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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων στο
Πρόγραμμα «Paris Landing Pack_Explore» του φορέα “Paris & Co”
Τον Μάρτιο του 2018 πρόκειται να λάβει χώρα στο Παρίσι, στο συνεδριακό χώρο
Comet, το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Νεοσύστατων Επιχειρήσεων (Business Acceleration
Program) «Paris Landing Pack_Explore» με πρωτοβουλία του φορέα “Paris & Co”, ο οποίος
αποτελεί κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας του Δήμου Παρισίων, με σκοπό την
ανάδειξη του Παρισιού και της περιοχής Ile-de-France ως κέντρο καινοτόμων εταιρειών σε
τομείς υψηλής τεχνολογίας.
Ειδικότερα, το «Paris Landing Pack_Explore»-PLP_E, διάρκειας τεσσάρων
εβδομάδων, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε μη γαλλικές νεοφυείς επιχειρήσεις που
επιδιώκουν να διεισδύσουν στη γαλλική αγορά, καθώς και σε επιχειρηματίες που επιθυμούν
να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν δυνητικές επαγγελματικές ευκαιρίες στη Γαλλία.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι επιλεχθείσες νεοσύστατες επιχειρήσεις
πρόκειται να συνεργαστούν με άλλες διεθνείς start-ups, ανακαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο
τον κόσμο της καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας της Γαλλίας. Θα έχουν επίσης πρόσβαση
σε ένα πλήρες πακέτο εργαλείων-επιχειρηματικών οδηγών της Γαλλίας μέσω ποικίλων
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σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων δικτύωσης. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες του PLP_E να
είναι σε θέση να γνωρίζουν εκτός των άλλων, το πώς να κάνουν την καινοτόμα επιχείρησή
τους ορατή, πώς να προσελκύσουν Γάλλους και γενικότερα Ευρωπαίους πελάτες καθώς και
πώς να επιτύχουν στο Παρίσι.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ταχέως αναπτυσσόμενες μη-γαλλικές νεοσύστατες επιχειρήσεις,
κάτω των 8 ετών, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 17.01.2018 στον
κάτωθι ιστότοπο: http://comet.parisandco.com/News/New-call-for-applications-to-join-ParisLanding-Pack_Explore-now-open. Οι εταιρείες θα πρέπει κατά προτίμηση να
δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους:









Πληροφορική
Ιατρική τεχνολογία
Ταξιδιωτική τεχνολογία
Τουρισμός
Αθλητισμός
Τεχνολογία τροφίμων
Κινητικότητα και «έξυπνη πόλη»
Κυκλική οικονομία

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από την
παρουσίαση που αποστέλλεται συνημμένως, καθώς και από τους κάτωθι συνδέσμους:
http://www.parisandco.paris/
http://www.parisandco.com/page/setting-up-in-paris/the-paris-landing-pack

Η Προϊσταμένη

Ευφροσύνη Μητά
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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