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Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το 2ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Επιχειρηµατικότητας 2015 που διοργάνωσε, 
στην Ξάνθη στις 29 Ιουνίου - 03 Ιουλίου 2015, η Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας και η Μονάδα 
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του Δ.Π.Θ., σε συνεργασία µε το Business School του Nottingham 
Trent University και την Αµερικανική Γωνιά Ξάνθης. Το 2ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Επιχειρηµατικότητας 
2015 υποστηρίχθηκε από την Αµερικανική Πρεσβεία. 

 
Στο 2ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Επιχειρηµατικότητας 2015 συµµετείχαν φοιτητές και καθηγητές από το 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα Msc International Business του Nottingham Trent University της Αγγλίας και το 
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης καθώς και προσκεκληµένοι οµιλητές από το Ηνωµένο Βασίλειο, τις 
Η.Π.Α. και την Ελλάδα. Οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν οµότιµους από διάφορες 
χώρες του κόσµου και να εξερευνήσουν µαζί το διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον. Το 2ο Διεθνές Θερινό 
Σχολείο Επιχειρηµατικότητας 2015 στήριξαν µε τη συµµετοχή τους οι εταιρείες Cocomat, GreenCola, 
P&G, Rodopi, και Translation24.gr. Δουλεύοντας σε οµάδες οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
αναπτύξουν επιχειρηµατικές προτάσεις για την ανάπτυξη στρατηγικών σε θέµατα και προκλήσεις που 
αντιµετωπίζουν σύγχρονες επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και 
στην Αθήνα. 

 

 

 

 



 

 

Αναλυτικά το πρόγραµµα του Θερινού Σχολείου! 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/06/2015 
 

 
Η πρώτη ηµέρα του 2ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου Επιχειρηµατικότητας 2015 
ξεκινά µε διαδραστικές ασκήσεις µε σκοπό να αναπτυχθεί οµαδικό πνεύµα 
συνεργασίας µεταξύ όλων των συµµετεχόντων! Η ηµέρα συνεχίζεται µε 
βιωµατικές ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων ηγεσίας από την κ. Δώρα Φούντα, 
Executive Coach and Mentor από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών.  

 
 

ΤΡΙΤΗ 30/06/2015 

 
Η δεύτερη ηµέρα ξεκινά µε ένα δηµιουργικό 
εργαστήριο µε θέµα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 
Δηµιουργικής Αυτοπεποίθησης» από την κ. Silvia 
Giovannoni, Επικεφαλής Διεθνών Προγραµµάτων, 
Partners for Youth Empowerment. Στη συνέχεια 
πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη της βιοµηχανίας 
παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων Ροδόπη 
Α.Ε. Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγµατοποιήθηκε 
ξενάγηση στους χώρους της παραγωγής. Στη 

συνέχεια εκπρόσωποι της εταιρείας ανέλυσαν την πρόθεση τους να εισάγουν ένα 
νέο καινοτόµο προϊόν στην αγορά αναθέτοντας σε µια από τις οµάδες να διεξάγουν 
έρευνα και να αναπτύξουν στρατηγικές εισόδου στην αγορά. 
 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/07/2015 
 
Η ηµέρα ξεκινά µε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 
συνεργασίας που είχαν από τον Απρίλιο εως τον Ιούνιο 2015 οι 
φοιτητές από το NTU µε τις επιχειρήσεις Coco Mat, Green Cola, και 
P&G. Προκειµένου οι φοιτητές να αντιµετωπίσουν µια πραγµατική 
επιχειρηµατική πρόκληση στην πράξη οι εταιρίες ανέθεσαν ένα 
έργο ανάπτυξης στρατηγικής στις οµάδες των φοιτητών µε 
αντικείµενο τη διεθνοποίηση και την εισαγωγή των επιχειρήσεων σε 
νέες αγορές. 

Με τη χρήση της θεωρίας TRIS (Theory of Innovative Problem 
Solving) που παρουσιάστηκε από το Σταύρο Μούντελο, Υπ. Διδάκτορα Δ.Π.Θ. πραγµατοποιήθηκε 
διαδραστική άσκηση διερεύνησης καινοτόµων λύσεων σε προϊόντα.s  Ακολουθεί επίσκεψη στην εταιρεία 



 

 

Cocomat όπου όλοι οι συµµετέχοντες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
και να δουν από κοντά πώς κατασκευάζονται τα προϊόντα! Η εταιρεία αναθέτει στις οµάδες των φοιτητών 
ένα καινούριο έργο και συγκεκριµένα, το σχεδιασµό και την προώθηση ενός νέου προϊόντος στην 
παγκόσµια αγορά. Η οµάδα θα έχει στη διάθεσή της µια ηµέρα για να αναπτύξει ένα επιχειρηµατικό 
σκεπτικό, να κάνει έρευνα αγοράς και να προτείνει ένα καινοτόµο προϊόν! 

ΠΕΜΠΤΗ 02/07/2015 

 
Οι οµάδες των φοιτητών που 
απαρτίζονται από φοιτητές από 
την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ινδία 
και τη Κίνα εργάζονται µεθοδικά 
για να προτείνουν µια βιώσιµη 
στρατηγική που να αντιµετωπίζει 
την πρόκληση που τους έχουν 
αναθέσει οι εταιρείες Cocomat, 
Ροδόπη Α.Ε. και Translation24, 

έχοντας τη βοήθεια µεντόρων και ανθρώπων της αγοράς. Οι 
οµάδες των φοιτητών έχουν την δυνατότητα να εργαστούν και να 
διαχειριστούν τον ελάχιστο χρόνο που διαθέτουν για να 
διερευνήσουν και να προτείνουν λύσεις στις πραγµατικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις! 
Ταυτόχρονα καλούνται να συνεργαστούν και να βρουν φόρµες επικοινωνίας χρησιµοποιώντας επιχειρήµατα 
για να πείσουν τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας, και συνδράµοντας στην ανάπτυξη µιας βιώσιµης λύσης 
ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους να αναγνωρίζουν επιχειρηµατικές 
ευκαιρίες, µετατρέποντας µια ιδέα σε βιώσιµη επιχειρηµατική ευκαιρία! 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/07/2015 
 
Οι οµάδες παρουσιάζουν τη 
στρατηγική που ανέπτυξαν στους 
εκπροσώπους των εταιρειών. 
Aκολουθεί διάλογος για τη 
βιωσιµότερη λύση που προτείνεται 
καθώς και βράβευση των 
καλύτερων προτάσεων. Οι 
συµµετέχοντες επωφελούνται από τη δικτύωσή τους µε τους 
επιχειρηµατίες που δρουν σε διεθνές επίπεδο και οι ίδιοι οι 
επιχειρηµατίες ενισχύουν τη στρατηγική τους µέσα από την 

ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων αιχµής. Το 2ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Επιχειρηµατικότητας 
ολοκληρώνεται και ακολουθεί barbecue party στην παραλία! 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Διεθνές Θερινό Σχολείο Επιχειρηµατικότητας επικοινωνήστε µε τα στελέχη 
της Μ.Κ.Ε. 
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