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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Σκοπός της είναι να τις διευκολύνει στο ξεκίνημα τους και
να καταφέρουν να συστήσουν και να αναπτύξουν
νέες καινοτόμες επιχειρήσεις εντός της Περιφέρειας.

Η ΤΗΙΝC βοηθά νέους 
entrepreneurs να υλοποιήσουν
επιτυχώς καινοτόμες ιδέες 
προσφέροντας υπηρεσίες και 
εργαλεία.



ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

Η θερμοκοιτίδα απευθύνεται στο σύνολο του

ενεργού, από άποψη εργασιακής ικανότητας,

πληθυσμού.

Νέοι και "νέοι" entrepreneurs εν τη ενώσει.

 

.
Εργαζόμενοι

Φοιτητές και απόφοιτοι

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
και άνεργοι της Περιφέρειας Α. Μ. Θ.

 του ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.

 των τμημάτων του Δ.Π.Θ καθώς και των

λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Οι κλαδικοί τομείς που θα εστιάζουν οι ομάδες 

που δραστηριοποιούνται εντός της θερμοκοιτίδας 

στην ΑΜΘ είναι οι εξής: 

Με έμφαση στους τομείς εστίασης της RIS3 Εφαρμογή καινοτομίας στον τομέα της 
Αγροδιατροφής

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε
διάφορους κλάδους της οικονομικής 
δραστηριότητας 

Εξοικονόμηση Ενέργειας - Εφαρμογές 
ολοκληρωμένων συστημάτων μείωσης του 
ενεργειακού αποτυπώματος επιχειρήσεων και 
αστικών εγκαταστάσεων. 

Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 

Μεταφορές – Logistics 

Υλικά – κατασκευές 

Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές 
βιομηχανίες 



ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Από τους ανθρώπους μέχρι τα εργαλεία,

μοναδικός μας στόχος η ουσιαστική στήριξη των

ομάδων μας.

Ολιστική παροχή υποστήριξης 

Έχουμε στόχο

Έχουμε τα μέσα

Έχουμε τους ανθρώπους

Σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους

του Πανεπιστημίου.

Η ομάδα μας, το Πανεπιστήμιο και το δίκτυο

συνεργατών μας είναι στη διάθεση των 

ομάδων.

Ανακαινισμένες εγκαταστάσεις εντός της 

Πολυτεχνικής Σχολής, άρτια σχεδιασμένες.

Νέος εξοπλισμός & υπηρεσίες.



ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται θα

προσαρμοστούν ακριβώς στις ανάγκες των

ομάδων.

Εστιάζοντας στην απόδοση και την εξέλιξη

των ομάδων.

Kάθε απαραίτητο εργαλείο για τη

δημιουργία μιας αποτελεσματικής

στρατηγικής

δικτύωσης και χρηματοδότησης.

Χάρη στην αφοσιωμένη ομάδα ειδικών, οι 

συμμετέχοντες θα εστιάσουν στο ρόλο τους.

Έχουμε τη λύση
Mentoring & Coaching

Funding & Networking

Νομική & Λογιστική Υποστήριξη



Συμπλήρωση φόρμας μέσω

του website.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης,βάσει 

των κριτηρίων που αναγράφονται

στο website, επιλέγει τις πιο 

καινοτόμες ιδέες.

Ενημέρωση των ομάδων 

ανεξαρτήτου αποτελέσματος και

ένταξη των επιτυχόντων.

Εκδήλωση 
ενδιαφέροντος

Διαφανής και ξεκάθαρη διαδικασία

Αξιολόγηση Ένταξη

BECOME A THINCER

Κάθε βήμα για τη συμμετοχή στη Θερμοκοιτίδα προδιαγράφεται

στο επίσημο website.



Έως 3 μήνες. Διαμόρφωση των

ρόλων των μελών της ομάδας,

εξοικείωση με επιχειρηματικούς

όρους και πρακτικές.

Από 3 έως 6 μήνες. Ωρίμανση

των ιδεών των ομάδων,

δικτύωση, έρευνα αγοράς.

Από 6 έως 9 μήνες. Δημιουργία

της εταιρείας, κατοχύρωση

πνευματικών δικαιωμάτων,

έναρξη αναζήτησης της

χρηματοδότησης τους.

Entry Level

Ανάλογα το επίπεδο ωριμότητας της ιδέας

Pre-Seed Level Seed Level

ΣΤΑΔΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας διακρίνεται σε 3 διαδοχικά

στάδια.



MΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Θα φιλοξενούμε 24 ομάδες ανά έτος.

Ανάλογα με την ωριμότητα της ιδέας και
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σχεδιασμένες αποκλειστικά για τις ανάγκες
των ομάδων.

48 ομάδες

3 στάδια φιλοξενίας

6 κατηγορίες υπηρεσιών



MΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

 Δια ζώσης και εξ αποστάσεως υποστήριξη.

 Με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

2 τρόποι υποστήριξης

1 δυνατός κόμβος Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ



Connect with us

We post about

Πληροφορίες σχετικά με το
start-up scene σε τοπικό, 
εθνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο
Χρήσιμες πηγές 
πληροφόρησης (podcast, 
βιβλία, Social Media 
accounts, κ.α.)
Νέα της θερμοκοιτίδας 
Ευκαιρίες συμμετοχής σε 
εκδηλώσεις, ημερίδες και 
διαγωνισμούς

@thincduth

@thincduth

Thinc - Thrace
Incubator

#BECOMEATHINCER


