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Την έναρξη λειτουργίας δύο Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών
Επιχειρηματικής
Services

Ανάπτυξης

Centers,

στην

- Business

Θεσσαλονίκη

Development

και

το

Κιλκίς,

ενεργοποίησε το Έργο microSTARS.

Μικρές (έως 50 άτομα προσωπικό) και
πολύ

μικρές

(έως

επιχειρήσεις, αλλά

και

10

άτομα)

άτομα

(νέοι,

άνεργοι, γυναίκες) που επιθυμούν να
ιδρύσουν

την

δική

τους

επιχείρηση,

μπορούν να επισκεφθούν τα γραφεία μας
και να λάβουν πληροφόρηση σχετικά με
τις

υπηρεσίες,

τις

οποίες

το

έργο

microSTARS μπορεί να τους παράσχει.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Στις ενδιαφερόμενες υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και στους εν δυνάμει
επιχειρηματίες, προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Δωρεάν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη
Υλοποίηση

τεσσάρων

(4)

επιχειρηματικών

συναντήσεων

ανάμεσα

στον

Ωφελούμενο και τον Σύμβουλο, κατά την διάρκεια των οποίων δίνεται η δυνατότητα
διεξαγωγής ενεργειών, αναφορικά σε:


Διάγνωση Επιχειρηματικών Αναγκών



Αποτύπωση των ζητημάτων που άπτονται προσοχής, διευθέτησης,
επίλυσης





Διαμόρφωση Πλάνου Δράσεων, αναφορικά σε θέματα:
o

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού / Business Plan

o

Δράσεων Marketing

o

Χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

o

Εξυπηρέτησης και Ανεύρεσης Πελατών

o

Αναζήτησης, Επιλογής και Εκπαίδευσης Προσωπικού

o

Εξωστρέφειας και Εξαγωγικού Προσανατολισμού

o

Πηγών Χρηματοδότησης

Αποδοχή από τον Ωφελούμενο των βημάτων που χρειάζεται να
ακολουθήσει ο ίδιος για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής του,
αξιοποιώντας τις ιδέες αλλά και τις προτάσεις που συζητήθηκαν κατά την
διάρκεια των ανωτέρω επιχειρηματικών συναντήσεων.

Δωρεάν Πρόσβαση σε Προγράμματα Επιμόρφωσης
Η δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι διαθέσιμη προς όλους
τους ωφελούμενους, τόσο σε επίπεδο ομαδικών συναντήσεων /workshops, όσο και
σε επίπεδο διαδικτύου, με τη χρήση μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning του
Έργου microSTARS, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, θέματα, όπως:


Management – Βασικές Αρχές Διοίκησης



Διαχείριση Προσωπικού



Διαμόρφωση Τιμολογιακής Πολιτικής



Τεχνικές Πωλήσεων



Διαμόρφωση Marketing Plan



Πώς να ξεκινήσω την ίδρυση μίας επιχείρησης



Η σημασία των Συστημάτων Πληροφορικής σε μία Επιχείρηση



Πρακτικός Οδηγός για την οργάνωση εταιρικής συμμετοχής σε μία έκθεση



Έρευνες Αγοράς



Νομικά Θέματα



Λογιστική και Οικονομική Διαχείριση



Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών και αξιοποίηση του διαδικτύου

Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Ενημέρωση για τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή

Ένωση.

Δυνατότητα χορήγησης μικροδανείων σε συνεργασία με την Συνεταιριστική
Τράπεζα Καρδίτσας σε υφιστάμενες μόνον (με πάνω από 6 μήνες λειτουργίας)
μικρές

και

πολύ

μικρές

επιχειρήσεις.

Τα μικροδάνεια αφορούν σε οικονομικές ενισχύσεις ύψους έως και 25.000 Ευρώ,
ενώ η επιλογή των ωφελουμένων θα βασίζεται στην χρηματοοικονομική
ανάλυση που θα παρέχουν δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο οι οικονομικοί
σύμβουλοι

του

έργου.

Το επιτόκιο δανεισμού ξεκινά από 6%, απαραίτητη δε είναι η ύπαρξη τριτεγγυητή,
ενώ οι λοιποί όροι δανεισμού (τελικό επιτόκιο, διάρκεια, λοιπές εγγυήσεις, περίοδοι
χάρητος, δόσεις αποπληρωμής, κ.α.) θα καθορίζονται ανά περίπτωση, ανάλογα με
την πιστοληπτική ικανότητα, το προφίλ και τις ανάγκες του δανειολήπτη.

Πρόγραμμα Επόμενων Εκδηλώσεων – Workshops
Θεσσαλονίκη
microSTARS Workshops
Α’ Κύκλος Ομαδικών Συναντήσεων


Η έννοια της Επιχειρηματικότητας - Πώς να ξεκινήσω την επιχείρησή
μου



Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:
10/6 /2016 12:00 - 15:00
27/6 /2016 17:00 - 20:00



Τόπος: microSTARS BDS Center, Αγγελάκη 3

Β’ Κύκλος Ομαδικών Συναντήσεων


Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης



Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:
15/6 /2016 12:00 - 15:00
29/6 /2016 17:00 - 20:00



Τόπος: microSTARS BDS Center, Αγγελάκη 3

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: 2310 274033
email: pagounia@microstars.gr
Κιλκίς
microSTARS Workshops
Α’ Κύκλος Ομαδικών Συναντήσεων



Η έννοια της Επιχειρηματικότητας - Πώς να ξεκινήσω την επιχείρησή
μου



Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:
10/6/2016 12:00 - 15:00
27/6 /2016 17:00 - 20:00



Τόπος: microSTARS BDS Center, Τσιρογιάννη 2 & 21ης Ιουνίου

Β’ Κύκλος Ομαδικών Συναντήσεων


Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης



Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:
15/6/2016

12:00 - 15:00

29/6 /2016 17:00 - 20:00


Τόπος: microSTARS BDS Center, Τσιρογιάννη 2 & 21ης Ιουνίου

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: 23410 27175
email: katsarellosd@microstars.gr

Νέα του Έργου microSTARS


Έναρξη Λειτουργίας των Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης



Στήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία στο
Κιλκίς (26.4.2016)



Eναρκτήρια συνάντηση εργασίας του έργου “microSTARS” (15.4.2016)



Παρουσίαση του Έργου microSTARS στην εκδήλωση του biscotto coffee+
με τίτλο: “Boost up your business. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σου!”
(13.4.2016)



Παρουσίαση του Έργου microSTARS στα μέλη της Ένωσης Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Κιλκίς (8.4.2016)



Παρουσίαση του Έργου microSTARS στην εκδήλωση του ΙΕΚ ΞΥΝΗ
Μακεδονίας (7.4.2016)



Συμμετοχή του Έργου microSTARS στο Career Fair του International
Hellenic University (18.3.2016)



Παρουσίαση του Έργου microSTARS στο Κιλκίς (13.1.2016)

Άρθρα - Απόψεις


Είναι το «επιχειρείν» για μένα;



Τάσεις στην αγορά της Μικροχρηματοδότησης

Επικοινωνία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αγγελάκη 3
54621 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 274033
Email: pagounia@microstars.gr

ΚΙΛΚΙΣ
Τσιρογιάννη 2 & 21ης Ιουνίου
61100 Κιλκίς
Τηλ.: 23410 27175
Email: katsarellosd@microstars.gr
www.microstarsproject.eu

Οι απόψεις που εκφράζονται στη παρούσα έκδοση δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών κρατών και της Διαχειριστικής Αρχής.

