Λευκωσία, 05 Φεβρουαρίου 2021

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ CROWDFUNDING
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3
«Ολοκλήρωση & Επόμενα Βήματα»
Το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με την Loizou & Co και τη MAP Innovation, διοργανώνουν την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου
2021 και ώρα 15.00-17.30, το τελευταίο σεμινάριο από μια σειρά τριών διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα την
ανάπτυξη και υλοποίηση μιας πετυχημένης εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης, με τίτλο

«Εκστρατεία Συμμετοχικής Χρηματοδότησης: Ολοκλήρωση & Επόμενα Βήματα».

Το τελευταίο αυτό σεμινάριο στις 9 Φεβρουαρίου θα ασχοληθεί με τις επικοινωνιακές δράσεις μετά την
ολοκλήρωση της εκστρατείας, τα επόμενα επιχειρηματικά βήματα, ενώ επενδυτές και ειδικοί σε θέματα παροχής
νομικών και χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών θα συζητήσουν για τη συμμετοχική
χρηματοδότηση από τη δική τους σκοπιά. Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα.
Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση, άλλως γνωστή ως Crowdfunding, είναι ένας τρόπος συγκέντρωσης
κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση έργων και επιχειρήσεων. Παρέχει στους διοργανωτές εκστρατειών για την
άντληση κεφαλαίων τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν χρήματα από το «πλήθος» μέσω διαδικτυακής
πλατφόρμας. Πρόκειται για έναν καινοτόμο τρόπο άντλησης χρηματοδότησης για νέα έργα, επιχειρήσεις ή ιδέες.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Microsoft Teams”, ενώ
η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν. Η παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου δεν προϋποθέτει τη συμμετοχή
στα προηγούμενα. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση του σεμιναρίου από τα μέλη του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) αντιστοιχεί σε 2 μονάδες Συνεχούς Επαγγελματικής
Ανάπτυξης (ΣΕΑ).
Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή πατώντας εδώ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα
8 Φεβρουαρίου 2021. Όσοι έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή για το συγκεκριμένο σεμινάριο δεν χρειάζεται να
δηλώσουν ξανά.
Τα σεμινάρια διοργανώνονται στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΒΕ στο ευρωπαϊκό έργο BLUE
CROWDFUNDING (https://blue-crowdfunding.interreg-med.eu/) που συγχρηματοδοτείται από το
διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ERDF). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το ΚΕΒΕ, φ/δι Δήμητρας Παλάοντα (τηλ. 22889840,
demetrap@ccci.org.cy).
Με εκτίμηση,
Δήμητρα Παλάοντα
Ανώτερη Λειτουργός
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΕΒΕ
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (CROWDFUNDING)
«Εκστρατεία Συμμετοχικής Χρηματοδότησης: Ολοκλήρωση & Επόμενα
Βήματα»
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021
(Microsoft Teams Meeting)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
15.00-15.05

Καλωσόρισμα και τεχνικός έλεγχος

15.05-15.10

Έργο και Σχέδιο Χορηγιών Blue Crowdfunding

Δήμητρα Παλάοντα, ΚΕΒΕ
15.10-15.30

Επικοινωνιακές δράσεις μετά την ολοκλήρωση της εκστρατείας
συμμετοχικής χρηματοδότησης και εκπλήρωση υποxρεώσεων

Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη, MAP Innovation
15.30-16.00

Τα επόμενα επιχειρηματικά βήματα μετά την ολοκλήρωση της
εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης

Λούης Λοΐζου, Loizou&Co
16.10-16.15

Τα ρίσκα των εκστρατειών συμμετοχικής χρηματοδότησης και
τρόποι αντιμετώπισης τους

Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη, MAP Innovation
16.15-17.00

Συζήτηση με επενδυτές και ειδικούς σε θέματα παροχής νομικών
και χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

Το σεμινάριο διοργανώνεται στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BLUE CROWDFUNDING
(https://blue-crowdfunding.interreg-med.eu/) που συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg
MED 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF).

