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Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2014  
Βραβεία αξίας €2500  

Τελική Προθεσμία Συμμετοχής: 6 Οκτωβρίου 2014 
 

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας (CEDAR) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, σε συνεργασία 
με εταίρους, διοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά το Διαγωνισμό Επιχειρηματικής 
Ιδέας – Business Idea Competition 2014.  
 
Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2014 διοργανώνεται με τη στήριξη διαφόρων 
οργανισμών που προάγουν την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και 
περιλαμβάνουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Διεθνές Επιμελητήριο Νέων 
Κύπρου, τη Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ), την 
Αναπτυξιακή Λάρνακας – ΑΝΕΤΕΛ, το Παροικιακό Σύνδεσμο ΕΠΙΣΤΗΜΗ και το 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου (UK Cyprus Enterprise Council).  
 
Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Ο 
Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2014 έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους Κύπριους να 
συμμετάσχουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, να επιδιώξουν τη δημιουργία νέων  
επιχειρήσεων και να δράσουν ως καταλύτες για περαιτέρω επιχειρηματικές εξελίξεις στη 
χώρα. 
 
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε νέους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, φοιτητές, MBAs, 
απόφοιτους, και όσους άλλους θελήσουν να υποβάλουν πρόταση. Η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό είναι ανοικτή σε άτομα ή ομάδες (μέχρι 3 συμμετέχοντες ανά ομάδα).  
 
Για συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική δισέλιδη 
πρόταση μέχρι 6 Οκτωβρίου 2014, η οποία να περιλαμβάνει:  
 

 Το τίτλο της επιχειρηματικής πρότασης  

 Όνομα του αιτούντος(ων), τα διαπιστευτήρια, το προφίλ της ομάδας, 
συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλή  της ομάδας  

 Ποιά προϊόντα ή / και υπηρεσίες θα προσφέρει η επιχείρηση; 

 Ποια είναι η αγορά στόχευσης και ποιοι είναι οι δυνητικοί ανταγωνιστές; 

 Γιατί η επιχείρηση είναι καινοτόμος και πώς θα ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό;  

 Ποιά τα πλάνα και ενέργειες σε σχέση με τη λειτουργία, διανομή, και προώθηση 
των προϊόντων/υπηρεσιών;  

 Ποιές είναι οι οικονομικές ανάγκες και οι πόροι που απαιτούντε για τα πρώτα 
στάδια της ανάπτυξης της επηχείρησης;   

 Ποιο είναι το επόμενο στάδιο της ανάπτυξης της επιχείρησης;   

http://www.uclancyprus.ac.cy/en/research/cedar-entrepreneurship/
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Μια κριτική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες θα 
αξιολογήσει όλες τις επιλέξιμες προτάσεις. Οι ομάδες οι οποίες θα είναι υποψήφιες για τα 
βραβεία θα κληθούν να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις στην τελετή 
απονομής των βραβείων που θα προγραμματιστεί στο τέλος Οκτωβρίου. 
 
Οι τρεις καλύτερες προτάσεις θα βραβευτούν:  
 

 1ο Βραβείο: €1,500 χορηγία από KPMG 

 2ο Βραβείο: €500 χορηγία από Alpha Bank  

 Βραβείο νέου επιχειρηματία: €500 χορηγία από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του UCLAN Cyprus.   

 
Οι ενδιαφερόµενοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια τα 
οποία θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες πόλεις στη Κύπρο και θα ενορχηστρωθούν με 
στόχο την παροχή στήριξης και καθοθήγησης για την ετοιμασία προτάσεων 
επιχειρηματικης ιδέας.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας 2014 και για 
εγγραφή στα εκπαιδευτικά εργαστήρια επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
http://www.uclancyprus.ac.cy/en/enterprise/business-idea-competition-2014/  ή 
αποστείλετε email στο bic2014@uclancyprus.ac.cy  
 
Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό εγγραφείτε στο  

 CEDAR.entrepreneurship 
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