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Η USB Bank στηρίζει το Πρόγραμμα Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και
Επιχειρηματικής Ιδέας «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» για το έτος 2017 – 2018

Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Δημιουργικότητας,
Καινοτομίας και
Επιχειρηματικής Ιδέας «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» 2017 - 2018, πραγματοποιήθηκε στις 27
Απριλίου 2018, Ημερίδα και Τελετή Βράβευσης του Προγράμματος, που είναι
αφιερωμένο τόσο στην καινοτόμα όσο και στην κοινωνική και πράσινη
Επιχειρηματικότητα, βασικοί πυλώνες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της USB
Bank.
Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus,
διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τις
Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το
Κέντρο Επιχειρηματικότητας CEDAR και με τη στήριξη του Πανεπιστημίου UCLan
Cyprus, της KPMG, της USB Bank και της Gravity.
Οι συμμετέχουσες μαθητικές ομάδες προέβαλαν μέσα από την ανάρτηση αφισών τις
επιχειρηματικές τους ιδέες και είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν και να ανταλλάξουν
εμπειρίες με άλλες 27 μαθητικές ομάδες, μέσα σε μία γιορτή δημιουργίας και
έμπνευσης. Κατόπιν αξιολόγησης από κριτική επιτροπή οι επιλεχθείσες ομάδες
παρουσίασαν και υποστήριξαν τις ιδέες τους ζωντανά στο κοινό, εκ των οποίων οι 4
μαθητικές ομάδες βραβεύτηκαν με βραβεία στις κατηγορίες ‘Καινοτόμου
Επιχειρηματικής Ιδέας’ και ‘Κοινωνικής και πράσινης Επιχειρηματικότητας’. Επίσης,
όλες οι μαθητικές ομάδες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να γνωρίσουν τρεις
νέους και ενθουσιώδεις Κύπριους Επιχειρηματίες.
Το Πρόγραμμα «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» έχει ως σκοπό να προαγάγει τη δημιουργική και
καινοτόμο σκέψη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τo μαθητικό
επιχειρείν, σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.
Στον χαιρετισμό της εκ μέρους της USB Bank, η Υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας
της Τράπεζας Γεωργία Αποστόλου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «To συνεχώς
μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο απαιτεί νέες δεξιότητες, καλή συνεργασία,
επικοινωνία και καινοτομία. Με τη στήριξη τέτοιων δράσεων, που στοχεύουν στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στους
νέους μας , εκκολάπτουμε νεαρούς επιχειρηματίες και νεοφυείς εταιρείες και
βοηθούμε τη χώρα μας να κτίσει το ανθρώπινο δυναμικό του αύριο πάνω σε γερές
και δυνατές βάσεις όπως επίσης και να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.»
Τελειώνοντας τον χαιρετισμό της, ευχαρίστησε τους διοργανωτές και τους
υποστηρικτές του προγράμματος με τις πιο θερμές ευχαριστίες να απευθύνονται
στους μαθητές που συμμετείχαν στον πρόγραμμα με τις επιχειρηματικές τους ιδέες
και οι οποίοι θα αποτελούν το ανθρώπινο ταλέντο του αύριο.

