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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

  Γραφείο 

Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων                    
                          

         
Συμμετοχή ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων ή/και σχετικών φορέων σε  

Φεστιβάλ Μουσικής/ Επιχειρηματικής Καινοτομίας “Northside Brooklyn”  

(Νέα Υόρκη, 6 – 10.6.2018) 

  

 Tο χρονικό διάστημα 6 – 10 Ιουνίου 2018 πρόκειται να λάβει χώρα στο Βrooklyn της Νέας 

Υόρκης το 10
ο 
Φεστιβάλ Μουσικής και Επιχειρηματικής  Καινοτομίας “Northside Brooklyn”.  

  Πρόκειται για μια εξαιρετικά δημοφιλή διοργάνωση, η οποία υποδέχεται περισσότερους από 

100.000 επισκέπτες, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να ανήκει στις νεότερες ηλικιακές ομάδες 

(18 – 35 ετών) και η οποία τυγχάνει μεγάλης προβολής στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης της Νέας Υόρκης. 

              Το φεστιβάλ στηρίζεται σε δύο πυλώνες, έναν αμιγώς μουσικό, με συναυλιακές εκδηλώσεις 

και καλλιτεχνικά δρώμενα, που καλύπτουν ευρύ φάσμα μουσικών/καλλιτεχνικών ειδών, και έναν 

επιχειρηματικό, που δίνει έμφαση στην προώθηση και προβολή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, 

όχι μόνο αμερικανικής, αλλά διεθνούς προελεύσεως. Το δεύτερο σκέλος πρόκειται να λάβει χώρα στο 

χρονικό διάστημα 6 – 8 Ιουνίου, με τη μορφή ανοιχτού συνεδρίου, στο οποίο συμμετέχουσες εταιρείες 

δύνανται είτε να παρουσιάσουν το προϊόν/επιχειρηματικές ιδέες τους σε ένα ειδικό προς τούτο 

εκθεσιακό περίπτερο είτε να διοργανώσουν παρουσίαση σε μία επιτροπή/ομάδα  (“panel”), υπό τύπον 

ανοικτού διαλόγου με το κοινό. 

              Το θέμα του φετινού συνεδριακού σκέλους θα φέρει τον τίτλο “Future Making” και θα έχει 

ως αντικείμενο την παρουσίαση ιδεών που πρόκειται να δρομολογήσουν αλλαγές στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Ούτως ή άλλως, το όλο φεστιβάλ στηρίζεται στη λογική “What’s Next”, που αποτελεί τη 

διαχρονική θεματική του.  

   Aπευθύνουμε πρόσκληση σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και τους φορείς αυτών, 

προκειμένου να εξετασθεί η συμμετοχή τους στο φεστιβάλ, στο πρότυπο αντίστοιχων συμμετοχών, που 

έχουν ήδη καθιερώσει χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, οι Σκανδιναβικές χώρες  κ.λ.π. 

Σημειώνουμε ότι το ελάχιστο κόστος για συμμετοχή με ειδικό εκθεσιακό περίπτερο ή με παρουσίαση 

σε πάνελ ανέρχεται σε περίπου 5.000 δολ. ΗΠΑ.  

  

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα εθνικών συμμετοχών άλλων χωρών, παρελθόντων 

ετών: 

Ολλανδία: 

https://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b

1b934e7/8424af4eb54720c6209fadd0de3fab54/finance.yahoo.com/news/dutch-presence-northside-

highlight-music-194600628.html 

 

            Γερμανία: 

https://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b

1b934e7/a457635e019de9d864c28c600992c14a/germanaccelerator.com/2016/06/german-innovation-

goes-northside/>* 

 

            Ελβετία:  

https://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b

1b934e7/589f8ca6629a35d82bec4d84e63c6afa/www.youtube.com/watch?v=mirpCUcFa5E 

https://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b1b934e7/8424af4eb54720c6209fadd0de3fab54/finance.yahoo.com/news/dutch-presence-northside-highlight-music-194600628.html
https://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b1b934e7/8424af4eb54720c6209fadd0de3fab54/finance.yahoo.com/news/dutch-presence-northside-highlight-music-194600628.html
https://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b1b934e7/8424af4eb54720c6209fadd0de3fab54/finance.yahoo.com/news/dutch-presence-northside-highlight-music-194600628.html
https://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b1b934e7/a457635e019de9d864c28c600992c14a/germanaccelerator.com/2016/06/german-innovation-goes-northside/
https://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b1b934e7/a457635e019de9d864c28c600992c14a/germanaccelerator.com/2016/06/german-innovation-goes-northside/
https://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b1b934e7/a457635e019de9d864c28c600992c14a/germanaccelerator.com/2016/06/german-innovation-goes-northside/
https://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b1b934e7/589f8ca6629a35d82bec4d84e63c6afa/www.youtube.com/watch?v=mirpCUcFa5E
https://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b1b934e7/589f8ca6629a35d82bec4d84e63c6afa/www.youtube.com/watch?v=mirpCUcFa5E
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Γαλλία:  

http://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b1

b934e7/cd8559a4e793949c56fcd6e5c81c734c/www.francerocks.com/blog/france-rocks-x-northside-

festival/  

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φετινό Φεστιβάλ, μπορείτε να ανατρέξετε στον 

κάτωθι σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQhSUNjIykl6IFNUI6RkGmrJuNEoCDKw9bRO-

jhC_2NtKIEH0IL0rO5SRPieoxSVHKaiQ1V4T9dCDVL/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

#slide=id.g32f924a75b_0_0 

 

Σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον, παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε το 

συντομότερο δυνατόν (μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του Μαρτίου), προκειμένου να 

διαμορφωθούν εγκαίρως το πλαίσιο και οι λεπτομέρειες της όποιας ελληνικής συμμετοχής. 
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http://t.yesware.com/tt/cb5ae3d744182dc102cd196f217bfad1205fa809/2b2d0219fe19d64378b3c252b1b934e7/cd8559a4e793949c56fcd6e5c81c734c/www.francerocks.com/blog/france-rocks-x-northside-festival/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQhSUNjIykl6IFNUI6RkGmrJuNEoCDKw9bRO-jhC_2NtKIEH0IL0rO5SRPieoxSVHKaiQ1V4T9dCDVL/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.g32f924a75b_0_0
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