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Πρόγραμμα ARIS για την επιτάχυνση νέων επιχειρήσεων  
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  

 
Το ARIS είναι ένας επιταχυντής νεοφυών επιχειρήσεων (start-up accelerator) που 
δημιουργήθηκε από την Deloitte Κύπρου και την Τράπεζα Κύπρου, με στόχο την ενδυνάμωση 
και επιτάχυνση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε και 
διοικείται από το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Deloitte, προσφέρει στους 
επιχειρηματίες τη δομή, την καθοδήγηση και το δίκτυο που χρειάζονται για να δημιουργήσουν 
επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις. 
  
Η στήριξη αυτή γίνεται μέσω: 

1. Καθοδήγησης σχετικά με την επικύρωση του προϊόντος και της αγοράς, το 
μάρκετινγκ, και την ανάπτυξη προϊόντος μέσα από δίκτυο εξειδικευμένων 
μεντόρων/συνεργατών. 

2. Πρακτικών συμβουλών για την ετοιμασία παρουσίασης (pitch deck) και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων παρουσίασης. 

3. Ευκαιρίες δικτύωσης και διασυνδέσεις με τη βιομηχανία και άλλους εμπλεκόμενους.  
4. Πρόσβαση και χρήση γραφειακού χώρου και εξοπλισμού σε μοντέρνες, πλήρως 

ανακαινισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις. 
5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ευκαιρίες χρηματοδότησης, διοργάνωση 

σχετικών εργαστηρίων και στήριξη στην ετοιμασία προτάσεων. 
6. Καθοδήγηση σε θέματα χρηματοοικονομικών προβλέψεων και 

ανατροφοδότηση. 
7. Διασύνδεση με επενδυτές, προετοιμασία ομάδων και επαφή με δυνητικούς 

επενδυτές. 
 

Το ARIS ψάχνει για νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες: 
• Έχουν διεθνή απήχηση στην παγκόσμια αγορά. 
• Επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου τεχνολογικού προϊόντος/υπηρεσίας 

και έχουν ήδη αναπτύξει ένα πρωτότυπο και ιδανικά ένα ελάχιστο βιώσιμο προϊόν. 
• Αποτελούνται από μια αφοσιωμένη και ικανή ομάδα τουλάχιστον δύο ιδρυτών/ατόμων.  

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της διαδικτυακής σελίδας του ARIS μέχρι τις 
30/06/2021: https://ariscy.com/join-us/. Επισυνάπτεται αυτούσιο το ενημερωτικό δελτίο του 
ARIS στα αγγλικά. 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Μαρία Κλόκκαρη  
Λειτουργός, Enterprise Europe Network 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  
Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
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For more information you can visit our website www.ariscy.com or email us at hello@ariscy.com 
 

                                  @AReallyInspiringSpace             @AReallyInspiringSpace       @ARISinLimassol 

 

24 May 2021 

 

ARIS │ A REALLY INSPIRING SPACE OPENS ITS DOORS TO NEW START-UPS 

New Cycle of applications is now open! 

 

ARIS is a start-up accelerator, founded by Deloitte and the Bank of Cyprus with the purpose of offering 

entrepreneurs with the structure, mentorship and network needed to launch successful business 

ventures. The acceleration programme has been designed and is being curated by Deloitte’s 

Innovation and Entrepreneurship Centre. 

 

What we offer: 

1. Mentoring: Providing guidance with product and customer validation, marketing, product 

development & pitching. 

2. Pitching: Hands-on advice on how to create your pitch deck and develop your pitching skills. 

3. Networking Opportunities: Develop connections with industry partners, mingle with like-

minded people, and build a network. 

4. Co-working Space: A fully furnished office space, hot desk and conference rooms. 

5. Funding Opportunities: Organize workshops on available funding and provide assistance on 

the preparation of proposals. 

6. Financial Projections: Template to prepare your Financial Projections and provide feedback. 

7. Connecting with Investors: ARIS prepares residents and introduces them to investors for 

their start-up. 

 

We are looking for start-ups that: 

• Have solid growth potential in the global market. 

• Focus on the development of a technology-based innovative product/service with an existing 

proof of concept or prototype and ideally an MVP. 

• Consist of a dedicated and capable team consisting of at least two founders. 

 

Are you ready to take your start-up to the next level? 

Apply now to join us: 

www.ariscy.com/join-us/ 

Applications will remain open until 30/06/2021 
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