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INGREDIO ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ START UP ΣΤΗ ΔΕΘ

Η εφαρμογή που εξηγεί τι πραγματικά λένε
οι ετικετεε τροφίμων και καλλυντικών
ΣΤΗΝ ΥΧ μίλησε η xrpKÔs και ερευνήτρια Ζωή Κούρνια που κέρδισε την

τρίτη θέση καλύτερπΞ start up στην πρόσφατη ΔΕΘ για την εφαρμογή Inqredio
ΔιαθέτονταΞ πολυετή εμπειρία στο εξωτερικό και éxovias διακριθεί διεθνώε

για το έργο ins η κα Κούρνια τονίζει ότι η συστηματική δουλειά και η ορθή
στοχοθεσία μπορούν να υπερβούν Tis ônoies δυσκολία συναντά évas véos που

επιθυμεί να ξεκινήσει στον χώρο του start up επιχειρείν

συνέντευξη στον Αντώνη Ανδρονικάκη

Μπορείτε va μα5 πείτε λίγα λόγια για
το εκπαιδευτικό aas υπόβαθρο και την
επαγγελματική aas ιδιότητα

Είμαι χημικόε ερευνήτρια στο ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών ms Ακαδημίαε
Αθηνών όπου εργάζομαι σε σχεδιασμό αντικαρκινικών

φαρμάκων Αποφοίτησα από το

χημικό τμήμα του πανεπιστημίου Αθηνών το
2001 και ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου
διατριβή στη χημεία στο πανεπιστήμιο ms
Χαϊδελβέργηε το 2006

Στη συνέχεια εργάστηκα cos μεταδιδα
κτορικόε ερευνητήε στο πανεπιστήμιο Yale
των ΗΠΑ στον σχεδιασμό φαρμάκων μέσω
υπολογιστή Το 2009 έγινα λέκτοραε στο
ίδιο πανεπιστήμιο Διδάσκω σε μεταπτυχιακό
πρόγραμμα του Τμήματοε Πληροφορία και
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταξύ των διεθνών διακρίσεων που
έχω λάβει συγκαταλέγεται το βραβείο Και
νοτόμοΞ Γυναίκα 2009 του τεχνολογικού
συμβουλίου του Κονέκτικατ

Πώε ξεκίνησε η ιδέα rns inqredio
και τι ακρφώε κάνει η εφαρμογή

Κατά τη 1 5ετή σταδιοδρομία μου ωε χη

μικ05 έχω διδάξει μεταξύ άλλων χημεία κο

σμητολογίαε Με την ενασχόληση στο αντικείμενο

αυτό συνειδητοποίησα ότι ενώ τα

πρόσθετα χημικά συστατικά σε τρόφιμα και
καλλυντικά έχουν βελτιώσει παρά πολύ την
ποιότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούμε

έχουν εγείρει και υποψίεε για την πιθανή
σχέση tous με αλλεργίεε αλλά και ασθένειεε
ôncos ο KOpKIVOS

Δυστυχώ5 όταν évas καταναλωτήε προσπαθεί

να διαβάσει την ετικέτα ενόε προϊό
VTOS δεν μπορεί να κατανοήσει τα πολύπλοκα

χημικά ονόματα κάτι που είναι δύσκολο ακόμα

και για έναν χημικό Enions πολλά χημικά
συστατικά είναι κωδικοποιημένα στην ετικέτα

Όταν έψαξα για μία εφαρμογή για κινητά

τηλέφωνα που να αναγνωρίζει τα χημικά
συστατικά συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει
κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα Έτσι αποφασίσαμε

με τον μηχανικό και συνιδρυτή Νίκο
Ορφανό να δημιουργήσουμε την Inqredio Η

εφαρμογή μαε λειτουργεί σε όλο τον κόσμο
για χημικά συστατικά στα Αγγλικά Οι πληροφορία

που παρέχουμε είναι δημόσιεε και

προέρχονται από τη βάση δεδομένων Cosing
ms Ευρωπαϊκήε Eniiponns και Pubchem των
εθνικών ινστιτούτων υγεία των ΗΠΑ

Μιλήστε pas για την εμπειρία aas
από τη ΔΕΘ

Κατ apxàs θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
το υπουργείο Ψηφιακήε Πολιτικήε Τηλεπικοινωνιών

και Ενημέρωσηε και tous IDGC

Industry Disruptors Game Changers για την
ευκαιρία να παρευρεθούμε με δικό ias περίπτερο

στη ΔΕΘ ανάμεσα σε 1 28 καινοτόμεε
νεοφυείΞ επιχειρήσει

Η ΔΕΘ ias έδωσε τη δυνατότητα να δώσουμε

συνεντεύξείΞ να συνομιλήσουμε
με πολιτικούΞ ôncos ο Ν Παππάε και ο Κ
Μητσοτάκηε να γνωρίσουμε σημαντικά στελέχη

ms αμερικανικήε βιομηχανίαε onus
Microsoft Cisco Google αλλά και τον πρέσβη

των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt
Συμμετείχαμε cnions σε πάνελ που διοργάνωσε

το Found ation για tous Tpônous
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χρηματοδότηση5 μέσω των οποίων μπορεί
να χρηματοδοτηθεί μία start up

Μέσω του start up διαγωνισμού που διοργάνωσε

η IDGC μαζί με το Ελληνοαμερικανικό

Επιμελητήριο διακριθήκαμε με το τρίτο
βραβείο Enions ο πρόεδρο5 του Ελληνοαμερικανικού

Επιμελητηρίου Σίμο5 Αναστα
σόπουλοε ανακοίνωσε ncjs για έναν χρόνο
θα εγγράφουμε στο επιμελητήριο και θα μπορούμε

να συμμετέχουμε otis δραστηριότητέε
του Πολύ σημαντική ήταν και η επαφή ias
με στελέχη Venture Capital από την Ελλάδα
και το εξωτερικό Τέλοε η έκθεση ias έφερε

Πόσο εύκολο είναι για έναν νέο
επιχειρηματία χωρ/'s μεγάλο κεφάλαιο
να υλοποιήσει την ιδέα του
Ξεκινήσαμε την Inqredio xcopi's κάποια
χρηματοδότηση και αφιερώνοντα5
πολύ προσωπικό χρόνο Πιστεύω neos
το πιο σημαντικό συστατικό για ένα
επιτυχημένο ξεκίνημα μίαε νεοφυούε
επιχείρησηε δεν είναι το κεφάλαιο
αλλά η θέληση για τη δημιουργία ενό
npoïôvTOS που έρχεται να καλύψει μια
πραγματική ανάγκη ms Koivcovias και
των καταναλωτών

κοντά otous καταναλωτέε ms θεσσαλονίκηε
με αποτέλεσμα αυτήν τη στιγμή η Inqredio να

αριθμεί 24.000 downloads

Ποιεε είναι οι σκέψειε aas για την
επέκταση των δυνατοτήτων rns
εφαρμογήε aas

Αυτήν τη στιγμή η εφαρμογή ias λειτουργεί
στα Αγγλικά και στα Γαλλικά Στα άμεσα

σχέδιά uas είναι να μεταφράσουμε την εφαρμογή

και στα Ελληνικά Στόχο5 ias είναι να
γίνει η Inqredio η εφαρμογή-σταθμ05 μέσω
ms onoias θα ενημερώνονται οι καταναλω
iés για τα χημικά συστατικά σε καλλυντικά
και τρόφιμα σε όλο τον κόσμο

Επομένου αυτήν τη στιγμή εμπλουτίζουμε
όλο και περισσότερο τη βάση δεδομένων

ias με αξιόπιστεε πληροφορία για τα χημικά
συστατικά καθώε και τον οδηγό αποτοξίνω
ons που διαθέτουμε μέσω ms εφαρμογήε
ias για υγιεινό τρόπο διατροφήε και μαγει
piKns Σύντομα οι χρήστεΞ ias θα έχουν τη
δυνατότητα να αποθηκεύουν τα προϊόντα που

χρησιμοποιούν καθημερινά μέσω ms δημι
oupyias προσωποποιημένου προφίλ μέσα
από τπν εφαρμογή Το μεγάλο ias στοίχημα
για την αρχή του 201 9 είναι η υλοποίηση ms
εφαρμογή για iPhone καθότι αυτήν τη στιγμή
διατίθεται μόνο για συσκευέε Android
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