


Η Έκθεση Καινο-
τομίας και Μεταφοράς 

Τεχνογνωσίας - Patras IQ, 
αποτελεί συνδιοργάνωση των

 Υπουργείων Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων, 

του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Κύριος στόχος είναι η δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και 

στον παραγωγικό τομέα, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων ιδεών 
για την ανάπτυξη νέων και την βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων 

και υπηρεσιών που φιλοδοξούν να καταλάβουν μερίδιο στην εθνική και 
παγκόσμια αγορά.

Η έκθεση Patras IQ έχει τιμηθεί με το Εθνικό Βραβείο European Enterprise 
Promotion Awards –EEPA 2017 καθώς και με το Βραβείο Education Business 
Awards 2016. Αναγνωρίζεται δε, ως η διαρκής συνάντηση διασύνδεσης της 
τεχνογνωσίας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με πολλαπλές 
θετικές επιδράσεις τόσο στην συγκράτηση του εξειδικευμένου ερευνητικού και 
επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας μας, όσο και συνολικά στην ανάπτυξη της 
τοπικής, περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.

Η 7η Έκθεση Patras IQ θα διεξαχθεί στις 15, 16 & 17 Μαΐου 2020 στο Νότιο 
Λιμένα Πατρών.
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Η έκθεση Patras 
lnnovation Quest – 

Patras IQ στοχεύει στην 
ανάπτυξη και ενίσχυση της 

συνεργασίας της ερευνητικής 
κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα 

και περιλαμβάνει:

  Προϊόντα καινοτόμων ιδεών

 Καινοτόμες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 
με προϊόντα που προέκυψαν από την συνεργασία με 

πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς

   Εκδηλώσεις σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

  Παρουσιάσεις εφαρμοσμένης έρευνας

   Διαγωνισμούς καινοτόμων ιδεών

 Δυνατότητες & ευκαιρίες χρηματοδότησης

Ερευνητικές ομάδες παρουσιάζουν στον παραγωγικό τομέα και σε επενδυτές, 
ώριμα αποτελέσματα έρευνας που έχουν την δυνατότητα να αξιοποιηθούν 
επενδυτικά.
Παραγωγικοί φορείς αντίστοιχα, παρουσιάζουν προκλήσεις και προβληματισμούς 
για να συζητηθούν με τους ερευνητές και να διερευνηθούν δυνατότητες 
επίλυσης.
Παράλληλα, αναγνωρισμένοι ομιλητές και φορείς σε θέματα μεταφοράς 
τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας συμβάλλουν στην αποτελεσματική 
αξιοποίηση της καινοτομίας.
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Η Πρωτοβουλία αυτή 
συντελεί στη δημιουργία 

κρίσιμου ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, τόσο στην 

ερευνητική κοινότητα όσο και στον 
παραγωγικό τομέα μέσα από την αέναη 

προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και 
εφαρμογής καινοτόμων ιδεών.

Επιπλέον, φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο για 
τους ερευνητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την

εφαρμοσμένη έρευνά τους στον παραγωγικό τομέα.
Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η εξοικείωση τόσο των

ερευνητών όσο και του παραγωγικού τομέα με:
• τη διαχείριση της γνώσης, 

• την ανάπτυξη της καινοτομίας, 
• τους μηχανισμούς και τις προϋποθέσεις οικοδόμησης δικτύων και καινοτο-

μικών συνεργατικών σχηματισμών, και τους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδό-
τησης της καινοτομίας.
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σε ποιους

στοχεύει

απευθύνεται
Συμμετέχοντες στην Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς 
Τεχνογνωσίας – Patras lQ είναι εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και 
άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς καθώς και νεοφυείς και 
καινοτόμες επιχειρήσεις και τεχνοβλαστοί. 
Την έκθεση επισκέπτονται χρηματοδοτικά Funds, Business angels, 
venture capitals, εκπρόσωποι της Πολιτείας, πρέσβεις, εκπρόσωποι 
φορέων στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
καθώς και επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
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81εκθέτες

επιχειρήσεις /
τεχνοβλαστοί

φορείς /
οργανισμοί

ερευνητικά εργαστήρια
και ερευνητικές ομάδες
από διάφορα ιδρύματα

Τοπικά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης

πανεπιστημιακές 
δομές

εν δυνάμει START
UPs- ομάδες με
καινοτόμες ιδέες

φοιτητικές επιστημονικές
ομάδες

Αποτελούμενοι από 
εκπροσώπους φορέων, 
ιδιώτες, επενδυτές, 
επιχειρηματίες,
πανεπιστημιακούς, 
εκπαιδευτικούς, φοιτητές, 
μαθητές και άλλους.

Στις οποίες συμμετείχαν 
67 ομιλητές εκπρόσωποι 
της Πολιτείας, πρέσβεις, 
εκπρόσωποι φορέων στον 
χώρο της καινοτομίας και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
ακαδημαϊκοί, funds - 
επενδυτές αλλά και νεοφυείς 
επιχειρήσεις από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

Συμμετείχαν διαγωνιζόμενες 
φοιτητικές ομάδες και 
πραγματοποιήθηκαν 9 
βραβεύσεις (βραβεία με 
οικονομική ενίσχυση αλλά 
και υπηρεσίες υποστήριξης 
για την μετέπειτα εξέλιξή 
τους). Συνολικά συμμετείχαν 
18 κριτές, εκπρόσωποι 
επενδυτικών σχημάτων, 
φορέων χρηματοδότησης 
αλλά και καινοτόμων 
επιχειρήσεων

4.500

22 παράλληλες

3 

επισκέπτες

εκδηλώσεις

pitching events

Η έκθεση
σε αριθμούς

B1

Στην Patras IQ 2019
συμμετείχαν: 



Ομιλητές
προηγούμενων ετών
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Βασίλειος Νάσης 
Αν. Καθηγητής, Drexel 

University & Πρόεδρος - 
CEO Netronix, Inc

Αρίστος 
Δοξιάδης

Οικονομολόγος Πανεπιστημίων
Χάρβαρντ και Λονδίνου, Big Pi 

Ventures, JEREMIE Openfund II

Κων. Μιχανετζής 
CEO - Syllipsis 

Corporation

Πάνος 
Αντωνακάκης

Multiwave Technologies 
AG

Σπύρος Αρσένης
NBG Business Seeds

Χάρης Κόκκινος 
FEAC Engineering PC

Κατερίνα
Πραματάρη

Καθηγήτρια ΟΠΑ, Uni.Fund

Σταύρος
Μεσσήνης

Ιδρυτής, The Cube 
Athens

Την Patras IQ έχουν τιμήσει με τη συμμετοχή τους στις 
παράλληλες εκδηλώσεις, πολλοί και σημαντικοί εκπρόσωποι 

του επιστημονικού και επιχειρηματικού χώρου από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδεικτικά:



Ομιλητές
προηγούμενων ετών
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Πίτερ
Οικονομίδης
Βrand strategist

Γιώργος
Ευστρατιάδης

Αngel investor

Karina Sotnik
Director, Business 

Incubation and Accelerator 
Programs City Science Center 

της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ

Βασίλης Μακιός
Ομότιμος Καθηγητής ΠΠ,

 Coralia, Egg

Chris Σπύρου
Πρόεδρος Hellenic 

American University και της 
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Κωνσταντίνος
Πολυχρονόπουλος

Ομ. Καθ.Τμ. Ηλ/γων 
Μηχ/κών και Τεχν. Υπολογιστών 

του Παν. Illinois των Ην. Πολιτειών,
 τ. Αντιπρόεδρος και CTO στην 

Citrix Systems

Ιωαν.
Κανελλόπουλος
Orange Grove Patras

Παντελής
Τζωρτζάκης

Ιδρυτής forthnet και 
αντιπρόεδρος ομίλου quest



Workshops

Eθελοντισμός

& Events

B4

Η Patras IQ φιλοξενεί πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων και 
δράσεων, όπως ημερίδες, ομιλίες και παρουσιάσεις καθώς και 
b2b συναντήσεις με συμμετέχοντες επενδυτικά funds, φορείς 
και επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν στον χώρο.  
Το πρόγραμμα πλαισιώνουν ενέργειες όπως pitching events 
με φοιτητικές ομάδες, επιστημονικοί διαγωνισμοί, σεμινάρια 
εργαλείων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, κ.α.

Για την υποστήριξη των εργασιών της έκθεσης κάθε χρόνο
συμμετέχουν πάνω από 150 εθελοντές - φοιτητές από το
Πανεπιστήμιο Πατρών που δίνουν δυναμικά το παρόν κατά τη
διάρκεια, αλλά και την προετοιμασία της έκθεσης.

Διαγωνισμοί
• POS4work και Πανεπιστήμιο Πατρών:  Διαγωνισμός που είχει
ως στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των
φοιτητών και την υποστήριξη εκείνων που επιθυμούσαν να
αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους ιδέα.

• Startup Weekend Patras 2019 (powered by Google
Entrepreneurs): Διαγωνισμός & workshop της Growth Mindset
για άτομα και ομάδες που φιλοδοξούσαν να δουν τις πρωτότυπες
ιδέες και τα υπό σχεδιασμό project τους να υλοποιούνται,
αποκτώντας παράλληλα την τεχνογνωσία που θα τους επιτρέψει
να τα απογειώσουν.

• «NBG Business Seeds»: Η Patras' IQ είναι υποστηρικτής του
διαγωνισμού "Καινοτομίας & Τεχνολογίας" της Εθνικής Τράπεζας, 
που στόχο έχει να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες 
ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και να προωθήσει την 
καινοτομία στην Ελλάδα.



Θεματικές 
περιοχές

Αρχιτεκτονική Κατασκευές 

Μεταφορές Φάρμακα

Εξοικονόμηση
Ενέργειας /

Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας Έδαφος - Θάλασσα

Πολιτισμός
Διοίκηση

Επιχειρήσεων

Πρωτογενής
Τομέας / Τρόφιμα

Ιατρική /
Βιοτεχνολογία

Τεχνολογίες 
Πληροφορικής

Επικοινωνιών
/ Διαδικτυακές Εφαρμογές Μικροτεχνολογία

Κλίμα Τουρισμός





H Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 
αποτελεί ένα ετήσιο forum συνάντησης που ευνοεί τη 

συζήτηση και την ανάλυση των θεμάτων που απασχολούν 
τους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης, σε 

συνάρτηση με την αξιοποίηση της καινοτομίας στην αγορά.

Δεν είναι τυχαίο ότι εταιρίες leaders στον τομέα τους έχουν εμπιστευθεί 
τις δυνατότητες και ευκαιρίες προβολής και επικοινωνίας που παρέχονται. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ολυμπία Οδός, Αlpha Bank, Eurobank, Γέφυρα Α.Ε., 

Ideal Bikes, Λουξ, Coffee Island, Dynacomp κ.λπ.

Με τη συμμετοχή σας στην έκθεση, θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε εκπροσώπους του 
οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα, τους πρωταγωνιστές του χώρου των επιστημών αλλά και 

των επιχειρήσεων, κυβερνητικούς εκπροσώπους, τοπικούς παράγοντες, start ups, επενδυτικά funds, 
διακεκριμένους ομιλητές με ζωντανές, εμπνευσμένες και δημιουργικές προσεγγίσεις, καθώς και όλους όσοι 

παρακολουθούν και επηρεάζουν τις εξελίξεις σε αυτόν τον κλάδο. Συνεργαζόμαστε στενά με τους χορηγούς 
και τους υποστηρικτές μας, δημιουργώντας τις καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και 
αλληλοϋποστήριξης.

Συμπορευτείτε με τις ιδέες ανάπτυξης και προόδου που χαρακτηρίζουν την έκθεση, υποστηρίζοντας την υψηλής 
ποιότητας και αποδοχής διοργάνωση, και διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας θεωρείται σημαντικός παίκτης και 
βασικός μοχλός για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Συνομιλήστε με ομοϊδεάτες και 
επιφανείς εμπειρογνώμονες σε ένα περιβάλλον εμπνευσμένο, δημιουργικό με όραμα στο μέλλον.

Ενισχύστε το προφίλ της εταιρείας σας μέσω μιας περιεκτικής εκστρατείας μάρκετινγκ πολλαπλών πεδίων. 
Επιλέξτε το χορηγικό πρόγραμμα που σας ταιριάζει και συνδεθείτε απευθείας με τους πρωταγωνιστές της 
εξέλιξης.
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Υποστηρίζοντας
την Έκθεση
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ΠΡΟΒΟΛΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ

SOCIAL
MEDIA

Xoρηγικό
πλάνο

ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
1.000

ΜΕΓΑΛΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

5.000

ΧΡΥΣΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

10.000

PLATINOUM
ΧΟΡΗΓΟΣ

25.000
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Προβολή στις ενέργειες δημοσιότητος στον τύπο και 
το διαδίκτυο (δελτία τύπου, ανακοινώσεις, newsletter)

Προβολή στις ενέργειες δημοσιότητος στον τύπο και 
το διαδίκτυο (αφίσσα, πρόγραμμα, καταχωρίσεις)

Προβολή στις δράσεις δημοσιότητας 
(ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, fb spots)

Προβολή στις ενέργειες outodoor (banners στους 
δρόμους της πόλης - είσοδοι και κεντρικοί)

Δυνατότητα συμμετοχής στην συνέντευξη τύπου

Εμφάνιση logo στα FB infografic POSTS & VIDEOS 
με το δημιουργικο της διοργάνωσης

Εμφάνιση logo στην καρτέλλα χορηγών στα YOUTUBE 
VIDEOS (εφ’ όσον υλοποιηθεί αυτή η ενέργεια)

Εμφάνιση logo στα YOUTUBE BABERS  
(εφ’ όσον υλοποιηθεί αυτή η ενέργεια)

Εμφάνιση logo στα δημιουργικά που θα προβληθούν ως 
GOOGLE ADS (εφ’ όσον υλοποιηθεί αυτή η ενέργεια)

 

Banner στο website του Patras IQ 2020

Logo στην φάσα των χορηγών στο Website του PATRAS 
IQ 2020

Banner στο Website του Επιμελητηρίου Αχαϊας για 6 μήνες

Logo στα banners της διοργάνωσης που θα αναρτηθούν 
στο Website του Επιμελητηρίου Αχαϊας

Logo στα banner που θα αναρτηθούν στα συνεργαζόμενα
paid sites (εφ’ όσον υλοποιηθεί αυτή η ενέργεια)

Logo στο Website του MENU του επιλεγμένου Portal 
Προβολής της διοργάνωσης.
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ΠΡΟΒΟΛΗ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ

ΕVENTS

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Stand στην είσοδο της έκθεσης

Περίπτερο 10 τετρ.μ. (5 Χ 2)

Περίπτερο  6 τετρ.μ.  (3 Χ 2)

Διάθεση προωθητικού υλικού

Σήμανση στην είσοδο της έκθεσης

Σήμανση στο Photobooth εισόδου στον χώρο των 
εγκαινίων

Logo σε φάσα του video που θα παρουσιασθεί στα 
εγκαίνια

Logo στο τέλος του video που θα παρουσιασθεί στο 
τέλος του video των εγκαινίων

Σποτ χορηγου που θα προβάλλεται σε οθόνες στον 
χώρο της έκθεσης

Logo στους χάρτες “βρίσκετε εδώ” στους χώρους της 
έκθεσης.

Ολοσέλιδη καταχώριση στην ειδική έκδοση του PATRAS 
IQ 2020

Μισή σελίδα καταχώρηση στην ειδική έκδοση του 
PATRAS IQ 2020

Εμφάνιση λογοτύπου στο εξώφυλλο της ειδικής 
έκδοσης 2020

Εμφάνιση λογοτύπου στην φάσα χορηγών της ειδικής 
έκδοσης του PATRAS IQ 2020

Θεματικό άρθρο με χαιρετισμό στην ειδική έκδοση του 
PATRAS IQ 2020

Χαιρετισμός εκπροσώπου στην επίσημη εκδήλωση της 
έκθεσης

Οργάνωση συνάντησης με φορείς της πόλης

Σάββατο party time στις 9 μ.μ.

Διοργάνωση εκδηλωσης σε αίθουσα διάρκειας δύο ωρών

• Για τα μέλη του Επιμελητηρίου Αχαϊας η κλίμακα του μεγάλου χορηγού έχει 
    έκπτωση 50%
• Oι περιπτώσεις ανταποδοτικών χορηγιών με παροχές υλικές η υπηρεσιών θα 
   αντιστοιχούν στα πακέτα χορηγιών που συμφωνούν με το κόστος της παροχής. 
• Όλες οι κατηγορίες χορηγών αλλά και οι λοιποί υποστηρικτές με υπηρεσίες ή είδη    
    έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης στον χώρο έως δύο rollups  

ΧΟΡΗΓΟΣ
1.000

ΜΕΓΑΛΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

5.000

ΧΡΥΣΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

10.000

PLATINOUM
ΧΟΡΗΓΟΣ

25.000
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www.patrasiq.gr 
2610 997890-93
patrasiq@upatras.gr
Patras IQ 
patrasiq
Patras IQ 
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