
Impact Hub Athens 
 

The first locally global collaboration network 

 



Impact HUB Athens 

Tο Impact HUB Athens είναι το πρώτο διεθνές δίκτυο χώρων, προγραμμάτων και ανθρώπων που 
αναπτύσσουν υπεύθυνες και βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 

 
Ξεκίνησε το 2005 στο Λονδίνο και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σε πάνω από 50 χώρες σε όλες τις ηπείρους. 

Σήμερα λειτουργούν περίπου 70 Impact Hubs με πάνω από 9000 μέλη. 

Τί προσφέρει το Impact Hub: 
 
•  Space : Χώρο εργασίας και εκδηλώσεων που εμπνέει την επιχειρηματική 
δημιουργία και την καινοτομία. 
 
•  Content : Εκπαιδευτικές δομές, γνώση και υποστήριξη που διευκολύνουν 
την επιχειρηματική ανάπτυξη. 
 
•  Community : Δίκτυο συνεργατών και ειδικών που δίνουν λύσεις και 
δημιουργούν συνεργασίες. 
  



Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα 

Stage 

FORMΑTION 

Impact 

GROWTH MATURITY SCALING 



EMPOWERING STUDENTS TO MAKE A DIFFERENCE 



Ένα ολοκληρωμένο, διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα  που έχει σαν στόχο τη διάδοση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε φοιτητές και νέους της Ευρώπης. 

Οι Στόχοι του SIA: 
 
• Να ευαισθητοποιήσει και να εισάγει τους νέους στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα . 
 
• Να προσφέρει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται οι νέοι με 
στόχο να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση. 
 
• Να υποστηρίξει την υλοποίηση και τη βιώσιμη λειτουργία των 
πρωτοβουλιών αυτών. 

 
 

Social Impact Award 

    SIA Countries 



Social Impact Award 

Ανοιχτές και δωρεάν 
δράσεις σε φοιτητές 
και ενδιαφερόμενους 

 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια 
από καταξιωμένους 
επιχειρηματίες 

 

Δίκτυο συνομήλικων και ειδικών  
και καταξιωμένων επιχειρηματιών  

 

Συμβουλευτική υποστήριξη 
όλων των συμμετεχόντων 
και Χρηματοοικονομική 
στήριξη των νικητών  

 



Social Impact Award is a great initiative that allows students to make their visions of a more social world become reality (...). The award itself is 

an important financial start-up aid and a sign, that social engagement is recognized and valued. - Martin Haiderer, Wiener Tafel 

 SIA σε 4 απλά βήματα  

#1. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια 

#2. Το Mentorship Program 

#3. Το διαγωνισμό κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

#4.  Το Incubation των βραβευμένων ομάδων 



Social Impact Award - Save the dates 

Idea Generation           

Business Modeling 

Matching Teams & Meet- Team-Go   

Human Resources 

Project & Finance Planning 

Sales 

Marketing & PR 

Meet the Jury 

  

Mentorship Program 

Working Hours with Mentors 

19.03.1015 

02.04.2015 

03.03.2015 

12.03.2015 

13.03.2015 

16.03.2015 

17.03.2015 

24.03.2015 

26.03.2015 

31.03.2015 

Απρίλιος 2015  
Καταθέτουμε τα επιχειρηματικά μας πλάνα                     μέχρι 21.04.2015 
 

o  Application Form 
 

o  Project Documents 
 

o  Project Summary  

Mάρτιος  2015  
Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια 



Μάιος  2015 
Ξεκινάει ο διαγωνισμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
 

  Screening                                           μέχρι 26.04.2015 

  Interviews & Pitching Videos         μέχρι 05.05.2015 
 
 
 
 

Voting Period                                        7 – 27.05.2015 
 

o  Jury Voting (2 νικητές) 
o  Community Voting 

 
 

Award Ceremony                                    28.05.2015 
 

 
Κριτήρια Αξιολόγησης της Κριτικής Επιτροπής: 
 

*Κοινωνικό Αντίκτυπο                                  *Καινοτομία                                       *Βιωσιμότητα 
 
 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

- Φοιτητές από ελληνικά 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή φοιτητές 
ελληνικής καταγωγής που σπουδάζουν 
σε Ιδρύματα του εξωτερικού. 

- Ομάδες που το 50% αποτελούνται από 
φοιτητές  
- Νεοφυής επιχειρήσεις που έχουν 
ιδρυθεί τα τελευταία 2 χρόνια 

 

 

Social Impact Award - Save the dates 



 Η Κριτική Επιτροπή 

Mαρία Σκορδιάλος 

Αλέξ Θεοδωρόπουλος 

Πέτρος Κόκκαλης Μπέτυ Τσακαρέστου 

Ηλίας Σούσης  Κωνσταντίνος Γεώρμας 

Μιχάλης Πρίντζος 

Αναστασία Ανδρίτσου 

Νόπη Ρωμανίδου 

Γιώργος Παπαδάκης 



Οι περσινοί μας νικητές  

BLOOD-E OWNFUNDING FILISIA 

Καινοτόμα εφαρμογή που 

γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης για 

αίμα. Συνδέοντας άμεσα τον 

δότη με τα νοσοκομεία. 

http://www.bloode.org 

Πλατφόρμα συμμετοχικών 

επενδύσεων σε νεοφυής και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 

δυνατότητα διαπραγμάτευσης 

και μεταπώλησης μεριδίων. 

http://ownfunding.com 

Διαδραστική εφαρμογή για την 

παραγωγή μουσικής και την 

αποκατάσταση ανθρώπων με 

ειδικές ανάγκες. 
http://www.filisia-interfaces.com 

 
http://socialimpactaward.net/book-of-inspiration 

With Social Impact Award’s support i found a partner for my project. Today three supermarkets are running in Romania, that serve 

more than 1000 people living in poverty. The project is now called SOMARO. (www.somaro.org) 



 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 

 
Maria Boli 
Project Manager Social Impact Award 
+30 210 3210146 | +30 6936 552 850  
maria.boli@socialimpactaward.gr 
  
Impact Hub Athens 
Karaiskaki 28 | 10554 | Athens | Greece 
athens.impacthub.net 


