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Σας βοηθούμεΣας βοηθούμε 
να τολμήσετε το όραμά σας!μή ρ μ ς



Και ν’ ανοίξετε τα φτερά σας!



AgendaAgenda

• Ποιοί είμαστεμ

• Οι αρχές μας• Οι αρχές μας

• Τι κάνουμε και πως βοηθούμε τους νέους 
επιχειρηματίες



Ποιοί είμαστεΠοιοί είμαστε

 Πρώην και ενεργά ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων

 Τουλάχιστον 25 χρόνια εμπειρία

 Εμπειρία και τεχνογνωσία από πολλούς διαφορετικούς κλάδους 

της οικονομίαςης μ ς

 Εμπειρία από Γενική ∆ιεύθυνση Marketing πωλήσεις Εμπειρία  από Γενική ∆ιεύθυνση, Marketing, πωλήσεις, 

παραγωγή, Supply Chain Management, Οικονομική ∆ιεύθυνση, 

Human Resources Information ManagementHuman Resources, Information Management



Οι αρχές μαςΟι αρχές μας

 Χωρίς καμμιά αμοιβή. Οι πόροι του ΚΕΜΕΛ προέρχονται 

αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών του και μόνο από αυτές 

 Ανεξαρτησία από οποιεσδήποτε κυβερνητικές αρχές, πολιτικά 

κόμματα και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Το ΚΕΜΕΛ δεν ανταγωνίζεται τους επαγγελματίες συμβούλους. γ ζ ς γγ μ ς μβ ς

Απευθύνεται όπου δεν υπάρχουν τα μέσα και επαρκείς πόροι.



Εστίαση στην επιχειρηματικότητα 
των νέων

Πως ?



Συναντήσεις ένας προς ένα
• Πάνω από 150 συναντήσεις με 

έ έ όμεμονωμένους νέους και υπό 

εκκόλαψη επιχειρηματίες

• Στατιστικά των αιτημάτων:

• 57% ανάπτυξη Business Plan και 

θέματα Marketingμ g

• 23%  Χρηματοδότηση 

• 10% Νομικά – Φορολογικά10% Νομικά – Φορολογικά  

• 10% ∆ιάφορα 



This is Greece!This is Greece! 
ΑΠΟ «TO BHMA»
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 18/05/2012 08 43∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 18/05/2012, 08:43
Το βραβείο Καρλομάγνου στον Β. Σόιμπλε και στη δημοσιογράφο Ε. Μακρή
Η νεαρή ελληνίδα τιμήθηκε για την έρευνα Europe on the ground
Η ή ϊ ύ β β ί ό Κ λ ά ή λλ ίδ«Η απονομή του ευρωπαϊκού βραβείου νεότητας Καρλομάγνος σε μια νεαρή ελληνίδα 
αποτελεί την καλύτερη απάντηση στην κρίση που μαστίζει την Ευρώπη». Αυτή ήταν μία 
από τις πρώτες φράσεις που είπε ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ 
Σό λ λό ώ Πέ Ά ό δέ θ ίδΣόιμπλε στον λόγο που εκφώνησε την Πέμπτη στο Άαχεν, όταν υποδέχθηκε και ο ίδιος 
παρόμοιο βραβείο για «ενηλίκους». 

∆ύο μέτρα πιο πέρα, η ελληνίδα δημοσιογράφος Ελίνα Μακρή στην οποία αναφερόταν
άστραπτε από χαρά. Το κοινό αντέδρασε με παρατεταμένο χειροκρότημα. 

Η κ.Μακρή είχε βραβευτεί ήδη την περασμένη Τρίτη (15-5-2012) από τον πρόεδρο της 
Ευρωβουλής Μάρτιν Σουλτς με το πρώτο βραβείο Καρλομάγνου για το 2012, για μια 
δημοσιογραφική έρευνα υπό τον τίτλο «Europe on the ground» που πραγματοποίησε 
από κοινού μια ομάδα ελλήνων δημοσιογράφων. 



This is Greece! 



"Άρχισε εσύ να πλέκεις και ο Θεός θα σου δώσει το νήμα". 
Πρώτη φορά άκουσα αυτή την παροιμία από τον κ. Χλουβεράκη.ρ η φ ρ ή η ρ μ β ρ η

Από τότε, δεν τη ξεχνώ ποτέ. Σε ότι κάνω, όσο δύσκολες και αν 
είναι οι συνθήκες. Και σήμερα, είναι. Όμως καταφέραμε ναείναι οι συνθήκες. Και σήμερα, είναι. Όμως καταφέραμε να 
κερδίσουμε γιατί ονειρευτήκαμε και το πιο σημαντικό, ΠΡΑΞΑΜΕ 
σύμφωνα με αυτά τα όνειρα. Τι πιο υπέροχο από ανθρώπους που 
σε βοηθάνε και σε φέρνουν έμπρακτα πιο κοντά στο όνειρο σουσε βοηθάνε και σε φέρνουν έμπρακτα πιο κοντά στο όνειρο σου. 
Και αυτό είναι το ΚΕΜΕΛ!
Ακόμα, κάποιες φορές που συλλογίζομαι όλη τη βοήθεια που μου 
ΕΧΕΙ έ δ ά !ΕΧΕΙ προσφέρει, δεν το χωράει ο νους μου!

Ελί α Μα ρήΕλίνα Μακρή 
19-5-2012



Υποστήριξη οργανισμών νέων 
ώεπιχειρηματιών

• ΣΕΝ

• Open Coffee

• YOUNG LEADERSYOUNG LEADERS

• ΕΣΥΝΕ

• JADE Hellas



Συνεργασίες με πανεπιστήμιαργ ς μ ήμ
• ΟΠΑ
• Πανεπιστήμιο Πειραιώς• Πανεπιστήμιο Πειραιώς
• ΕΜΠ
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πα ε σ ή ο Α αίο• Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• Πολυτεχνείο Κρήτης

ΙΟΝΙΟ Π ή• ΙΟΝΙΟ Πανεπιστήμιο
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Εθνική Σχολή ∆ημόσιας Υγείας



Συνεργασίες με πανεπιστήμια με:ργ ς μ ήμ μ
• ∆ιαλέξεις (ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, 

χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων κλπ)

• Αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεώνξ γη η χ ρημ

• Mentoring φοιτητικών ομάδωνMentoring φοιτητικών ομάδων

• Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων• Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων 

Π ί “b i t i ”• Παρουσίαση “business stories”



Συμμετοχή σε εκδηλώσεις με στόχο 
την νεανική επιχειρηματικότητατην νεανική επιχειρηματικότητα 

Ε δήλ Y th@W k ΣΕΦΕκδήλωση Youth@Work στο ΣΕΦ



Ανάπτυξη έτοιμων επιχειρηματικών σχεδίων  
αγροτικής παραγωγής και ελεύθερη διάθεσή τουςαγροτικής παραγωγής και ελεύθερη διάθεσή τους 

στο διαδίκτυο

• Σαλιγκαροτροφεία ανοικτού 
τύπου (υπό ανάπτυξη)

• Μανιτάρια ?

• Στέβια ?

• Προώθηση εξαγωγών για 
επιλεγμένα Ελληνικά 
αγροτικά προϊόντα (μέλιαγροτικά προϊόντα (μέλι, 
ελαιόλαδο κλπ)



Το website του ΚΕΜΕΛ



Εργαλεία στο website του ΚΕΜΕΛΕργαλεία στο website του ΚΕΜΕΛ
• Business Plan & Άλλα Εργαλεία
• Marketing & Πωλήσεις
• Λύσεις για Μικρές Επιχειρήσεις σε 

περίοδο κρίσηςπερίοδο κρίσης
• Εμπορικές Συμβάσεις
• Λογιστικά & Φορολογικά
• Χρήματοδότηση, Τράπεζες
• Επενδύσεις, Αναπτυξιακοί Νόμοι

Π βάλλ Υ ή Α άλ• Περιβάλλον, Υγιεινή και Ασφάλεια
• Ανθρώπινο ∆υναμικό & Εργασιακά
• Βιώσιμη ΑνάπτυξηΒιώσιμη Ανάπτυξη
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη



Καταχωρήσεις και άρθρα σε 
δ άπεριοδικά



Σας βοηθούμε 
να τολμήσετε το 
όραμά σας!όραμά σας!

www.kemel.grg



Σας ευχαριστώ πολύΣας ευχαριστώ πολύ


