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300 μαθητές Λυκείου από όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν στον Εθνικό Τελικό
του Young Business Talents 2014-2015
Στις 28 Μαρτίου, θα βρεθούν στην Αθήνα για την τελική αναμέτρηση
‘επιχειρηματικότητας’!
Το Young Business Talents 2014-2015, ο καινοτόμος Διαγωνισμός με Επιχειρηματικό
Προσομοιωτή για μαθητές Λυκείων, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την τελική αναμέτρηση.
Οι 75 καλύτερες ομάδες από όλη την Ελλάδα, καλούνται να δώσουν τον καλύτερο εαυτό
τους στο μεγάλο Εθνικό Τελικό, στις 28 Μαρτίου 2015 στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤΣ!
Οι περίπου 2.000 νεαροί εικονικοί επιχειρηματίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, που
ξεκίνησαν το Νοέμβριο ένα πρωτόγνωρο όσο και διασκεδαστικό ταξίδι βιωματικής μάθησης
στα βαθιά νερά των επιχειρήσεων, κατάφεραν μέσα σε 4 μήνες εντατικής προσπάθειας, να
διοικήσουν και να καταστήσουν κερδοφόρες τις εταιρίες τους, σε ένα περιβάλλον
πραγματικής αγοράς και ανταγωνισμού, αποκτώντας γνώσεις και ικανότητες που θα ζήλευαν
και οι πιο έμπειροι επιχειρηματίες. Εφόδια που θα είναι πολύτιμα για το μέλλον τους – σε
όποιον τομέα και αν αποφασίσουν να δραστηριοποιηθούν.
Μέσω ενός εξελιγμένου Προσομοιωτή 3ης γενιάς, σαν αυτούς που χρησιμοποιούνται
διεθνώς σε πανεπιστήμια και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και με τη βοήθεια των
καθηγητών τους, διάνυσαν ως τώρα 11 εικονικά ‘Εταιρικά έτη’, συντάσσοντας αντίστοιχα
‘Επιχειρηματικά Σχέδια’, στα οποία ελάμβαναν κάθε φορά 113 διαφορετικές
επιχειρηματικές ‘Αποφάσεις’ , σχετικά με την Παραγωγή, τη Χρηματοδότηση, το Marketing
και το Ανθρώπινο Δυναμικό.
Η συμμετοχή των μαθητών -από Λύκεια όλων των τύπων- στο Διαγωνισμό Young Business
Talents, ήταν Δωρεάν, χάρη στη Διοργάνωση του διαγωνισμού από τη NIVEA, στο πλαίσιο
των πανευρωπαϊκών δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας. Ο Προσομοιωτής
διατέθηκε από την εταιρία PRAXIS MMT – ηγέτιδα εταιρία παγκοσμίως, στην ανάπτυξη
προηγμένων προσομοιωτών και μεθοδολογιών εκπαίδευσης. Ο καινοτόμος Διαγωνισμός,
υλοποιείται υπό την Αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Η συμμετοχή των μαθητών και των σχολείων αυξήθηκε φέτος κατά 66% σε σχέση με πέρυσι
– πρώτη χρονιά υλοποίησης του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό, ότι συμμετείχαν Λύκεια
όλων των τύπων (Γενικά, Επαγγελματικά, ακόμα και Μουσικό Σχολείο!) και από κάθε γωνιά
της Ελλάδας, αφού οι ομάδες προέρχονταν από 84 πόλεις /δήμους - ενώ υπήρχαν σχολεία
που συμμετείχαν ακόμα και με 20 ομάδες, αποδεικνύοντας την ανάγκη των παιδιών να
χρησιμοποιούν εργαλεία πρακτικής εξάσκησης, παράλληλα με τη θεωρητική τους
κατάρτιση.
Η συνέχεια και η λήξη του Young Business Talents 2014-2015, θα γραφτεί με πανηγυρικό
τρόπο στις 28 Μαρτίου 2015 στον Εθνικό Τελικό της Αθήνας, στο κλειστό Γυμναστήριο του
ΜΕΤΣ, όπου οι 300 προκριθέντες μαθητές σε 75 ομάδες, θα διαγωνισθούν πλέον με φυσική
παρουσία. Μέσω του Επιχειρηματικού Προσομοιωτή, θα πάρουν μέρος σε τρία ακόμα
‘εταιρικά έτη’ επιχειρηματικότητας και πρακτικής, για να αναδειχθούν οι 20 ομάδες που θα
κερδίσουν χρηματικά Βραβεία συνολικού ύψους 7.000 ευρώ. Όλοι οι μαθητές και οι
καθηγητές που θα συμμετάσχουν στον Τελικό, θα λάβουν Δίπλωμα Συμμετοχής, όπως και
όσοι έφθασαν ως τα Ημιτελικά.
Μείνετε συντονισμένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του YOUNG BUSINESS TALENTS για όλες τις
εξελίξεις
του
συναρπαστικού
διαγωνισμού!
www.youngbusinesstalents.com
Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του ΥΒΤ στο Facebook:
www.facebook.com/YoungBusinessTalentsGR
Δείτε video από τον περσινό Εθνικό Τελικό Ελλάδας:

http://youtu.be/vBO0nALJl9c

Γιατί η NIVEA δεσμεύθηκε σαν διοργανωτής στο πρόγραμμα YBT.
Η NIVEA εστιάζει την κοινωνική της δέσμευση ειδικά στην φροντίδα των οικογενειών. Αυτό μεταφράζεται στην
υπεύθυνη φιλοδοξία να συμβάλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νεότερων μελών της: των παιδιών
και των ανηλίκων. Η αξιοποίηση της μάθησης και της εκπαίδευσης σαν πεδίο για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους,
επιτρέπει ένα καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή.

Σχετικά με την Beiersdorf AG (www.Beiersdorf.gr)
Η Beiersdorf AG είναι μία από τις ηγέτιδες προμηθεύτριες εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, καινοτόμων, υψηλής
ποιότητας προϊόντων για την φροντίδα του δέρματος. Με περισσότερα από 130 χρόνια εμπειρίας στην αγορά αυτή,
έχει την κεντρική έδρα της στο Αμβούργο και απασχολεί πάνω από 16.500 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Οι
πωλήσεις της Beiersdorf για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθαν στα 6,1δις € ενώ η μετοχή της περιλαμβάνεται από τον
Δεκέμβριο του 2008 στον DAX, τον χρηματιστηριακό δείκτη αναφοράς του γερμανικού χρηματιστηρίου.
Η NIVEA, η Νο 1 μάρκα παγκοσμίως στην φροντίδα του δέρματος*, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του επιτυχημένου
διεθνούς χαρτοφυλακίου μαρκών της Beiersdorf AG, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης οι ηγετικές μάρκες Eucerin, La
Prairie, Labello (στην Ισπανία Liposan) και Hansaplast / Elastoplast. Η θυγατρική της Τesa SE είναι επίσης ένας από τους
κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως σε αυτοκόλλητα προϊόντα και λύσεις για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τους
καταναλωτές.
* Πηγή: Euromonitor International Ltd, NIVEA σύμφωνα με κατάταξη για όνομα μάρκας-ομπρέλα στην κατηγορία Περιποίησης
Σώματος, Περιποίησης Προσώπου & Περιποίησης Χεριών. Με βάση πωλήσεις 2012 στη λιανική τιμή.

Γνωρίστε την PRAXIS MMT (www.praxismmt.com)
Η PRAXIS MMT είναι μία από τις ηγετικές επιχειρήσεις παγκοσμίως στην ανάπτυξη προηγμένων προσομοιωτών
και μεθοδολογιών εκπαίδευσης. Η PRAXIS MMT αναπτύσσει προσομοιωτές τρίτης γενιάς, που αναπαριστούν
τις αγορές με ακρίβεια. Εκτός από προμηθευτής σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και εταιριών,
η PRAXIS MMT είναι εξειδικευμένη στην υλοποίηση των πιο φημισμένων Business Games (επιχειρηματικών
παιχνιδιών) σε διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:
Διευθυντής Ελλάδος Praxis MMT,
Κωνσταντίνος Αρεταίος,
Τηλ.6944 474499- 210 6836374
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