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Το σεμινάριο ¨Πώς να ξεκινήσετε την επιχείρηση 

σας σε 7 Μέρες¨ είναι ένα (Interactive) σεμινάριο 

που θα βελτιώσει και θα αναπτύξει τις γνώσεις 

και τις ικανότητες των ατόμων που ενδιαφέρονται 

στην ανάπτυξη ιδέας σε μια νεοφυή επιχείρηση 

ανεξαρτήτως κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του σεμιναρίου 

οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

/ Να γνωρίζουν τις έννοιες του Value Proposition 

& Main Target Groups και τις ανάγκες τους

/ Ξεκάθαρη διατύπωση της ιδέας μέσα από την 

καταγραφή των αναγκών συγκεκριμένης 

ομάδας στόχου 

/ Να μπορούν να κατανοήσουν τα βασικά 

συστατικά επιτυχίας για νεοφυείς επιχειρήσεις

/ Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία 

που τους προσφέρει η τεχνολογία και το 

διαδίκτυο

/ Να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις βασικές 

πτυχές του Digital Marketing

/ Να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις βασικές 

αρχές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Στόχοι κατάρτισης

Ημερομηνίες 

/ Τετάρτη 15/5 - Δημοσιογραφική Διάσκεψη για 

ανακοίνωση προγράμματος στο Πολυδύναμο 

Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στις 11:00 π.μ.

/ Παρασκευή 31/5 – Λήξη προθεσμίας αιτήσεων

/ Δευτέρα 3/6 – Επιβεβαίωση συμμετοχής

/ Τετάρτη 19/6 & Πέμπτη 20/6 – Διοργάνωση 

σεμινάριου

/ Τρίτη 25/6 – Διοργάνωση παρουσιάσεων

 για διαγωνισμό

Λεπτοµέρειες Συµµετοχής

/ 2 ημέρες σεμινάριο και ανταλλαγή απόψεων σε 

ομάδες εργασίας

/ 1 ημέρα παρουσιάσεις

Λεπτοµέρειες προγράµµατος

/ 1ος νικητής:

 - 1 πλήρη υποτροφία για το πρόγραμμα 

Diploma in Marketing Studies αξίας 4,650 

ευρώ, προσφορά του CIM

 - 1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

προσφορά της Cablenet

 - €500, προσφορά της Τράπεζας Κύπρου

/ 2ος νικητής:

 - 50% υποτροφία για οποιοδήποτε πρόγραμμα, 

προσφορά του CIM

 - 6 μήνες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

προσφορά της Cablenet

 - €300, προσφορά της Τράπεζας Κύπρου

/ 3ος νικητής:

 - 25% υποτροφία για οποιοδήποτε πρόγραμμα, 

προσφορά του CIM

 - 3 μήνες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

προσφορά της Cablenet

 - €200, προσφορά της Τράπεζας Κύπρου  

Βραβεία ∆ιαγωνισµού

/ Τετάρτη 19/6 & Πέμπτη 20/6 – 9π.μ. - 3μ.μ.

 Διοργάνωση σεμινάριου

/ Τρίτη 25/6 - 10π.μ. - 1μ.μ.

 Διοργάνωση παρουσιάσεων για διαγωνισμό

Περίοδος & Ώρες Εφαρµογής

/ Σεμινάριο:

 Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

 Νικηφόρου Φωκά 40, 1016 (πλησίον Πύλης Αμμοχώστου)

/ Παρουσιάσεις:

 Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Κύπρου

 Αγία Παρασκευή

Χώρος Εφαρµογής



Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο 
Λευκωσίας είναι ο επίσημος 
εκφραστής της κοινωνικής πολιτικής 
του Δήμου Λευκωσίας. Ο Δήμος 
Λευκωσίας επενδύει πολλά στις 

πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης στηρίζοντας, 
μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, 
όσους έχουν πραγματική ανάγκη. 

Στόχος του «Κέντρου» είναι ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών που θα 
απλώνουν ένα δίχτυ προστασίας για τους 
κατοίκους της πόλης. Στο πλαίσιο αυτής της 
προσπάθειας το Πολυδύναμο προσφέρει ποιοτικές 
υπηρεσίες φροντίδας, απασχόλησης, 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, δια βίου μάθησης, 
επαγγελματικής και κοινωνικής επανένταξης σε 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού αλλά και 
ευρύτερα σε όλους τους Δημότες Λευκωσίας. 

Επιπλέον, στοχεύει στη δικτύωση και συνεργασία, 
με κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
με την κοινωνία των πολιτών με ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και ιδιώτες, για την παροχή ολιστικών 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

To Cyprus Institute of Marketing (CIM) 
ιδρύθηκε το 1978 και είναι έτσι το 
πρώτο Κυπριακό Business School. 
Ξεκίνησε την λειτουργία του τον 
Σεπτέμβριο του 1978 με κύριο σκοπό 

να δώσει μία άλλη διάσταση στα ακαδημαϊκά 
δρώμενα της Κύπρου και να συμπληρώσει ένα 
κοινό που υπήρχε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
του τόπου. Τα τελευταία 41 χρόνια έχουν 
αποφοιτήσει πέραν των 10,000 φοιτητών από 
Κύπρο και εξωτερικό και η μεγαλύτερη μας επιτυχία 
έγκειται στην τεράστια επιτυχία των αποφοίτων 
μας οι οποίοι διοικούν τις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις σε Κύπρο και εξωτερικό. Το Cyprus 
Institute of Marketing είναι το κατεξοχήν Κυπριακό 
Ίδρυμα όσο αφορά την εκπαίδευση στελεχών αφού 
προσφέρει αποκλειστικά βραδινά μαθήματα και η 
όλη φιλοσοφία του εδράζεται στην ανάπτυξη των 
στελεχών των επιχειρήσεων.

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, 
στηρίζει την εκπαίδευση και την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων στελεχών και 
επιχειρήσεων σε επίκαιρα ζητήματα. 

Συμμετέχει ως εταίρος σε διάφορες ενέργειες που 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την 
καινοτομία, με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας 
και της κυπριακής αγοράς.
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Η KPMG δραστηριοποιείται στην 
Κύπρο από το 1948 και σήμερα 
απασχολεί περισσότερα από 925 

στελέχη σε 6 γραφεία (Λευκωσία, Λεμεσό, 
Λάρνακα, Παραλίμνι, Πάφο και Πόλις Χρυσοχούς). 
Αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου της 
KPMG, ενός από τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς 
και συμβουλευτικούς οίκους ανά το παγκόσμιο, 
που απασχολεί 207.000 επαγγελματίες σε 153 
χώρες και περιοχές. Οι υπηρεσίες της KPMG 
κατατάσσονται σε τρεις βασικούς πυλώνες, που ο 
καθένας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων 
υπηρεσιών: Ελεγκτικές, Φορολογικές και 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Σε κάθε πυλώνα η 
KPMG διαθέτει ειδικά τμήματα που αποτελούνται 
από άρτια στελεχωμένες ομάδες επαγγελματιών 
με έμπειρους επικεφαλής συνεταίρους.

H Cablenet είναι ο μοναδικός 
πλήρως ανεξάρτητος πάροχος 

τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, με ιδιόκτητο δίκτυο, 
υποδομή νέας γενιάς, εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό και ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης.

Η Cablenet, έχοντας το πιο γρήγορο δίκτυο στην 
Κύπρο, προσφέρει ολοκληρωμένες ευρυζωνικές 
υπηρεσίες διαδικτύου, τηλεόρασης, σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, προσφέρει σε 
επιχειρηματικούς πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε 
επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της. 

Η Parimatch είναι 
αδειοδοτημένη στοιχηματική 
εταιρεία με άδεια από την Αρχή 
Στοιχημάτων Κύπρου από τον 

Οκτώβριο του 2017. Ανήκει στην Parimatch 
Holding, μία διεθνή εταιρεία αθλητικών 
στοιχημάτων με 25 χρόνια εμπειρία και επιτυχή 
παρουσία στην περιοχή των Commonwealth of 
Independent States (CIS) και τώρα με παρουσία 
στην Ευρώπη, επενδύοντας στην Κύπρο. H 
Parimatch έχει ως σταθερό γνώμονα ανάπτυξης 
και επιτυχίας τη διαρκή εκπαίδευση, επιβράβευση 
και ανέλιξη του προσωπικού της και παράλληλα 
στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης 
επενδύει στον πυλώνα της εκπαίδευσης στην 
ευρύτερη τοπική κοινωνία.



Πρόγραµµα κατάρτισης

Μέρος Α - Τετάρτη 19/06/2019

09:00 - 09:15 Έναρξη

 - Χαιρετισμός από Δήμαρχο Λευκωσίας και Εταίρους 

09:15 - 10:00 Επιχειρηματικό μοντέλο

 - Βασικά θέματα

 - Ανάπτυξη ή προσαρμογή

  Εκπαιδευτές:  Παγκράτιος Βανέζης, Διοικητικός Σύμβουλος και επικεφαλής της Ομάδας  
     Επιχειρματικότητας και Νεοφυών Επιχειρήσεων της KPMG Κύπρου

     Πέτρος Σορόκκος, Manager, KPMG

10:00 - 11:00 Επιχορηγήσεις και κεφάλαιο

 - Βασικά ζητήματα και πηγές

  Εκπαιδευτές:    Πέτρος Σορόκκος, Manager, KPMG

     Παγκράτιος Βανέζης, Διοικητικός Σύμβουλος και επικεφαλής της Ομάδας  
     Επιχειρματικότητας και Νεοφυών Επιχειρήσεων της KPMG Κύπρου

11:00 - 11:15 Διάλειμμα για καφέ

11:15 – 13:15 Καινοτομία

 - Παραμένοντας μπροστά από τις εξελίξεις

  Εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Senior Manager, KPMG

13:15 – 13:45 Γεύμα 

13:45 – 15:00 Υποκίνηση, Δέσμευση και Διατήρηση του Προσωπικού 

 - Βασικές αρχές ηγεσίας σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον

 - Τα χαρακτηριστικά των Millennials

  Εκπαιδευτής: Μαριάννα Χατζηαντωνίου, Group HR Director, Parimatch



Πρόγραµµα κατάρτισης

Μέρος Β - Πέµπτη 20/06/2019

09:00 – 10:00  Ξεκινώντας τη δική σου επιχείρηση - πως μπορεί το Idea να σε βοηθήσει

 Εκπαιδευτής: Αγγέλα Παναγιώτου, Διευθύντρια IDEA Incubator/Accelerator,

 Τράπεζα Κύπρου

 

10:00 – 11:00  Case Studies - Παρουσίαση από 2 startups που έχουν σήμερα βιώσιμη επιχείρηση

 Σύντομες οδηγίες & ‘template’ για την τελική παρουσίαση στον διαγωνισμό

 Εκπαιδευτής: Αγγέλα Παναγιώτου, Διευθύντρια IDEA Incubator/Accelerator,

 Τράπεζα Κύπρου

11:00 - 11:15 Διάλειμμα για καφέ

11:15 - 13:15 Digital Transformation 

 - Οι βασικοί πυλώνες του Digital Transformation

 - Οι προκλήσεις και η διαχείριση τους

  Εκπαιδευτής: Δρ. Χάρης Μαχλουζαρίδης, Επισκέπτης Καθηγητής, CIM

13:15 - 13:45 Γεύμα 

13:45 - 15:00 A successful digital campaign, from bried to execution

 - Περιπτωσιακή Μελέτη

  Εκπαιδευτής: Νικολέττα Βλάσιου, General Manager, TBWA/Entela for Cablenet



Λεπτοµέρειες παρουσιάσεων

Μέρος Γ - Τρίτη 25/06/2019

Λεπτομέρειες Παρουσιάσεων

Θέμα: Με βάση τα όσα διδαχτήκατε στο Workshop και τις δικές σας 

 γνώσεις/εμπειρίες, αναπτύξετε το πλάνο για την ανάπτυξη της δικής σας ιδέας.

Διάρκεια: 10 λεπτά

Μεθοδολογία: Microsoft Power Point & προφορική ανάπτυξη

Χώρος & Χρόνος

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, 10π.μ.

Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Κύπρου (Αγία Παρασκευή)

Βραβεία

1ος νικητής:

- 1 πλήρη υποτροφία για το πρόγραμμα Diploma in Marketing Studies

 αξίας 4,650 ευρώ, προσφορά του CIM

- 1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, προσφορά της Cablenet

- €500, προσφορά της Τράπεζας Κύπρου

2ος νικητής:

- 50% υποτροφία για οποιοδήποτε πρόγραμμα, προσφορά του CIM

- 6 μήνες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, προσφορά της Cablenet

- €300, προσφορά της Τράπεζας Κύπρου

3ος νικητής:

- 25% υποτροφία για οποιοδήποτε πρόγραμμα, προσφορά του CIM

- 3 μήνες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, προσφορά της Cablenet

- €200, προσφορά της Τράπεζας Κύπρου  



Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλονται στο polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθύνεστε
στα τηλέφωνα 22797850 / 22797870.

Διαθέσιμες Θέσεις: 25 (θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας)

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:
Παρασκευή 31/5/2019

Όνομα

Επώνυμο

Διεύθυνση

Email

Κινητό

Τομέας/ιδέα που ενδιαφέρει

Ημερομηνία Γεννήσεως

∆ήλωση Συµµετοχής
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