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 http://www.edugate.gr/epistimi-kainotomia 

 http://www.medium.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4
057:1&catid=63:2008-09-01-08-34-41&Itemid=85 

 http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=60&artid=104385#.TuC8ht9
4cII.twitter  

 http://blogs.wsj.com/ideas-market/2011/12/01/where-does-innovation-
come-from-
2/?mod=WSJBlog&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

 http://www.epixeiro.gr/index.php?option=com_content&view=category&id
=65&layout=blog&Itemid=321 

 http://www.businessplans.org/businessplans.html 

 http://www.businessplans.org/Breeze/Breeze00.html 

 http://www.innovationexcellence.com/blog/2010/08/22/100-reasons-why-
you-dont-get-your-best-ideas-at-work/ 

 http://www.eede.gr/pdf/aien_brochure.pdf 
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 http://fauxfire.com/ 

 http://www.businessplans.org/Fabrica/Fabric08.html 

 http://www.tovima.gr/world/article/?aid=434163&h1=true 

 http://www.icap.gr/  

 http://img.en25.com/Web/ThomsonReutersScience/Top100.pdf 

 http://www.slideshare.net/boermeef/10-top-innovation-trends-by-100-
innovators 

 http://www.sandbox-network.com/ 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/awards/press/download/w
inners_eea_2006-2010_en.pdf 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-
enterprise-awards/winners/index_el.htm 

 http://www.startupbizhub.com/ 

 http://www.cognis.com/company/Innovation/Innovation+Examples/ 
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 http://www.eede.gr/pdf/aien_succes_info.pdf 

 http://www.epixeiro.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=13
31:2011-11-16-15-08-03&catid=89:2011-03-10-18-05-51&Itemid=257 

 http://ec.europa.eu/youreurope/business/competing-through-
innovation/sharing-new-ideas/index_el.htm 

 http://www.in2life.gr/everyday/career/articles/190134/article.aspx 

 http://www.atlasconsulting.gr/kainotomes-epixeirimatikes-idees.php 

 http://epixeirein.gr/2011/06/08/blogging-epixeirimatikotita/ 

 http://epixeirein.gr/2011/10/11/facebook-fan-page-11-reasons/ 

 http://epixeirein.gr/2011/01/02/999-business-ideas/ 

 http://www.sixmonthmba.com/2009/02/999ideas.html 

 http://www.economist.com/blogs/gulliver/2011/12/private-
jets?fsrc=scn/tw/te/bl/onewaytrips 

 http://img.en25.com/Web/ThomsonReutersScience/China_Report_2011.p
df  
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 http://epixeirein.gr/2011/07/30/18-ideas-from-home-tovima/ 

 http://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2011/ 

 http://money.cnn.com/magazines/fortune/mostadmired/2011/best_worst/b
est1.html 

 http://www.technologyreview.com/tr50/ 

 http://www.bcbusinessonline.ca/2011/innovators 

 http://www.forbes.com/special-features/innovative-companies.html 

 http://techcocktail.com/ten-innovative-companies-ces-2011-
01#.Tu4rcVK275I 

 http://blogs.hbr.org/schrage/2010/12/the-top-six-innovation-ideas-o.html 

 http://www.theatlantic.com/business/archive/2011/11/the-8-best-
innovation-ideas-from-around-the-world/248695/ 

 http://inventorspot.com/writers/beth_hodgson 

 http://drinkify.org/  
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Είπαν…  
http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=3020 

 Ποτέ δεν αρίστευσα στο πανεπιστήμιο, αλλά σήμερα οι αριστεύσαντες στα 
πανεπιστήμια είναι υπάλληλοί μου. (Bill Gates, επιχειρηματίας, ιδρυτής της Microsoft) 

 Οι μπίζνες είναι μεγάλο σχολείο. Μαθαίνεις να διακινδυνεύεις, να κυνηγάς τα όνειρά 
σου, να χειραγωγείς τα αισθήματά σου, να συνεργάζεσαι με δύσκολους 
ανθρώπους, να ισορροπείς. Ασχολήσου με επιχειρήσεις και θα συμμετέχεις στο 
καλύτερο σεμινάριο για τη ζωή. (Joe Vitale, 1954-, Αμερικανός πολιτικός) 

 Οι επιχειρήσεις είναι σαν τις ταυρομαχίες: δεν μπορείς να είσαι ερασιτέχνης και δεν 
μπορείς να είσαι γέρος. (Peter Parker, Βρετανός manager) 

 Πρέπει να επανεφεύρουμε την επιχείρησή μας κάθε 18 μήνες. (Ανώνυμος) 

 Οι επιχειρήσεις δεν είναι πολύπλοκες. Έχει να κάνει με το να πουλάς με κέρδος και 
να έχεις ικανοποιημένους πελάτες. (Gerry Robinson, Βρετανός επιχειρηματίας) 

 Η οικονομική επιτυχία προκύπτει όχι κάνοντας ό,τι κάνουν οι άλλοι καλά, αλλά 
κάνοντας κάτι που οι άλλοι είτε δεν μπορούν να κάνουν καθόλου είτε δεν μπορούν 
να κάνουν καλά. (John Kay, Βρετανός οικονομολόγος) 

 Πίστευα παλιότερα πως το να διευθύνεις μια επιχείρηση είναι σαν να είσαι 
μαέστρος σε μια συμφωνική ορχήστρα. Αλλά δεν νομίζω πως είναι ακριβώς έτσι. 
Είναι μάλλον σαν τζαζ. Υπάρχει περισσότερος αυτοσχεδιασμός. (Warren 
Bennis, 1925-, Αμερικανός γκουρού management) 
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Ευχαριστώ για την  
προσοχή σας! 
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