
                                                                                        
  

 

∆ευτέρα, 08 Απριλίου 2013 

Το TEDMED (TED Medicine) για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
 

∆ηλώστε συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας  
“TEDMED BioBiz” 

Το ΤEDMED έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη SciCo (Science Communication), 

ΜΚΟ της οποίας στόχος είναι η εκλαΐκευση της επιστήµης. Πρόκειται για ένα διαδραστικό 

συνέδριο παγκόσµιας εµβέλειας για την καινοτοµία στους τοµείς της Ιατρικής και της Υγείας 

γενικότερα. Το TEDMED Live Athens έχει τίτλο “Η υγεία µπροστά” και θα πραγµατοποιηθεί 

την Κυριακή  21 Απριλίου 2013, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών 
του Ιδρύµατος Ωνάση υπό την αιγίδα και την ενεργή υποστήριξη του Συνδέσµου Υποτρόφων 
του Ιδρύµατος Ωνάση, του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» και του Συνδέσµου Φαρµακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Μέσω ολιγόλεπτων και διαδραστικών οµιλιών το TEDMED 

Live Athens στρέφει το βλέµµα στις προκλήσεις του µέλλοντος και δεσµεύεται να αποτελέσει µια 

αξέχαστη εκδήλωση που θα περιλαµβάνει: εξαίρετους οµιλητές, σκεπτόµενους θεατές, 

καινοτόµες ιδέες. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα: http://www.tedmedliveathens.com 

Στo πλαίσιo του 1ου TEDMED στην Ελλάδα, η οργανωτική επιτροπή σε συνεργασία µε το 

ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» καλεί νέους ερευνητές να συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό Καινοτοµίας & 
Επιχειρηµατικότητας “TEDMED BioBiz”, καταθέτοντας προτάσεις  από το ερευνητικό τους 

έργο µε θέµα την υγεία, υπό τη µορφή σύντοµης επιχειρηµατικής πρότασης. Από τη ∆ευτέρα 8 
Απριλίου έως την Πέµπτη 18 Απριλίου 2013, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να καταθέτουν τις 

προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  

http://www.tedmedliveathens.com/portfolioentry/tedmed-biobiz-workshop/ 

Από τις προτάσεις αυτές, η οργανωτική επιτροπή θα επιλέξει τις 20 καλύτερες και οι 

συµµετέχοντες ερευνητές θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτική ηµερίδα (workshop) που θα 

πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα  22 Απριλίου 2013, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος». 
Το workshop θα εστιάσει στη διαδικασία εµπορικής αξιοποίησης του ερευνητικού τους προϊόντος, 

δίνοντας τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να συµβουλευτούν επιτυχηµένους ερευνητές-



 
επιχειρηµατίες, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Βασικός µέντορας του workshop θα 

είναι ο ειδικός στην επιχειρηµατικότητα βιοτεχνολογίας και οµιλητής 

του TEDMED liveAthens, Ben Matteo (http://www.eosneuroscience.com/about/team/).  

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού, οι πέντε καλύτερες ερευνητικές-εµπορικές προτάσεις που θα 

προκύψουν από την παραπάνω ηµερίδα, θα παρουσιαστούν σε χρηµατοδότες από το χώρο της 

βιοτεχνολογίας σε επόµενη ηµερίδα, η οποία θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούλιο του 2013. Για 

περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του διαγωνισµού στο 

http://www.tedmedliveathens.com/portfolioentry/tedmed-biobiz-workshop/ ή αν έχετε ερωτήσεις 

στείλτε µας email στο info@scico.gr  

Για να ενηµερώνεστε σχετικά µε το TEDMED Live Athens:  
http://www.facebook.com/TEDMEDLiveAthens 

http://www.linkedin.com/groups/TEDMED-Live-Athens 

https://twitter.com/tedmedathens 

 

 

 

 


