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«Γέφυρα» μεταξύ
startups και αγοράς
To UnLFund, που χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και ιδιώτες, είναι το εργαλείο που
ανοίγει τον δρόμο σε επιστήμονες
και νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι
που το <αρέχουν» παρουσιάζουν
στην «Κ» τις τρεις πρώτες εταιρείες
που επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν
με 850.000 ευρώ. Σελ. 5
άνθρωποι

,
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ν

«Ενώνοντας»

uni fund

νέους ερευνητές
και startups
με την αγορά

te κ μ ο ν

επενδύσεις
του Uni.Fund
τεκμον

€350j

To Uni.Fund ανοίγει τον δρόμο
σε επιστήμονες, νεοφυείς επιχειρήσεις

Lira

III

ΓπςΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

έχουμε στην Ελλάδα,
ακόμη και σήμερα, για τον ερευνητή
ταυτίζεται συχνά με αυτήν
ενόε γραφικού «τρελού επιστήμονα».
Κλεισμένου σε ένα εργαστήριο,
φορώνταε μια άσπρη ποδιά με πολ-

Nanotechnology

λοϋ5 δοκιμαστικοί^ σωλήνεβ γύρω

του. Σε αυτή την εικόνα υπάρχει
μια δόση αλήθειαβ: η ερευνητική
δραστηριότητα στην Ελλάδα είτε
στα πανεπιστήμια είναι πράγματι
τιε περισσότερεε φορέβ αποκομμένη
από τον κόσμο ms αγοράβ
και των επιχειρήσεων, απόρροια
xns δομήε του εκπαιδευτικού συστήματοε και ms κουλτούραβ που
διαμορφώθηκε τα προηγούμενα
χρόνια, κουλτούραβ με βασικό
την ενοχοποίηση
ras επιχειρηματικότητα5. Ενδεικτικό
του παραπάνω είναι ότι η
βρίσκεται μεταξύ των τελευταίων
χαρακτηριστικό

Ελλάδα

χωρών παγκοσμίου από πλευ-

pàs κατά κεφαλήν επενδύσεων,
αλλά πολύ υψηλά στην κατάταξη
σε ό,τι αφορά xis επιστημονικέβ

δημοσιεύσει.

Αυτό το παράδοξο -ένα ακόμη
σε αυτή τη χώρα- έρχεται να «διορθώσει»

το Uni.Fund, ένα από τα
νέα funds που δημιουργήθηκαν
μέσω του Υπερταμείου Επιχειρηματικών
Συμμετοχών (Equifund)
με προσανατολισμό την καινοτομία
(Innovation Window) και τη μεταφορά

τεχνολογία^ (Techonogy Tran-

€ jÎJU.UUU

μήνε$ ras λειτουργίαε του με 420
ομάδε5. Η προβλεπόμενη διάρκεια
του fund είναι δεκαετήε με δυνατότητα
διετούβ παράτασηε, ενώ η
συμμετοχή του aus εταιρείεβ
από 15% éo)S 20%.
κυμαίνεται

«Θέλουμε να δώσουμε τη

coHegeHnk

College Link
gap*

Αλλαγή νοοτροπίας

Ομάδα: μέχρι τώρα 4 άτομα.
Πλέον 6 άτομα.
Εδρα: Ιωάννινα

PLiN

OCf\ ΓϊΓϊΛ

Η εικόνα που

Φροντίδα κατοικίδιων
με νανοτεχνολογία

Οι τρεις πρώτες

€150. IIIII

0μάδα: μέχρ| ΐώρα 4 άΐομα
πλέον 8 άτομα.
Εδρα: θεσσαλονίκη

Ομάδα: μέχρι τώρα 5 άτομα.
Πλέον 9 άτομα.
Εδρα: Αθήνα

Eiimirwte me

δυνατότητα

σε ανθρώπουε που είναι
ερευνητέ3 στα πανεπιστήμια, στα
ταλέντα να βγουν στην αγορά.
Δεν βλέπουμε ακόμη αλλαγή στη
νοοτροπία. Θέλουμε, όμωβ, να
προκαλέσουμε αυτή την αλλαγή»,
δηλώνει στην «Κ» η κ. Κατερίνα
Πραματάρη, αναπληρώτρια
στο τμήμα Διοικητικήε
Επιστήμηβ και Τεχνολογίαε του
καθηγήτρια

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΟΠΑ) και μέλοβ ras ομάδαε
που «τρέχει» το Uni.Fund.
Και η ίδια προσθέτει: «Ztoxos
του Uni.Fund, πέρα από το να
υποστηρίξει το νέο οικοσύστημα,
είναι να βοηθήσει να ωριμάσει ο
καινούργιοε τρόποε σκέψηβ γύρω
από τα ελληνικά πανεπιστήμια

και τα ερευνητικά κέντρα.
Χρειάζεται δουλειά έτσι ώστε
η έρευνα να δημιουργήσει αξία.

Για τις τρεις πρώτες
επενδύσεις που έχουν
επιλεγεί η συνολική

Προέλευση κεφαλαίων του Uni.Fund
Equifund - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ιδιώτες, ομάδα
διαχείρισης Uni.Fund, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, όμιλος
VivaWallet, Ιδρυμα Ωνάση.

Συνδυασμός έρευνα$, καινοτομίαε
και στόχευσα σε προϊόντα ευρείαε
κατανάλωσα είναι η συνταγή tos
εττιτυχίαε uis PLiN Nanotechnology

Α.Ε. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται
στον κλάδο ras Νανοτεχνολογίαε, ιδρύθηκε το 2015 στη
Θεσσαλονίκη από καθηγητέε και
μεταδιδακτορικούβ ερευνητέε του
Τμήματοβ Μηχανολόγων Μηχανικών

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκη (ΑΠΘ).

Από το 2015 écûs σήμερα έχει
αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο

Η σειρά NanoSanitas
της PLiN
Nanotechnology
πωλείται ήδη
σε εννέα χώρες
σε Ευρώπη και Ασία.

PLiN πωλείται ήδη σε εννέα χώρεε

σε Ευρώπη και Ασία, ενώ η εταιρεία
βρίσκεται σε συζητήσει με
τον μεγαλύτερο διανομέα προϊόντων
zns κατηγορία5 aums στην
Αμερική.
«Η τεχνολογία xns δεν είναι
αντιγράψιμη και μπορεί να
εφαρμοσθεί και σε άλλου5 τομείε.
Τέτοιε5 εταιρείεε μπορεί να είναι
πολύ ανταγωνιστικέβ σε διεθνέε
επίπεδο, να μπουν γρήγορα στην
αγορά και va tous ανοίξουν την
πόρτα εδραιωμένεε μεγάλεβ
Η καινοτόμα έρευνα,
που είναι ανταγωνιστική σε 6ie9vés
επίπεδο, εάν βρει τον τρόπο να
βγει στην αγορά μπορεί να επεκταθεί
πολύ γρήγορα», επισημαίνει
η κυρία Πραματάρη.
Η επένδυση του Uni.Fund στην
PLiN Nanotechnology Α.Ε. ανέρχεται
σε 350.000 ευρώ και με αυτά
τα χρήματα η εταιρεία θα έχει τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσει
έξοδο σε νέεε ayopés, όπου έχει
ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τα
προϊόντα xns. Errions, θα μπορέσει
να αναπτύξει και νέα προϊόντα.
Η ομάδα xns PLiN Nanotechnology
Α.Ε. ξεκίνησε αρχικά με τέσσερα
άτομα, πλέον όμωβ φτάνει
να αριθμεί οχτώ.
επιχειρήσει.

δομικά

υλικά, στην κλωστοϋφαντουργία,
καθώβ και σε προϊόντα περιnoinons κατοικίδιων και άλλα,
το οποίο συνεχώε
χαρτοφυλάκιο

εξελίσσεται

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

συμβατικά

εύκολα

προϊόντων, το οποίο περιλαμβάνει

νανοσωματίδια για χρήση σε

ασπίδα ενάντια σε παθογόνουε
μικροοργανισμούε, αποτρέπουν
ασθένειεβ, αντικαθιστώντα5
προϊόντα περιποίηση (πα.,
σαμπουάν). Με απλά λόγια, τα
προϊόντα NanoSanitas καταφέρνουν
και σκοτώνουν tous μικροοργανισμού5 που βρίσκονται στο
δέρμα των κατοικίδιων, xcopis να
προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα
tous. Η σειρά NanoSanitas xns

και διευρύνεται.
Η PliN Nanotechnology αποφάσισε
να επικεντρωθεί τον τελευταίο
χρόνο στα παραφαρμακευτικά
προϊόντα για την περιποίηση
δημιουργώνταβ μια σειρά
καινοτόμων προϊόντων με την
επωνυμία NanoSanitas. Τα προϊόντα
αυτά, μέσω του προσεκτικού
σχεδιασμού tous στη νανοκλίμακα
και με τη χρήση νανοσωματιδίων
αργύρου που δρουν cos φυσική
κατοικίδιων,

Την εμπιστεύθηκαν
πολλοί μεγάλοι όμιλοι
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sier 10 οηΛωνει αΛΛωστε το πρώτο
συνθετικό ms ονομασίαε του
Η ομάδα του UnLFund εμπνεύστηκε
το Uni από το university
καθώβ ξεκίνησε την
προσπάθεια για τη δημιουργία ενόε
fund γύρω από τα πανεπιστήμια
και την αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων
Ωστόσο το UNI συνδέεται και
το
unité ενώνω καθώε το
με
UnLFund προσπαθεί να ενώσει
Tis startups με την αγορά και με
το unique μοναδικό λόγω ms
πανεπιστήμιο

μοναδικότητα5 και ms καινο
τομίαε

Οι πρώτες επενδύσεις
Πρώτη απτή απόδειξη aums ms
προσπάθειαε είναι η χρηματοδότηση
από το Uni.Fund των τριών
πρώτων επενδύσεων με το συνολικό
ποσό των 850.000 ευρώ ans
εταιρείεε PLiN Nanotechnology
Α.Ε ΤΕΚΜΟΝ και CollegeLink.Ta
κεφάλαια που διαχειρίζεται το
UnLFund προέρχονται από το Equi
Fund που εκπροσωπείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
European Investment Fund EIF
από ιδιώτεε επενδυτέε καθώε και
από επιχειρήσει και φορεί5 όπω5
η Εθνική Τράπεζα η Eurobank ο
όμιλοε VivaWallet το Ιδρυμα Ωνάση
Μέχρι το τέλοε του 2018 το
UnLFund φιλοδοξεί να έχει επενδύσει
σε δέκα επιχειρήσει ενώ
συνολικά έχει πραγματοποιήσει
συναντήσει μέσα στουε λίγου s

χμιιμυιυουιιιοη ίου
Uni.Fund ανέρχεται
στις 850.000 ευρώ
Θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα
σε αυτόν τον χώρο Δεν
απλώε εκεί uts επενδυτέβ
Εάν συντελεστεί αυτή η αλλαγή
θα έχει πολλαπλασιασμό
για όλη τη χώρα
To Uni.Fund και οι επενδυτέ5
του δεν είναι βεβαίωε φιλανθρωπικό
ίδρυμα και για αυτό παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα

είμαστε

αποτέλεσμα

κριτήρια επιλογήε των ομάδων που
θα χρηματοδοτηθούν Για να υπάρχουν
αυτέε οι ομάδεε θα πρέπει
να αποδίδουν στουε επενδυτέε
τουε Επομένωε αυτό που κοιτάζουμε
πρώτα είναι οι πιθανότητε5
μεγέθυνση ins εταιρεία5 ανάπτυ
ξήε ms και σε αγορέε εκτό5 Ελλάδαβ
με στόχο να να αποδώσει τουλάχιστον
10 popés την επένδυσή
μαε επισημαίνει στην Κ ο κ
Σωτήρηε Παπαντωνόπουλοε Μαν
τόπουλοε επίση5 μέλοε ms βασι
κήε ομάδαε του Uni.Fund και συ
νιδρυτήε ms Insurancemarket.gr
Ο ϊδιοε εξηγεί και τα άλλα στοιχεία
που διαφοροποιούν το εν λόγω
ταμείο από άλλα Λειτουργούμε
cos συνεταίροι με τιε ομάδεε
oris οποίεε επενδύουμε Δεν
και λέμε ελάτε σε ένα
τρίμηνο να δούμε τι έχετε κάνει
Δουλεύουμε όλοι μαζί πολύ μεθοδικά
με την ομάδα

θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που είναι ερευνητές
στα πανεπιστήμια στα ταλέντα να βγουν στην αγορά δηλώνει στην Κ η κ
Κατερίνα Πραματάρη αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής
και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος
της ομάδας που τρέχει το Uni.Fund
Επιστήμης

ιδρύθηκε μόλιε το 2017 στα Ιωάννινα
και ήδη το λογισμικό που ανέπτυξε
χρησιμοποιείται από μεγάλεε εταιρείεε
όπωε ο Διεθνή5 Αερολιμέναε
Αθηνών η AB Βασιλόπουλοε η Vi
ohalco η RiverWest Μάλιστα ο

Διεθνήε Αερολιμέναε Αθηνών ΔΑΑ
όταν δοκίμασε την τεχνολογική λύση
που ανέπτυξε η ΤΕΚΜΟΝ για
αυτήν ο Xôyos απέρριψε άλλη με
γάληε εταιρείαε
Η ΤΕΚΜΟΝ που μοιάζει στην
ιστορία μαε με τον βιβλικό Δαυίδ
δραστηριοποιείται στον χώρο των
συστημάτων συνεργασίαε προσωπικού
σε κίνηση και μαζικήε ειδοποιήστε
Μέσα από την πλατφόρμα
ms ΤΕΚΜΟΝ το προσωπικό σε
λαμβάνει οδηγίεε συνεργάζεται
και επικοινωνεί σε πραγματικό
χρόνο για Tis καθημερινέε του ερ
γασίεε Παράλληλα οι επιχειρήσει
συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται
στοιχεία που αφορούν Tis επιχει
pncnaxés διαδικασίεε και λειτουργίεε
tous και us προσαρμόζουν ανάλογα
προκειμένου να βελτιστοποιούν τα
αποτελέσματά tous Σε έκτακτεε
περιστάσειε τα συστήματα επιτρέπουν
την άμεση διάχυση ms πλη
ροφορίαε μέσα από πολλαπλά κανάλια
επικοινωνία5 π.χ e-mail
SMS fax τηλεφωνική κλήση κλπ
για την αποτελεσματική διαχείριση
του κινδύνου Ηταν το λογισμικό
ms ΤΕΚΜΟΝ που στην τραγωδία
του καλοκαιριού στο Μάτι επέτρεψε
σε μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή
κίνηση

καθόμαστε

Λειτουργούμε ως συνεταίροι με τις ομάδες στις οποίες επενδύουμε Δεν
καθόμαστε και λέμε ελάτε σε ένα τρίμηνο να δούμε τι έχετε κάνει
όλοι μαζί πολύ μεθοδικά με την ομάδα επισημαίνει ο κ Σωτήρης
Παπαντωνόπουλος-Μαντόπουλος μέλος της βασικής ομάδας του Uni.Fund
Δουλεύουμε

με εκατοντάδε8 εργαζομένουε να
αντιδράσει άμεσα και να διαχειρισθεί

τον κίνδυνο Μάλιστα σύμφωνα
με πληροφορίεε υπάρχουν
σκέψειε η ΤΕΚΜΟΝ να συνεργασθεί
με δήμουε και περιφέρειεε παρέ
χονταε το λογισμικό αυτό
Είναι τεράστια η αγορά στην
οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί
η ΤΕΚΜΟΝ και στην πραγματικότητα
υπάρχουν 2-3 εταιρείεε στον
κόσμο που ανταγωνίζονται σε αυτό
τον κλάδο τονίζει ο κ Παπαντω
νόπουλοε-Μαντόπουλοε Με την
επένδυση του Uni.Fund ϋψουε επί
σηε 350.000 ευρώ η εταιρεία θα
μπορεί να επεκταθεί ταχύτερα στην
αγορά διαθέτονταε για παράδειγμα
το προϊόν τηε εξ αποστάσεωε και
μικραίνονταε έτσι τον κύκλο πώ
λησηε Θα μπορέσει να οργανώσει
τη στρατηγική τηε με την onoia θα
βγει om διεθνή αγορά θα βελτιώσει
τη στρατηγική πωλήσεων
Το σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη
ms ΤΕΚΜΟΝ ήταν η διασΰν
δεσή τηε με τη θερμοκοιτίδα του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και το γεγονόε ότι εργάστηκε
μαζί και κοντά με τον ΔΑΑ Οι
πρέπει να δουλεύουν πολύ
κοντά με την αγορά για να παράγουν
ένα προϊόν που θα το αποδεχθεί η
αγορά υποστηρίζει η κυρία Πραματάρη
μηχανικοί

Η ομάδα τηε ΤΕΚΜΟΝ αποτελείται
από τέσσερα άτομα και τώρα
θα φτάσουν τα έξι

Συνδέοντας διαθέσιμες θέσεις εργασίας με τα προσόντα των υποψηφίων
Δεν ξεκίνησε μέσα από το πανεπιστήμιο
αλλά από νέουε αποφοίτουε
πανεπιστημίου οι οποίοι αναζητών
ταε εργασία διαπίστωσαν ένα
κενό το ότι είναι δύσκολο
να συνδεθούν οι νέοι απόφοιτοι
που δεν έχουν εκ των
πραγμάτων προηγούμενη εργασιακή
εμπειρία με την αγορά εργασίαε
Από αυτή την πραγματική ανάγκη
λοιπόν γεννήθηκε πριν από δύο
χρόνια στην Αθήνα η CollegeLink
Η CollegeLink ανέπτυξε μια
πλατφόρμα στην οποία οι
εταιρείεε επικοινωνούν τιε ανάγκεε
τουε σε προσωπικό και οι υποψήφιοι
κάνουν απευθείαε αίτηση σε θέσειε
σημαντικό

πανεπιστημίου

πλατφόρμα της CollegeLink
βοηθάει τους
υπεύθυνους προσλήψεων
να εντοπίσουν
και να έρθουν σε επαφή
με τους κατάλληλους
υποψηφίους
Η

ηλεκτρονική

που tous ενδιαφέρουν ή θέτουν το

επαγγελματικό τουε προφίλ om διάθεση
των υπευθύνων πρόσληψηε
προσωπικού recruiter

Η καινοτομία τηε CollegeLink
βασίζεται σ έναν αλγόριθμο που
επιτρέπει την αντιστοίχιση των
θέσεων εργασίαε με προφίλ
υποψηφίων κάνονταε
συγκεκριμένεε συστάσειε τόσο
στιε εταιρείεε όσο και στουε υπο
ψηφίουε Η πλατφόρμα διευκολύνει
τουε υπευθύνουε πρόσληψηε
στη στοχευμένη αναζήτηση
υποψηφίων μέσω φίλτρων
που θέτουν οι ίδιοι και επιτρέπει
την απευθείαε επικοινωνία με αυ
τούε Παράλληλα κάνει εύκολη τη
διαχείριση των αιτήσεων δίνοντάε
τουε τη δυνατότητα να λαμβάνουν
να δέχονται να απορρίπτουν αι
συγκεκριμένων

προσωπικού

τήσειε να κρατούν σημειώσειε για
μελλοντική χρήση από τουε ίδιουε
ή και τουε συνεργάτεε τουε ή και
ακόμη να αποστέλλουν εξατομικευμένη
αξιολόγηση στουε υπο
ψηφίουε
Κατάφεραν να εδραιωθούν στην
αγορά να κάνουν συνεργάτεε όλεε
τιε μεγάλεε επιχειρήσειε Εχουν
στήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο
που έχει νόημα και στην Ελλάδα
αλλά και σε άλλεε χώρεε ειδικά
του ευρωπαϊκού Νότου υποστηρίζει
ο κ Σ Παπαντωνόπουλοε
Μαντόπουλοε Η περίπτωση ms
CollegeLink δείχνει ότι μια ομάδα
ακόμη και μικρή εάν εργασθεί με¬

θοδικά για να καλύψει μία συγκεκριμένα
ανάγκη εάν έχει όρεξη
για δουλειά μπορεί να τα καταφέρει
δηλώνει από την πλευρά ms
η κυρία Πραματάρη
Η CollegeLink διαθέτει ήδη σήμερα
ένα ευρύ πελατολόγιο και τιε
υπηρεσίεε τηε τιε χησιμοποιούν
εταιρείεε όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και στη Γαλλία στην Ολλανδία
στη Γερμανία στην Ελβετία στη
Σλοβενία και στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα
Η επένδυση του Uni.Fund ανέρχεται
σε 150.000 ευρώ και αναμένεται
να αξιοποιηθεί για τη μεγαλύτερη
εξάπλωση των υπηρεσιών τηε σε

νέεε αγορέε εκτόε Ελλάδαβ καθώε
και στην περαιτέρω ανάπτυξη τηε
πλατφόρμαε Στην ομάδα τηε

CollegeLink

σήμερα δραστηριοποιούνται
πέντε άτομα και πρόκειται να
αυξηθούν σε εννέα
Τι απαντά ο κ Παπαντωνόπου
λοε-Μαντόπουλοε στην κριτική ότι
οι 8tartup8 δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά το πρόβλημα
τηε ανεργίαε καθώε δημιουργούν
λίγεε θέσειε εργασίαε Το
Skype ήταν μία 8tartup Σταδιακά
έφθασε να έχει χιλιάδεε υπαλλήλουε
Αρκετοί έφυγαν και έφτιαξαν άλλεε
εταιρείεε οι οποίεε δημιούργησαν
συνέργειεε μεταξύ tous

