PRESS RELEASE
1st Prize to the team of Financial-Academy.gr
with the start-up “SpeakerZen” on the 1st
GOOGLE Launchpad competition in Athens

www.Financial-Academy.gr
Athens, 14 October 2013
Πρώτο Βραβείο στην ομάδα της Financial-Academy.gr με το start-up SpeakerZen
στον πρώτο διαγωνισμό της “GOOGLE Launchpad” στην Αθήνα.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το Google Launchpad Athens από
τις 7 έως και τις 10 Οκτωβρίου 2013 στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Αθήνα
είναι η δεύτερη πόλη που φιλοξενεί στελέχη της Google μέσω του Google Launchpad με
σκοπό την παρουσίαση εργαλείων και στρατηγικών για την εγχώρια και διεθνή
επιτυχία ενός start-up. Μέσω του δωρεάν τετραημέρου σεμιναρίου του Google
Launchpad, οι developers (προγραμματιστές) και λάτρεις των start-ups που
συμμετείχαν από όλη την Ελλάδα, μοιράστηκαν ιδέες και τεχνικές δεξιότητες με σκοπό
να δημιουργήσουν προϊόντα, και να τρέξουν τις δικές τους start-up επιχειρήσεις.
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 85 άτομα, μεταξύ των οποίων developers και business
υποψήφιοι στον χώρο του ελληνικού start-up οικοσυστήματος.
Μεταξύ 13 ομάδων που συμμετείχαν στο Google Launchpad, η ομάδα της SpeakerZen
απέσπασε το πρώτο βραβείο. Μέσα σε διάστημα 4 ημερών η οχταμελή ομάδα της μέσω της βοήθειας των mentors της Google- κατάφερε να αναπτύξει ένα prototype
προϊόν, μία πλατφόρμα μέσω web και κινητών συσκευών (smartphones). Μέσω του
SpeakerZen δίνεται η δυνατότητα σε ομιλητές συνεδρίων να λαμβάνουν -αμέσως μετά
την παρουσίασή τους- από το ακροατήριο (μέσω των κινητών συσκευών τους)
απαντήσεις και σχόλια σχετικά με το αντικείμενο που ανέλυσαν. Αυτό δίνει τη
δυνατότητα στους ομιλητές να γίνουν καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι.
Την ομάδα της SpeakerZen αποτελούν οι
1. Τζέλλος Παναγιώτης, Entrepreneur & Ιδρυτής της Financial-Academy.gr Υπεύθυνος δημιουργίας του start-up και καθοδήγησης της ομάδος
2. Τριανταφυλλάκης Αθανάσιος, Συνεργάτης στη Financial-Academy.gr και
Business Analyst- Partner στην Business-Analytics.gr
3. Ροσσολάτος Νίκος. Developer, Φοιτητής Πρακτικής – Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
4. Καρακάνης Στέφανος, Developer, Φοιτητής Πρακτικής – Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
5. Κυριακάκης Μανώλης. Business Developer, Φοιτητής Πρακτικής – Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
6. Κούτση Φιορεντίνα. Business Developer, Φοιτήτρια Πρακτικής - Οργάνωση
και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
7. Κοντογιάννης Θοδωρής, Business Developer, Φοιτητής Πρακτικής - Τμήμα
Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας
8. Χριστοδουλάκης Νικήτας, Designer, UX-UI expert, Μαθητής 3ης Λυκείου,
Γενικό Λύκειο Σκάλας Ωρωπού "Μίκης Θεοδωράκης"
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Οι παραπάνω φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους στη Financial-Academy.gr
μαθαίνοντας να δημιουργούν start-ups from scratch με την καθοδήγηση του Τζέλλου
Παναγιώτη.
www.Financial-Academy.gr
H Financial-Academy.gr ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2010
οργανώνοντας σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό να παρέχει εκπαίδευση στους
επαγγελματίες της αγοράς από άλλους καταξιωμένους επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται είτε στην ελληνική αγορά είτε εκτός αυτής. Ταυτόχρονα παρέχει
τη δυνατότητα σε φοιτητές πρακτικής άσκησης να μάθουν να δημιουργούν startups
from scratch. Σκοπός της εταιρείας είναι να δημιουργήσει το κατάλληλο πεδίο γρήγορης
επιμόρφωσης γνωστικών αντικειμένων με σκοπό την εφαρμογή τους στην πράξη από
τους συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά σεμινάρια. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@Financial-Academy.gr ή στο 210-6846329
Google Launchpad
Το Google Launchpad αποτελεί μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας της Google να
ενισχύσει τους επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο μέσω προγραμμάτων, συνεργασιών,
αλλά και των ίδιων των προϊόντων της, με στόχο να προσφέρει ουσιαστικές
οικονομικές ευκαιρίες σε ανθρώπους, επιχειρήσεις και κοινότητες. Η Ελλάδα είναι η
δεύτερη χώρα που φιλοξενεί το Google Launchpad, ακολουθώντας το λανσάρισμά του
στο Google Campus Tel Aviv.

