∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“10o ∆ιεθνές Venture Capital Forum”
Η διεθνής διοργάνωση στον τοµέα του Venture Capital της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2009 - Για δέκατη συνεχή χρονιά διεξάγεται φέτος το «∆ιεθνές Venture Capital
Forum», η κορυφαία διοργάνωση στον τοµέα του Venture Capital. Το «10ο ∆ιεθνές Venture Capital
Forum» συνδιοργανώνεται από τον Οργανισµό Invest in Greece, το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας
Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ) και το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, µέλος του Enterprise Europe Network-Hellas. Το Forum
αποτελεί πλέον θεσµό και διακρίνεται για την µοναδικότητά του στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι εργασίες του Forum θα πραγµατοποιηθούν µεταξύ 16 και 17 Ιουνίου 2009
στο ξενοδοχείο Athens Hilton και όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν θα πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή
µέσω της ιστοσελίδας www.vcforum.gr
Σκοπός της διοργάνωσης είναι να προσφέρει την ευκαιρία σε νέους και δυναµικούς επιχειρηµατίες, τόσο από
την Ελλάδα, όσο και από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, να προβάλουν τις
επιχειρηµατικές τους ιδέες, καθώς και να έρθουν σε επαφή µε ενδιαφερόµενους Έλληνες επενδυτές,
προκειµένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση
των επενδυτικών τους προτάσεων.
Η έναρξη των εκδηλώσεων του Forum θα πραγµατοποιηθεί από τον κ. ∆ηµήτρη Παζαΐτη, Πρόεδρο &
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του οργανισµού «Invest in Greece», ενώ την πρώτη µέρα των εργασιών του Forum
θα τιµήσουν µε τις εισηγήσεις τους ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γιάννης Παπαθανασίου
και ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Το συνεδριακό µέρος του «10ου ∆ιεθνούς Venture
Capital Forum» περιλαµβάνει παρουσιάσεις και συζητήσεις, στις οποίες θα συµµετάσχουν venture
capitalists, policy makers και εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου, σε θεµατικά πάνελ ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος.
Μέρος του προγράµµατος είναι και το εργαστήριο, µε την υποστήριξη της KPMG, το οποίο απευθύνεται
σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και αφορά στην εκπαίδευση τους για την αποφυγή των επιδράσεων της
διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Επίσης, το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί µε τις εργασίες του «Open Coffee»,
το οποίο αποτελεί την πλέον θεσµοθετηµένη συνάντηση των επιχειρηµατιών που ξεκινούν τώρα τις
επενδυτικές τους δραστηριότητες.
Τη δεύτερη µέρα των εργασιών του «10ου ∆ιεθνούς Venture Capital Forum» θα υλοποιηθούν
επιχειρηµατικές συναντήσεις µεταξύ εταιρειών venture capital και επιχειρηµατιών που κατέθεσαν
επενδυτικές προτάσεις. Στη φετινή διοργάνωση συµµετέχουν περισσότερες από 15 εταιρείες venture capital
και αναµένεται να πραγµατοποιήσουν συνολικά περισσότερες από 150 επιχειρηµατικές συναντήσεις.
Η διοργάνωση υποστηρίζεται και φέτος από σηµαντικούς χορηγούς. Συγκεκριµένα, χρυσοί χορηγοί είναι οι
εταιρείες ATTICA VENTURES και OXYGEN CAPITAL, ενώ αργυροί χορηγοί είναι οι εταιρείες LOGO
VENTURES και ΕΣΥΝΕ. Χορηγός επικοινωνίας είναι η εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

