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ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 19.00-21.00
Θέμα: ΑLDE - Oι Νέοι στην Πολιτική

Το ALDE Party IMs Greece σε συνδιοργάνωση με το Europe Direct City of Athens,
σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα “Οι Νέοι στην Πολιτική. Ποιο το όραμά
τους για το αύριο”.
Ομιλητές:
- Παύλος Χρηστίδης, εκπρόσωπος τύπου Πα.Σο.Κ, Δικηγόρος.
- Βασίλης Ξυπολυτάς, Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων στη Νέα Δημοκρατία,
αντιπρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης,
Επιχειρηματίας.
- Βασιλική Σουλαδάκη, Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πα.Σο.Κ και αναπληρώτρια
τομέα εξωτερικής πολιτικής. Υποψήφια Ευρωβουλευτής της “Ελιάς”, Διεθνολόγος.
- Menelaos Spyrakos, Μέλος Πολιτικής επιτροπής στη Νέα Δημοκρατία, μέλος
τομέα Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ατομικό μέλος ALDE Party, Commercial Director εταιρείας τεχνολογίας.
Τη συζήτηση θα συντονίσει η Thalia Ntoka, co-Chair of ALDE Party IMs Europe.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΩΡΑ: 17.00
Θέμα: Start up Europe Week

#SEW2018
Start Up Europe Week 2018 Αθήνα:
”Συνδυάζοντας το ERASMUS με την
επιχειρηματικότητα” στις 7 Μαρτίου 2018 17:00
διοργανώνεται από το Europe Direct City of Athens
στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς και
Πέτρου Ράλλη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΩΡΑ: 16.00
Θέμα: Get in the Ring

To Get in the Ring StartingUP Athens 2018 διοργανώνεται από την
Orama Group, και το Europe Direct City of Athens με οικοδεσπότη τον Ορέστη
Ματσούκα και συντονιστή τον stand-up performer Λάμπρο Φισφή.
Στις 21 Μαρτίου 2018 στο νέο Σεράφειο (Πέτρου Ράλλη και Πειραιώς) θα
διαγωνιστούν οι 20 καλύτερες ελληνικές startups ώστε να προκύψουν οι 4
με την υψηλότερη βαθμολογία που θα διαγωνιστούν μπροστά στο κοινό
και τους κριτές («judges»). Οι 20 θα διαγωνιστούν μακριά από το κοινό και
θα αξιολογηθούν από επαγγελματίες που έχουν άριστη γνώση της startup
επιχειρηματικότητας. Οι 4 με την υψηλότερη βαθμολογία, θα χωριστούν με
κλήρωση σε δύο αντίπαλα ζεύγη, τα οποία θα «μονομαχήσουν» δημόσια στο
ring!
Μετά τις δύο «μονομαχίες» θα οριστεί το τελικό ζεύγος, απ΄ όπου θα βγει ο
τελικός νικητής που θα πάει στον Παγκόσμιο Τελικό.

Οι συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν για τις startups.
Η φόρμα συμμετοχής βρίσκεται εδώ.
Πέραν του διαγωνιστικού μέρους, το πρόγραμμα θα είναι εμπλουτισμένο με
ψυχαγωγικά και ενημερωτικά μέρη.
Ο Λάμπρος Φισφής θα είναι ο «διαιτητής» των μοναμαχιών και παρουσιαστής
της εκδήλωσης, ενώ η ομάδα των LP Dudes θα παρουσιάσει epic rap battles.
Η ώρα προσέλευσης ξεκινάει στις 16:00 και για την είσοδο στους εσωτερικούς
χώρους είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική προεγγραφή.
Κλείσε εδώ το εισιτήριό σου!
Παράλληλα μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή και στο Facebook Εvent για να
ενημερώνεσαι. Προσοχή όμως, πρέπει να κάνεις την εγγραφή σου στο
eventora ώστε να είναι έγκυρη η συμμετοχή σου (εκτός των εκπροσώπων των
διαγωνιζόμενων startups).

ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10.00-18.00
Θέμα: Job Day Festival
Το Skywalker.gr στο πλαίσιο των δράσεών του «Επί το Έργον» διοργανώνει το
#JobDay 45ετών+, μία ημερίδα με παρουσία επιχειρήσεων και συνεντεύξεις, με
προσωπικό coaching, με διάλογο και προβληματισμό.
Η δράση απευθύνεται σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 45 ετών οι οποίοι
αναζητούν εργασία ή απλώς επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.
Το #Jobday 45ετών+ θα διεξαχθεί στο Σεράφειο, ένα σύγχρονο κέντρο
αθλητισμού, πολιτισμού και καινοτομίας του δήμου Αθηναίων,Πειραιώς 121,
στις 27 Μαρτίου 2018 από τις 10:00 έως τις 18:00.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.
Μέσω αυτής της βιωματικής δράσης επιδιώκουμε ο επισκέπτης-υποψήφιος να
ζήσει εικονικά όλα τα απαραίτητα υπό πραγματικές συνθήκες στάδια μέχρι να
καταφέρει να επιτύχει σε μία συνέντευξη εργασίας.
Ο επισκέπτης-υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει προσωπικά με
εξειδικευμένο μέντορα για το LinkedIn προφίλ του, αλλά και για το βιογραφικό
του, και σε πραγματικό χρόνο να επιφέρει τις βέλτιστες αλλαγές σε αυτά.
Επιπλέον θα μπορεί να έρθει σε επαφή με coaches, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν
να βελτιωθεί, να αναπτυχθεί, να μάθει πώς να πετυχαίνει τους στόχους του και
να διαχειρίζεται προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις.
Και φυσικά δεν θα λείπει η επαγγελματική φωτογράφιση, για να χρησιμοποιήσει
ο κάθε υποψήφιος τις φωτογραφίες που θα προκύψουν στο προφίλ του στα social media, αλλά και στο βιογραφικό του.
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