Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Orange Grove Patras ξεκινά & υποδζχεται νζα startups
Ακολουκϊντασ 3,5 χρόνια επιτυχίασ, το Orange Grove ζρχεται και ςτθν Πάτρα! Ζνασ
ευζλικτοσ ςυνεργατικόσ χϊροσ που λειτουργεί ωσ κερμοκοιτίδα (incubator) για τθ ςτιριξθ
και προϊκθςθ τθσ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ, το Orange Grove Patras ζχει ωσ ςτόχο να
ςυνειςφζρει ςτθν ανάπτυξθ του τοπικοφ startup οικοςυςτιματοσ ςτθ Δυτικι Ελλάδα. Τθν
Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2017, το Orange Grove Patras ανακοίνωςε τθν ζναρξη τησ
λειτουργίασ του, καλϊντασ τουσ επόμενουσ νζουσ «startupers» να δθλϊςουν ςυμμετοχι
ςτον πρώτο γφρο θλεκτρονικϊν αιτήςεων.
Το Orange Grove Patras (OGP) είναι ζνα εγχείρθμα κοινισ ςυνεργαςίασ τθσ Πρεςβείασ τθσ
Ολλανδίασ, του Orange Grove Athens, του Επιςτθμονικοφ Πάρκου Πατρϊν και μιασ
δραςτιριασ ομάδασ Πατρινϊν. Αποτελεί ζνα χϊρο ςτον οποίο άτομα ι ομάδεσ, από 18 ζωσ
45 ετϊν, που ζχουν μία καλι ιδζα και κζλουν να τθν μετατρζψουν ςε επιχείρθςθ ι νζοι
επιχειρθματίεσ που χρειάηονται ςτιριξθ για να περάςουν ςτο επόμενο βιμα, μποροφν να
υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο bit.ly/orangegrovepatras_call, ζωσ τισ 28
Φεβρουαρίου, και να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ του.
Κατά το πρότυπο του Orange Grove ςτθν Ακινα, ςτισ ομάδεσ που κα περάςουν επιτυχϊσ τθ
διαδικαςία επιλογισ, το Orange Grove Patras κα προςφζρει πλιρωσ εξοπλιςμζνο
γραφειακό χϊρο, υποςτιριξθ από mentors, ςυμμετοχι ςε bootcamps, training sessions και
workshops από ειδικοφσ (όπωσ νομικοφσ, λογιςτζσ, marketeers) και διακεκριμζνουσ
ομιλθτζσ, κακϊσ και πρόςβαςθ ςε ζνα ευρφ επιχειρθματικό δίκτυο ςυνεργαςιϊν του
Orange Grove Athens, τθσ Ολλανδικισ Πρεςβείασ, του Επιςτθμονικοφ Πάρκου Πατρϊν και
του τοπικοφ & ολλανδικοφ επιχειρθματικοφ κόςμου.
Το Orange Grove Patras αποτελεί πρωτοβουλία μίασ ομάδασ Πατρινϊν, τθν οποία
ςυνιςτοφν οι Γιάννθσ Κανελλόπουλοσ, Γιάννθσ Νικολόπουλοσ, Γιάννθσ Κικίδθσ και
Αλεξάνδρα Σαρμά, οι οποίοι, πλαιςιωμζνοι από ζνα δίκτυο εκελοντϊν, κζλθςαν να
αναλάβουν δράςθ ϊςτε να τονωκεί θ νεανικι επιχειρθματικότθτα εκτόσ των ςτενϊν ορίων
τθσ Ακινασ, ςε μια προςπάκεια να αξιοποιθκοφν οι τεράςτιεσ δυνατότθτεσ τθσ Δυτικισ
Ελλάδασ, να δοκεί προοπτικι ςτουσ νζουσ και, μακροπρόκεςμα, να αντιςτραφεί θ ςυνεχισ
φυγι ταλζντων (brain drain).
Για τθν ζναρξθ του νζου εγχειριματοσ, ο Ολλανδόσ Πρζςβθσ κ. Caspar Veldkamp ανζφερε:
«Είμαι πολφ χαροφμενοσ που ξεκινοφμε τον πρώτο γφρο αιτήςεων του Orange Grove Patras.
Η Πάτρα είναι πολφ ενδιαφζρουςα πόλη λόγω τησ τοποθεςίασ και του μεγάλου αριθμοφ
φοιτητών και νζων γενικότερα που ςυγκεντρώνει, οι οποίοι ζχουν πολλά να προςφζρουν ςε
τομείσ τησ οικονομίασ, όπωσ η πληροφορική, ο αγροδιατροφικόσ και τουριςτικόσ τομζασ. Θα
παρακολουθοφμε με πολφ ενδιαφζρον τισ πρώτεσ αιτήςεισ και θα ςτηρίξουμε την
προςπάθεια με όποιο τρόπο μποροφμε για να δοφμε τουσ πρώτουσ νζουσ 'αποφοίτουσ' να
μετατρζπουν την ιδζα τουσ ςε επιχείρηςη, όπωσ είδαμε αντίςτοιχα ςτην Αθήνα για
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περιςςότερα από 100 startups! Η εξζλιξη του Orange Grove Patras ζχει ιδιαίτερη ςημαςία
για εμάσ γιατί επιβεβαιώνει και πάλι ότι 'το παιδί μασ', όπωσ αποκαλοφμε το Orange Grove,
μετά την πρώτη τριετία που κλείςαμε τον περαςμζνο Σεπτζμβριο, πλζον
ανεξαρτητοποιήθηκε και ανοίγει τα φτερά του και εκτόσ Αθηνών».
Στο ίδιο πλαίςιο ο πρόεδροσ του Επιςτθμονικοφ Πάρκου Πατρϊν, κ. Βαςίλθσ
Αναςταςόπουλοσ, -το οποίο κα προςφζρει αφιλοκερδϊσ τουσ χϊρουσ γραφείων ςτισ
εγκαταςτάςεισ του και προςωπικό για τθν υλοποίθςθ του εγχειριματοσ- διλωςε για τθ
ςθμαντικι πρωτοβουλία: «Είμαςτε ιδιαίτερα χαροφμενοι που ζχουμε την ευκαιρία να
φιλοξενήςουμε ςτο Επιςτημονικό Πάρκο Πατρών το Orange Grove Patras. Το Επιςτημονικό
Πάρκο Πατρών προβλζπει ςτισ άμεςεσ δράςεισ του την υλοποίηςη διαδικαςιών incubation.
Στο πλαίςιο αυτό, οι δραςτηριότητεσ του Orange Grove Patras θα υποςτηριχθοφν από τισ
υποδομζσ και το ανθρώπινο δυναμικό του Επιςτημονικοφ Πάρκου, ςυμβάλλοντασ ςτην
ανάπτυξη τησ νεανικήσ επιχειρηματικότητασ ςτην Δυτική Ελλάδα. Θεωροφμε ότι ςε ελάχιςτο
χρόνο η περιοχή μασ θα διαθζτει μία οργανωμζνη διαδικαςία υποςτήριξησ τησ νεανικήσ
επιχειρηματικότητασ, η οποία αναμζνεται να είναι ιδιαίτερα επιτυχήσ».
Το OGP καλεί νζουσ με μία καλι επιχειρθματικι ιδζα να υποβάλλουν αιτιςεισ ςυμμετοχισ
ζωσ τισ 28 Φεβρουαρίου ακολουκϊντασ το ςφνδεςμο bit.ly/orangegrovepatras_call. Οι
ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο
www.orangegrovepatras.biz και www.facebook.com/orangegrovepatras/
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