Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Workshop “Open Business Model για Εταιρίες και Οργανισμούς”
Η ομάδα εργασίας για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα της ΕΕΛ/ΛΑΚ και οι
DesignThinkers Greece, σε συνεργασία με το δίκτυο Enterprise Europe NetworkHellas, και τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Τεχνόπολης του Δήμου
Αθηναίων – INNOVATHENS (innovathens.gr) σας καλούν στις 10/06/2016 στις 18:00
σε ένα workshop με θέμα Open Business Models για Εταιρίες και Οργανισμούς στο
κτίριο του INNOVATHENS (Πειραιώς 100, κτίριο: Αεριοφυλάκιο 2, χάρτης).

Η δημιουργία ανοιχτών επιχειρηματικών μοντέλων (open business models) είναι μια
προσέγγιση η οποία κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος στον επιχειρηματικό
κόσμο. Δανειζόμενος χαρακτηριστικά από τομείς όπως το open source software και
το open design, ο τομέας του open business model δίνει έμφαση μεταξύ άλλων στην
διαφάνεια των διαδικασιών, στη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων εργασίας
(project teams) και στη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών οργανισμών του
οικοσυστήματος με στόχο την ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και τη
δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες. Πώς όμως όλα αυτά μπορούν
να υλοποιηθούν στην πράξη;

Στόχος της διοργάνωσης είναι να δώσει πρακτικές απαντήσεις στο παραπάνω
ερώτημα. Αρχικά θα γίνει μια εισαγωγική ομιλία με στόχο να παρουσιαστούν (1) οι
βασικές αρχές της σχεδίασης ανοιχτών επιχειρηματικών μοντέλων (open business

model) και (2) πώς αυτά τα στοιχεία εφαρμόζονται από τους DesignThinkers Greece.
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες, μέσω ενός σύντομου workshop - στο οποίο θα
ακολουθήσουν την μέθοδο των DesignThinkers Greece που βασίζεται στις αρχές της
ανοιχτής σχεδίασης (open design) - θα κληθούν να εφαρμόσουν τις αρχές του open
business model σε ένα απτό παράδειγμα.

Η συμμετοχή στο workshop είναι ελεύθερη και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ

Για το Enterprise Europe Network-Hellas
Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ελληνικός κόμβος του παγκόσμιου δικτύου Enterprise Europe Network
(www.enterprise-hellas.gr,
http://een.ec.europa.eu),
παρέχει
ολοκληρωμένες
υπηρεσίες
επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
To δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, το οποίο λειτουργεί από το 2008, με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελείται από 12 οργανισμούς (ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί,
σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επιμελητήρια, αναπτυξιακή εταιρεία), κατανεμημένους σε όλη τη χώρα, οι
οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, την πρόσβαση σε ιδιωτική και
δημόσια χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση της καινοτομίας, την ευθυγράμμιση
με ευρωπαϊκές πολιτικές και τη συμμετοχή των εταιρειών σε διαβουλεύσεις για νέες πολιτικές
πρωτοβουλίες.
Το δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες, χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση. Συνεργάζεται με πληθώρα εθνικών οργανισμών για την υποστήριξη των
επιχειρήσεων.
Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://eellak.gr/,
ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. 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 λειτουργεί ως κέντρο γνώσης
και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Εκπροσωπεί τα Creative Commons, είναι
ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS (http://fablabathens.gr/) και μέλος του Open
Government Partnership (OGP) Network.

