Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019

ΘΕΜΑ: Έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας «ΟΠΑΠ Forward»
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επίσημη έναρξη του τρίτου
κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας «ΟΠΑΠ Forward», το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο
της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ και υλοποιείται σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του
διεθνούς μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, που στηρίζει τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις
ανά τον κόσμο.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 και έχει ήδη προσφέρει στις 40 μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που συμμετέχουν, ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση, πρόσβαση σε ένα σημαντικό
επιχειρηματικό δίκτυο, σε διεθνείς αγορές καθώς και σε χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να
ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που
καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’ επέκταση δημιουργούν νέες
θέσεις εργασίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι σήμερα το πρόγραμμα έχει βοηθήσει τις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 3,601 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και
να αυξήσουν τον τζίρο τους κατά 20%. Με το ίδιο όραμα, ο ΟΠΑΠ συνεχίζει το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ
Forward» και προσκαλεί τις αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να
εξελιχθούν και να δώσουν νέα πνοή στην ελληνική αγορά, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής τους.
Είναι πεποίθησή μας ότι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω
της υγιούς επιχειρηματικότητας και την επιθυμία να συμβάλουμε στη δημιουργία των προϋποθέσεων
για περαιτέρω ανάπτυξη των πιο υποσχόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η στήριξή
σας στην προσπάθεια αυτή είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του προγράμματος. Για το λόγο
αυτό, θα θέλαμε να ενημερώσετε τα μέλη σας και να τους παροτρύνετε να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η υποβολή των αιτήσεων, που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου και θα
ολοκληρωθεί στις 12 Μαρτίου, θα γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας του
ΟΠΑΠ www.opapcsr.gr.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε για το
πρόγραμμα και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.
Με εκτίμηση,
Γεωργία Λασσανιάνου
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