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#ActInSpace: Δηµιούργησε σήµερα τα προϊόντα & τις υπηρεσίες 
του αύριο αξιοποιώντας διαστηµικές τεχνολογίες!

Δήλωσε τώρα συµµετοχή!
Θέλεις να έχεις την ευκαιρία να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα στο παγκόσµιο τελικό στην

Τουλούζη; Να κερδίσεις µια πτήση σε αεροσκάφος µε µηδενική βαρύτητα, 
ένα Voucher αξίας 100.000€ για δορυφορικά δεδοµένα 

καθώς και υποστήριξη για τη δηµιουργία της δικής σου start-up;
Μετά την επιτυχία του ActInSpace 2016, το si-Cluster φέρνει για δεύτερη φόρα το διεθνή διαγωνισµό στην
Αθήνα στις 25-26 Μαΐου. Κεντρικοί διοργανωτές του ΑctInSpace, είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήµατος (ESA), η

Γαλλική Υπηρεσία Διαστήµατος (CNES), και το ESA BIC Sud France. Οι πύλες του διαγωνισµού θα ανοίξουν ταυτόχρονα σε
περισσότερες από 70 πόλεις σε όλο τον κόσµο, από το Darmstadt, τη Νέα Υόρκη, το Los Angeles και το Cape Town έως το
Porto Alegre, το Taipei και την Αθήνα.

Μπες σήµερα στο www.actinspace.org, διάλεξε την πρόκληση που σε συναρπάζει και δήλωσε συµµετοχή!

 

34 χώρες

70 πόλεις

65 challenges

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν άτοµα οργανωµένα σε οµάδες, από οποιοδήποτε επιστηµονικό πεδίο και χωρίς
κόστος συµµετοχής. Μπες στο https://actinspace.org/country/greece και µάθε πρώτος όλα τα νέα του διαγωνισµού!

Tην Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 στις 15:00 θα πραγµατοποιηθεί το Warm-up Event του ActInSpace Greece στην

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου! Κράτησε τη θέση σου στο Warm-Up Event εδώ εάν θέλεις να
ενηµερωθείς για τις προκλήσεις, να διαλέξεις αυτή που σου ταιριάζει και να δηµιουργήσεις την οµάδα που θα σε οδηγήσει
στην πρώτη θέση! Διοργανωτές, εµπειρογνώµονες, µέντορες και χορηγοί/ υποστηρικτές του διαγωνισµού θα βρίσκονται
εκεί στο  για να σε γνωρίσουν!

Θέλεις  να συµµετέχεις στη συγκεκριµένη διοργάνωση ως εθελοντής; Τότε δήλωσε συµµετοχή εδώ.
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