
 
 

9ο ∆ιεθνές Venture Capital Forum, Αθήνα 19-20 Ιουνίου 2008  
Η ετήσια συνάντηση του επιχειρηµατικού κεφαλαίου µε τις ταχέως αναπτυσσόµενες 

επιχειρήσεις της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης 
 

Για ένατη συνεχόµενη χρονιά οργανώνεται φέτος η κορυφαία εκδήλωση στον τοµέα του 
Venture Capital στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης – το 9ο International Venture 
Capital Forum. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 19 και 20 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο 
Hilton στην Αθήνα. 

Οι οργανωτές - το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, ο οργανισµός Invest in Greece Agency (πρώην ΕΛΚΕ) 
και το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ) – προσκαλούν επιχειρηµατίες και 
ερευνητές µε φιλόδοξες και δυναµικές επενδυτικές προτάσεις να συµµετάσχουν σε κλειστές 
επιχειρηµατικές συναντήσεις µε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες Venture Capital (VC) που θα 
διοργανωθούν τη δεύτερη µέρα του Forum. Στόχος των συναντήσεων είναι η προώθηση των 
επαφών επιχειρήσεων (σε πρώιµο ή προχωρηµένο στάδιο ανάπτυξης µε εταιρείες VC, 
προκειµένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων για την 
υλοποίηση των επενδυτικών τους προτάσεων. 

Περί τoυς 60-70 επιχειρηµατίες καταθέτουν επιχειρηµατικά σχέδια κάθε χρόνο µε την 
πρόθεση να συναντήσουν κατ’ ιδίαν εκπροσώπους από περίπου 15-20 εταιρείες VC που 
συµµετέχουν συνήθως στο Forum. Οι επιχειρηµατίες προέρχονται τόσο από την Ελλάδα όσο 
και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Βουλγαρία, Ρουµανία, Κύπρος, Τουρκία, 
Ισραήλ, Κροατία, FYROM, κ.ά.). Οι επενδυτές προέρχονται κυρίως από την Ελλάδα.   

Την πρώτη µέρα του Forum θα υπάρξει συνεδριακό µέρος κατά το οποίο επιχειρηµατίες, 
επενδυτές και διαµορφωτές πολιτικής θα συζητήσουν τις εξελίξεις στη χώρα µας αλλά και 
διεθνώς των επενδύσεων VC σε συνάρτηση µε τους διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους και 
τις αναδυόµενες τεχνολογίες. Θα παρουσιαστούν επίσης επιτυχηµένα παραδείγµατα 
επενδύσεων στην Ελλάδα τα οποία προέκυψαν ως αποτέλεσµα παλαιότερων Venture Capital 
Fora. Το συνεδριακό µέρος του Forum προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 450 συνέδρους. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συναντήσουν εταιρείες Venture Capital (καθώς και θερµοκοιτίδες 
νέων και καινοτόµων επιχειρήσεων) καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση (επενδυτική 
πρόταση) στα αγγλικά ή στα ελληνικά µε σύντοµη περιγραφή φορέα, τεχνολογίας, προϊόντος 
/ υπηρεσίας, αγοράς και απαιτούµενων κεφαλαίων το αργότερο µέχρι τις 12 Μαΐου 2008. 
Πληροφορίες και έντυπο αίτησης µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Forum: 
www.vcforum.gr. Στην ίδια ιστοσελίδα µπορούν επίσης να εγγραφούν όσοι ενδιαφέρονται να 
παρακολουθήσουν το συνεδριακό µέρος του Forum.  

Τα στελέχη του ∆ικτύου ΠΡΑΞΗ, του Invest in Greece Agency και του ΤΑΝΕΟ είναι στη 
διάθεσή σας για την παροχή εξειδικευµένης βοήθειας στη συµπλήρωση της σχετικής αίτησης. 
Σε πρώτη φάση µπορείτε να εκφράζετε την επιθυµία σας να λάβετε υποστήριξη 
επικοινωνώντας µαζί µας στο info@vcforum.gr ή στο praxi@help-forward.gr. 
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