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Την  ελληνική  αποστολή  νεοφυών
επιχειρήσεων  και  φορέων  καινοτομίας
υποδέχθηκε  την Τετάρτη,  10 Οκτωβρίου
2018,  η  Πρέσβης  της  Ελλάδας  στο
Παρίσι,  κα  Αγλαΐα  Μπαλτά,  σε  μία
εκδήλωση  δικτύωσης  με  γαλλικές
εταιρείες  και  φορείς,  με  στόχο  την
ανάπτυξη  συνεργιών  και  την  περαιτέρω
ενίσχυση  της  ελληνο-γαλλικής
συνεργασίας στον τομέα της καινοτομίας.
Στην εκδήλωση παρευρέθη ο Πρέσβης της
Γαλλίας  στην  Αθήνα  κ.  Christophe
Chantepy.

Η  αποστολή,  που  αποτελούταν  από
συνολικά  45  εκπροσώπους  ελληνικών
start-ups,  θερμοκοιτίδων,  οργανισμών
προώθησης  της  καινοτομίας,  καθώς  και
θεσμικών φορέων,  διοργανώθηκε από το
δίκτυο Mazinnov της γαλλικής Πρεσβείας
στην Αθήνα. Μεταξύ των συμμετεχόντων
ήταν  ο  Αντιπρόεδρος  του  ΕΒΕΑ  κ.

Ιωάννης Μπρατάκος, καθώς και εκπρόσωπος του Enterprise Greece.

Στόχος της αποστολής ήταν η συμμετοχή στην εκδήλωση BPI Inno Generation,  η οποία
έλαβε χώρα την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018, καθώς και η εν γένει γνωριμία των συμμετεχόντων
με το παρισινό οικοσύστημα καινοτομίας, που διακρίνεται για τη δυναμική του. 

Η  εκδήλωση  BPI  Inno
Generation,  η  οποία λαμβάνει
χώρα  κατά  τα  τελευταία  4  έτη,
διοργανώνεται  από  το  γαλλικό
ταμείο δημοσίων επενδύσεων  BPI
France  και  αποτελεί  τον  τόπο
συνάντησης  του  παρισινού
οικοσυστήματος  καινοτομίας.
Κατά  τη  φετινή  διοργάνωση
περίπου 43.000 εκπρόσωποι  start-
ups,  θερμοκοιτίδων,  μεγάλων
επιχειρήσεων,  χρηματοδοτικών
οργανισμών,  επενδυτικών
κεφαλαίων  κ.ά.  συναντήθηκαν
στον εκθεσιακό χώρο AccorHotels
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Arena,  προκειμένου  να  ενημερωθούν  για  τις  τελευταίες  εξελίξεις  στον  χώρο,  να  εντοπίσουν
ευκαιρίες  συνεργασίας  και  να  αναπτύξουν  το  δίκτυο  επαφών  τους.  Κατά  τη  διάρκεια  της
εκδήλωσης,  έλαβαν  χώρα  πάνω  από  300  θεματικά  εργαστήρια  και  σεμινάρια,  ενώ  συνολικά
συμμετείχαν πάνω από 1000 ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του BPI France κ. Nicolas
Dufourcq,  ο ιδρυτής της εταιρείας  Free κ.  Xavier Niel,  ο Δ/νων Σύμβουλος της  Total  κ. Patrick
Pouyanné, ο Πρόεδρος του ομίλου Michelin κ. Jean-Dominique Senard, η Γεν. Δ/ντρια της ENGIE
κα Isabelle  Kocher, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της  Carrefour κ. Alexandre Bompard,  ο
Δ/νων  Σύμβουλος  της  AccorHotels κ.  Sébastien  Bazin  κ.ά.. Τις  συνεντεύξεις  και  τη  ροή  του
κεντρικού προγράμματος συντόνισε η ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος Αλεξία Κεφαλά. Κατά
την  εκδήλωση,  τα  μέλη  της  ελληνικής  αποστολής  είχαν  την  ευκαιρία  να  πραγματοποιήσουν
διμερείς συναντήσεις Β2Β με εκπροσώπους γαλλικών start-ups, φορέων καινοτομίας και θεσμικών
φορέων,  καθώς  και  να  παρακολουθήσουν  στρογγυλές  τράπεζες,  εργαστήρια  και  ομιλίες  του
ενδιαφέροντός τους. 

Επιπλέον, την Τετάρτη 10 Οτκωβρίου 2018 η αποστολή είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί
συνολικά 6 γαλλικές θερμοκοιτίδες και πλατφόρμες καινοτομίας, και συγκεκριμένα το Station F, τη
θερμοκοιτίδα  Agoranov,  τον πολυχώρο La Recyclerie, τον  χώρο εκπαίδευσης στην πληροφορική
École 42, την πλατφόρμα καινοτομίας Le Cargo, και το TechShop της εταιρείας Leroy Merlin.

Το Γραφείο μας συνόδευσε την αποστολή στις επισκέψεις που πραγματοποίησε.

Συνολικά,  η  αποστολή  κρίνεται  ως  ιδιαίτερα  επιτυχημένη,  καθώς  παρείχε  στους
συμμετέχοντες μία σφαιρική εικόνα του παρισινού οικοσυστήματος καινοτομίας και του τρόπου με
τον οποίο αυτό είναι οργανωμένο, καθώς και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων και του
τομέα της καινοτομίας εν γένει. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δικτυωθούν
με  εκπροσώπους  γαλλικών  start-ups,  θερμοκοιτίδων  και  χρηματοδοτικών  οργανισμών  και  να
πραγματοποιήσουν  στοχευμένες  Β2Β  συναντήσεις,  προκειμένου  να  διερευνήσουν  δυνατότητες
συνεργασίας και συνεργιών. 
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