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Ο Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας (ΝΕ) αποτελούμε ένα τεράστιο δίκτυο επαφών και
δικτύωσης. Πρόκειται για μια προσπάθεια νέων ανθρώπων ηλικίας 18 έως 47 ετών με
στόχο -μεταξύ άλλων- την δικτύωση και συνεργασία σε διάφορους τομείς, την
αλληλοϋποστήριξη των μελών, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ μας, αλλά
και με μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, την ενδυνάμωση της
φωνής των νέων που επιχειρούν, την συνεργασία με διάφορους φορείς του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα, την ενημέρωση για προγράμματα ανάπτυξης που σχετίζονται με τη
νέα επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση μέσα από οργανωμένα σεμινάρια και τέλος την
επαφή με τους αρμόδιους δημόσιους και μη φορείς και ο διάλογος με αυτούς για την
επίτευξη καλύτερου περιβάλλοντος για την νέα επιχειρηματικότητα στο άμεσο μέλλον και
την ίαση των περισσότερων εκ των παθογενειών.
Ο Όμιλος ΝΕ στηρίζεται στα μέλη του ως αυτοχρηματοδοτούμενο σωματείο και τα μέλη
αποτελούν την πνοή και την ψυχή του. Πάνω σε αυτή τη σχέση δομείται ένα ευρωπαϊκού
τύπου σωματείο που αποσκοπεί στην αναγνώριση της νέας γενιάς και των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει θέτοντας ημών ως αναγνωρισμένους εκφραστές του μελλοντικού
επιχειρείν. Προωθείται η καλλιέργεια και η ανάπτυξη στενών δεσμών, αλληλεγγύης και
ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μελών του. Επιδιώκεται η ανάπτυξη πολιτιστικής και
επιχειρηματικής δραστηριότητας και η σύσφιξη των δεσμών με τις άλλες χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δια διαλέξεων, εορταστικών εκδηλώσεων, εκδρομών κλπ. και η δια
παντός τρόπου ανύψωση του πνεύματος αλλά και επιδίωξη επαφών και συνεργασιών με
αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού με σκοπό την διαρκή ενημέρωση και βελτιστοποίηση
της δράσης.
Επιδιώκεται επίσης η προβολή του πολυσήμαντου αναπτυξιακού ρόλου του Νομού
Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ακόμα
εξετάζεται η παρακολούθηση, αξιολόγηση και η διαμόρφωση προτάσεων για διαρθρωτικές
παρεμβάσεις στον τομέα του επιχειρείν με την συνεργασία των εθνικών και τοπικών
φορέων διοίκησης.
Προάγεται η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών (εφαρμογή
e-tourism και e-business και μεταφορά τεχνολογίας) καθώς και προώθηση της
αυτοαπασχόλησης. Ευελπιστούμε ότι με αυτή την προσπάθεια θα καταφέρουμε να
βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας για την βελτίωση της τραγικής κατάστασης στον τομέα
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Ο Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας (ΝΕ) έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 62 και
πλέον εκδηλώσεις οι οποίες αναλύονται παρακάτω.
30 ομιλίες με διακεκριμένους ομιλητές από τον επιχειρηματικό χώρο. Ενδεικτικά
αναφέρουμε:
 Γιώργος Γεράρδος, Πρόεδρος της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ
 Σταύρος Ανδρεάδης, Πρόεδρος της τουριστικής επιχείρησης ΣΑΝΗ ΑΕ
 Χάρης Αλεξόπουλος, Πρόεδρος της εταιρείας ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
 Στέφανος Τζιρίτης, Πρόεδρος της εταιρείας ISOMAT AE
 Δημήτρη Λακασά, Πρόεδρος της εταιρείας Olympia Electronics
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Νίκος Πέντζος, Πρόεδρος της εταιρείας ΖΑΝΑΕ ΑΕ
Παναγιώτης Κουβράκη, Πρόεδρος της BETA CAE Systems AE

12 εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε:










Γυναικεία επιχειρηματικότητα: «H ανάπτυξη της γυναικείας μικρομεσαίας
επιχείρησης μέσω της εξωστρέφειας»
«Γυναικεία επιχειρηματικότητα»
Φορολογικό σεμινάριο 2013
Φορολογικό σεμινάριο 2014
Σεμινάριο για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020
Οικονομικό σεμινάριο: «INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT & TOOLS: GREECE
VS GLOBAL MARKETS»
«H επικοινωνία ως τρόπος σκέψης στο επιχειρείν»
«Επιχειρηματικότητα και καινοτομία»
Σεμινάριο marketing: «Επιχειρηματικόματητα σήμερα»

8 επιχειρηματικές αποστολές σε βιομηχανίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε:







ΦΑΓΕ ΑΕ
Κτήμα ΑΛΦΑ
ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
Κτήμα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
EURIMAC AE
ΕΨΑ ΑΕ

4 ετήσια Grand Gala με συμμετοχή 1000 ατόμων κάθε χρόνο, όπου όλα τα έσοδα
διατέθηκαν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενισχύοντας ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και
στηρίζοντας το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων – μελών του
Ομίλου ΝΕ.
14 Νetworking Events με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων των μελών μεταξύ τους, την
ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων συνεργασιών μέσω της
άμεσης δικτύωσης.
6 συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων με άλλους φορείς μεταξύ των οποίων το Αμερικάνικο
Επιμελητήριο και ο ΣΕΒΕ.
2 υποστηρίξεις συνεδρίων



«3ο Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας» - Αμερικάνικο Επιμελητήριο
«Η υπέρβαση του εμποδίου του κατακερματισμού στην Ευρώπη καθώς και η
δημιουργία της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας» - ΥΕS for Europe

Αυτή την δεδομένη στιγμή κατασκευάζουμε την νέα ιστοσελίδα μας μεταφρασμένη πέραν
των Ελληνικών σε 3 γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά.
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Μέχρι τον Νοέμβριο είμαστε σε διαδικασία ίδρυσης οκτώ διεθνών παραρτημάτων σε
Γενεύη, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Λονδίνο, Σικάγο, Μόναχο, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ και μέχρι τον
Ιούνιο του 2016 ίδρυσης άλλων 8 παραρτημάτων σε χώρες - σταθμούς του παγκόσμιου
επιχειρείν.
Ακόμη, προγραμματίζουμε αδελφοποιήσεις με άλλους παρεμφερούς αντικειμένου ομίλους
επιχειρηματικότητας σε όλο τον κόσμο μέσα στον χειμώνα του 2016.
Από τον Οκτώβριο δραστηριοποιείται δυναμικά και το παράρτημα Αθηνών με μηνιαία
δράση και πολλά νέα μέλη ακολουθώντας το μοντέλο της Θεσσαλονίκης, δηλαδή τη
διοργάνωση δύο εκδηλώσεων το μήνα.
Η δράση μας όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά, αλλά επεκτείνεται και στην
συμβουλευτική και ηθική υποστήριξη των μελών μας σε κάθε επιχειρηματικό τους βήμα
που ξεκινάει από μια απλή ενημέρωση για το περιβάλλον που θέλουν να επιχειρήσουν και
επεκτείνεται μέχρι τις νομικές, λογιστικές, τεχνικές και οικονομικές συμβουλές που
χρειάζεται ο νέος επιχειρηματίας.
Ο Όμιλος ΝΕ έχει να επιδείξει όμως και τεράστια κοινωνική προσφορά, καθώς όλες οι
εκδηλώσεις είναι χωρίς είσοδο κάτι που επιτρέπει όλους τους νέους που ενδιαφέρονται να
επιχειρήσουν να παρακολουθήσουν ποιοτικές εκδηλώσεις, να επιμορφωθούν και να
παρακινηθούν να επιχειρήσουν στην Ελλάδα και όχι να φύγουν στο εξωτερικό για
επαγγελματική αποκατάσταση.
Αυτή τη στιγμή ο ΝΕ έχει περίπου 200 μέλη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και 25.000
φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πιστεύουμε ακράδαντα στο ρητό «Ισχύς εν τη ενώσει» και προάγουμε το επιχειρείν σε
κάθε έκφανσή του!
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