
Πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες – Erasmus for Young 

Entrepreneurs 

Νέοι Επιχειρηματίες από το εξωτερικό, ο τομέας επιχείρησης για τον οποίο ενδιαφέρονται 

και το προφίλ -κίνητρο της επιχείρησης που θέλουν να δραστηριοποιηθούν. 

Όνομα ΝΕ Επιχειρηματικός Κλάδος Προφίλ- Κίνητρο 

Andrey Bozhko Τρόφιμα, ποτά και 
συναφή. (Food, beverages 
and related products) 

Επιχείρηση τροφίμων-catering, ο πελάτης θα παραγγέλνει το 
σύνολο των υλικών που επιθυμεί και μια προτεινόμενη συνταγή 
για να μαγειρέψει μόνος του το εστιατορικό μενού στο σπίτι του. 

Vasyl Yavorskyi Πληροφορικής, 
Τεχνολογίας, ΙΤ, 
επικοινωνίας, υπηρεσίες 
και προμήθειες. 
(IT, office and 
communication 
equipment, services and 
supplies) 

Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται ως project manager, 
υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιαστής UX. Μεγάλη 
εμπειρία στην παροχή διαχείρισης έργων, σχεδίασης UX και 
διαχείρισης έργων ανάπτυξης. 
Digital Agency παρέχει  υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης UX 
για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μετατραπούν σε ψηφιακές 
ταχύτερα με καλύτερη ποιότητα. 

Kateryna 
Bondar 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. 
(Education and training 
services) 

Είναι ιδρύτρια εκπαιδευτικών startup. Θέλει να εμβαθύνει την 
κατανόησή της σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές και 
μεθοδολογίες. Θέλει να μάθει διαφορετικές προσεγγίσεις στις 
μεθόδους διδασκαλίας, χτίζοντας στρατηγικές μάθησης από 
επαγγελματίες, που συνεργάζονται με μαθητές και φοιτητές 
πανεπιστημίου. Ενδιαφέρον για πάροχους διαδικτυακών 
μαθημάτων. Αναπτύσσει μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων 
για εξατομικευμένη δια βίου μάθηση. 

Volodymyr 
Boiko 

Τρόφιμα, ποτά και 
συναφή. (Food, beverages 
and related products) 

Επιθυμεί να ανοίξει ένα καφέ-ζαχαροπλαστείο. Αρτοποιεία-
Ζαχαροπλαστεία - τροφές υψηλής θερμιδικής αξίας και εύπεπτες 
με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, με ευχάριστη γεύση και 
άρωμα. Η κύρια προσδοκία από το πρόγραμμα για αυτόν είναι η 
πολύτιμη τεχνογνωσία στη λειτουργία της επιχείρησης 
αρτοποιίας. Συγκεκριμένα, θέλει να μάθει πώς να αισθάνεται 
την αγορά, ποιες ενέργειες μάρκετινγκ πρέπει να κάνει για 
αυτόν τον τύπο επιχείρησης και άλλες κρίσιμες γνώσεις. 

Serhii Kapranov Πληροφορικής, 
Τεχνολογίας, ΙΤ, 
επικοινωνίας, υπηρεσίες 
και προμήθειες. 
(IT, office and 
communication 
equipment, services and 
supplies) 

Τα τελευταία πέντε χρόνια, παραδίδει προϊόντα πληροφορικής 
ως Product Owner / Project Manager. Συνέβαλε στην υλοποίηση 
10 προϊόντων, συνεργάστηκε τόσο με startups όσο και με 
διεθνείς εταιρείες σε διαφορετικές παγκόσμιες αγορές. Ψάχνει 
για startup ή σύγχρονη τεχνολογική εταιρεία.  



Iuliia Protsenko Εργαστήρια χειροτεχνίας, 
υλικά τέχνης και αξεσουάρ.  
(Crafts, art materials and 
accessories) 

Η ιδέα είναι ένα στούντιο και ένα κατάστημα κεραμικής. Η κύρια 
λειτουργία του Yulya’s Pottery Ceramic Studio and Shop είναι η 
δημιουργία λειτουργικών και διακοσμητικών κεραμικών 
αντικειμένων που μπορούν να πωληθούν τοπικά αλλά και σε όλο 
τον κόσμο. Έκθεση έτοιμων χειροποίητων αντικείμενων 
απευθείας στο στούντιο, στον τόπο όπου δημιουργήθηκαν. 

Danylo Ozhho Έπιπλα και συσκευές. 
(Furniture, domestic 
appliances and cleaning 
products) 

Εμπειρία στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιχείρησή 
πώλησης εργονομικών καρεκλών και είδη γραφείου υψηλής 
ποιότητας. Ποιοτικός εξοπλισμός για αποτελεσματική εργασία. 
Συγκεκριμένα, εργονομικές καρέκλες για ενεργό κάθισμα, για να 
μην πονάει η πλάτη και να μην επηρεάζει την εργασία. 
Οργάνωση της πώλησης αγαθών στο Διαδίκτυο μέσω των 
μεθόδων στοχευμένης διαφήμισης. Πορτρέτο καταναλωτή, 
στρατηγική πωλήσεων, στοχευμένο αγοραστικό κοινό. 

Iryna Savytska Πληροφορικής, 
Τεχνολογίας, ΙΤ, 
επικοινωνίας, υπηρεσίες 
και προμήθειες. 
(IT, office and 
communication 
equipment, services and 
supplies) 

Σύστημα τεχνολογίας για την αποθήκευση των πιο πολύτιμων 
αναμνήσεων και την αποστολή τους στο μέλλον. Ένας 
συνδυασμός τεχνολογίας και κατανεμημένης αποθήκευσης, 
οικογενειακό δέντρο, ανταλλαγή μηνυμάτων στο μέλλον και 
έξυπνος βοηθός για γρήγορη δομή και εύρεση αρχείων. Πιθανοί 
χρήστες είναι νεαρές μητέρες, γονείς και συγγενείς 
νεογνών/Τουρίστες/ Τεχνικά μορφωμένη κοινότητα/Κοινότητα 
Crypto. Έχουμε κατοχυρώσει τα πνευματικά δικαιώματα για τον 
αλγόριθμο, καθώς και κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα σε 33 
χώρες. 

Nazar Ozhho Έπιπλα και συσκευές. 
(Furniture, domestic 
appliances and cleaning 
products) 

Ηλεκτρονικό εμπόριο επίπλων. Το κύριο προϊόν είναι μια 
μοναδική εργονομική καρέκλα που επιτρέπει στους ανθρώπους 
να παραμένουν στη σωστή θέση όταν κάθονται. Αυτό το 
καινοτόμο και μοναδικό εργονομικό μπορεί να βοηθήσει τους 
πελάτες να διατηρούν μια καλή καθιστή στάση, καλύτερη υγεία 
της σπονδυλικής στήλης, μειώνοντας τους πόνους, ενισχύοντας 
έτσι την εγρήγορση και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Το 
Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι κύριες 
αγορές μας που είχαν καλή απόδοση. Είμαστε έτοιμοι να 
πουλήσουμε τις επώνυμες καρέκλες μας σε όλο τον κόσμο. 

Oleksii Chyzhyk Νομικές, φορολογικές και 
άλλες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. (Legal, fiscal 
and other consultancy 
services) 

Πάροχος εναλλακτικών νομικών υπηρεσιών. Η επιχείρηση θα 
αξιοποιήσει τη συνεχώς αυξανόμενη νομική πολυπλοκότητα 
μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, των εργαλείων οργάνωσης 
διαδικασιών και των σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων. Η 
εταιρεία θα αναπτύξει νομική εξωτερική ανάθεση, υποστήριξη 
μαζικών διαφορών και λύσεις eDiscovery. 

Alexandra 
Bulanova 

Ενέργεια, καύσιμα, 
ηλεκτρική ενέργεια και 
άλλες πηγές ενέργειας. 
(Energy, fuel, electricity 
and other sources of 
energy 

Νεοφυής επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας και ηλεκτρικής 
ενέργειας η οποία αναπτύσσει ανακλαστικά πάνελ για να φέρει 
το φως του ήλιου και να μειώσει τις ανάγκες θέρμανσης σε 
νοσοκομεία και οίκους φροντίδας. Τα κεκλιμένα ανακλαστικά 
πάνελ στην άκρη των στέγης ανακατευθύνουν το ηλιακό φως σε 
άλλο κτίριο. Το φυσικό φως γίνεται ελεγχόμενο πλεονέκτημα και 
τα κύρια οφέλη είναι τα δωρεάν ηλιακά κέρδη και η αύξηση της 
ευημερίας. 



Olena 
Abramchuk 

Ιατρικός εξοπλισμός, 
φαρμακευτικά προϊόντα 
και προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας. (Medical 
equipments, 
pharmaceuticals and 
personal care products) 

Ινστιτούτο ομορφιάς και αισθητικής. Επαγγελματίας 
δερματολόγος και κοσμετολόγος. Στόχος της είναι να αποκτήσει 
νέα πρακτική εμπειρία για την επέκταση του υπάρχοντος 
ινστιτούτου αισθητικής και ιατρικής. Επιθυμεί να προσθέσει μια 
νέα κατεύθυνση στη δουλειά της, όπως η δερματολογία. 

Iryna Yetskalo Διαφήμιση, προώθηση, 
εκτύπωση, μέσα 
ενημέρωσης και συναφή 
προϊόντα και 
υπηρεσίες.(Advertising, 
promotion, printing, media 
and related products and 
services) 

Εφαρμογή / ιστότοπος για την αναζήτηση του καλύτερου 
σχολείου ή άλλου ιδρύματος για παιδιά. Στόχος της είναι να 
οργανώσει και να αναπτύξει έναν πιο βολικό τρόπο να 
συνδυάσει τον πελάτη και την υπηρεσία στον τομέα της 
σχολικής εκπαίδευσης. Θα προστεθούν πολλές ακόμη 
λειτουργίες στην πλατφόρμα για την εφαρμογή μιας υγιούς 
κατανομής των μαθητών μεταξύ των σχολείων. 

Tetiana 
Zabozhchuk 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. 
(Education and training 
services) 

Διαδικτυακή πλατφόρμα μαθημάτων lifestyle. Σχεδιάζει να 
δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα μαθημάτων για τον 
τρόπο ζωής που θα παρέχει πληροφορίες για την ψυχολογία, τη 
δύναμη της θέλησης, τον αθλητισμό και τον αθλητικό 
ανταγωνισμό, τις οικογενειακές σχέσεις και την ανατροφή των 
παιδιών. Διαδικτυακά μαθήματα, διαδικτυακά σεμινάρια, 
συζητήσεις, βίντεο κινήτρων και χρήσιμες συμβουλές, 
ηχογραφημένα μαθήματα καθώς και stream εκδηλώσεις. 

Halyna Nikitina Διαφήμιση, προώθηση, 
εκτύπωση, μέσα 
ενημέρωσης και συναφή 
προϊόντα και 
υπηρεσίες.(Advertising, 
promotion, printing, media 
and related products and 
services) 

Επικοινωνιακό πρακτορείο. Ένα γραφείο επικοινωνίας που 
παρέχει ποιοτικές και επαγγελματικές υπηρεσίες επικοινωνίας 
και σχεδιασμού στους επιχειρηματίες των ΜΚΟ και εκτελεί μια 
κοινωνική πρωτοβουλία υποστήριξης κοινωνικής αποστολής.  
Εταιρεία ψηφιακή, καινοτόμος και φιλική προς το περιβάλλον 
και την βιώσιμη ανάπτυξη. Μετά από 2 χρόνια επικερδούς 
εργασίας, η εταιρεία αρχίζει να απασχολεί ευάλωτες ομάδες 
(φοιτητές χωρίς εργασιακή εμπειρία). Έχει ήδη εμπειρία στον 
τομέα των κοινωνικών έργων. 

Anna 
Romanovych 

Διαφήμιση, προώθηση, 
εκτύπωση, μέσα 
ενημέρωσης και συναφή 
προϊόντα και 
υπηρεσίες.(Advertising, 
promotion, printing, media 
and related products and 
services) 

Δημιουργική βιομηχανία, design, web design, graphic design. Το 
κύριο κίνητρό της είναι να αναπτύξει τις δεξιότητές της στα 
γραφικά και στο web design και να συνεργαστεί με πελάτες. 
Ψάχνει γραφείο σχεδιασμού / SMM ή ΜΚΟ - οποιοδήποτε άτομο 
μπορεί να πει στην Άννα για επιχειρηματικές διαδικασίες, 
δουλειά με πελάτες, σχεδιασμό ιστοσελίδων, εικονογραφήσεις 
κ.λ.π. 

Liza Krisachenko Διαφήμιση, προώθηση, 
εκτύπωση, μέσα 
ενημέρωσης και συναφή 
προϊόντα και 
υπηρεσίες.(Advertising, 
promotion, printing, media 
and related products and 
services) 

Παραγωγή επικοινωνιακού υλικού. Προσφέρουν ένα πακέτο 
περιεχομένου πλήρους υπηρεσίας για επωνυμίες, το οποίο 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης. Αυτό περιλαμβάνει οποιεσδήποτε κατηγορίες λήψης 
φωτογραφιών και βίντεο. Θέλει να μάθει περισσότερα για το 
μάρκετινγκ και τα οικονομικά μιας τέτοιας επιχείρησης. 



 

Olena Drahan Πληροφορικής, 
Τεχνολογίας, ΙΤ, 
επικοινωνίας, υπηρεσίες 
και προμήθειες. 
(IT, office and 
communication 
equipment, services and 
supplies) 

Είναι web developer με 7ετή εμπειρία στον προγραμματισμό. 
Συμμετείχε σε διάφορες προκλήσεις πληροφορικής, 
διαγωνισμούς, hackathons. Συμμετοχή ως επικεφαλής ομάδας 
σε δεύτερο preaccelerator - έχει πάρει τη 2η θέση. Το Project 
Online3DGlobe είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία για τη 
διευκόλυνση της μελέτης της γεωγραφίας με το gamification. 
Αυτή η υπηρεσία μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη 
απομνημόνευση των γεωγραφικών αντικειμένων και στη λήψη 
πληροφοριών για αυτά. Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή με 
φωνητικό έλεγχο, ο χρήστης μπορεί να πει το όνομα του 
γεωγραφικού αντικειμένου (χώρα, πόλη, ποτάμι κ.λπ.) και η 
υδρόγειος θα πλοηγηθεί αυτόματα σε αυτό. 

Oksana 
Nazymok 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. 
(Education and training 
services) 

Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο "On the Wings of Art" 
είναι ένας οργανισμός που στοχεύει στη διαπολιτισμική 
επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών εθνών, τη μείωση των 
ποσοστών ανεργίας μεταξύ των νέων, την τόνωση της 
κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη, την ανάπτυξη του πολιτισμού 
και της τέχνης, την προώθηση της ειρήνης, τη συνεργασία με 
διάφορους οργανισμούς τον τομέα των έργων για τη νεολαία, 
την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και την παροχή βοήθειας 
για την κοινωνία σε πολλούς τομείς, ιδίως: επιστήμη και 
εκπαίδευση, πολιτισμός, περιβάλλον, επιχειρήσεις, άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 

Angelina 
Chalaya 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. 
(Education and training 
services) 

Εύρεση διαδικτυακών μαθητών - μαθημάτων εκτός σύνδεσης - 
κατασκήνωση - σχολείο. Αρχικά, δημιουργούμε ένα διαδικτυακό 
μάθημα, στη συνέχεια δημιουργούμε ένα μάθημα εκτός 
σύνδεσης για 9 μήνες με παιχνίδια για παιδιά και μελέτη 
πρόσθετων κλάδων, επιχειρηματική κατασκήνωση με αλλαγή 10 
ημερών, κλιμάκωση και στρατολόγηση παιδιών, καθώς και 
ανάπτυξη franchise. 


