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Με το πέρας του 2017, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο για
το πρόγραμμα GLOBAL-SPIN, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + - KA2 Knowledge
Alliance της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό έχει ως στόχο να συμβάλει στην προώθηση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών spin-off και νέων επιχειρήσεων σε μια
παγκοσμιοποιημένη αγορά μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου εργαλείου κατάρτισης χωρίς
αποκλεισμούς.
➢ Το πρόγραμμα πραγματοποίησε τη δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου στην Πάτρα στις 29
Σεπτεμβρίου 2017, η οποία διοργανώθηκε από τους συνεργάτες του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτή
η συνάντηση επικεντρώθηκε στον έλεγχο
της συνολικής προόδου της ομάδας μέχρι
στιγμής, συζητώντας τα αποτελέσματα της
έρευνας που πραγματοποιήθηκε, το
Πρόγραμμα Κατάρτισης που θα προκύψει
από αυτά τα αποτελέσματα, το Διακρατικό
Φόρουμ Επιχειρηματιών (TEF) και τους
Φορείς-Πολλαπλασιαστές σε Ευρωπαϊκό
Επίπεδο. Η συνάντηση ήταν μια καλή
ευκαιρία να ενημερωθούν όλοι οι εταίροι
Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος GLOBAL-SPIN
σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του
στην Πάτρα, 29 Σεπτεμβρίου 2017, με όλους τους εταίρους
έργου και να ληφθούν αποφάσεις για
σημαντικά θέματα.
➢ Ο ερευνητικός σκοπός του έργου πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις κύριες φάσεις: μελέτες
περιπτώσεων και έρευνα γραφείου, έρευνα (survey), focus groups και μια ερευνητική αναφορά. Οι
πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του πεδίου ανάλυσης έχουν αναλυθεί από
τον Φινλανδό εταίρο VAMK, δημιουργώντας μια τελική έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση
των αναγκών στις χώρες-εταίρους. Τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής φάσης θα
ενσωματωθούν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο να στοχεύσει σε σημαντικές δεξιότητες
και γνώσεις για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.
➢ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύσσεται από το GLOBAL-SPIN θα περιλαμβάνει
πληροφορίες σε τρεις κύριους τομείς (μονάδες), με συγκεκριμένους πυλώνες γνώσης που έχουν

χαρακτηριστεί ως ουσιώδεις από την κοινοπραξία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που
πραγματοποιήθηκε.
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Η Μονάδα 1 είναι αφιερωμένη στη μάθηση και την ανάπτυξη για τους διακρατικούς
επιχειρηματίες και θα επικεντρωθεί σε πυλώνες όπως «Προσανατολισμός προς την
Καινοτομία» και «Διαχείριση Πολυπολιτισμικών Οργανισμών και Ομάδων».

o

Η Μονάδα 2 θα ασχοληθεί με την Εμπορευματοποίηση των Προϊόντων και Υπηρεσιών, με
σκοπό να παρέχει μια διορατική ματιά σε θέματα όπως "Εταιρική Επωνυμία" και "Ψηφιακές
Στρατηγικές Διεθνούς Μάρκετινγκ".

o

Η Μονάδα 3 θα είναι προσανατολισμένη προς την παροχή βοήθειας στις εταιρείες με την
προσέλκυση παγκόσμιων ταλέντων και περιλαμβάνει πυλώνες όπως "Πώς να διατηρήσετε τα
κορυφαία σας ταλέντα" και "Στρατηγικές καθοδήγησης για την ένταξη και την επιτυχία".

Μαζί, αυτοί οι πυλώνες και οι μονάδες, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία μελέτης που
μπορεί να βοηθήσει τις Ακαδημαϊκές Spin-offs και Start-ups να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στις διεθνείς αγορές.
➢ Το Διακρατικό Φόρουμ Επιχειρηματιών (TEF)
είναι πλέον διαθέσιμο για όλους τους
ενδιαφερόμενους και έχει ως στόχο να
μεγιστοποιήσει τα οφέλη που μπορεί να
προσφέρει η δικτύωση για τους
επιχειρηματίες. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση
εδώ. Ελάτε μαζί μας στο ταξίδι μας για να
βοηθήσετε τις Spin-offs και τις Start-ups να
βρουν τους καλύτερους πόρους για τη διεθνή
τους επιτυχία.
➢

Το TEF είναι πλέον ανοικτό σε όσους επιθυμούν να αυξήσουν
Επιπλέον, οι Φορείς-Πολλαπλασιαστές σε
τη δυνατότητα δικτύωσής τους.
Ευρωπαϊκό επίπεδο που θα βοηθήσουν το
έργο να επιτύχει το μέγιστο αντίκτυπο είναι διαθέσιμοι σε αυτή τη σελίδα.
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