
   

 

Ευάγγελος Δικόπουλος 

Mindspace  Marketing 

& Communications Manager 

Πάτρα 19/9/2017 

Mindspace at Patras – Νέα Μέλη 

 

Αγαπητοί φοιτητές, 

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος αιτήσεων για νέα μέλη είναι ανοικτή και η 

ομάδα του Mindspace at Patras είναι έτοιμη να μεγαλώσει. Όραμά μας είναι οι ιδέες οι 

οποίες αναπτύσσονται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον να ωφελούν την κοινωνία, 

αντί να μένουν παγιδευμένες στο Πανεπιστήμιο. Έτσι, είναι σημαντικό για εμάς να 

υπάρχει διάθεση, από τα νέα μέλη του οργανισμού, να ασχοληθούν με καινοτόμες 

ιδέες, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και με την δράση τους να έχουν ένα πραγματικό 

αντίκτυπο στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, εκτός από τις εμπειρίες και τα 

ερεθίσματα από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας που θα 

αποκομίσετε στον οργανισμό, έχετε την δυνατότητα να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας 

στον τομέα και στην θέση που σας ενδιαφέρει. 

Σχετικά με τον Οργανισμό, η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως επιλογή 

στους φοιτητές και η υποστήριξη των ιδεών και των ομάδων τους αποτελεί 

πρωταρχικό μέλημά μας. Η δράση μας στην Πάτρα περιλαμβάνει την διοργάνωση 

δράσεων, όπως η σειρά σεμιναρίων “How to Start a Startup”, με συμμετοχή 

διάφορων “Startupper” από την τοπική επιχειρηματική σκηνή, ή τα “Fuck-Up Nights 

Patras”, όπου επιτυχημένοι επιχειρηματίες είχαν την δυνατότητα να μοιραστούν 

ιστορίες προσωπικής τους αποτυχίας.  Στο εξής, έχοντας σχηματίσει μια λειτουργική 

ομάδα, σκοπός μας είναι η περαιτέρω επέκτασή μας, πρεσβεύοντας τις αξίες και τους 

σκοπούς του οργανισμού καθώς και η διαμόρφωση του Mindspace Lab Patras, το 

οποίο θα αποτελέσει ένα χώρο στον οποίο οι φοιτητές θα μπορούν να εκφράσουν 

την δημιουργικότητα τους ενώ θα έχουν την δυνατότητα να υλοποιούν τις 

επιχειρηματικές τους ιδέες.  

 Ολοκληρώνοντας, θα μπορέσετε να συμπληρώσετε την αίτησή σας στον από κάτω 

σύνδεσμο, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό και την 

δράση μας επισκεφθείτε την σελίδα μας στο Facebook.  

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 1η Οκτωβρίου. 
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