
    

 

 

Αθήνα, 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 

 

Άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής για τον 8ο κύκλο του PRAKSIS Business Coaching Center 

Γνωρίζατε ότι η PRAKSIS ασχολείται, ενεργά και με μετρήσιμα αποτελέσματα, με την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα; Το πρόγραμμα PRAKSIS Business Coaching Center 

μετρά ήδη 4 χρόνια ζωής, έχει στηρίξει περισσότερα από 175 επιχειρηματικά project και πλέον 

έχει να επιδείξει μία αποδεδειγμένα επιτυχημένη μεθοδολογία. 

 

Το PRAKSIS Business Coaching Center δέχεται αυτή την περίοδο αιτήσεις για τον 8ο κύκλο του 

προγράμματος, το οποίο από τον Αύγουστου του 2016 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2018 

υλοποιείται με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Citi και την ενεργή υποστήριξη 

της Citi Ελλάδος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν μία επιχειρηματική ιδέα και 

θέλουν να την κάνουν πράξη, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που βλέπουν την ανάγκη 

επέκτασης, αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες που χρειάζονται ενίσχυση των 

επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και εντατικό πρόγραμμα 

ενίσχυσης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, διάρκειας 4 μηνών, το οποίο προσφέρεται εντελώς 

δωρεάν σε  επιλεγέντες συμμετέχοντες, ενώ θα δοθεί δυνατότητα συμμετοχής περιορισμένου 

αριθμού υποψηφίων από την επαρχεία μέσω Skype. 

 

Στα 4 χρόνια λειτουργίας του, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν εμπιστευτεί το PRAKSIS 

BUSINESS COACHING CENTER και τα αποτελέσματα τους δικαιώνουν, καθώς ένας στους τρεις 

έχει κάνει την ιδέα του πράξη!  

 

Το PRAKSIS BUSINESS COACHING CENTER ξεχωρίζει γιατί αφορά κάθε είδους επιχείρηση, για 

κάθε κλάδο της οικονομίας, χωρίς κριτήριο καινοτομίας (μοναδικό κριτήριο επιλογής είναι η 

βιωσιμότητα της ιδέας). Ξεχωρίζει, επίσης, για την εξατομικευμένη και προσωποποιημένη 

προσέγγιση που ακολουθεί, αλλά και γιατί εστιάζει τόσο στη συμβουλευτική και την εκπαίδευση 

όσο και στο business coaching. Για ένα διάστημα 4 μηνών, χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση, οι συμμετέχοντες στο PRAKSIS BUSINESS COACHING CENTER θα έχουν διαδοχικές 

ατομικές συναντήσεις με επιχειρηματικούς συμβούλους και business coaches και θα 

συμμετάσχουν σε χρήσιμα εκπαιδευτικά σεμινάρια που υλοποιούνται από κορυφαίους 

παράγοντες της αγοράς.  

 

Δυνατότητες Χρηματοδότησης 

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να 

«ανεβάσουν» την επιχειρηματική τους ιδέα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OneUp, ώστε να 

ελκύσουν το απαραίτητο κεφάλαιο εκκίνησης. Η καινοτόμος αυτή πλατφόρμα crowdfunding 

αποτελεί μια εναλλακτική μορφή άντλησης κεφαλαίου για επιχειρηματίες, στηριζόμενη στη 

«συμμετοχική χρηματοδότηση».  

 

Πληροφορίες – Αιτήσεις Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν το www.praksis.gr/bcc και να συμπληρώσουν 

την αίτηση συμμετοχής έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017. Ο αριθμός των θέσεων είναι 

περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των συμμετεχόντων που 

πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας και διαθέτουν δέσμευση και 

επιμονή για την επιτυχία της. 

  

http://www.praksis.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/business-coaching-center
http://www.oneup.gr/
http://www.praksis.gr/bcc


    

 

 

Λίγα Λόγια για το PRAKSIS Business Coaching Center 

Το PRAKSIS Business Coaching Center είναι ένα κέντρο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας που 

προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Ακολουθεί μία καινοτόμο, ολιστική προσέγγιση η οποία 

προσφέρει στους επίδοξους επιχειρηματίες τις γνώσεις και τα εφόδια που χρειάζονται. Στόχος 

μας είναι να υποστηρίξουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής 

οικονομίας, στον αγώνα τους να επιβιώσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, να 

εκσυγχρονιστούν, να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές προκλήσεις, να απευθυνθούν σε 

πελάτες πέραν των συνόρων της χώρας, να καταστρώσουν και να υλοποιήσουν ένα βιώσιμο 

πλάνο ανάπτυξης. 

Η μέθοδός του ξεχωρίζει γιατί ανταποκρίνεται ξεχωριστά στις ανάγκες και τους στόχους κάθε 

επίδοξου επιχειρηματία, δίνοντάς του τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία που χρειάζεται για να 

προχωρήσει, αλλά και πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.  

Το πρόγραμμα λειτουργεί στη λογική των κύκλων. Κάθε κύκλος διαρκεί 4 μήνες και 

περιλαμβάνει 30 επιχειρηματικά εγχειρήματα. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τρία εργαλεία, που 

λειτουργούν παράλληλα κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου: 

 Εξατομικευμένη συμβουλευτική 

 Business coaching 

 Ομαδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια 

Ξεχωρίζει γιατί: 

 Ασχολείται με τους στόχους και τα όνειρα κάθε επιχειρηματία 

 Προσφέρει εξατομικευμένες και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες 

 Δίνει έμφαση στο coaching και στην αντιμετώπιση τυχόν περιοριστικών πεποιθήσεων 

 Αφορά κάθε είδους μικρή ή μεσαία επιχείρηση, για κάθε κλάδο της οικονομίας, χωρίς 

κριτήριο καινοτομίας 

 Απευθύνεται σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, αλλά και σε ελεύθερους 

επαγγελματίες 

 Προσφέρει τις υπηρεσίες του απολύτως δωρεάν 

 Προσφέρει πρόσβαση στην πλατφόρμα crowdfunding ΟΝΕUP 

Αποτελέσματα 

 175 projects έλαβαν επιχειρηματική συμβουλευτική 

 276 άτομα εκπαιδεύτηκαν σε επιχειρηματικές δεξιότητες 

 1 στους 3 έχει κάνει την ιδέα του πράξη 

 16 καμπάνιες αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα crowfunding OneUp.gr 

 100% ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα 


