
Επιχειρηματικότητα στις δημιουργικές
βιομηχανίες: Συμβουλές για την έναρξη
μιας πολιτιστικής επιχείρησης ή μιας
νεοφυούς επιχείρησης στην ψηφιακή
εποχή

Χρηματοδότηση και χορηγία 
 δημιουργικών έργων

Eργαλειοθήκη δικτύωσης για
πολιτιστικούς επιχειρηματίες - ένας
πρακτικός οδηγός για εύκολη δικτύωση

Η χρήση των ΤΠΕ στις δημιουργικές
βιομηχανίες: καινοτόμα εργαλεία και
τεχνικές

Βιομηχανία της Τέχνης και Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΤΟΥ ENVISION

προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής/καθοδήγησης (mentoring)
προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης
προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα για την ενίσχυση των
επιχειρηματικών και ψηφιακών σας δεξιοτήτων 
προσφέρει έναν ψηφιακό χώρο για την παρουσίαση των εργασιών/
έργων σας
προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων, νέων και καινοτόμων
πρακτικών
προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης. Μπορείτε να γίνετε μέλος μιας
διευρυμένης ψηφιακής κοινότητας του Πολιτιστικού και Δημιουργικού
Τομέα!

Φαίνεται ότι για να επιτύχεις ως πολιτιστικός επαγγελματίας και νεοφυής
επιχειρηματίας στη μετά COVID-19 εποχή απαιτεί υποστήριξη, καθοδήγηση,
χρηματοδότηση και ευκαιρίες δικτύωσης. Οι πλατφόρμες Επιτάχυνσης,
γνωστές και ως Accelerator platforms, αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο για
να δράσετε ταχύτατα, να ευημερήσετε και να επιτύχετε στη νέα
ανταγωνιστική πολιτιστική και δημιουργική εποχή.
Η χρήση της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας επιταχυντή του έργου
ENVISION μπορεί να σας βοηθήσει να επεκτείνετε τις δεξιότητες και τις
ικανότητές σας, καθώς και να αποκτήσετε ανθεκτικότητα σε μελλοντικές
απρόβλεπτες προκλήσεις.

Πώς Θα Μπορούσατε Να Επωφεληθείτε Από Την Πλατφόρμα Του ENVISION
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Η πλατφόρμα που κοιτάει μπροστά και σας
βοηθάει να ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙΤΕ! 
Από την ομάδα του ENVISION

Τελευταία νέα, απόψεις και ανακοινώσεις του έργου
ENVISION
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3Η ΕΚΔΟΣΗ

Εργαλειοθήκη για την Προώθηση της
Δημιουργικής σας Επιχείρησης στην
αγορά 



Η αποστολή έχει σχεδόν εκπληρωθεί! Το εταιρικό σχήμα
του ENVISION έχει έρθει πιο κοντά στην οριστικοποίηση
της ανάπτυξης της πλατφόρμας, της οποίας ηγείται η
κορυφαία, τεχνολογική εταιρεία Found.ation. Στο πρώτο
στάδιο, πραγματοποιήθηκε μια εσωτερική αξιολόγηση,
όπου οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να
εγγραφούν και να περιηγηθούν στην πλατφόρμα,
παρέχοντας σχόλια στην Found.ation. Το επόμενο βήμα
ήταν ο προσδιορισμός και η προσέλκυση μιας ομάδας
πρώιμων χρηστών (Early Adopters) με σκοπό να
εγγραφούν στην πλατφόρμα, να τη δοκιμάσουν και να

παράσχουν στο εταιρικό σχήμα πολύτιμα σχόλια. Η
φάση δοκιμών επέτρεψε στην κοινοπραξία του
ENVISION να εντοπίσει και να ιεραρχήσει τις δυσκολίες
των πραγματικών χρηστών, με στόχο να παραδώσει μια
πλατφόρμα όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη στις
ανάγκες των επαγγελματιών του Πολιτιστικού και
Δημιουργικού Τομέα. Το εταιρικό σχήμα του ENVISION
πιστεύει ακράδαντα ότι με τη συλλογή
ανατροφοδότησης εκ των έσω, αυξάνονται οι
πιθανότητες ανάπτυξης μιας υψηλής ποιότητας και
χρήσιμης πλατφόρμας επιτάχυνσης.

Πώς Να Μάθετε Περισσότερα Για Το ENVISION
Επισκεφθείτε την εύκολα προσβάσιμη ιστοσελίδα μας: 
 https://projectenvision.eu/
Είμαστε σε ετοιμότητα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας!

ΑΣ ΔΙΚΤΥΩΘΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ SOCIAL MEDIA
Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε μαζί σας!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΝVISION

Κατά τη δημιουργία της εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης, ένας σαφής και
πλήρης κατάλογος ελέγχου (checklist) αποτελεί ένα καλό εργαλείο για την
ευθυγράμμιση των απαραίτητων λεπτομερειών, τον κατάλληλο διαχωρισμό των
καθηκόντων και τη δημιουργία μιας γρήγορης επισκόπησης των προγραμματισμένων
δραστηριοτήτων. Επιπλέον, ο κατάλογος ελέγχου είναι ένα καλό εργαλείο επικοινωνίας
με την πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης της επιλογής σας. 

Ο κατάλογος ελέγχου είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης διαφόρων συμβουλευτικών
πηγών και των δικών μας εμπειριών από επιτυχημένες εκστρατείες συλλογικής
χρηματοδότησης στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα. Ο εν λόγω κατάλογος
ελέγχου συμπληρώθηκε από την κορυφαία ολλανδική πλατφόρμα συμμετοχικής
χρηματοδότησης Voordekunst και από εμπειρογνώμονες στον τομέα. Ο κατάλογος
ελέγχου έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κάτοχος καμπάνιας (ιδιώτης ή ΜμΕ)
να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κατάλογο ελέγχου κατά την προετοιμασία της
καμπάνιας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Παρακολουθήστε τις εξελίξεις των εκπαιδευτικών
μαθημάτων που θα δημοσιευτούν σύντομα στην πλατφόρμα του έργου μας.

Λίστα Ελέγχου (Checklist) και οι 4 Κρίσιμοι Παράγοντες
Επιτυχίας στη Συλλογική Χρηματοδότηση του
Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα
Από τον Jacek Rajewski | Cultuurarchitect Consultancy

https://www.facebook.com/envisionerasmusplusproject
https://www.instagram.com/envision_erasmusplus_project
https://twitter.com/envision_ccs
https://www.linkedin.com/company/envisionerasmusplusproject

