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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράμα, 19/10/2021 

Lab40: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Demo Day του Α΄ Κύκλου του Προγράμματος 

Lab.40 του Επιμελητηρίου Δράμας 

Τη Δευτέρα, 18. Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Demo Day του Α' 

Κύκλου της Επιτάχυνσης της Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας Lab.40 του 

Επιμελητηρίου Δράμας, στις εγκαταστάσεις της Δομής, στην Οδό Λαμπριανίδη 40, στη 

Δράμα. Η εκδήλωση μεταδόθηκε και διαδικτυακά λόγω του περιορισμού συμμετοχών με 

φυσική παρουσία σε συγκεκριμένο κοινό, ακολούθως των μέτρων πρόληψης κατά της 

εξάπλωσης του Covid-19. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής πολιτικής ηγεσίας, επενδυτικών 

ταμείων, άλλων προγραμμάτων θερμοκοιτίδευσης και επιτάχυνσης, στελέχη επιχειρήσεων, 

σύμβουλοι επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, προερχόμενοι από όλη την Ελληνική Επικράτεια 

αλλά και το εξωτερικό.  

Την εκδήλωσε άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κος Στέφανος Γεωργιάδης 

καλωσορίζοντας όλους τους παρευρισκόμενους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:  

"Οι ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έκαναν εξαιρετική δουλειά και τους συγχαίρω 

για την επίπονη προσπάθεια τους. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την νεοφυή 

επιχειρηματικότητα στον Lab.40 με αισιοδοξία και πίστη για αυτό που οραματιστήκαμε." 

Στόχος της ημέρας επίδειξης (Demo Day) ήταν να δώσει την ευκαιρία στις ωφελούμενες 

νεοφυείς ομάδες επιχειρηματικότητας να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια 

(Pitch Decks) στο κατάλληλο επενδυτικό κοινό και σε άλλους ενδιαφερόμενους. Ο κάθε 

ωφελούμενος είχε στη διάθεσή του 8 λεπτά να παρουσιάσει την επιχειρηματική του ιδέα, 

καθώς και 7 λεπτά προκειμένου να δεχθεί ερωτήσεις από το κοινό και την κριτική επιτροπή 

αξιολόγησης και να τις απαντήσει.  

Στον Επιχειρηματικό Επιταχυντή Lab.40 δηλώσαν συμμετοχή 15 ομάδες τον Μάιο του 2021, 

εκ των οποίων 12 επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση του προγράμματος, 10 από αυτές 

προκρίθηκαν στο εντατικό πρόγραμμα της Επιτάχυνσης που έχει ως κατακλείδα το Demo 

Day. 5 ομάδες κρίθηκαν κατάλληλες για την συμμετοχής τους στην ημέρα της επίδειξης.  

Οι παρουσιάσεις των ομάδων αξιολογήθηκαν από την κριτική επιτροπή αξιολόγησης και 

λάβανε αντίστοιχα τα ακόλουθα βραβεία: 

- Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης (Pitching): MyMarble & Augmenting a Dance 

Performance   

- Βραβείο Μεγαλύτερης Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Επίδρασης: Fancy Owl 



 

 

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 

2020» 

- Βραβείο Καλύτερης Επενδυτικής Ετοιμότητας (Investment Readiness): SmartApp – 

Look who's Singing 

- Βραβείο Καλύτερων Προοπτικών Ανάπτυξης: Smart App – Look who's singing 

Στο τέλος της εκδήλωσης αφιερώθηκε αρκετός χρόνος για τη δικτύωση των ωφελούμενων 

με όλους τους παρευρισκόμενους και ειδικότερα με τους παράγοντες του τοπικού 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος, τηρώντας με αυστηρότητα όλα τα μέτρα προστασίας 

κατά του Covid-19.  

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, και τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, μέσω της 

Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.Lab40.gr ή στείλτε μας 

email στο info@lab40.gr ή απευθυνθείτε στο +30 25210 22750 (εσωτ. 1).  

 

Στέφανος Γεωργιάδης 
 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας 
 

 

 


