterization.
Users a) given the location, can find the events that
interest them, modifying accordingly the dates of
their visits; b) given certain dates, find locations that
are close to events of interest; c) vary the search
radius; d) set maximum total cost limits.
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Το Fashionphoria είναι μια πλατφόρμα κοινωνικής
δικτύωσης για τη μόδα. Αποτελώντας ένα σύγχρονο
εργαλείο marketing με δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων, η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδράσουν, να δημιουργήσουν και να προάγουν
το δικό τους στυλ, ενώ για τις επιχειρήσεις λειτουργεί
ως κόμβος πληροφοριών, παρέχοντας έναν καινοτόμο
τρόπο προώθησης των προϊόντων τους.
Το Fashionphoria έρχεται να καλύψει το κενό που
υπάρχει αγορά, προσφέροντας τις παρακάτω λύσεις:
Καταναλωτής:
• Καινοτόμος διαδραστικός τρόπος αγορών
• Κοινωνική αλληλεπίδραση
• Συμμετοχή στη βιομηχανία της μόδας με απευθείας
διάδραση καταναλωτή-επιχείρησης
Επιχείρηση:
• Αύξηση πωλήσεων
• Οργάνωση και εξειδικευμένη προσαρμογή των δράσεων προώθησης-προβολής τους
• Προτιμήσεις των καταναλωτών και της αγοράς
• Ανάπτυξη συνεργιών
Το Fashionphoria αποτελεί το 1ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο Μόδας, δημιουργώντας μια καινοτόμο δίκτυο
προώθησης προϊόντων ένδυσης και προβολής των επιχειρήσεων του κλάδου. Δεν αποτελεί ένα aggregator
website, ούτε ένα (ακόμα) ηλεκτρονικό κατάστημα. Το
προϊόν είναι μοναδικό και οι υπηρεσίες του αποτελούν
πρωτοποριακά εργαλεία για τις Επιχειρήσεις της Μόδας και Ένδυσης.
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.
FashionPhoria is a fashion-related social networking
platform. Being a state-of-the-art marketing tool with
data analysis capabilities, the platform allows users
to interact, create, and promote their own styles,
and at the same time acts as an information hub
for businesses, providing them with a novel way of
promoting their products.
Fashionphoria comes to fill the gap in the market, by
offering the following solutions:
Consumer:
• A novel interactive way of shopping
• Social interaction
• Involvement in the fashion industry through direct
consumer-business interaction
Company:
• Sales growth
• Organisation and customization of promotionmarketing activities
• Consumer and market preferences
• Development of synergies
Fashionphoria is the 1st European Fashion Social
Network, creating an innovative network for the
marketing of apparel and the promotion of the
industry’s businesses. It is neither an aggregator, nor
just an(other) e-shop. The product is unique and its
services constitute groundbreaking tools for Fashion
and Apparel businesses.

Η Επιχειρηματική Ομάδα FERON TECHNOLOGIES
προτείνει την ανάπτυξη του xG Cell-Insight, μιας τηλεπικοινωνιακής πλατφόρμας βασισμένης σε υλικό και
λογισμικό γενικού σκοπού, που καταγράφει, αναλύει
και αξιολογεί πολλαπλούς δείκτες ποιότητας υπηρεσίας ενός συστήματος 4G/4G+, με απώτερο στόχο την
αναγνώριση πρακτικών βελτίωσης της λειτουργίας των
ραδιοδικτύων.
Κατά τα τελευταία έτη πραγματοποιούνται τεχνολογικά
άλματα στον τομέα κινητών τηλεπικοινωνιών, με την εισαγωγή νέων συστημάτων και προτύπων (4G, 4G+, 5G,
802.11x), τα οποία δημιουργούν αυξανόμενη ανάγκη
για πλατφόρμες μέτρησης, αξιολόγησης και δοκιμής
υπηρεσιών, τεχνολογιών & αλγορίθμων. Όμως μέχρι
σήμερα υφίσταται διαθεσιμότητα περιορισμένων λύσεων υψηλού κόστους.
Τα κύρια πλεονεκτήματα του xG Cell-Insight περιλαμβάνουν:
• Δυνατότητα αξιολόγησης και βελτιστοποίησης πολλαπλών συστημάτων επικοινωνιών με χρήση του ίδιου
υλικού και κατάλληλου κώδικα λογισμικού.
• Ευελιξία - υψηλή προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο των ραδιοεπικοινωνιών και
στις αντίστοιχες ανάγκες χρηστών.
• Χαμηλό κόστος υλοποίησης.
.

FERON TECHNOLOGIES Team proposes the
development of xG Cell-Insight, a telecommunications
platform based on general purpose hardware and
software that records, analyzes and evaluates
multiple Quality of Service (QoS) indicators of a 4G
/ 4G + system, aiming at identifying optimisation
practices for mobile communications networks.
In the past few years, vast technological advances
in the mobile Communications sector have taken
place, mainly comprising the introduction of new
systems and standards (4G, 4G+, 5G, 802.11x),
resulting to growing needs for testing, evaluation and
measurement platforms for services, technologies
& algorithms. However, to-date, a limited amount of
existing solutions with high cost is available.
Main xG Cell-Insight advantages comprise the
following:
• Potential for evaluation and optimisation of multiple
communication systems using the same hardware
and appropriate software code.
•Ability to develop new innovative radio-system
technologies (e.g. coding methods, signals receiving
methods, etc.) with maximum flexibility and
adaptability to user requirements.
•Competitive implementation cost.
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Greek Trade Abroad

Το Geomiso, το πρώτο παγκοσμίως λογισμικό ισογεωμετρικής ανάλυσης και σχεδιασμού, ενσωματώνει πλήρως σε μία ενιαία λύση τις τεχνολογίες CAD
(Computer-Aided Design) και CAE (Computer-Aided
Engineering), με αποτέλεσμα να σχεδιάζει και να μελετά αποδοτικά τη συμπεριφορά έργων μηχανολόγου,
ναυπηγού, αεροναυπηγού μηχανικού με οσοδήποτε
πολύπλοκη γεωμετρία (ενδεικτικά αυτοκίνητο, πλοίο,
αεροσκάφος).
Το Geomiso καλύπτει την επιτακτική ανάγκη της διεθνούς αγοράς τεχνικού λογισμικού για ένα πρόγραμμα
με διττή και απόλυτα συνυφασμένη φύση σχεδιασμού
(Computer Aided Design) και ανάλυσης (Computer
Aided Engineering) και γεφυρώνει το θεμελιώδες χάσμα μεταξύ μηχανικών και σχεδιαστών, το οποίο ταλανίζει εδώ και δεκαετίες την επαγγελματική και ακαδημαϊκή κοινότητα παγκοσμίως.
Σε αντίθεση με τα ανταγωνιστικά λογισμικά μηχανικού,
το Geomiso συνδέει πλήρως σχεδιασμό με ανάλυση,
συγχωνεύει τη δημιουργία γεωμετρίας με τη γένεση
δικτύου πεπερασμένων στοιχείων, εκμηδενίζει το γεωμετρικό σφάλμα, αίρει τους περιορισμούς στην πολυπλοκότητα της γεωμετρίας, αυξάνει κατακόρυφα την
ακρίβεια των αποτελεσμάτων και περιορίζει δραστικά
τον απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο και κόστος.
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Geomiso is the first (“two-in-one”) worldwide
Isogeometric Analysis and Design software that fully
integrates CAD (Computer-Aided Design) and CAE
(Computer-Aided Engineering). Geomiso simulates
efficiently (faster, more accurate) engineering
projects of highly complex geometries with a wide
spectrum of applications (e.g. automotive, aerospace,
defense, construction, consumer products industry,
biomechanics).
Geomiso, based on the breakthrough Isogeometric
Method (the powerful generalization of the classic
Finite Element Analysis), fills the enormous existing
gap in the international market for technical software
with dual design and analysis nature. It disrupts and
unifies the global CAD and CAE markets (USD 8.7 and
2.8 billion respectively).
Geomiso –as compared with existing commercial
engineering software– significantly increases the
accuracy of analysis, eliminates the geometric error,
drastically reduces the required computational
time and saves resources, thereby allowing for
implementing more accurate, qualitative and
environmentally friendly engineering projects.

H ιδέα της Greek Trade Abroad είναι η δημιουργία
ενός δικτύου συνεργατικών σημείων λιανικής πώλησης, προβολής και προώθησης σε κεντρικά εμπορικά σημεία πόλεων του εξωτερικού, όπου επιλεγμένοι
παραγωγοί-έμποροι θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν τα προϊόντα-εμπορεύματά τους με ελάχιστο
συγκριτικά κόστος σε σχέση με το υφιστάμενο κανάλι
διανομής και το κόστος της επένδυσης σε ένα εξ ολοκλήρου δικό τους κατάστημα.
Οι παραγωγοί-έμποροι έχουν παρουσία σε ξένες αγορές, χωρίς ενδιάμεσους, με ελάχιστο κόστος, ανταγωνιστικές τιμές και άμεση απόσβεση της επένδυσής τους.
Παράλληλα ενισχύουν την αναγνωρισιμότητά τους και
καλλιεργούν μια, έστω και μικρή, καταναλωτική τάση,
ώστε σταδιακά να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις
κάμψης της αντίστασης των υφιστάμενων καναλιών διανομής και να προσελκύονται νέοι διανομείς.
Οι εξαγωγείς αποκτούν μια «γωνιά» προβολήςπροώθησης και πώλησης των προϊόντων τους, σε έναν
«συνεργατικό» χώρο, με ελάχιστο κόστος και άμεση
απόσβεση της επένδυσής τους. Αυξάνουν τον τζίρο
τους χωρίς να έχουν φυσική παρουσία σε μια απομακρυσμένη αγορά, χωρίς ρίσκο, ενώ διαχειρίζονται
πλήρως το προϊόν τους και καθορίζουν την τιμολογιακή
τους πολιτική.

The idea behind Greek Trade Abroad is to create
a network of cooperative points of retail sale and
promotion in central commercial locations in cities
abroad, where selected producers-merchants will
be able to place their goods at a relatively low cost
compared to the existing distribution channel and the
cost of investing in an entirely owned outlet.
Producers-merchants enjoy presence in overseas
markets without any intermediaries, along with
minimum costs, competitive prices and an immediate
payoff from their investment. At the same time, they
enhance their recognisability and nurture a, however
small, consumer trend, gradually establishing the
conditions for bending any resistance from existing
distribution channels and attracting new distributors.
Exporters get hold of a “corner” for the advertisementpromotion and sale of their products, in a
“collaborative” space, at a minimum cost and seeing
an immediate payoff from their investment. They
boost their turnover without any physical presence
in a remote market, and without incurring any risk,
retaining full control over their product’s management
and their pricing policy.
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Σκοπός του Green Products είναι η δημιουργία ενός
εναλλακτικού δικτυού εμπορίας αγροτικών προϊόντων με στόχο τις αγορές του εξωτερικού. Στο δίκτυο
αυτό οι αγοραστές και πωλητές θα έρχονται σε επαφή
μέσω ενός Ο.Π.Σ. Υποστήριξης Διαδικασιών Διαμεσολάβησης, που θα διαχειρίζεται αιτήματα προσφοράςζήτησης ευπαθών αγροτικών προϊόντων, καθώς και τη
διεκπεραίωση μιας τέτοιας εμπορικής συναλλαγής στο
σύνολό της.
Θα διεκπεραιώνονται με αποτελεσματικό τρόπο διαδικασίες όπως η δημιουργία προσφοράς και αιτημάτων
ζήτησης, η διαπραγμάτευση μεταξύ πωλητή & αγοραστή, η δημιουργία συμβολαίου και η παρακολούθηση
υλοποίησής του. Επίσης θα παρέχονται υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως υπηρεσίες διασφάλισης και
ελέγχου ποιότητας, logistics, ιχνηλάτησης προϊόντων
κ.ά., προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες
συνθήκες εμπιστοσύνης.
Στόχος του Green Products είναι η ανάπτυξη ενός
καινοτόμου σε παγκόσμιο επίπεδο μηχανισμού διεκπεραίωσης αγορών σημαντικών ποσοτήτων αγροτικών
προϊόντων προς μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Ως
ανταγωνιστές θεωρούνται οι μεγάλοι χονδρέμποροι
-εξαγωγείς, οι οποίοι έχουν πληθώρα αδύνατων σημείων όπως: αδιαφάνεια στον καθορισμό των τιμών,
έλλειμμα εμπιστοσύνης των αγροτών, απουσία τάσεων
εκσυγχρονισμού στο χώρο.
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Green Products aims at creating an alternative
network of agricultural products trade targeted at
foreign markets. In this network, buyers and sellers
will come in contact through a Mediation Support
Information System, for managing tenders and
requests concerning perishable agricultural products
and the processing of such a transaction as a whole.
Several processes will be handled effectively,
such as the creation of tenders and requests, the
negotiations between seller and buyer, the creation
and monitoring of contracts. Value-added services
will be also provided, such as quality assurance and
control services, logistics, products’ tracking etc., in
order to create the necessary trust.
Our goal is to develop a world innovative network
to be a permanent mechanism of sales of large
quantities of fresh produce to foreign markets. Our
competitors are the major wholesalers, who have
numerous weaknesses such as lack of transparency
in pricing, lack of trust of farmers, not being keen on
novel approaches.

Στην Ηeliix έχει αναπτυχθεί μια πρωτοποριακή τεχνολογία για την αξιοποίηση της θερμότητας που παράγεται
από τους ηλιακούς θερμοσίφωνες και τη μετατροπή της
σε ηλεκτρικό ρεύμα. Εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής
αποτελεί η συσκευή Phaethon, η οποία μειώνει έως
και 30% την ετήσια κατανάλωση ρεύματος ενός μέσου
νοικοκυριού. Η συσκευή συνδέεται με οποιονδήποτε
τύπο ηλιακού θερμοσίφωνα, δημιουργώντας έτσι ηλιακή συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας.
Η Heliix έχει στόχο να προσφέρει καινοτομικές οικιακές συσκευές παραγωγής ενέργειας, οι οποίες γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ οικονομικής βιωσιμότητας και
προστασίας του περιβάλλοντος. Η συσκευή Phaethon
TM προσφέρει έως και 30% μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ρεύματος ενός μέσου νοικοκυριού, λειτουργώντας παράλληλα με τον ηλιακό θερμοσίφωνα, μετατρέποντάς τον σε ένα σύστημα ηλιακής συμπαραγωγής
κι έτσι διπλασιάζοντας την αποτελεσματικότητά του και
το προσδόκιμο ζωής του.
Η άνοδος των τιμών λιανικής πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας, σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη
ζήτηση, έχουν δημιουργήσει μια σημαντική και αυξανόμενη ευκαιρία στην αγορά για καθαρότερη και φθηνότερη ενέργεια. Η συσκευή Phaethon TM προσφέρει στα
διαμερίσματα, που δεν διαθέτουν αρκετή επιφάνεια για
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ, μοναδική ευκαιρία
για μείωση των απαιτήσεών τους σε ηλεκτρική ενέργεια
και σε ορυκτά καύσιμα, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση των δαπανών χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον
ηλιακό τους θερμοσίφωνα.

In Heliix, we have developed a groundbreaking
technology of harnessing waste heat from solar water
heaters for highly efficient electricity production. This
technology was used to create Phaethon TM, a device
that offers up to 30% reduction of a household’s
annual electricity, by retrofitting on any type of solar
water heater and thus creating a solar co-generation
system that produces hot water and electricity at the
same time.
Heliix is a company aiming to offer innovative
domestic energy producing devices that bridge the
gap between financial viability and environmental
preservation. PhaethonTM offers up to 30% reduction
of a household’s annual electricity consumption, by
operating in tandem with any type of solar water
heater, turning it into a solar co-generation system
with double the efficiency and expected lifespan.
Rising retail electricity prices, coupled with everincreasing demand, have created a significant and
growing market opportunity for cleaner, cheaper
energy. PhaethonTM offers apartment buildings
that do not possess enough surface area for solar
photovoltaic installations a unique opportunity to
«go solar» and reduce their demand on the grid and
on fossil fuel, thus attaining significant savings by
utilizing solely their SWH.
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Kαυστήρας
Βιομάζας
Πατερίτσας

Ο καυστήρας στερεών καυσίμων Πατερίτσας ανήκει
στην κατηγορία καυστήρων τύπου φλάντζας με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εγκατάστασή του σε λέβητα
κάθε τύπου, ενώ λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής του
δεν απαιτείται καθόλου συντήρηση. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καυστήρα στερεών καυσίμων Πατερίτσας είναι ο μικρός όγκος (ενδεικτικές διαστάσεις 30
cm x 30 cm x 15 cm) και το μικρό βάρος (περίπου 5
kg), ενώ για τη λειτουργία του απαιτείται η κατανάλωση
μικρής ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας, της τάξεως των
50W. Επιπρόσθετα, δύναται να λειτουργήσει με όλα
τα στερεά καύσιμα τα οποία έχουν διάμετρο μικρότερη
από 20 mm, ανεξάρτητα του ποσοστού υγρασίας και τέφρας, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά το πρόβλημα
συσσώρευσης τέφρας στον καυστήρα.
Ο συγκεκριμένος τύπος καυστήρα έχει τη δυνατότητα
να κάψει καύσιμη ύλη με πολύ υψηλή υγρασία (της
τάξεως του 40%) και με πολύ υψηλό ποσοστό τέφρας
(της τάξεως του 30%), χωρίς να παρατηρούνται δυσλειτουργίες λόγω της συσσωρευμένης τέφρας, ενώ δεν
χρειάζεται ποτέ καθάρισμα. Επισημαίνεται ότι δύναται
να κάψει όλα τα στερεά υλικά που έχουν διάμετρο μικρότερη από 20 mm.
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Ο διπλός στόχος του προϊόντος είναι το «ζωντάνεμα»
των παιχνιδιών και η δημιουργία νέων μορφών παιχνιδιού σε (υπάρχουσες ή και μελλοντικές) παιδικές
χαρές (playgrounds), καθώς και η κατά το δυνατόν
διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών
μέσα από την παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων
σχετικών με την ασφάλεια.
The Pateritsas solid fuel burner belongs to the
flanged burner category, and as a result can be
easily retrofitted in all types of boiler, while its special
construction does not require any maintenance at all.
The main features of the Pateritsas solid fuel burner
is its small volume (indicative dimensions: 30 cm
x 30 cm x 15 cm) and weight (almost 5 kg), while
its operation requires low voltage power of 50 W.
Moreover, it can use all solid fuels with diameters
below 20 mm, irrespective of moisture and ash rates,
effectively dealing with the problem of ash buildup in
the burner.
This type of burner can use combustible materials
with very high moisture levels (of almost 40%) and
very high ash rates (of almost 30%), without any
malfunction occuring because of ash buildup, while
it never requires cleaning. It should be noted that it
can burn all solid materials with a diameter below 20
mm.

Η ενίσχυση της διαδραστικότητας (Interactivity) των
παιχνιδιών της παιδικής χαράς μέσα από παραγόμενους ήχους & φως θα δημιουργήσει μια αίσθηση
ζωντάνιας (Liveliness) στις παιδικές χαρές, δίνοντας
κίνητρο παιχνιδιού εκτός του σπιτιού. Παράλληλα η
συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες και την επόπτευση του χώρου θα ενισχύσει την αίσθηση ασφάλειας
(Safety).
Η όλη εφαρμογή θα είναι κιτ (add-on ή/και build-in)
για διάφορες κατηγορίες παιδικών χαρών και των παιχνιδιών τους. Θα είναι ενεργειακά αυτόνομη και θα
υποστηρίζεται από εφαρμογή (app) που θα αποτελεί το
κέντρο ελέγχου και παραμετροποίησης των ψηφιακών
συστημάτων των κιτ.

The dual target of this product is to “revive” traditional
games and create new forms of play in (existing
or future) playgrounds, as well as to safeguard the
physical integrity of children, by monitoring various
safety-related parameters.
Enhancing the interactivity of playground games
through the generation of sounds & light will create
a sense of liveliness in playgrounds, motivating
children to play outside the house. At the same
time, the collection of data through sensors and
the surveillance of the space will create a feeling of
safety.
The entire application will come as a kit (add-on
and/or build-in) for various types of playground and
playground equipment. It will have its own energy
source and supported by an app that will constitute
the control and setup center for the kits’ digital
systems.
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Η Match & Teach Me δημιούργησε μια διαδικτυακή
πλατφόρμα εξωσχολικής διδακτικής υποστήριξης,
όπου οι μαθητές μπορούν να συνταιριάζονται και να
αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο με τους καταλληλότερους για εκείνους καθηγητές. Έτσι ανατρέπεται το
μοντέλο του συμβατικού φροντιστηρίου από μια υπηρεσία η οποία εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας και προσφέρεται με ένα πιο προσωποποιημένο τρόπο και σε πολύ οικονομικότερη τιμή.
Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας των πανελλαδικών
εξετάσεων έχει καταστήσει την εξωσχολική διδακτική
υποστήριξη επιτακτική. Ενώ αρκετοί έχουν εμπειρία
από κάποιον καθηγητή που στάθηκε η αιτία να συμπαθήσουν κάποιο μάθημα, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή τη σχέση, με αποτέλεσμα να
μη δίνεται σημασία στο ταίριασμα μαθητή-καθηγητή.
Μέσω της πλατφόρμας, παρέχεται στους μαθητές μια
καθετοποιημένη υπηρεσία, απ’ όπου με τη χρήση απόλυτα τεκμηριωμένων επιστημονικά ψυχομετρικών τεστ
διερευνάται ο μαθησιακός τους τύπος και, αφού γίνει
ο συσχετισμός με το διδακτικό τύπο των διαθέσιμων
καθηγητών, μέσω αλγορίθμων γίνεται η ανάθεση, όχι
μόνο του καλύτερου, αλλά και του καταλληλότερου καθηγητή για κάθε μαθητή.
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Match & Teach Me has created a web-based
extracurricular tutorial support platform, where
students can be matched, and interact in real
time, with the most suitable teachers. This way,
the conventional cram school model is overturned
a service that exploits technology’s comparative
advantages and is available in a more personalized
way and at a much cheaper price.
The competitive nature of university-entry
examinations has turned extracurricular tutorial
support into a necessity. Although many of us have
had some experience with a teacher who made them
love a specific subject, no special attention has been
yet paid to this relationship and, as a result, matching
students with teachers is largely ignored.
This platform provides students with a vertically
integrated service, which uses scientifically
documented psychometric tests to explore their
learning type and, after matching it with the teaching
type of the available tutors, proceed to the algorithmbased assignment of the best and, above all, most
suitable, teacher to each student.

Η ομάδα MediaSHA δημιουργεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα διάθεσης πολυμεσικού υλικού για συσκευές
και περιβάλλοντα που υποστηρίζουν επαυξημένη
πραγματικότητα. Υποστηρίζει πλήθος συσκευών και τεχνολογιών και προσφέρει στους καταναλωτές-χρήστες
ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας και διάδρασης, ώστε
να διαχειρίζονται μόνοι τους το προβαλλόμενο υλικό.
Η πλατφόρμα προσφέρεται μέσω νέφους εξαλείφοντας
κόστη συντήρησης.
Η παρεχόμενη υπηρεσία λειτουργεί ως νέο μέσο προώθησης πληροφορίας, συνδυάζοντας νέες τεχνολογίες
εικονικής πραγματικότητας, κοινωνικών δικτύων και
προσωποποιημένου marketing. Η ανάγκη για την ενημέρωση πραγματικού χρόνου για ένα προβαλλόμενο
προϊόν και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης κάθε στιγμή
της ημέρας γεννιέται από μια νέα γενιά καταναλωτών
που χρησιμοποιούν αποδοτικά την τεχνολογία.
Η προτεινόμενη λύση προσεγγίζει υπό διαφορετικό
πρίσμα την παροχή πληροφορίας, μεταφέροντάς τη στο
οπτικό πεδίο του καταναλωτή. Του επιτρέπει να παραμετροποιήσει την εμπειρία του και να αλληλεπιδράσει
μέσω οικείων διεπαφών χρήστη που συνήθως χρησιμοποιεί σε λογισμικό ψυχαγωγίας.

MediaSHA team develops a multimedia broadcasting
electronic platform for augmented-reality-compatible
devices and environments. The platform is technology
and device independent and offers to consumersusers a user-friendly creative environment to manage
the offered material. The platform is a cloud-based
service that eliminates maintenance costs.
The offered service is essentially a new medium for
promoting information for a product exploiting new
technologies for augmented reality, social media
and personalized marketing. A new target group of
technology users, generates the need for real-time,
interactive and continuous information updates about
a product.
The approach is quite alternative regarding the
providing information, since it proposes a new
perspective that considers the actual viewpoint of the
consumer. Experience is parameterizable and user
interfaces are familiar to the young consumer, since
they are based on entertainment software.
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Η Mina’s sauces έχει στόχο τη δημιουργία καινοτόμων
προϊόντων με αυξημένη προστιθέμενη αξία, τα οποία
θα μπορούν να τα παράγουν μικρές επιχειρήσεις. Παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα όπως ξίδι, λάδι, χυμοί
φρούτων, σουμάδα, μέλι, πετιμέζι, μπορούν να μεταποιηθούν σε διαφοροποιημένα προϊόντα που μπορούν
να φέρουν μεγαλύτερο κέρδος και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς στο εσωτερικό και εξωτερικό.
Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης
τροφίμων υστερούν στην έρευνα και ανάπτυξη νέων
προϊόντων. Ανταγωνίζονται με εταιρείες που διαθέτουν
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, τα δε περιθώρια κέρδους
τους είναι πολύ μικρά. Η Mina’s sauces δίνει την ευκαιρία στις εταιρείες αυτές να διαφοροποιηθούν. Δημιουργεί και προτείνει νέα προϊόντα, καθώς και ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής, ώστε να μπορεί να
αρχίσει η παραγωγή άμεσα.
Είναι σημαντικό η καινοτομία να προστατεύεται έτσι
ώστε να δημιουργείται ελεγχόμενο από ανταγωνισμό
περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό η κατοχύρωση πατέντας
στον Ο.Β.Ι. είναι στρατηγικής σημασίας ώστε οι εταιρείες που θα συνεργαστούν με τη Mina’s sauces να έχουν
το πλεονέκτημα της μονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής
αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
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Mina’s sauces aim at creating high-added-value
innovative products, which can be produced by small
enterprises. Traditional agricultural products, such
as vinegar, oil, fruit juices, orgeat, honey, molasses,
can be processed into differentiated goods, capable
of generating higher profits and increasing market
shares in Greece and abroad.
Small and very small food processing enterprises
lag behind in the research and development of new
products. They have to compete against companies
that control much larger market shares, while their
profit margins are very small. Mina’s sauces provides
these enterprises with differentiation opportunities.
It creates and proposes new products, as well as
an integrated production procedure, which allows
production to start immediately.
Since everything may sound nice and easy in
theory, but vulnerabilities and difficulties only come
up in practice, Mina’s sauces has already started
producing and distributing products. Sampling is
already underway in Belgium, the Netherlands, and
Greece. It is important to know which the differences
are between the gastronomy of the North and the
South.

Τέλος στους άδειους τοίχους! Μέσα από το Modernizor,
τη νέα online gallery που επιτρέπει σε όλους όσοι αγαπούν την τέχνη να αποκτήσουν έργα τέχνης εμπνευσμένα από το παρελθόν, με σύγχρονη εικαστική ματιά
και εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Αρκεί ένα click στο
www.modernizor.com και κανένας τοίχος δεν θα ξανανιώσει μόνος!
Η παγκόσμια online αγορά τέχνης αναπτύσσεται ραγδαία (19% ετησίως) και αναμένεται να ξεπεράσει τα
6,3 δις δολάρια το 2019. Οι αριθμοί αποδεικνύουν
πως η τέχνη είναι μια σύγχρονη αναγκαιότητα, που δημιουργεί πολιτισμό και μεταμορφώνει την καθημερινότητά μας. Το Modernizor απαντά σε αυτή την αναγκαιότητα με φρέσκια αισθητική και ανταγωνιστικές τιμές.
Μια πλούσια συλλογή περισσότερων από 60.000 ψηφιακών αρχείων έργων τέχνης, άγνωστων στο ευρύ κοινό.
Μια έμπειρη ομάδα ταλαντούχων graphic designers.
Ψηφιακές εκτυπώσεις σε μεγάλη γκάμα υλικών κι επιφανειών. Ένα απλό στη χρήση online shop. Αυτά είναι
τα τέσσερα συστατικά της «διαφορετικής» συνταγής του
Modernizor, που κάνει την τέχνη προσιτή σε όλους!

No more blank walls! Thanks to Modernizor, the new
online gallery, which allows all art lovers to acquire
works of art inspired by the past, albeit with a modern
artistic concept and at extremely reasonable prices.
Just click www.modernizor.com and no wall shall
ever feel alone again!
The global online art market is rapidly growing
(19% per year) and is expected to exceed 6.3 billion
dollars by 2019. The numbers prove that art is a
contemporary necessity that creates culture and
transforms our everyday lives. Modernizor responds
to this necessity with a fresh artistic approach and
competitive prices.
A rich collection of >60,000 digital artworks, unknown
to the wide public. An experienced team of talented
graphic designers. Digital printouts on a wide range
of materials and surfaces. An easy-to-use online
shop. These are the four ingredients of Modernizor’s
“different” recipe, which makes art accessible to all!
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Η eLearning Industries Ltd είναι μια εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας που αναπτύσσει μια εξατομικευμένη
εκπαιδευτική πλατφόρμα, τη ΜyeTutor.org, η οποία
λειτουργεί συνδρομητικά και προσφέρει εκπαιδευτικές
υπηρεσίες σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Αναπτύσσεται μια λύση η οποία μπορεί να καταστήσει
κάθε μαθητή ικανό να πετύχει τόσο στο σχολικό του
πρόγραμμα, όσο και στις εξετάσεις. Οι τεχνολογικές
καινοτομίες που εισάγονται στην e-learning εκπαίδευση και η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων e-learning
διδακτικών μεθόδων εξασφαλίζουν γρηγορότερη αλλά
–κυρίως– αποτελεσματικότερη μάθηση για όλους τους
μαθητές, ανεξάρτητα από το γνωστικό και κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο.
Η MyeTutor.org εξατομικεύει την εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους οι οποίοι «μαθαίνουν» πώς
μαθαίνουν οι μαθητές και προσαρμόζουν την ύλη και
τη διδακτική μεθοδολογία έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά μαθησιακά και γνωστικά προφίλ
των μαθητών και στους διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης και προόδου σε πραγματικό χρόνο (real time
adjustment). Με παρόμοιο τρόπο, οι αλγόριθμοι «ταιριάζουν» το μαθητή με τον κατάλληλο για αυτόν καθηγητή, αφού έχει προηγηθεί η αξιοποίηση των ειδικών
ψυχομετρικών και διαγνωστικών εργαλείων, τα οποία
δημιουργήθηκαν ειδικά και μόνο για την πλατφόρμα
από την παιδαγωγική ομάδα της MyeTutor.org.
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ELearning Industries is an Educational Technology
company developing MyeTutor.org, an educational
platform, which is subscription-based and provides
secondary education students with personalized
educational services. We are developing an
innovative solution that enables each and every
student to succeed at school and in their exams. The
technological innovations we introduce to e-learning
education, and the employment of the most effective
e-learning teaching methodology both lead to not only
faster, but also more effective learning, regardless of
their cognitive or socioeconomic status.
MyTutor.org personalizes education by employing
algorithms which “learn” how students learn and
adapt both content and teaching methods to address
the diverse learning and cognitive student profiles,
their different learning and progress pace in real time.
Similarly, our algorithms apply a “best fit” studenttutor process that further enhances learning. This
process is the result of applying psychometric and
diagnostic tools, which have been specifically and
exclusively designed by our pedagogical team of
scientists for MyeTutor.org.

Τα προϊόντα που θα προσφέρει η εταιρεία NanoViis είναι
προϊόντα νανοτεχνολογίας με εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή. Στόχος είναι τα συγκεκριμένα προϊόντα
νανοτεχνολογίας να αποτελέσουν τη νέα επανάσταση
με πρωτοποριακά υλικά στο χώρο της ιατρικής, των βιομηχανικών διεργασιών, των υλικών υψηλής αντοχής
και ανθεκτικότητας, στην ενέργεια και το περιβάλλον.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα καλύπτουν καθημερινές
ανάγκες των καταναλωτών αφού είναι προϊόντα αδιαβροχοποίησης, καθαρισμού κ.ά. Το πλεονέκτημά τους
είναι ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και πολύ εύκολα στη χρήση τους.
Η καινοτομία είναι ότι χρησιμοποιείται η νανοτεχνολογία προκειμένου να παρασκευασθούν τα προϊόντα
της NanoViis. Όλα τα προϊόντα έχουν βάση το νερό
και είναι εντελώς ακίνδυνα προς το περιβάλλον και
τον άνθρωπο. Τα περισσότερα αντίστοιχα προϊόντα της
αγοράς περιέχουν επικίνδυνους διαλύτες και δεν είναι
φιλικά προς το περιβάλλον. Επιπλέον το κόστος των
προϊόντων είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με αντίστοιχα
προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά.

NanoViis is a company that will be offering
nanotechnology products with everyday-life
applications. These nanotechnology products are
meant to bring about a new revolution by introducing
groundbreaking materials to the fields of medicine,
industrial processes, heavy duty materials, energy
and environmental protection.
These specific products cover everyday consumer
needs, since they are waterproofing, cleaning,
etc. products. Their main advantage lies in being
environment and human friendly, and very easy to
use.
The innovation lies in using nanotechnology to
manufacture NanoViis products. All products
are water-based and totally harmless to both the
environment and human beings. Most similar
products available in the market contain hazardous
solvents and are not environment friendly. Moreover,
the cost of our products is very low compared with
similar products available in the market.
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Η Phermen δημιουργεί βιολογικά καλλυντικά με βάση
τα δευτερογενή, μη αξιοποιημένα, προϊόντα της ζυθοποιίας και της οινοποιίας. Χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα καλλυντικά συστατικά και αξιοποιείται το βιολογικό κρασί και η μπύρα, για την παραγωγή υψηλής
ποιότητας βιολογικών καλλυντικών που αναδεικνύουν
την ευεργετική δράση των αναξιοποίητων συστατικών
ζυθοποιίας και της οινοποιίας.
Όλοι ψάχνουμε για καλλυντικά βασισμένα σε λιγότερο
συνθετικά, πιο φυσικά και βιολογικά συστατικά. Στα
καλλυντικά της Phermen οι ευεργετικές τους δράσεις
συνδυάζονται με την ενσωμάτωση ευεργετικών μη
αξιοποιημένων προϊόντων κρασιού και μπύρας, δημιουργώντας ένα ισχυρότατο περιβαλλοντικό προφίλ και
συνδέοντας το καλλυντικό με την πλούσια παραγωγή
ζύθου και οίνου της χώρας.
Σε πολλά καλλυντικά χρησιμοποιούνται πλέον συχνότερα συστατικά κρασιού και μπύρας. Παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να είναι παραμελημένη η υψηλή δραστικότητα
των συστατικών που βρίσκονται στα μη αξιοποιημένα
προϊόντα ζυθοποιίας και οινοποιίας. Συνεπώς η ενσωμάτωσή τους σε βιολογικά καλλυντικά είναι καινοτόμα
και τεχνικά, αλλά και σε επίπεδο προώθησης.
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Phermen creates organic cosmetics, based on nonutilized winery and brewery by-products. The use
of certified cosmetic ingredients, along with the
utilization of organic wine and beer, produce highquality organic cosmetics that bring to the fore the
beneficial effect of unused brewery and winery byproducts.
We are all looking for cosmetics based on less
synthetic, more natural and organic ingredients.
The beneficial effects of the cosmetics offered by
Phermen are combined with the incorporation of
beneficial, non-utilized beer and wine products,
creating a powerful environmental profile and linking
cosmetics production with Greece’s rich beer and
wine-producing culture.
More and more cosmetics are now using wine and
beer-based ingredients. Nonetheless, the high
activity of the ingredients contained in non-utilized
brewery and winery by-products continues to be
ignored. Therefore, their incorporation into organic
cosmetics does not only constitute a technical, but
also a marketing innovation.

Η «Philanthropoli» αποτελεί την πρώτη φιλανθρωπική
«πόλη» του διαδικτύου, η οποία συγκεντρώνει τις ΜΚΟ
της χώρας μας σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα. Μέσα
από το site οι οργανώσεις μπορούν να επικοινωνήσουν
τις ανάγκες τους στους χρήστες, οι οποίοι μπορούν να
βοηθήσουν κάνοντας μια δωρεά, διοργανώνοντας μια
καμπάνια crowdfunding ή ακόμα επιλέγοντας την εθελοντική δράση σε μια οργάνωση.
Σκοπός της Philanthropoli είναι η επανεκκίνηση της
φιλανθρωπίας στη χώρα μας, η οποία πλήττεται σημαντικά λόγω της εκτεταμένης οικονομικής κρίσης.
Το site αποτελεί ένα συγκεντρωτικό μέσο όλων των
φιλανθρωπικών οργανισμών της χώρας μας και των
αναγκών τους, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως ένας
σύνδεσμός με το κοινό των δωρητών, ώστε να επικοινωνούνται και να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες
των οργανώσεων.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι μία από τις πρώτες
προσπάθειες που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα για
τον εκσυγχρονισμό της φιλανθρωπίας, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση της νέας τεχνολογίας και
εξυπηρετεί στη συνολική απλοποίηση της διαδικασίας
της δωρεάς που μέχρι και σήμερα πραγματοποιείτο
μεμονωμένα με αναχρονιστικές παραδοσιακές μεθόδους.

“Philanthropoli” is the Internet’s first charity “city”,
rallying Greek NGOs around a single Internet platform.
By means of this site, organisations can communicate
their needs to the users, who can help by making
donations, organizing crowdfunding campaigns, or
even choosing to volunteer for an organization.
The purpose of Philanthropoli is to restart philanthropy
in Greece, a country severely hit by the prolonged
economic crisis. The site is an aggregator of all
Greek charities and their needs, thus serving as an
intermediary with the donor society, with the purpose
of communicating and covering the NGOs real
requirements.
This platform is one of the very first efforts to
modernize philanthropy in Greece, a goal that is
achieved through the use of advanced technology
and helps simplify donation procedures, which were,
up to now, carried out on an individual basis and with
outdated conventional methods.
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Το puBBuh είναι μια πλατφόρμα διαδραστικών ηλεκτρονικών εκδόσεων. Προσφέρει μια σειρά από εργαλεία
με τα οποία το μέλος του puBBuh μπορεί να δημιουργήσει, να εμπορευτεί και να εκμεταλλευτεί με διάφορους
τρόπους την ηλεκτρονική του έκδοση. Ο αναγνώστης
από την άλλη μεριά απολαμβάνει μια νέα και σύγχρονη
εμπειρία ανάγνωσης, και μάλιστα χωρίς απαραίτητα να
χρειάζεται εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής.
Το puBBuh απευθύνεται σε αυτούς που έχουν περιεχόμενο κατάλληλο για έκδοση προκειμένου να αυτοεκδώσουν, να εμπλουτίσουν και να διανείμουν ηλεκτρονικά
το περιεχόμενό τους. Επιπλέον το pubBuh είναι μια
θαυμάσια υπηρεσία για να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διάθεσης και διαφήμισης του εκδοτικού αποτελέσματος.
Ενδεικτικά απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, ποιητές, φοιτητές κ.λπ.
Η καινοτομία έγκειται στην πλήρη εκμετάλλευση των
υπηρεσιών του Διαδικτύου. Το μέλος που κάνει την έκδοση (εκδότης) μπορεί να την εμπλουτίσει με διαδραστικά στοιχεία, ή να τη διασυνδέσει με άλλες εκδόσεις
του ίδιου ή και άλλων εκδοτών. Μπορεί να τη διακινήσει μέσω εντελώς δικών του εφαρμογών.
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puBBuh is an interactive e-publications platform. It
offers a series of tools that can be used by puBBuh
members for the creation, trading and general
exploitation of their digital publications. On the other
hand, readers enjoy a new and modern reading
experience, without, as a matter of fact, necessarily
having to install any application.
puBBuh is designed for those who have content
suitable for publication, and helps them self-publish,
enrich and distribute their content online. Moreover,
pubBuh is perfect as a means for distributing and
advertising the outcome of the publication. For
example, it is designed for teachers, scientists,
artists, poets, students etc.
The innovation lies in the full exploitation of Internet
services. The member that carries out the publication
(publisher) can enrich it with interactive elements, and
interconnect it with other publications of his or hers,
or with those of other publishers. The member can
also distribute it through his or her own applications.

H επιχειρηματική ιδέα περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός
καινοτόμου ασύρματου δικτύου υποδομής. Το νέο
αυτό δίκτυο θα προκύψει από την ενοποίηση των τεχνολογιών των συστημάτων παγκόσμιας δορυφορικής
πλοήγησης (GNSS: GPS, GALILEO, GLONASS, BEIDU)
με τις τεχνολογίες κινητών τηλεπικοινωνιών (υπάρχοντα 3G, 4G και το μελλοντικό 5G) και θα επιτρέπει την
αδιάλειπτη εύρεση της θέσης –με εξαιρετική ακρίβεια–
προσώπων ή αντικειμένων σε όλα τα περιβάλλοντα
(εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους), καθώς και τη
δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας τόσο για
επιστημονικούς-δημόσιους/θεσμικούς, όσο και για
εμπορικούς σκοπούς που να βασίζονται σε αυτήν την
υποδομή.
Χρησιμοποιώντας ένα έξυπνο επίγειο δίκτυο δεκτών
GNSS, και μια καινοτόμο μέθοδο εντοπισμού (αλγόριθμος που ήδη έχει υλοποιηθεί), παρέχεται μια υποδομή
που επιτρέπει την εύρεση –με εξαιρετική ακρίβεια–
ενός προσώπου/αντικειμένου παντού και πάντα.
Μερικά από τα πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού
είναι:
• Υψηλή ακρίβεια σε όλα τα περιβάλλοντα (εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους).
• Χαμηλό κόστος ανάπτυξης και κόστος συντήρησης
της υποδομής του δικτύου.
• Δεν χρειάζεται επιπλέον αγορά συσκευής (hw) για
το χρήστη.
• Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, και μειωμένη
απαίτηση υπολογιστικού φορτίου της φορητής συσκευής του χρήστη

Our business idea consists of the development of
an innovative wireless infrastructure network. This
new network will result from the integration of Global
Navigation Satellite Systems technologies (GNSS:
GPS, GALILEO, GLONASS, BEIDU) with mobile
telecommunication technologies (existing 3G, 4G
and future 5G) and will provide Seamless Positioning
services in regard to users and mobile devices with
great precision, both outside and inside buildings.
The network will also provide the ability to create new
“added value” products & services and enable new
GNSS market segments, which are inaccessible by
the current technology
Using an intelligent terrestrially-based network
of GNSS receivers, and an innovative positioning
method, we can provide a sustainable infrastructure
that enables highly accurate positioning everywhere
and anytime.
Some of our advantages with respect to the
competition are:
• High accuracy in all environments (outdoor and
indoor).
• Low deployment and maintenance cost of the
network infrastructure.
• No need of extra hardware for the user.
• Reduced power consumption, and location
computation requirements.
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Sensoraide

Το Selfpree είναι ένα καινοτόμο προϊόν που έρχεται
να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουν οι επαγγελματίες
όλων των κλάδων. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή φορητή ηλεκτρονική συσκευή, η οποία λειτουργεί σαν μίνι
εκτυπωτής και συνδέεται ασύρματα μέσω bluetooth με
το tablet, το smartphone ή τον υπολογιστή.
Οι πρακτικές εφαρμογές, που μπορούν να διευκολύνουν την εργασία οποιουδήποτε επαγγελματία, είναι
απεριόριστες. Για παράδειγμα ένας λογιστής μπορεί
να αντικαταστήσει όλες τις σφραγίδες των πελατών του
μόνο με το Selfpree ή μια επιχείρηση διανομής προϊόντων έχει τη δυνατότητα να τυπώνει απευθείας πάνω
στις αποστολές, χωρίς τη χρήση δύσχρηστων ετικετών.
To Selfpree είναι εντελώς καινοτόμο προϊόν. Βασίζεται
στην τεχνολογία των inkjet εκτυπωτών, αλλά η ειδοποιός διαφορά του είναι ότι δεν χρειάζεται τροφοδοσία
χαρτιού. Τοποθετώντας το selfpree μπορούμε να τυπώσουμε απευθείας πάνω στην επιφάνεια που επιθυμούμε. Η φορητότητα και η ευχρηστία του το κάνει απαραίτητο εργαλείο για τον επαγγελματία.

34

Selfpree is an innovative product that will change
the way any professional works. Selfpree is actually
a portable electronic device that operates as a mini
printer, which is wirelessly connected through
bluetooth to a tablet, smartphone or computer.
It can be used in almost every aspect of the
professional sector. For example an accountant
can replace all the client’s stamps with it, or even
a distribution company could easily print barcodes/
address labels directly on the shipments without the
use of dysfunctional labels.
Selfrpee’s technology is based on the technology of
the inkjet printing devices, but comes with a main
difference. There is no need of paper feed. The user
places the Selfpree on the surface he prefers and just
prints! Portability and functionality make Selfpree a
must-have tool for every professional.

Η πλατφόρμα Sensoraide αποτελεί μια ολοκληρωμένη και εύχρηστη πρόταση για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων του αγροτικού τομέα. Για πρώτη φορά
εισάγει και εφαρμόζει τις Τεχνολογίες Επικοινωνίας
και Πληροφορικής (ICT) στους τομείς της γεωργίας,
κτηνοτροφίας και ιχθυοκαλλιέργειας, με απώτερο στόχο την αύξηση της παραγωγής, τη βελτιστοποίηση των
παραγόμενων προϊόντων και την εξοικονόμηση πόρων
μέσω μίας ολοκληρωμένης λύσης απομακρυσμένης
παρακολούθησης και μίας πλατφόρμας λήψης αποφάσεων. Με τη βοήθεια ασύρματων δικτύων αισθητήρων,
τα ζωτικής σημασίας για την παραγωγή μεγέθη -όπως
θερμοκρασία, υγρασία, βλαβερά αέρια, συστατικά,
συνθήκες εδάφους και ποιότητα νερού- παρακολουθούνται απομακρυσμένα σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι
μετρούμενες τιμές αποθηκεύονται για επεξεργασία και
περαιτέρω ανάλυση.
Το Sensoraide στοχεύει στον παγκόσμιο αγροτικό και
κτηνοτροφικό τομέα, επενδύοντας σε μια εξαιρετικά
χαμηλού κόστους αξιόπιστη και πλήρως λειτουργική
λύση.

The Sensoraide platform is an integrated and easyto-use proposal for dealing with the challenges of
agriculture. For the first time ever, it introduces
and implements Information and Communication
Technologies (ICT) in the fields of farming, livestock
farming and fish farming, with the ultimate purpose
of boosting and optimizing production, as well as
ensuring resource efficiency, through an integrated
remote monitoring solution and a decision making
platform. With the help of wireless sensor networks,
production critical values -such as temperature,
humidity, noxious gases, ingredients, soil conditions
and water quality- are remotely monitored in real time,
while the recorded values are stored for processing
and further analysis.
Sensoraide aims at the global farming and livestock
farming sector, as an investment in a very low cost,
reliable and fully operational solution.
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Το Sports in Athens είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα
η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για
όσους αγαπούν τις αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Πέραν των κατοίκων της Αθήνας-Αττικής, θα
απευθύνεται και στους επισκέπτες της, προσφέροντάς
τους τη δυνατότητα να απολαύσουν την αγαπημένη τους
δραστηριότητα στον τόπο και το χρόνο που επιθυμούν.

Η «soSAILize.net» είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα
που παρέχει τη δυνατότητα σε:
• Άτομα ή ομάδες που ενδιαφέρονται για ιστιοπλοϊκές
δραστηριότητες να γίνουν μέλη ενός κοινωνικού δικτύου με χαρακτηριστικά wall, events, groups, forum,
ενοικίαση σκαφών για αναψυχή, για αγώνες, για μαθήματα κ.λπ.
• Ιδιοκτήτες σκαφών, ναυτικούς ομίλους ή σχολές ιστιοπλοΐας να διαθέσουν τα σκάφη τους.
• Επαγγελματικά πληρώματα σκαφών να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους.
Η αγορά yachting έχει ανάγκη από ένα εξειδικευμένο
κοινωνικό δίκτυο αφιερωμένο μόνο στα θέματα των φίλων της ιστιοπλοΐας, ώστε αυτοί να επικοινωνούν μεταξύ τους και να μοιράζονται οτιδήποτε σχετικό.
Με την πλατφόρμα «soSAILize.net» οι φίλοι της ιστιοπλοΐας παγκοσμίως έχουν ένα σημείο αναφοράς όπου
μπορούν να επικοινωνούν και να μοιράζονται (hang
out, discuss issues, post pics, share stories and tips,
make friends, create or join events and groups, even
share booking a yacht for recreational or racing or
educational reasons).
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“soSAILize.net” is a web platform that enables:
• Individuals or groups interested in sailing activities
to become members of a social network featuring
walls, events, groups, forums, leisure yacht leasing,
races, lessons etc.
• Yacht owners, yachting clubs or sailing schools to
use their vessels.
• Professional yacht crews to offer their services.
The yachting market is in need of a dedicated
social network, which will enable sailing fans to
communicate and share any relevant information.
Thanks to the “soSAILize.net” platform, sailing fans
worldwide will have a reference point, where they
will be able to communicate and share (hang out,
discuss issues, post pics, share stories and tips,
make friends, create or join events and groups, even
share booking a yacht for recreational or racing or
educational reason

Οι τάσεις διεθνώς δείχνουν ότι ιδιαίτερα ο αστικός
πληθυσμός έχει ανάγκη από σωματική άσκηση και
έναν περισσότερο ενεργητικό τρόπο ζωής. Επιπλέον,
πολλοί άνθρωποι, στις διακοπές τους, δεν θέλουν να
αποκοπούν από την αγαπημένη τους δραστηριότητα ή
επιθυμούν να βιώσουν καινούργιες εμπειρίες που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία.
Βασική καινοτομία της πλατφόρμας θα είναι ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητά της, με στόχο να αποτελέσει
μια υπεύθυνη κοινότητα χρηστών και να ικανοποιεί
πλήρως τις ανάγκες τους. Τόσο εκείνων που ενδιαφέρονται να βρουν και να κάνουν κράτηση για τη δραστηριότητα που τους αρέσει, αλλά και όσων προσφέρουν
τις δραστηριότητες αυτές.
.

Sports in Athens is an internet platform, which aims
at becoming a point of reference for those who love
sport and recreational activities. In addition to the
residents of Athens-Attica, it is also designed for
tourists, offering them the opportunity to enjoy their
favorite activity while on vacation.
Global and societal trends show that especially urban
population is in need of physical activity and a more
active lifestyle. Moreover, many people during their
holidays do not want to be cut off from their favorite
activities or wish to experience new ones, related to
health and wellness
The platform’s main innovation will be its design
and functionality so that it becomes a responsible
community of users and fully satisfies their needs –
both of those who wish to find and book the activity
they want, and those offering these activities.
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Stemkids

Το «StartupGnosis» είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή εφαρμογή η οποία –με τη χρήση αλγορίθμων
τεχνητής νοημοσύνης– θα αναλύει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία χιλιάδων Startups, με σκοπό την πρόβλεψη
της πιθανότητας επιτυχίας εκείνων που πρόκειται να
δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, καθώς και αυτών
που ήδη δραστηριοποιούνται.
Το «StartupGnosis» θα καλύψει την ανάγκη αξιολόγησης των Startups πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Το προϊόν θα καταστήσει
εφικτή την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
(π.χ. διαχείριση ρίσκου επένδυσης, ανάδειξη νέων
τεχνολογικών τάσεων) στον κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) και στην ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Το «StartupGnosis» διαφοροποιείται σημαντικά έναντι
του ανταγωνισμού, διότι θα συλλέγει αυτόματα δομημένες –και μη– πληροφορίες, π.χ. διαδικτυακά άρθρα,
αντιδράσεις χρηστών, σχόλια και στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε Startup. Επίσης, θα εξάγεται αυτόματα
ο βαθμός καινοτομίας (Novelty/Innovation Score) της
κάθε Startup, ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως ακόμα
μια παράμετρος αξιολόγησης.
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Η υπηρεσία που προτείνεται αφορά την εφαρμογή της
διαδεδομένης στο εξωτερικό εκπαιδευτικής προσέγγισης STEM. Η προσέγγιση αφορά παιδιά ετών 6-14 και
την ένταξή τους στις επιστήμες μέσω του παιχνιδιού και
της συμμετοχής.
StartupGnosis is an innovative web application, which
–with the help of artificial intelligence algorithms–
will be analysing qualitative and quantitative data
of thousands of existing Startups, with the aim of
predicting the likelihood of success of new –or
existing– Startups.
“StartupGnosis” aims at fulfiling the need of Startup
assessment, in a concise manner, prior or after a
Startup has commenced its operation. It will enable
the development of value-added services (e.g. Risk
Management, Identification of new Technological
Trends) in the FinTech sector, and the development
of innovative entrepreneurship.

Η ανάγκη είναι η καλύτερη εκπαίδευση. Η παιδεία μας
οφείλει να εναρμονιστεί με το μεγάλο διεθνή ανταγωνισμό και να βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα.
Αυτή τη στιγμή η προσέγγιση STEM προσφέρεται μόνο
σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία. Η καινοτομία είναι να γίνει
προσιτή σε μεγαλύτερο πληθυσμό. Η προσέγγιση STEM
μπορεί και από μόνη της να θεωρηθεί καινοτόμα.

The service we are offering is an application of the wellknown abroad STEM teaching method. Our approach
concerns children aged 6-14 and their introduction in
sciences through play and participation.
The need to be covered is the provision of better
education. Greek education must be aligned with
international competition and improved on all levels.
Currently, STEM education is offered only in
expensive private schools. The innovation lies in
making it accessible to a wider population. The STEM
approach may be considered to be an innovation in
its own right.

“StartupGnosis” is substantially different from the
competition, because it will automatically collect
structured and non-structured data (e.g articles,
comments, user reactions) and Startup-specific data.
Apart from this functionality, a Novelty/Innovation
Score for each Startup will be calculated and used as
a parameter for Startup assessment.

39

Stompdaddy

Τo StompDaddy είναι μια ψηφιακή πεταλιέρα ελέγχου
αναλογικών επεξεργαστών ήχου κιθάρας, η οποία φιλοδοξεί να μπει δυναμικά στη διεθνή αγορά σαν καινοτομικό προϊόν που απευθύνεται σε επαγγελματίες
μουσικούς και σε απαιτητικούς ερασιτέχνες, οι οποίοι
δείχνουν προτίμηση σε συγκεκριμένη κατηγορία μουσικού εξοπλισμού μεγάλης ποιοτικής αξίας.
Οποιοσδήποτε μουσικός χρησιμοποιεί αναλογικές συσκευές για να διαμορφώνει τον προσωπικό του ήχο θα
βρει χρήσιμη τη λύση του StompDaddy, γιατί θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο, πατώντας ένα μόνο κουμπί,
να εκτελεί προγραμματισμένες λειτουργίες που αντιστοιχούν σε δύο, έως και δεκατέσσερα διαφορετικά
πατήματα σε ποδοδιακόπτες ταυτόχρονα! Αυτό ειδικά
σε live εμφανίσεις μεταφράζεται σε μεγάλη ευελιξία
και χρηστικότητα, γιατί δίνει στο μουσικό τη δυνατότητα
να εκμεταλλευτεί στα μέγιστα το ήδη υπάρχον σετ που
έχει. Παρόλο που το StompDaddy είναι σχεδιασμένο
για παίχτες ηλεκτρικής κιθάρας, μπορεί να υποστηρίξει
μουσικούς και άλλων οργάνων οι οποίοι χρησιμοποιούν αναλογικά εφέ για να δίνουν ιδιαίτερο τόνο στον
ήχο τους, ενώ παράλληλα ζητάνε τη μέγιστη χρηστικότητα. Το StompDaddy μπορεί να διαχειριστεί συσκευές
που χρησιμοποιούν τα περισσότεροι μουσικοί, όπως:
κιθάρα, μπάσο, άλλα έγχορδα, τραγούδι, πλήκτρα,
πνευστά, κρουστά.
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StompDaddy is a digital pedal board for controlling
analogue guitar processors, which aspires at
making a dynamic entry in the international market
as an innovative product, designed for professional
musicians and sophisticated amateurs, who prefer a
certain type of high-quality musical equipment.
All musicians using analogue devices to create
their own personal sound will find the StompDaddy
solution very helpful, since they can, in real time and
by pressing just one button, perform pre-programmed
operations that correspond to pressing from two to
fourteen different footswitches at the same time!
This translates into great flexibility and usability,
especially during live performances, since it enables
musicians to make the most of their existing set.
Although StompDaddy has been designed for electric
guitar players, it can also support musicians who
play other instruments and use analogue effects
to give their sound a special touch, looking, at the
same time, for maximum usability. StompDaddy can
manage instruments used by most musicians, such
as: guitars, bass guitars, other stringed instruments,
vocals, keyboards, wind Instruments, percussion
instruments.

H StreamOwl παρέχει προϊόντα για τη διαχείριση και
παρακολούθηση της ποιότητας υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου σε υπηρεσίες IPTV,
Over-the-Top και mobile video streaming μέσω της
ανάλυσης της κίνησης του δικτύου IP, παρέχοντας με
αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα εντοπισμού σφαλμάτων,
επιλογής των βέλτιστων ρυθμίσεων και ανάλυσης της
συμπεριφοράς των χρηστών.
Τα προϊόντα της StreamOwl δίνουν τη δυνατότητα να
αποτιμηθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
χρησιμοποιώντας δείκτες ποιότητας που αντιστοιχούν
στην υποκειμενική εμπειρία των χρηστών (Quality of
Experience), να εντοπιστούν προβλήματα εικόνας και
ήχου, και να υποδειχθούν τα σημεία του δικτύου που
προκαλούν το πρόβλημα.
Οι μετρήσεις έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με
τον ανταγωνισμό, επειδή βασίζονται σε δείκτες ποιότητας που αντιστοιχούν στην υποκειμενική εμπειρία
των χρηστών και όχι απλώς σε στατιστικά του δικτύου.
Επίσης, οι μετρήσεις μπορούν να εφαρμοστούν και σε
κρυπτογραφημένο περιεχόμενο. Τέλος, η δυνατότητα
εντοπισμού σφαλμάτων μέσω των μετρήσεων από διαφορετικά σημεία αποτελεί μια σημαντική καινοτομία σε
σχέση με τον ανταγωνισμό.

StreamOwl offers products for the management and
monitoring of the quality of TV content transmission
in IPTV, Over-the-Top, and mobile video streaming
services, by analyzing IP network traffic, thus
making it possible to identify errors, select the best
configurations and analyze user behaviour.
StreamOwl products make it possible to evaluate
the quality of services by using subjective Quality
of Experience indicators, identify video and audio
problems and indicate the points of the network that
cause the problem.
Measurements are more precise than those of the
competition, because they are based on subjective
quality of experience indicators, and not only on
network statistics. Moreover, measurements can also
be implemented on encrypted content. Finally, the
possibility to identify errors through measurements
from different points is a major innovation that
differentiates us from the competition.
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Synedries.gr
The Art of Proestilo

Το synedries.gr είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα,
η οποία έχει στόχο να φέρει σε επαφή έμπειρους και
διαπιστευμένους ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές με συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη υποστήριξης σε όλη
την Ελλάδα. Σε ένα εύχρηστο περιβάλλον ο χρήστης θα
μπορεί να επιλέξει όποιον ψυχοθεραπευτή επιθυμεί,
σύμφωνα με τα προσόντα και το γενικό του υπόβαθρο,
αλλά και συμβουλευόμενος τα σχόλια και τις αξιολογήσεις άλλων χρηστών. Επίσης, ο χρήστης θα έχει τη
δυνατότητα να προγραμματίζει ατομικές ή/και ομαδικές διαδικτυακές συνεδρίες και να ολοκληρώνει βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες θεραπείες από το σπίτι του ή
από οικείο περιβάλλον, με στόχο την καλυτέρευση της
ζωής του και της ζωής της οικογένειάς του.
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πλατφόρμα που σκοπό
έχει να καταργήσει τους όποιους φραγμούς ανάμεσα
σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ασθενείς, λόγω
απόστασης ή κοινωνικών αναστολών, που περιορίζουν
την πρόσβαση ψυχικά ασθενών στη διάγνωση και θεραπεία.
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Synedries.gr is an internet platform that aims at
bringing experienced and accredited psychologiststherapists together with our fellow citizens from all
over Greece that are in need of support. In an easyto-use environment, users will be able to select their
own therapist, on the basis of his or her qualifications
and general background, as well as by accessing the
feedback of other users. Moreover, users will be able
to schedule personal and/or group sessions with the
therapist, and complete short or long-term treatments
from home, or from a familiar environment, with the
aim of improving their quality of life, as well as the
quality of life of their families.

H πλήρης εμπορική εκμετάλλευση του εύρους προϊόντων με την επωνυμία Mos-eye-k. H λέξη MOS-EYE-K
κανονικά γράφεται ως mosaic, κοινώς μωσαϊκό. Το
μωσαϊκό κατά ορολογία είναι η πολύπλευρη σύνθεση,
η οποία στο τέλος της παρουσιάζει ένα ομοιογενές αποτέλεσμα. Τα MOS-EYE-K είναι 20 πρωτότυποι πίνακες,
διαστάσεων 40cm x 60cm έκαστος. Η πρωτοτυπία τους
έγκειται στην ικανότητά τους να δημιουργήσουν 20
στην εικοστή, διαφορετικά μοτίβα σύνθεσης. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα να μπορεί ο πελάτης να φτιάξει το εντελώς δικό του μοτίβο σύνθεσης, το οποίο, παρόλο που
δεν θα είναι το πρωτότυπο έργο (ένεκα scanning των
πρωτοτύπων), θα είναι εντούτοις μοναδικό κάθε φόρα.

The full commercial exploitation of the product range
of the Mos-eye-k brand. The word MOS-EYE-K is
normally written as “mosaic”. The term “mosaic”
denotes a composite creation, which, in the end,
results in a homogeneous whole. MOS-EYE-K consists
of 20 original tables, with dimensions of 40cm x 60cm.
Their originality lies in their ability to create 20 to the
20th power different patterns. As a result, customers
can create their own compositions, which, although
not being the original works themselves (due to the
scanning of the originals), they will be originals in
their own sense.

This is a groundbreaking platform, which aims at
eliminating any barriers that exist between mental
health professionals and patients as a result of
distance or social inhibitions that limit the access of
the mentally ill to diagnosis and therapy.
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Σκοπός της επιχείρησης είναι η δημιουργία ενός
καινοτόμου προϊόντος, όπου ο χρήστης θα μπορεί
να συνδυάζει την παροχή τουριστικών πληροφοριώνυπηρεσιών, την ξενάγηση και ένα μέσο κοινωνικής
δικτύωσης τουρισμού, μέσω οποιασδήποτε συσκευής
(ιστοσελίδας, tablet ή smartphone). Ο χρήστης θα έχει
τη δυνατότητα να αντλεί πληροφορίες που παρουσιάζουν έντονο τουριστικό ενδιαφέρον και να επιλέξει διαφορετικά είδη τουρισμού, θα μπορεί να δημιουργήσει
το δικό του τουριστικό πακέτο και να ξεναγηθεί στην
περιοχή όπου βρίσκεται, αλλά και επιτόπου στα σημεία
ενδιαφέροντος. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας μια σειρά από σύγχρονες τεχνολογίες,
που συνδυάζουν το διαδίκτυο με την τεχνολογία των
QR Codes, για γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα, αλλά
και τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την παροχή
πληροφοριών με βάση την τοποθεσία του χρήστη -LBS
(Location Based Services)- μέσω εφαρμογών σε συσκευές smartphone και tablet. Τέλος, ο χρήστης θα
μπορεί να μοιράζεται τις εμπειρίες του, να ανεβάζει
πληροφορίες, φωτογραφίες και video, να σχολιάζει,
να αξιολογεί και να προσθέτει σημεία τουριστικού
ενδιαφέροντος, να υποβάλλει ερωτήσεις και να δίνει
απαντήσεις συμμετέχοντας στο πρώτο μέσο κοινωνικής
δικτύωσης που αφορά τον τουρισμό.

The purpose of this company is to create an
innovative product, which will help users combine
tourism information-services, guided tours and a
means of tourism social networking, via any kind of
device (website, tablet or smartphone). Users will
be able to draw information of high tourist interest
and select different kinds of tourism; they will also
be able to create their own tourist package, as well
as to be guided in both the general area that they
visit and the specific points of interest. All these
will be realized through the use of a series of stateof-the-art technologies, combining Internet with QR
Code technology for fast access to data, as well as
technologies developed for the provision of Location
Based Services (LBS) through smartphone and tablet
applications. Finally, users will be able to share
their experiences, upload information, photographs,
videos, and feedback, add points of tourist interest,
and make questions and give answers, participating in
the first tourism-related mode of social networking.

Το Τrustporter είναι ένα σύστημα για το συνταίριασμα
αιτημάτων μεταφοράς αντικειμένων ή ανθρώπων, με
άτομα εμπιστοσύνης τα οποία θα εκτελούσαν έτσι κι
αλλιώς ένα συμβατό δρομολόγιο. Οι άνθρωποι που
μετακινούνται στην καθημερινή τους ζωή μπορούν να
μεταφέρουν άλλους ανθρώπους και αντικείμενα κατά
μήκος της διαδρομής τους, αξιόπιστα, γρήγορα, και
πολύ οικονομικά. Ενθαρρύνοντας την αξιοποίηση των
σχέσεων εμπιστοσύνης, την κοινωνική συμμετοχή και
τους κοινωνικούς δεσμούς, το Τrustporter μετατρέπει
την κρυμμένη αξία αυτών των διαδρομών –είτε πρόκειται για μικρές διαδρομές ή για διαδρομές μεγάλων
αποστάσεων– σε αξία προς όφελος όλων.
Οι παραδοσιακές μεταφορικές υπηρεσίες έχουν μια
σειρά από περιορισμούς που δεν τους επιτρέπουν να
καλύπτουν ικανοποιητικά τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς αντικειμένων ή προσώπων:
• Υψηλό κόστος μεταφοράς
• Περιορισμένος βαθμός εμπιστοσύνης προς τον μεταφορέα, που απορρέει μόνο από την ασφάλεια που
παρέχει η μεταφορική εταιρεία στον αποστολέα
• Περιορισμένο ωράριο λειτουργίας, ώρες παράδοσης
και παραλαβής που ορίζονται από το μεταφορέα, και
δεσμευτικοί κανόνες ως προς το τι μπορεί να αποσταλεί
και ποια θα πρέπει να είναι η συσκευασία
Το Trustporter επιλύει όλα τα παραπάνω προβλήματα,
προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον, αφού βελτιστοποιεί τη χρήση των υπαρχόντων πόρων, μειώνοντας
τις εκπομπές καυσαερίων.
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Τrustporter is a system designed to match requests
for the transportation of objects or people, with
trusted persons that would anyway follow a
compatible itinerary. People who are commuting
in their everyday life can transport other people
or objects along their route, reliably, swiftly and
very efficiently. Encouraging the utilization of trust
relationships, social involvement and social bonds,
Τrustporter turns the hidden value of these -short, or
long haul- routes into value that benefits all.
Conventional transportation services are facing
a series of constraints that do not allow them
to satisfactorily cover everyday needs for the
transportation of objects or persons:
• High cost of transportation
• Limited degree of trust towards the transporter,
which only emanates from the security offered by the
transport company to the sender
• Limited working hours, delivery hours that are set
by the transporter, and binding rules in regard to the
nature of items as well as packaging
Trustporter resolves all the above problems, also
protecting the environment, since it optimizes the use
of existing resources, thus reducing gas emissions.
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H υπηρεσία αφορά μια virtual πλατφόρμα στην οποία
ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα, παίζοντας, να
πραγματοποιεί τις αγορές του 24 ώρες το 24ώρο,
online, σε 3D περιβάλλον. Το V-store συνδυάζει το
shopping με το gaming, επιβραβεύοντας τον καταναλωτή με αληθινά rewards όσο ανεβαίνει επίπεδα, ανάλογα των αγορών του.
Το V-store παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν την πλατφόρμα οποιαδήποτε στιγμή της
ημέρας, για να πραγματοποιούν τις αγορές τους σε ένα
3D περιβάλλον. Καθιστά τα ψώνια διαθέσιμα 24 ώρες
το 24ωρο και τους βγάζει από τον κλασσικό τρόπο αγορών (e-shop & shopping), δημιουργώντας μια νέα σκοπιά στις αγορές εν γένει.
Η καινοτομία της υπηρεσίας τού V-store έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα παγκοσμίως υπηρεσία e-shopping που να συνδυάζει gaming. Με αυτόν
τον τρόπο ο καταναλωτής παρακινείται να πραγματοποιεί περισσότερες αγορές για να μπορεί να ξεκλειδώνει
περισσότερα επίπεδα, άρα και να έχει περισσότερες
δυνατότητες και ως gamer, αλλά και ως shopper.
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A virtual platform that enables consumers to perform
their purchases while playing games, 24 hours a
day, online, in a 3D environment. V-store combines
shopping with gaming, presenting consumers with
real rewards as they move up levels, depending on
their purchases.
V-store enables its users to use the platform anytime
during the day, in order to make their purchases
in a 3D environment. It makes shopping available
24 hours a day, and presents users with an
alternative to the classic mode of making purchases
(e-shop&shopping).
The innovation of V-store lies in the fact that, so far,
there has been no other e-shopping service worldwide
that combines shopping with gaming. This way, the
consumer is prompted to make more purchases,
in order to unlock more levels and thus enjoy more
opportunities both as a gamer and a shopper.

Το Yallou είναι μια διαδραστική τουριστική πλατφόρμα,
που αποστολή της είναι να αποτελέσει ενιαίο σημείο
αναφοράς για επισκέπτες και ντόπιους, προβάλλοντας
τους προορισμούς και τον πολιτισμό της γνωστής και
άγνωστης Ελλάδας. Το Yallou οραματίζεται να είναι η
πιο αξιόπιστη, δυναμική κοινότητα για Ελληνικούς προορισμούς, με σκοπό την ενίσχυση και βελτιστοποίηση
της εμπειρίας του χρήστη.
Το Yallou δημιουργήθηκε για να δώσει λύσεις στους
επισκέπτες που αναζητούν, και ταξιδεύουν σε, προορισμούς ολόκληρης της Ελλάδας, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένο, επιμελημένο και ποιοτικό υλικό, και συνεισφέροντας προς την ανάπτυξη βιώσιμων προορισμών.
Η καινοτομία έγκειται στη δημιουργία μιας δυναμικής
κοινότητας χρηστών που αναζητούν και μοιράζονται μοναδικές πληροφορίες από προορισμούς και βρίσκουν
λύσεις για τις ανάγκες τους σε μία πλατφόρμα που θα
προσφέρει ολοκληρωμένο και επιμελημένο υλικό. Το
Yallou θα συνεισφέρει στις τοπικές κοινότητες, μέσω
των επαγγελματιών, σε συγκεκριμένες ανάγκες που
έχει υποδείξει κάθε δήμος.

Yallou is an interactive tourist platform, whose
mission is to become a single reference point for
both visitors and locals, promoting the destinations
and culture of both the known and unknown Greece.
Yallou envisages becoming the most reliable and
dynamic community for Greek destinations, with the
aim of enhancing and optimizing user experience.
Yallou was created in order to provide solutions to
visitors that look for, and travel to, destinations all
over Greece, presenting comprehensive and properly
edited quality material and contributing to the
development of viable destinations.
Its innovations lies in the creation of a dynamic
community of users that seek and share unique
information about destinations and find solutions
for their needs, in a platform that will be offering
comprehensive and properly edited material. Yallou
will contribute, through professionals, to the local
communities, covering certain needs indicated by
each municipality.
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Η ιδέα συνίσταται στη τρισδιάστατη μοντελοποίηση απόλυτης ακριβείας και φωτορεαλιστικής απεικόνισης, με
την ταυτόχρονη λήψη φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης
από διαφορετικές οπτικές γωνίες του ιδίου αντικείμενου, με σκοπό τη δημιουργία μιας πληρωτέας online
3D Image Bank, όπου θα μπορεί ο καθένας να κάνει download την 3D φωτογραφία που εξυπηρετεί το
concept της εργασίας του.
Δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέγει χωρίς περιορισμούς τη γωνία λήψης που εξυπηρετεί το
concept της εκάστοτε εργασίας που έχει αναλάβει, του
προσφέρει μια δημιουργική ελευθερία χωρίς προηγούμενο. Πρόκειται για μια φωτογραφία που το αντικείμενο
ενδιαφέροντος έχει τη δυνατότητα να κινείται, να περιστρέφεται κατά τη βούληση του χρήστη, να έρχεται κοντά ή μακριά όπως και όταν εκείνος το επιθυμεί, χωρίς
κανένα περιορισμό, εξυπηρετώντας πλήρως τις όποιες
ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.
Η δημιουργία μιας online βιβλιοθήκης που θα αποτελείται από τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά αντικείμενα θα
δώσει στους επαγγελματίες της αγοράς της διαφήμισης, του design, των mobile apps με 3D content, του
game industry, του κινηματογράφου κ.ά. την ελευθερία να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο στη δημιουργική
ροη εργασίας τους.
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The idea consists in the creation of tridimensional
models of total precision and photorealistic display,
through the simultaneous taking of high-resolution
photographs of the same objects from different
angles, with the aim of creating a chargeable online
3D Image Bank, from where everyone will be able to
download the 3D photo that serves the concept of
their project.
Enabling users to select, without any limitation, the
angle that suits the concept of their current project, it
provides them with unprecedented creative freedom.
This is a photograph whose object can move, rotate
at the user’s will, move closer or further according
to the user’s wishes, without any limitation, and fully
covering the needs of each customer.
The creation of an online library consisting of
tridimensional photorealistic objects, will provide the
professionals of the advertising, design, mobile apps
with 3D content, gaming, cinema etc. industries the
freedom to gain full control over the creative flow of
their work.

