13 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εξαγωγές τροφίμων με νέες μεθοδολογίες-Εκδήλωση στο INNOVATHENS
Η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει στο InnovAthens**(Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του
Δήμου Αθήνας) στο πλαίσιο των Ημερών Συνεργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ την Παρασκευή 17
Οκτωβρίου και ώρα 6μμ, εκδήλωση-παρουσίαση, με θέμα:
"Εξαγωγές τροφίμων με νέες μεθοδολογίες"
Βασικός σκοπός της εκδήλωσης είναι η εξοικείωση με νέες μεθοδολογίες που μπορούν να
αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών προσπαθειών.
Περιγραφή
Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο δηλαδή, πως λειτουργεί μια
εξαγωγική επιχείρηση τροφίμων, πως αυτές οι λειτουργίες υλοποιούνται με ανοικτό λογισμικό
και ποια είναι η συνεισφορά του ανοικτού λογισμικού στα οικονομικά της επιχείρησης (έσοδα,
έξοδα, συνολικό κόστος κτήσης λογισμικού κλπ).
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα μάθουν νέες πρακτικές και
μεθοδολογίες που ήδη χρησιμοποιούνται από εταιρείες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξή
προϊόντων και υπηρεσιών. Θα εξοικειωθούν με νέες αντιλήψεις για το ρόλο, τη λειτουργία
και την αξία επιχειρηματικών μοντέλων σε αντίθεση με παρωχημένες πρακτικές Business
Plan που δημιουργούν περιορισμένη αξία και έχουν περιορισμένη χρησιμότητα.
Η εκδήλωση - παρουσίαση αφορά ένα πρακτικό παράδειγμα οργάνωσης μιας
εξαγωγικής εταιρείας τροφίμων, συγκεκριμένα:
- Τη Διαχείριση προσφορών σε παραγωγούς/προμηθευτές
- Την Οργάνωση συμμετοχής σε έκθεση
- Τις Επαφές με πελάτες
- Την Πώληση και την εξαγωγή
Παρουσίαση: Στέφανος Κουζώφ, Σαλήχ Εμίν, ErgoQ

Η εκδήλωση αφορά όλους όσους επιθυμούν να εφαρμόσουν, ή εφαρμόζουν ήδη, μια
επιχειρηματική ιδέα.
Ειδικότερα απευθύνεται σε:
-Νέους που σχεδιάζουν την επαγγελματική τους καριέρα.
-Επαγγελματίες που αναζητούν νέες ευκαιρίες.
Οι συμμετέχοντες:
-Θα μάθουν να εφαρμόζουν με πρακτικό και απλό τρόπο ένα επιχειρηματικό μοντέλο
-Θα μάθουν να αποτυπώσουν και να αξιοποιήσουν πληροφορίες προς όφελος τους.
-Θα κατανοήσουν τα οφέλη από τη στρατηγική προσέγγιση στην πράξη.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες στις οποίες θα
τους δοθεί η δυνατότητα να εξασκηθούν στα επιχειρηματικά μοντέλα που θα αναπτυχθούν.
Η εκδήλωση θα κλείσει με μελέτες περίπτωσης για κάθε μια από τις προτάσεις που θα
έχουν δοθεί από τους διοργανωτές.
Λόγω περιορισμένων θέσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή
τους στη σχετική φόρμα.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν
-**Το http://www.innovathens.gr/ σχεδιάστηκε μετά από μελέτη(http://goo.gl/LjqLjg)
ερευνητικών ομάδων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(http://www.infostrag.gr/) και του
Πανεπιστημίου Πατρών(http://ru6.cti.gr/ru6/).
Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ:
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
(http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Η
ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου
Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής
στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ
παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις
ανοιχτές τεχνολογίες. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα Creative Commons και είναι ιδρυτικό
μέλος του COMMUNIA.
Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη 210-7474-271, info@eellak.gr

