Biomatch:

Βρες το άλλο σου βιοµισό
Φοιτητές:
Αµαλία Ρήγα
∆ήµητρα Συνεφιαρίδου
Αλεξία Τουφεξή

Κατέλαβε την 3η Θέση στην κατηγορία της Καινοτοµίας
& Επιχειρηµατικότητας, στο ∆ιαγωνισµό ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,
που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της
Μονάδας Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 2012-13

Τµήµα: Βιολογίας
Αποστολή - όραµα:
Η Biomatch έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους και είναι υπεύθυνη
για την εύρεση του ιδανικού συντρόφου ζωής, µε γνώµονα τις ανάγκες των πελατών,
αλλά και τη γονιδιακή τους σύσταση. Όραµα της εταιρίας είναι µετά από µία
επιτυχηµένη πορεία στην αρχική της βάση, η επέκταση της και σε άλλες περιοχές της
Αττικής και άλλα αστικά κέντρα της Ελλάδας.
Ανάγκες που ικανοποιεί:
Στη σύγχρονη κοινωνία το άγχος, η πίεση και οι ταχείς ρυθµοί της καθηµερινότητας
στα ελληνικά αστικά κέντρα έχουν διαµορφώσει ένα πλαίσιο αποξένωσης και
µοναξιάς µε συχνή συνέπεια την αδυναµία επίτευξης γνωριµιών και σύναψης
σχέσεων. Στόχος λοιπόν της Biomatch είναι να καλύψει την ανάγκη του σύγχρονου
ανθρώπου για την εύρεση συντρόφου, µε ιδανικό µάλιστα τρόπο.
Βιωσιµότητα της ιδέας:
Η µοναδικότητα της Biomatch στον ελλαδικό χώρο, στηριζόµενη στην επιστήµη και
την τεχνολογία, η ευελιξίας της χάρη στο ολιγάριθµο προσωπικό της και οι προσιτές
και ανταγωνιστικές τιµές της, την καθιστούν βιώσιµη σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, η
έδρα της σε κεντρικό σηµείο της Αθήνας, η επιτυχία παρόµοιων εταιριών στο
εξωτερικό και η συνεργασία της µε εξωτερικό εργαστήριο αναλύσεων, που µειώνει το
κόστος της ανάλυσης των δειγµάτων, ενισχύουν τη βιωσιµότητα της.
Καινοτόµο στοιχείο της ιδέας:
Η “Biomatch” φιλοδοξεί να καινοτοµήσει στο χώρο της εύρεσης συντρόφου και των
γραφείων γνωριµιών µε τη χρήση γενετικών δεικτών για το πιο επιτυχές ταίριασµα.
Στρατηγική της είναι να δώσει έµφαση στο σύστηµα µε το οποίο θα κάνει το
ταίριασµα, το οποίο είναι πιο ακριβές και αξιόπιστο από αυτά που χρησιµοποιούνται
παραδοσιακά. Στην Biomatch δεν αγνοούνται οι παραδοσιακές µεταβλητές, αλλά
συνυπολογίζονται µε µικρότερη βαρύτητα. Η γενετική συµβατότητα οδηγεί σε
αυξηµένη πιθανότητα για µία ισχυρή και επιτυχή σχέση. Έρευνες έχουν δείξει ότι η
σεξουαλική ζωή των γενετικά συµβατών ανθρώπων είναι πιο ικανοποιητική από το
µέσο όρο. Ακόµη, τα ποσοστά γονιµότητας είναι υψηλότερα και οι απόγονοι πιο
υγιείς.

