Λευκωσία 04.11.2019

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "Καινοτομία και διαχείριση Καινοτομίας"
Πράξη Go_Brand (5028234) “Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των
επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στη διασυνοριακή περιοχή”

Σε συνέχεια της πρώτης ενημέρωσης αναφορικά με την πρόσκληση διοργάνωσης του πιο πάνω σεμιναρίου εκ
μέρους του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρκετών
επιχειρήσεων για συμμετοχή, παρακαλώ όπως πληροφορηθείτε ότι το σεμινάριο θα είναι μονοήμερο, ενώ θα
πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ των ωρών 09:00 με 13:00 και 14:00 με 18:00 με ενδιάμεσο
ελαφρύ γεύμα, στην Λεμεσό και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Επιμελητηρίου Λεμεσού. Το
σεμινάριο διοργανώνεται στα πλαίσια της πράξης GOBRAND και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων
αγροδιατροφικού κλάδου που επιζητούν να ενημερωθούν και να καταρτιστούν σε θέματα καινοτομίας, καθώς
προσφέρεται δωρεάν από το συγχρηματοδοτούμενο έργο GOBRAND, του επιχειρησιακού προγράμματος V-A
Ελλάδα – Κύπρος, 2014-2020.
Το σεμινάριο είναι διάρκειας 8 ωρών και αναπτύσσεται σε 3 μέρη, το πρόγραμμα του οποίου επισυνάπτεται. Οι
εισηγητές Δρ Αρτέμης Σαϊτάκης και Δρ Γιώργος Παπαμιχαήλ, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη,
το οποίο είναι εταίρος στο έργο, θα εκπαιδεύσουν τους συμμετέχοντες μέσα από την ανάπτυξη στοχευμένου
θεματολογίου σε θέματα που σχετίζονται με τη καινοτομία, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τη
διαχείριση και αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας και τη δικτύωση στον αγροδιατροφικό κλαδο.
Παρακαλώ όπως δηλώσετε συμμετοχή αποστέλλοντας το εν λόγω έντυπο συμπληρωμένο στην κα Γεωργία
Βενιζέλου με e-mail gvenizelou@ccci.org.cy και ή με φαξ στο 22668630, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 8
Νοεμβρίου 2019. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείσετε
με τη Λειτουργό στο ΚΕΒΕ κα Μόνικα Ανδρέου τηλ. 22889840 ή με e-mail: mandreou@ccci.org.cy

Μόνικα Ανδρέου
Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΚΕΒΕ

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22668630 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"
12 Νοεμβρίου 2019
ΣΤΟΧΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων αγροδιατροφικού κλάδου σε
θέματα που σχετίζονται με τη καινοτομία, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τη διαχείριση
και αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας και τη δικτύωση.
Το σεμινάριο είναι διάρκειας 8 ωρών και αναπτύσσεται σε 3 μέρη:
Μέρος Πρώτο: Εισαγωγή (1.5 ώρες)





Καινοτομία: Ορισμός, τύποι καινοτομίας
Η καινοτομία ως κύρια επιχειρηματική διαδικασία
Καινοτόμα επιχείρηση - Κουλτούρα καινοτομίας
Παραδείγματα

Μέρος Δεύτερο: Διαχείριση Καινοτομίας (4 ώρες)









Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις
Παραγωγή και απόκτηση νέας γνώσης
Αξιολόγηση νέων ιδεών, διαχείριση καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις: Εργαλεία και δεξιότητες
Προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας
Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, διάχυση καινοτομίας
Δημιουργικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
Ο Καμβάς του Επιχειρηματικού μοντέλου
Παραδείγματα

Μέρος Τρίτο: Διαχείριση Συνεργασιών (Clusters) (2.5 ώρες)







Στρατηγική Καινοτομίας μιας επιχείρησης
Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Clusters), Δίκτυα
Ανάπτυξη και Διαχείριση clusters,
Ανοικτή Καινοτομία
Σύγχρονες προκλήσεις
Παραδείγματα
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΠΡΑΞΗ ‘GOBRAND’
12 Νοεμβρίου 2019, ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ (Λεμεσός)
Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε την πιο κάτω Δήλωση Συμμετοχής το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 08/11/19 στην κα. Γεωργία Βενιζέλου (ΚΕΒΕ)
e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy Τηλ. 22889840, Φαξ. 22668630

Όνομα Συμμετέχοντα:
Όνομα Οργανισμού / Εταιρείας:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
T.Θυρ.:

Τ.Κωδ.:

Ηλ. διεύθ.:

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών.
☐ Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω
σεμινάριο.
☐ Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλει παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό
χρόνο.
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο
από τη συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβώ στη σχετική
εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων μου για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το
πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής μου, διαθέτω επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης,
διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων μου, τα οποία μπορώ να
εξασκήσω μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτω επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών
Δεδομένων».

Ημερομηνία: ………………………………………Υπογραφή: …………….………………………………………..
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