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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΔΙΧΩΣ ΣΎΝΌΡΑ

Σχετικά με το έργο EntryWay 

Partners

Το έργο “Entryway- Επιχειρηματικότητα δίχως σύνορα” χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην υποστήριξη της οικονομικής ενσωμάτωσης 

των μεταναστών που διαμένουν στις περιοχές στόχου του έργου (Ιταλία, Γερμανία, 

Ελλάδα, Ισπανία και Σουηδία), μέσω της παροχής ολοκληρωμένης επιχειρηματικής 

κατάρτισης και υποστήριξης.

Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους νέους να υποβάλουν αίτηση 

συμμετοχής στο έργο. 

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο έργο, συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα 

αίτησης που θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση www.entrywayproject.eu.

Cámara Oficial de Comercio, Indu-
stria y Servicios de Navarra (Official 
Chamber of Commerce, Industry and 
Services of Navarre)  

ADDRESS: C/ General Chinchilla, 2-4, 
Pamplona, Navarra, España 
TELEPHONE: 948 077.070
EMAIL: aciriza@camaranavarra.com
WEBSITE: www.camaranavarra.com

Unternehmer ohne Grenzen e.V. 

ADDRESS: Neuer Kamp 30
20357 Hamburg/ Germany 
TELEPHONE: +49 (0)40 43 18 30 63
EMAIL: b.zerdeli@uog-ev.de
WEBSITE: www.uog-ev.de

Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivnin-
gscentrum 

ADDRESS: Kungsholms Hamnplan 3 
112 20 Stockholm, Sweden 
TELEPHONE: +46 (0)736554727
EMAIL: amir@ifs.a.se
WEBSITE: www.ifs.a.se

Ifoa 

ADDRESS: via G. Giglioli Valle, 11
42124 Reggio Emilia 
TELEPHONE: +39 0522 329111
EMAIL: maldera@ifoa.it
WEBSITE: www.ifoa.it

Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιεχόμενο της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
των συντακτών. Δεν εκφράζει κατ’ ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. H Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 
Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (DG GROW) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Το Έργο 
συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Έργο 
συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΕΠΑ 

ADDRESS: Αγγελάκη 3
54621 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
TELEPHONE: 2310 274033
EMAIL: pagounia@microstars.gr
WEBSITE: www.e-kepa.gr

Formaper 

ADDRESS: Via Santa Marta, 18, 
20123 Milano MI 
TELEPHONE: +39 02 8515 5344
EMAIL: segreteria.corsi@formaper.it
WEBSITE: www.formaper.it

brochure entry way_GR.indd   1-3 29/11/2017   15:50:38



Τι παρέχουμε: 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
Θα υποστηριχθείτε στην αξιολόγηση της επιχειρηματικής σας ιδέας 
και στην ενίσχυση των επιχειρηματικών σας χαρακτηριστικών και 
δυνατοτήτων. Θα μάθετε τι σημαίνει να είσαι επιχειρηματίας και ποιες 
ενέργειες είναι απαραίτητες για την έναρξη μιας επιχείρησης.

Οι ειδικοί θα παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια για την έναρξη των διαδικασιών 

επιχειρηματικής εκκίνησης. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με 

τις διάφορες νομικές μορφές επιχειρήσεων και τον τρόπο επιλογής τους, σχετικά 

με τα καθεστώτα φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης, τις επιχορηγήσεις για νέες 

επιχειρήσεις κ.λπ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Έμπειροι εκπαιδευτές θα σας βοηθήσουν στην ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού σας σχεδίου, θα σας παράσχουν τα απαραίτητα 
εργαλεία για να ερευνήσετε την αγορά, να δημιουργήσετε ένα σχέδιο 
μάρκετινγκ, να προωθήσετε την επιχείρησή σας και να αναπτύξετε 
ένα κατάλληλο οικονομικό πλάνο. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα 
περιλαμβάνουν διαλέξεις, επιχειρηματικά παιχνίδια, προσομοιώσεις και 
διαδραστική επίλυση προβλημάτων

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Δικτύωση μέσα στην αίθουσα αλλά και on- line.
Workshops μεταξύ επιχειρήσεων

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία την εκπαίδευση θα 
λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου 
πρόσβασης σε ευκαιρίες χρηματοδότησης

MENTORING
Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε πώς να διευθύνετε μια επιχείρηση 
ενεργώντας ως ιδιοκτήτης/διαχειριστής σε πραγματικό χρόνο, με τη 
βοήθεια ενός μέντορα. 
Ο μέντορας θα παρέχει κατά τη διάρκεια δύο μηνών, συμβουλές αλλά 
και υποστήριξη στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς του ωφελούμενου

ΒΗΜΑ 3ΒΗΜΑ 2
Επιθυμείτε να ξεκινήσετε την δική σας 
επιχείρηση;
Προέρχεστε από χώρα του εξωτερικού;

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε ώστε να 

κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. 
Μέσα από το έργο “EntryWay- Επιχειρηματικότητα δίχως σύνορα” 
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., θα επιλέξουμε άτομα που 
επιθυμούν να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να 
δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Προκειμένου να συμμετάσχουν στο έργο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να προέρχονται από χώρα του εξωτερικού, να είναι νόμιμοι κάτοικοι της 
Ελλάδας και να έχουν μια επιχειρηματική ιδέα.
Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με 
την  επιχειρηματικότητα, επαγγελματικό προσανατολισμό ανάλογα με 
τις ανάγκες τους, κατάρτιση/ παροχή συμβουλών και θα αποκτήσουν 
τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες για ένα επιτυχημένο 
επιχειρηματικό ξεκίνημα.

ΒΗΜΑ 1
ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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