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Αναζήτηση νέων επιτυχημένων επιχειρηματιών
Πρωτοβουλία του SMEunited
Με αφορμή τη εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Grow), ανακοινώνει την
εκστρατεία με όνομα “Secrets of Success 2022-2023: 33 Under 33” που σκοπό έχει τον εορτασμό και
την προώθηση των νέων επιχειρηματιών.
Στόχος αυτής της εκστρατείας είναι ο εντοπισμός πολύ υποσχόμενων επιχειρηματιών και η δημοσίευσή τους
στο διαφημιστικό φυλλάδιο με όνομα «Secrets of Success» που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον
Φεβρουάριο του 2023 από την ΕΕ. Το διαφημιστικό φυλλάδιο «Secrets of Success» είναι μια έκδοση που
κυκλοφορεί κάθε χρόνο, με στόχο τον εορτασμό της επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη και την
ανάδειξη της ποικιλομορφίας των επιχειρήσεων και του ταλέντου των ανθρώπων πίσω από αυτές.
Επιπρόσθετα, στην Συνέλευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (EU SME Assembly) που θα πραγματοποιηθεί
τον Νοέμβριο του 2022 στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εβδομάδας
ΜμΕ, θα υπάρχει μια ενότητα που θα είναι αφιερωμένη στην προώθησή αυτών των επιχειρηματιών.
Ο διεθνής οργανισμός SMEunited, παλαιότερα γνωστός ως UEAPME, θέλοντας να υποστηρίξει την εκστρατεία
της ΕΕ, ανέλαβε την πρωτοβουλία να εντοπίσει νέους επιχειρηματίες. Το ΚΕΒΕ ως μέλος του SMEunited,
καλεί όσους επιχειρηματίες πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Τα κριτήρια επιλογής είναι:
•
•
•
•
•

Ο υποψήφιος και η εταιρεία που εκπροσωπεί να μεταφέρουν ένα ελπιδοφόρο και ενθαρρυντικό
μήνυμα για την νεανική επιχειρηματικότητα (δηλ. ότι υπάρχουν προοπτικές).
Ο υποψήφιος να είναι κάτω των 33 ετών και
Να είναι Συνιδρυτής ή Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
Η εταιρεία του να είναι φερέγγυα και να έχει εντάξει κοινωνικές δράσεις στις επιχειρηματικές της
πρακτικές.
Να διασφαλίζεται η ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή τη πρωτοβουλία, θα πρέπει να στείλουν στα Αγγλικά το λόγο
για τον οποίο έχουν αποφασίσει να κάνουν αίτηση το αργότερο μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2022 στο
email: menelaos@ccci.org.cy. Η επιλογή θα γίνει από τον SMEunited.
Για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 22889706.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας.
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