Open Coffee Club (Intl)
●

23 Φεβρουαρίου 2007. Ο Saul Klein ανακοινώνει από το blog του πως την επόμενη Πέμπτη θα βρίσκεται διαθέσιμος σε ένα
Starbucks του κεντρικού Λονδίνου, για όποιον ενδιαφέρεται να τον συναντήσει.

●

‘Ας καθιερώσουμε στο εξής ένα σταθερό σημείο ανοικτών και περιοδικών συναντήσεων μεταξύ επιχειρηματιών, επενδυτών ή
και οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, σε ένα εντελώς ανεπίσημο περιβάλλον‘, προτείνει. Απλά, χωρίς τυμπανοκρουσίες, υψηλές
προδιαγραφές ή μεγάλες προσδοκίες. Ας τα πούμε, από κοντά.

●

1η συνάντηση. Περίπου 75 άτομα συμβατών, περί start-up, ενδιαφερόντων συγκεντρώθηκαν.

●

6 μήνες μετά, η ιδέα έχει διαδοθεί σε 66 πόλεις, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

●

Nerds και marketers, bloggers και δημοσιογράφοι, venture capitalists και developers, νέοι επιχειρηματίες και πεπειραμένοι PRs,
όλοι μαζί απολαμβάνουν τη δυνατότητα του chatting, σε ένα social network που πρωτίστως δημιουργήθηκε για να είναι
real-world.

(πηγή: http://opencoffee.gr/2007/08/16/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%af-open-coffee/)

Open Coffee Club Greece
●

Μεταξύ της πληθώρας αντίστοιχων γεγονότων που υλοποιούνται στο εξωτερικό, θεωρήσαμε το Open Coffee ως τη βέλτιστη
επιλογή για τη φιλοξενία της ελληνικής κοινότητας των start-up. Αν μη τι άλλο, το brand είναι απόλυτα συμβατό με το ελληνικό
ταμπεραμέντο, προσιτό και άμεσο.

●

Η ελληνική εκδοχή των συναντήσεων αφομοιώνει πλήρως τα τυπικά και απόλυτα επιθυμητά χαρακτηριστικά της μητρικής ιδέας.

●

Οι συναντήσεις πρόκειται να πραγματοποιούνται την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα, με αρχή τον Σεπτέμβριο.

●

Το τίμημα εισόδου είναι μηδενικό. Η πρόσκληση ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, η γραβάτα μη υποχρεωτική, μάλλον
απευκταία. Επιπλέον, πρόκειται να επιχειρηθεί η διάνθιση του βασικού concept, με σκοπό την αποτελεσματικότερη υποστήριξη
των επιδιώξεων του Open Coffee Club Greece.

●

Σε συμφωνία με τα προηγούμενα, το OpenCoffee.gr αποτελεί τη διαδικτυακή εκδοχή των συναντήσεων, κατ’ επέκταση, επίσης
το κανάλι πληροφόρησης σχετικά με αυτές.

●

Παρουσία σε 10 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Δράμα, Χίος, Βόλος, Μυτιλήνη, Λάρισα, Καλαμάτα

(πηγή: http://opencoffee.gr/2007/08/16/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%af-open-coffee/)

Open Coffee Thessaloniki
●

Το Open Coffee Thessaloniki ξεκίνησε σχεδόν παράλληλα με τα Open Coffees του Λονδίνου και της Αθήνας. Η πρώτη
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 11/10/2007 στα Starbucks (Στάση Κολόμβου).

●

Σήμερα μετρά 11 χρόνια ζωής στην πόλη της Θεσσαλονίκης και 73 συναντήσεις.

●

Υπήρξε το 1ο οργανωμένο meetup της πόλης γύρω από θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

●

Έχει τη μορφή άτυπης κοινότητας και διοργανώνεται περιοδικά, σε σχεδόν μηνιαία βάση.

●

Φιλοξενεί παρουσιάσεις γύρω από τους άξονες της επιχειρηματικότητας, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας.

●

Εστιάζει περισσότερο σε εγχειρήματα και επιχειρήσεις που ακολουθούν το μοντέλο των start-ups

●

Αντίστοιχα δίνει έμφαση σε επενδυτικά σχήματα και εργαλεία που απευθύνονται στον παραπάνω τύπο επιχειρήσεων
(start-ups) δηλαδή VCs, Angel Investors αλλά και σε παρεμφερείς οργανισμούς του οικοσυστήματος όπως Business
Accelerators, κ.ο.κ.

Open Coffee Thessaloniki - Συντονισμός

Απόστολος Κρητικός
@akritiko

Δημήτρης Κουρτέσης
@dimkourtesis

Γιώργος Γάτος
@gatosg

Open Coffee Thessaloniki - Συναντήσεις
●

Πολυχώρος We

●

Συνδιοργανώσεις με το OK!Thess

●

Θεματικές συναντήσεις & Workshops

●

Εορταστικές συναντήσεις με φιλανθρωπικό
χαρακτήρα

●

#ocgr & #octhess
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