


1ο Travel & Hospitality Επιταχυντή 
Νεοφυών Επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα!
10 Απριλίου 2019

Δημιουργούμε τον  



CapsuleT όπου Τ, τουρισμός, τεχνολογία, ταξίδι!

q O πρώτος επιταχυντής στην Ελλάδα με επίκεντρο τον τουρισμό  

q θα έχει το βλέμμα προς το εξωτερικό επιδιώκοντας συνεργασίες και 
προώθηση των startups

q θα χτίσει συνέργειες και πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις και τον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού να καινοτομήσουν 

q θα εντάσσει κυρίως Ελληνικές τεχνολογικές startups



Το Όραμά μας
Να χτίσουμε ένα καινοτόμο οικοσύστημα στον τουριστικό κλάδο 

προσφέροντας ευκαιρίες δημιουργίας και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων 
με παγκόσμια προοπτική και αντίκτυπο. 

Η Αποστολή μας
Παροχή και πρόσβαση σε ενημέρωση, εκπαίδευση, ευκαιρίες προβολής και 

διασύνδεσης που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση και ανάπτυξη νέων 
καινοτόμων τεχνολογικών εταιριών με δραστηριοποίηση στον κλάδο του 

τουρισμού. 



Ο Στόχος μας
Μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων,
εκδηλώσεων και ευκαιριών διασύνδεσης επιδιώκουμε:
ü να καλλιεργήσουμε ένα γόνιμο έδαφος συνεργασίας μεταξύ όλων των

εμπλεκόμενων μερών
ü να εμπνεύσουμε την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τις συνέργειες

μεταξύ του κλάδου και των startups
ü να προβάλλουμε τις ελληνικές startups τουρισμού σε τοπικό και διεθνές

επίπεδο



Με έναυσμα την τεχνολογική εξέλιξη και τα νέα 
ταλέντα, θέλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί για την 
αλλαγή εποχής στον κλάδο του τουρισμού ως ένα

σύνολο! 



Το Μείγμα μας

Ιδέες, Ανάγκες & 
Καινοτομία

Startups Τουριστικού 
κλάδου

Τουριστικός / 
Επιχειρηματικός κλάδος

Ο προορισμός για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, συνεργασιών και 
επιχειρηματικών ευκαιριών που θα βοηθήσουν το startup οικοσύστημα

του τουρισμού να εξελιχθεί με θετικό αντίκτυπο
για τον κλάδο και τη χώρα γενικότερα.



Οι Στρατηγικοί Πυλώνες

Καινοτομία Επιτάχυνση Διασύνδεση

Ενίσχυση δημιουργίας 
νέων καινοτόμων 
επιχειρηματικών 

ιδεών 

Ανάπτυξη και εξέλιξη 
startups μέσω του 

συνολικού προγράμματος
acceleration

Ενέργειες προβολής, 
προώθησης και επικοινωνίας 
μεταξύ αγοράς και startup

οικοσυστήματος



Προγράμματα και δράσεις εστίασης του Επιταχυντή

Εκπαιδευτικά σεμινάρια 
και παρουσιάσεις

Συναντήσεις με ειδικούς του 
ξενοδοχειακού και 
τουριστικού κλάδου

Προγράμματα καθοδήγησης
(mentoring)

Συνεργασίες και συνέργειες με τον τουριστικό 
κλάδο, την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική 

κοινότητα και το οικοσύστημα startup στην Ελλάδα

Ευκαιρίες δικτύωσης στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό

Συμμετοχές σε εκθέσεις 
και συνέδρια

Ανοιχτές 
εκδηλώσεις και ομιλίες 

Ομαδικές επισκέψεις & 
δραστηριότητες με 

συνεργάτες και ξενοδόχους



Ο χώρος μας

Στέγαση του επιταχυντή σε κτιριακές εγκαταστάσεις και 
γραφεία άνω των 300 m2 στην Καλλιθέα Οι εγκαταστάσεις 

θα χρησιμοποιούνται δωρεάν από τις startups που θα 
ενταχθούν στο πρόγραμμα του επιταχυντή. Ο χώρος θα 

διαθέτει πάνω από 20 θέσεις εργασίας, αίθουσες 
συναντήσεων, ανοιχτούς χώρους συνεργασίας, coffee bar

και εξοπλισμό εκτύπωσης/σκάνερς.



Το Πρόγραμμά μας με μια ματιά

Πρόγραμμα Επιτάχυνσης
• 3μηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης 

για startups τουρισμού
(2 κύκλοι ετησίως) 

• Ευκαιρίες παρακολούθησης 
διεθνών προγραμμάτων 

• Παροχή υπηρεσιών από 
συνεργάτες καθώς και ευκαιρίες
χρηματοδότηση (βραβεία / 
μικροδάνεια)

• Ειδικά προγράμματα με τα μέλη
του ΞΕΕ

Επιτάχυνση αναπτυξιακής πορείας

Πλατφόρμα Ιδεών
• Δημιουργία μιας συνεχόμενης 

ροής νέων επιχειρηματικών
ευκαιριών

• Ένα ανοιχτό κάλεσμα προς την 
φοιτητική κοινότητα, άνεργους 
νέους και startups σε πρώιμο 
στάδιο (τομείς τεχνολογία και 
διοίκηση) 

• Εξειδικευμένες εκδηλώσεις και 
ομιλίες που θα απευθύνονται στο
οικοσύστημα

Πηγή νέων επιχειρηματικών ιδεών

Διασύνδεση 
• Εκδηλώσεις και ομιλίες με 

συνεργάτες
• Συνεργασίες και συνέργειες 

με εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
Πανεπιστήμια, επιχειρήσεις 
του κλάδου 

• Συμμετοχή startups σε 
συνέδρια και εκθέσεις

• Ευκαιρίες προβολής των
startups εντός και εκτός
Ελλάδος

Προβολή και συνεργασία



Idea Platform

Ο διαγωνισμός θα τρέχει 1 φορά το χρόνο και θα λειτουργεί ως μια ζωντανή 
πλατφόρμα νέων ιδεών με στόχο οι καλύτερες προτάσεις να μπορούν να 
μετουσιωθούν σε εταιρίες

ü Έμπνευση για σχηματισμό νέων startups στον κλάδο

ü Δημιουργία πρωτότυπων λύσεων για τις ανάγκες της αγοράς

ü Δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών και νέων θέσεων εργασίας



Idea Platform: Διαδικασία

Έρευνα
Σε ξενοδόχους και 
ευρύτερο κλάδο για 
θέματα/προβλήματα 
που χρειάζονται νέες 

επιχειρηματικές 
προτάσεις - λύσεις

Αιτήσεις
Έναρξη

επικοινωνίας
περιόδου αιτήσεων

και κατάθεσης
αιτήσεων

Αξιολόγηση
Άνοιγμα αιτήσεων

και επιλογή
συμμετεχόντων από

οργανωτική
επιτροπή

Προετοιμασία
Προκαταρκτικές 
συναντήσεις, 

ενημερώσεις και 
εργαστήρια

Ολοκλήρωση
Συμμετοχή σε 2ήμερο 

διαγωνιστικό
πρόγραμμα και
βράβευση με

χρηματικά έπαθλα



Acceleration Program
Οι δράσεις του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες των
startups του κλάδου. Βασικός μας σκοπός είναι να προσφέρουμε ένα πλούσιο
περιεχόμενο που θα καλύπτει ουσιαστικές επιχειρηματικές ανάγκες των
συμμετεχόντων: 

ü Πρακτικά εργαλεία, ενημερωτικό υλικό και εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
ü Καθοδήγηση και χρήσιμη συμβουλευτική από ειδικούς του κλάδου
ü Ευκαιρίες διασύνδεσης, δικτύωσης και συνεργειών 
ü Συμμετοχές και παρουσιάσεις σε συνέδρια και εκθέσεις 



Acceleration Program: Διαδικασία

Αιτήσεις
Έναρξη

επικοινωνίας
περιόδου αιτήσεων

και κατάθεσης
αιτήσεων

Αξιολόγηση
Άνοιγμα αιτήσεων, 
αξιολόγηση από
κριτική επιτροπή
και συνεντεύξεις

υποψήφιων ομάδων

Επιτάχυνση
3μηνο πρόγραμμα

εργαστηρίων, 
mentoring, demo days, 
επισκέψεις ξενοδοχείων

και συμμετοχές σε
εκθέσεις

Ολοκλήρωση
Τελική αξιολόγηση, 
χρηματική βράβευση
καλύτερων ομάδων, 

δυνατότητα
χρηματοδότησης

Ανάπτυξη
Ενεργό μέλος της
κοινότητάς μας. 

Νέες συνεργασίες, 
συνέργειες και

ευκαιρίες προβολής

Πρώτος κύκλος: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2019
Έναρξη περιόδου αιτήσεων: Ιούνιος 2019



Acceleration Program: Trade Shows
Σύμφωνα με την έρευνα που έτρεξε σε ελληνικές startups του κλάδου, 
σχεδιάζουμε να εξασφαλίσουμε συμμετοχές σε εκθέσεις όπως: 

Ø Ελλάδα: Philoxenia, Xenia, HORECA
Ø Εξωτερικό: ITB Berlin, WTM London και Skift NYC

Οι τελικές επιλογές συμμετοχών θα γίνουν σύμφωνα με αξιολόγηση των ομάδων του accelerator σε 
συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε έκθεσης.

Για πρώτη φορά δυνατότητα παρουσίασης επιλεγμένων ομάδων από το 
πρόγραμμα στη Γενική Συνέλευση Ξ.Ε.Ε. τον Φεβρουάριο 2020!



Acceleration Program: Bootcamps / Αποστολές
ü Roadshows για γνωριμία πελατών εντός και εκτός Ελλάδος
ü Προγράμματα ανταλλαγής στο εξωτερικό για γνωριμία επιχειρηματιών και 

startups εξωτερικού
ü Συνεργασίες με άλλα accelerators εντός και εκτός Ελλάδος
ü Tailored αποστολές ανά τομέα ενδιαφέροντος
ü Αποστολές μέσα από ευκαιρίες που προκύπτουν από Πρεσβείες και ξένους

φορείς στην Ελλάδα



Στόχοι για την περίοδο 2019 - 2021

Ø Δημιουργία πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας (κατ’ εκτίμηση)

Ø Εκπαίδευση, επιτάχυνση και οικονομική υποστήριξη 65 startups

Ø Υλοποίηση 5 Acceleration κύκλων και 3 Idea Platform προγραμμάτων

Ø Έμπνευση, εκπαίδευση και καθοδήγηση σε πάνω από 300 συμμετέχοντες 

Ø Έναυσμα έναρξης τουλάχιστον 20 νέων επιχειρηματικών σχημάτων



Ø Χτίσιμο μιας ενεργής κοινότητας «αποφοίτων» και συνέχιση συνεργασίας

Στόχοι για την περίοδο 2019 - 2021

Ø Διοργάνωση πάνω από 15 εκδηλώσεις & συναντήσεις με μέντορες 
ειδικούς του κλάδου 

Ø Διοργάνωση πάνω από 15 επισκέψεις συνεργασίας σε ξενοδοχεία και 
συνεργάτες

Ø Επιδίωξη 30 συμμετοχών startups σε διεθνή προγράμματα, bootcamps & 
αποστολές

Ø Επιδίωξη 50 συμμετοχών startups σε περίπτερα εκθέσεων, συνέδρια και 
παρουσιάσεις



Μπες κι εσύ μέσα στο

Όλοι μαζί, κάτω από την ίδια στέγη, οι ηγέτες του τουρισμού, οι ξενοδόχοι και οι 
νέοι που καινοτομούν μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και συνέργειες 

για το σύνολο του τουρισμού στη χώρα μας.

Μέσα από τη συνεχή δράση και επιτάχυνση, επιδιώκουμε να προωθήσουμε 
τους νέους επιχειρηματίες και τις τεχνολογικές λύσεις που δημιούργησαν για 

τον τουριστικό κλάδο.

Σε ένα δυναμικό χώρο ανταλλαγής ιδεών, δημιουργίας και εξωστρέφειας.



Το ταξίδι ξεκινά!

Ακολουθήστε μας
@capsuletaccelerator

www.caspuletaccelerator.gr



Κατερίνα Σαριδάκη
Διευθύντρια

Σας ευχαριστώ

Γίνετε ενεργά μέλη του
1ο Travel & Hospitality Startup Accelerator 

στην Ελλάδα!


