MATCH & DEVELOP A STARTUP
23-25 Φεβρουαρίου 2018
System.out.printIn (“Ελάτε στο Match & Develop a
Start-up που διοργανώνουν ITE & NBG Βusiness Seeds
& Bizrupt”)
if (you==Startup & θέλετε να αναπτυχθείτε)
else if (you == a startup & πρέπει να κάνετε mockup)
{register (startup); }

ITE
Βασιλικά Βουτών,
Ηράκλειο,
Κεντρικό Κτήριο 1ος
Όροφος, Αίθουσες
Ορφανουδάκης και
Παταγιάκη.

Διοργάνωση

Το Πρόγραμμα «NBG Business Seeds» της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, το Δίκτυο Πράξις
του ΙΤΕ και το Bizrupt σας προσκαλούν σε τριήμερη εκδήλωση «Match and Develop a Startup» στις 23-25 Φεβρουαρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο,
Κεντρικό Κτήριο 1ος Όροφος, Αίθουσες Ορφανουδάκης και Παταγιάκη.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τη γνώση, τα απαραίτητα
εργαλεία και τις στρατηγικές που απαιτούνται μέσα από:
• Mentoring από στελέχη επιτυχημένων startups (που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση ή
έχουν έσοδα) και από στελέχη της αγοράς με μεγάλη εμπειρία σε θέματα
επιχειρηματικότητας.
• Εξιδεικευμένα workshop σε Νομικά θέματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την
κατοχύρωση ιδέας καθώς και σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και
σε θέματα business analytics.
• Εξειδικευμένα workshops σε θέματα ενδιαφέροντος που τους αφορούν άμεσα όπως:
Mockup design, UI/UX, Pitching.
Για τις ομάδες σε πιο αρχικό στάδιο θα δοθεί στήριξη για την:
• Ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου με τη βοήθεια ειδικών μεντόρων (mentoring
sessions), χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του καμβά επιχειρηματικού σχεδίου
(business model Canvas).
• Κατανόηση της έννοιας της οικοδόμησης μιας ομάδας εργασίας και πιθανή ενίσχυσή της
με νέα μέλη


Υποστήριξη στην ανάπτυξη ενός mockup της επιχειρηματικής τους ιδέας και ικανοτήτων
παρουσίασης (pitching)

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου οι επιχειρηματικές ιδέες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια
παρουσίασης και θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή. Η καλύτερη ιδέα που θα
αναδειχθεί θα επιβραβευθεί με tablet και με απευθείας συμμετοχή της στη Β’ Φάση του
επόμενου Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Τράπεζας. Σε επιλεγμένες ομάδες
θα δοθούν δωρεάν υπηρεσίες Microsoft, Amazon και Apifon.
Την εκδήλωση υποστηρίζουν με την παρουσία τους στελέχη της Microsoft, του The People’s
Trust, της εταιρείας Census, της δικηγορικής εταιρίας Λαμπαδάριος και Συνεργάτες και της
Endeavor Greece.
Το catering είναι χορηγία του Delivery.gr
Περισσότερες πληροφορίες: info@bizrupt.gr, τηλ: 6988250213

Με την επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin)
του ΟΠΑ».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΑ 1 – Παρασκευή 23.02.2018
16:30-17:00

Προσέλευση – Καφές

17:00-18:00

1’ Παρουσίαση ομάδων - Γνωριμία

18:00-19:00

Workshop: Idea is not enough: Go to market

19:00-20:00

Networking

ΗΜΕΡΑ 2 – Σάββατο 24.02.2018
10:00-10:30

Καφές και Έναρξη Ημέρας

10:30-11:30

Workshop: Legal Issues for a Startup

11:30-13:30

Mentoring Session

13:00-14:30

Networking & Διάλειμμα για Φαγητό

14:30-15:30

Workshop: Mockup Design & UI/UX

15:30-17:00

Υλοποίηση Ιδεών

17:00-17:30

Workshop: Security by Design

17:30-19:00

Υλοποίηση Ιδεών

19:00-20:00

Networking & Φαγητό

ΗΜΕΡΑ 3 – Κυριακή 25.02.2018
10:00-10:30

Καφές και Έναρξη Ημέρας

11:00-11:20

Workshop: Business Analytics

11:00-11:20

Pitching Workshop

11:20-13:30

Υλοποίηση Ιδεών

13:30-14:30

Διάλειμμα για Φαγητό

14:30-17:00

Υλοποίηση Ιδεών

17:00-20:00

Παρουσιάσεις & Βράβευση

20:00-22:00

Networking & Drinks

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Όροι συμμετοχής Match & Develop a startup
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πρόγραμμα «NBG Business Seeds» της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής «η Διοργανώτρια»),
διοργανώνει σε συνεργασία με το Δίκτυο Πράξις του ΙΤΕ και το Bizrupt, τριήμερη εκδήλωση «Match and
Develop a Start-up», στις 23-25 Φεβρουαρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ Βασιλικά Βουτών,
Ηράκλειο, Κεντρικό Κτήριο 1ος Όροφος, Αίθουσες Ορφανουδάκης και Παταγιάκη.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τη γνώση, τα απαραίτητα εργαλεία και τις
στρατηγικές που απαιτούνται μέσα από:
•
Mentoring από στελέχη επιτυχημένων startups (που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση ή έχουν
έσοδα) και από στελέχη της αγοράς με μεγάλη εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας.
•
Εξιδεικευμένα workshop σε νομικά θέματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την
κατοχύρωση ιδέας καθώς και σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και σε θέματα
business analytics.
•
Εξειδικευμένα workshops σε θέματα ενδιαφέροντος που τους αφορούν άμεσα όπως: Mockup
design, UI/UX, Pitching.
Για τις ομάδες σε πιο αρχικό στάδιο θα δοθεί στήριξη για την:
•
Ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου με τη βοήθεια ειδικών μεντόρων (mentoring
sessions), χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του καμβά επιχειρηματικού σχεδίου (business model
Canvas).
•
Κατανόηση της έννοιας της οικοδόμησης μιας ομάδας εργασίας και πιθανή ενίσχυσή της με νέα
μέλη

Υποστήριξη στην ανάπτυξη ενός mockup της επιχειρηματικής τους ιδέας και ικανοτήτων
παρουσίασης (pitching)
Στο τέλος του τριημέρου οι επιχειρηματικές ιδέες – προτάσεις θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια
παρουσίασης και θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή.
Σκοπός του παρόντος κειμένου (εφεξής οι «Όροι της εκδήλωσης») είναι ο καθορισμός των όρων και των
προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην εκδήλωση.
A.- Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν από την συμμετοχή
του στην εκδήλωση και την παρουσίαση της επιχειρηματικής του ιδέας.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων
της εκδήλωσης και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
Στην εκδήλωση μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος
κάτοικος Ελλάδας, Κύπριος ή άλλος κοινοτικός υπήκοος ή Έλληνας του εξωτερικού, 18 ετών και
άνω κατά την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης.
Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν
άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων ιδεών - προτάσεών τους καθώς και των δικαιωμάτων που
απορρέουν από αυτές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση ατομικά ή ομαδικά. Σε περίπτωση
«ομαδικής συμμετοχής» θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί
και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, (στο σύνολό της, η ομάδα μπορεί να
αποτελείται από πέντε (5) άτομα κατ΄ανώτατο αριθμό). Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων
των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει την προηγούμενη
έγγραφη εντολή και εξουσιοδότηση εκάστου εξ αυτών για το σκοπό της εκδήλωσης, την οποία και
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση της Διοργανώτριας, οποτεδήποτε του ζητηθεί.
Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση της εκδήλωσης, να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα
(ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων
των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει, διατηρεί δε το
δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση της εκδήλωσης.
Ιδέες – προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο αποκλείονται από την
εκδήλωση. Αποκλείονται επίσης ιδέες - προτάσεις που δεν σχετίζονται με κάποια από τις θεματικές
ενότητες, όπως αυτές περιγράφονται στην επόμενη ενότητα.

9.

Στην εκδήλωση δεν μπορούν να συμμετάσχουν: οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των εταιρειών
του Ομίλου της, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού των προαναφερομένων.
10. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της ιδέας - πρότασης που θα παρουσιασθεί στο πλαίσιο της
εκδήλωσης, δεν θα επιστρέφεται στον/ους συμμετέχοντα/ες
11. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των ιδεών - προτάσεων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης (π.χ. κόστος μακέτας, πιλοτικού κ.τλ.), βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.
Β.- ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Κάθε συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι οι ιδεές - προτάσεις που παρουσιάζει κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης, υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους της εκδήλωσης και
είναι πρωτότυπες και καινοτόμες.
Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι της Διοργανώτριας και παντός
τρίτου για την ιδέα - πρόταση που παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και για την ακρίβεια
των στοιχείων που δηλώνει.
Κάθε συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι η ιδέα - πρόταση που παρουσιάζει κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί
κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσής της. Κάθε συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι η
ιδέα - πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε
φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει
αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για
την παραγωγή της ιδέας - πρότασης που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση τυχόν προβληθεί κατά της
Διοργανώτριας και απαλλάσσει τη Διοργανώτρια και τους Συνδιοργανωτές, τους υπαλλήλους και
τους αντιπροσώπους τους, καθώς και τα μέλη των Επιτροπών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση,
κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των
Όρων της εκδήλωσης ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με την εκδήλωση, αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα
του προγράμματος ΝΒG Business Seeds, ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της στην εν λόγω
ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε άλλης τυχόν παρασχεθείσας ενημέρωσης
της Διοργανώτριας προς τους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κλπ).
Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, να τροποποιήσει τους όρους της
εκδήλωσης ή να αναβάλει ή να ματαιώσει την εκδήλωση, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές
ανακοινώσεις στο διαδικτυακό τόπο www.nbg.gr/el/nbgseeds/ και χωρίς ευθύνη της έναντι των
συμμετεχόντων στην εκδήλωση ή οιουδήποτε τρίτου.

Γ. Θεματικές Ενότητες
Οι ιδέες - προτάσεις που υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε μία από τις παρακάτω τρεις (3)
Θεματικές Ενότητες:
1.
2.
3.

Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα
Περιβάλλον και τεχνολογία
Πολιτισμός και τεχνολογία

Δ.- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος στην εκδήλωση της
Διοργανώτριας υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος
κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για
την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων, της σύνοψης – υλικού προς δημοσίευση, καθώς επίσης
και του σύντομου βιογραφικού του στην περίπτωση επιβράβευσής του στο τέλος της εκδήλωσης για την
καλύτερη ιδέα – πρόταση με απευθείας συμμετοχή του στη Β΄ Φάση του επόμενου Διαγωνισμού
Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Διοργανώτριας, σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, την επεξεργασία
τους, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, από τη Διοργανώτρια ή/και από τρίτες εταιρείες που
συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια της εκδήλωσης, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της
(εκδήλωσης), καθώς και τη δημοσιοποίηση αυτών και τυχόν φωτογραφιών του ή υλικού βιντεοσκόπησης,
σε περίπτωση βράβευσής του, στην ιστοσελίδα www.nbg.gr, στην ιστοσελίδα του προγράμματος NBG

Business Seeds, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Tράπεζας και σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις
έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και σε διαφημιστικές προβολές για χρονικό διάστημα έως πέντε
(5) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Σε περίπτωση «ομαδικής συμμετοχής», ο εκπρόσωπος
της ομάδας δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη εντολή και εξουσιοδότηση
εκάστου εκ των μελών της ομάδας, για να παράσχει στη Διοργανώτρια τη ρητή συγκατάθεσή τους
αναφορικά με την ως άνω καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων τους για το σκοπό
της εκδήλωσης κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας
οποτεδήποτε του ζητηθεί.
Επίσης, η Διοργανώτρια μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους
συμμετέχοντες στην εκδήλωση και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν, καθώς
και για την τυχόν υποβολή προτάσεων συνεργασίας προς αυτούς. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα
ενημέρωσης και αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, σύμφωνα με τα
άρθρα 11 και 13 του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα
πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Διεύθυνση Κανονιστικής
Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, Ομήρου 30, 10672 , Αθήνα.
Ε.- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η εκδήλωση και οι όροι της εκδήλωσης διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την Ελληνική
Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από την εκδήλωση, διαφορά μεταξύ της Διοργανώτριας και των
συμμετεχόντων στην εκδήλωση θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού
προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσής της με βάση την καλή πίστη, τα
συναλλακτικά ήθη και τις ισχύουσες πρακτικές.

