
Καινοτομία...Παντού

Patras

https://www.instagram.com/route_lab/
https://twitter.com/route_lab
https://www.linkedin.com/company/71792791/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCCN9KykOikC9H0XcR0_YuWg?view_as=subscriber
http://www.routelab.gr/


  Με πλήρη γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία, αλλά
και με συνέπεια στον στόχο του να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και τις
προϋποθέσεις ζύμωσης και ανταλλαγής ιδεών στο χώρο της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των εναλλακτικών προτάσεων, το
RouteLab έφτασε στο μοναδικό και φιλόξενο χώρο της Achaia Clauss που για
δύο ημέρες μετατράπηκε σε μία κυψέλη του επιχειρείν και των πρωτότυπων
ιδεών, της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Κυρίως όμως δημιούργησε ένα κοινό
σημείο συνάντησης και δικτύωσης επαγγελματιών και φορέων που
δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

 

  Ένα πλέγμα παράλληλων δράσεων ξεδιπλώθηκε, με συζητήσεις, ομιλίες,

case studies, workshops αλλά και forum. Όλα μαζί συνέθεσαν το πρόγραμμα
του RouteLab.

 

 Εμπνευσμένα πρόσωπα, άνθρωποι της πολιτικής ζωής, εκπρόσωποι της
τοπικής και εγχώριας επιχειρηματικότητας, επιχειρηματίες που τόλμησαν να
φτιάξουν κάτι πρωτότυπο και καινούριο, μοιράστηκαν επί σκηνής RouteLab τη
δική τους εμπειρία και οπτική που θα αποτελέσει τη βάση αναφοράς για νέους
ορίζοντες στην τοπική επιχειρηματικότητα αλλά και για καινούριους δρόμους
ανάπτυξης μέσα από την καινοτομία.  
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https://www.flickr.com/photos/191003683@N06/albums
https://www.flickr.com/photos/191003683@N06/albums
https://www.flickr.com/photos/191003683@N06/albums


  Τέσσερις φορείς ενώθηκαν, συνεργάστηκαν και συν-δημιούργησαν. Η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το
Πανεπιστήμιο Πατρών και το IONIAN TV ένωσαν τις δυνάμεις τους για να
δημιουργήσουν μια πρωτότυπη θερμοκοιτίδα ανταλλαγής γνώσης, απόψεων και
καινοτομίας.

 

Αρωγοί και υποστηρικτές του RouteLab στη διαδρομή του στη Πάτρα ήταν οι :
EUROBANK– Πρόγραμμα Egg - enter-go-grow 

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Επιμελητήριο Αχαΐας | Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε. | WEST S.A. | FERRY CENTER

 

Ενώ πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες μοιράστηκαν με μας οι:

 Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου |

ΔιαΝΕΟσις | POS4work | PATRASIQ

Πολύτιμος σύμμαχος της διοργάνωσης ήταν η WIND που εξασφάλισε τις
απαραίτητες ταχύτητες για να ολοκληρώσει το RouteLab τη διαδρομή του στη
Πάτρα και να φτάσει από άκρη σε άκρη, αφού μεταδόθηκε ζωντανά:

- στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΙΟΝΙΑΝ TV

- μέσω Facebook Live στις σελίδες του ΙΟΝΙΑΝ TV και του RouteLab Event 

- στο YouTube στο κανάλι του RouteLab και του IONIANTV

- στο Twitter του RouteLab και του IONIANTV
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Για τη διεξαγωγή του RouteLab@Πάτρα, χρησιμοποιήθηκε το κελάρι της
Achaia Clauss, ένας εμβληματικός χώρος που συνδέει το παρελθόν με το
σήμερα αλλά και το μέλλον φιλοξενώντας εμπνευσμένους ομιλητές με

στραμμένο το βλέμμα τους στη καινοτομία και το αύριο.

Ο χώρος διαμορφώθηκε με σύγχρονης αισθητικής σκηνικά και φωτισμό
που δημιούργησαν τη μοναδική ατμόσφαιρα της σκηνής του RouteLab.
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Η συμμετοχή του κοινού ήταν περιορισμένη ως οφείλαμε, λόγω των
περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας, αλλά χάρις στην

ευρεία δημοσιότητα και επικοινωνία σε όλα τα κανάλια διάχυσης του
ΙΟΝΙΑΝ TV (TV, facebook, youtube, twitter), το κοινό παρακολούθησε το

RouteLab από όπου και αν βρισκόταν από οποιαδήποτε συσκευή.
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P U B L I C I T YP U B L I C I T YP U B L I C I T Y

click
here

 Δημιουργία εκδήλωσης στο facebook

 Παραγωγή, μετάδοση και ανάρτηση promo video
του RouteLab@Πάτρα

# 

# 
Παραγωγή promo video της διοργάνωσης, το οποίο μεταδόθηκε στο ΙΟΝΙΑΝ

TV και αναρτήθηκε στα social media, το οποίο περιλάμβανε και τους
χορηγούς – υποστηρικτές της διοργάνωσης.

Save the date | Έρχεται το RouteLab! 

Facebook >7.344 προβολές | YouTube > 240 views

watch
here

https://www.facebook.com/events/262561448512267
https://www.facebook.com/events/262561448512267
https://youtu.be/6i-hNYwOX6I
https://youtu.be/6i-hNYwOX6I
https://youtu.be/6i-hNYwOX6I


Το RouteLab@Πάτρα μεταδόθηκε ζωντανά:

- στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΙΟΝΙΑΝ TV

- μέσω Facebook Live στις σελίδες του ΙΟΝΙΑΝ TV και του RouteLab Event 

- στο YouTube στο κανάλι του RouteLab και του IONIAN TV

- στο twitter στους λογαριασμούς του RouteLab και του IONIAN TV

Ζωντανή τηλεοπτική και διαδικτυακή μετάδοση
του RouteLab@Πάτρα# 



Startups Online by POS4Work

Show me your Angel

Forum : 
«Το Πανεπιστήμιο ως θερμοκοιτίδα

ανάπτυξης»

Thinking globally (ENG)

Thinking globally ( GR)

Competitive advantages &
innovation in regional economies

Χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης
της επιχειρηματικότητας

Case Studies

Making our world better

Τalks

 Forum: 
«Industry 4.0: Η πρόκληση του

Σήμερα»

SESSIONS

https://youtu.be/TgQBFR3
YMA4

https://youtu.be/WaHzVIq
ADQY

https://youtu.be/GYWeef
3voes

YouTube
Ionian

YouTube
RouteLab

https://youtu.be/F3k5pTAf
4s0

https://youtu.be/PLSlrwH
Z7_0

https://youtu.be/SAoUIvL
aGLw

https://youtu.be/4bRXw5C
2Ofw

https://youtu.be/5C44_km
3e58

https://youtu.be/y0R13Gz
g8Ck

https://youtu.be/Es3Qvf
a8W-A

https://youtu.be/kxjIyjqu
meU

https://youtu.be/SXpq7rz
n0hw

https://youtu.be/US1CUp
XC_FM

https://youtu.be/j2uPUNu
0Fww

https://youtu.be/MBBFpB
wIpmQ

https://youtu.be/p1Fa9HA
7xcM

https://youtu.be/4bRXw5C
2Ofw

https://youtu.be/8ZMRO-
kTqAQ

https://youtu.be/a8hEfV0J
Uqw

https://youtu.be/UhmvVQr
bPL8

https://youtu.be/NA_jXY
PLbmc

https://.youtu.be/UHUNjf
6oCDM

https://www.youtube.com/channel/UCCN9KykOikC9H0XcR0_YuWg?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/RouteLabEvent
https://youtu.be/TgQBFR3YMA4
https://youtu.be/WaHzVIqADQY
https://youtu.be/GYWeef3voes
https://youtu.be/F3k5pTAf4s0
https://youtu.be/PLSlrwHZ7_0
https://youtu.be/SAoUIvLaGLw
https://youtu.be/4bRXw5C2Ofw
https://youtu.be/5C44_km3e58
https://youtu.be/y0R13Gzg8Ck
https://youtu.be/Es3Qvfa8W-A
https://youtu.be/kxjIyjqumeU
https://youtu.be/SXpq7rzn0hw
https://youtu.be/US1CUpXC_FM
https://youtu.be/j2uPUNu0Fww
https://youtu.be/MBBFpBwIpmQ
https://youtu.be/p1Fa9HA7xcM
https://youtu.be/4bRXw5C2Ofw
https://youtu.be/8ZMRO-kTqAQ
https://youtu.be/a8hEfV0JUqw
https://youtu.be/UhmvVQrbPL8
https://youtu.be/NA_jXYPLbmc
https://youtu.be/UHUNjf6oCDM


To Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου καινοτομεί και συμμετέχει...

H AXAIA Αναπτυξιακή καινοτομεί και συμμετέχει...

To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καινοτομεί και συμμετέχει…

O "Κωτσόβολος" καινοτομεί και συμμετέχει…

Δελτίο Ειδήσεων | 29.10.2020

watch here

Eκπομπή «Χαμηλή Πτήση» με θέμα το #RouteLab# 

watch here

watch here

watch here

watch here

watch here

watch here

watch here

Το Routelab έκανε στάση στην Πάτρα - Καινοτομία & εξωστρέφεια στην
πρεμιέρα της διοργάνωσης

Στην πρώτη θέση ο άνθρωπος & η κοινωνία . Έπεσε η αυλαία του
#RouteLab

Routelab στην Πάτρα: Καινοτομία - Βήμα διαλόγου για τη νεοφυή
επιχειρηματικότητα

     Mια μέρα πριν τη διοργάνωση (29 Οκτωβρίου 2020) η εκπομπή «Χαμηλή Πτήση» μεταδόθηκε
ζωντανά μέσα από το κελάρι της Achaia Clauss  και το χώρο που είχε ήδη διαμορφωθεί για τις
ανάγκες της διοργάνωσης, με θεματολογία αποκλειστικά το RouteLab@Πάτρα.

Η εκπομπή μεταδόθηκε τόσο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΙΟΝΙΑΝ TV όσο και στα social

media του σταθμού και του RouteLab.

watch
here

watch
here

# Τηλεοπτικά ρεπορτάζ και αφιερώματα

Πριν τη διεξαγωγή του RouteLab@ΠάτραΠριν τη διεξαγωγή του RouteLab@ΠάτραΠριν τη διεξαγωγή του RouteLab@Πάτρα

Κατά και μετά τη διεξαγωγή του RouteLab@ΠάτραΚατά και μετά τη διεξαγωγή του RouteLab@ΠάτραΚατά και μετά τη διεξαγωγή του RouteLab@Πάτρα

  Ζωντανή τηλεοπτική και διαδικτυακή μετάδοση 

https://youtu.be/6UCo0cVnJFQ
https://youtu.be/6UCo0cVnJFQ
https://youtu.be/i91eVsq6t78
https://youtu.be/i91eVsq6t78
https://youtu.be/psZ1X6tgmNA
https://youtu.be/psZ1X6tgmNA
https://youtu.be/5TIp_PMmwCI
https://youtu.be/6UCo0cVnJFQ
https://youtu.be/9Zgdk2dNViU?t=1497
https://youtu.be/9Zgdk2dNViU?t=1497
https://youtu.be/1xy45ffDDsE
https://youtu.be/1xy45ffDDsE
https://youtu.be/wtoDbA1Vpso
https://youtu.be/wtoDbA1Vpso
https://youtu.be/6oY_nv8bOWU
https://youtu.be/6oY_nv8bOWU
https://youtu.be/xKzB5kbjcpc
https://youtu.be/xKzB5kbjcpc
https://youtu.be/xKzB5kbjcpc
https://youtu.be/xKzB5kbjcpc
https://youtu.be/xKzB5kbjcpc


Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της διοργάνωσης, οι
αναρτήσεις στα social media ήταν συχνές προετοιμάζοντας το

κοινό και προκαλώντας το ενδιαφέρον του.

# Παρουσία στα social media



Ειδική αναφορά στους χορηγούς – υποστηρικτές της διοργάνωσης
έγινε μέσω ειδικά σχεδιασμένου banner.

Και κατά τις ημέρες διεξαγωγής του RouteLab@Πάτρα, το media desk της
διοργάνωσης έκανε συχνές αναρτήσεις με τα όσα λάμβαναν χώρα στη
διοργάνωση.





 Εφημερίδες# Δημοσιότητα από άλλα ΜΜΕ



SITES

Πριν τη διεξαγωγή του RouteLab@ΠάτραΠριν τη διεξαγωγή του RouteLab@ΠάτραΠριν τη διεξαγωγή του RouteLab@Πάτρα

AXAIAAXAIAAXAIA   

MEΣΣHNIAMEΣΣHNIAMEΣΣHNIA

ΑΡΚΑΔΙΑΑΡΚΑΔΙΑΑΡΚΑΔΙΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Κάνετε κλικ  για να δείτε τις δημοσιεύσεις 

https://marketingweek.gr/stin-patra-to-2o-routelab/
https://startupper.gr/news/65003/routelab-i-megali-ekdilosi-gia-tin-kainotomia-kai-tin-epicheirimatikotita-avrio-sti-patra/
https://www.palo.gr/eidhseis-ellada/kainotomia-pantoy-stin-patra-to-routelab-stis-30-31-oktwvrioy-2020/26261452/
http://www.pelop.gr/?page=article&DocID=600399
https://www.gnomip.gr/events/151839-%C2%AB%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%E2%80%A6%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D-%C2%BB-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF-routelab-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-30-31-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2020
https://www.patrasevents.gr/article/514631-routelab-stin-achaia-clauss
https://dete.gr/to-routelab-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-30-31-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/
https://flamis.gr/2020/10/%CF%84%CE%BF-routelab-%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://flashstars.gr/routelab-patra-synantiseis-metaforas-gnosis-30-amp-31-oktovrioy/
https://www.kalavrytapress.gr/174423-2/
https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/226607-to-routelab-ftanei-sti-2i-stasi-tou-stin-patra
https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/226975-routelab-ksekina-me-mystikoys-aggelous
https://eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/epixeiriseis/item/227340-routelab-stasi-patra-gnorizoume-tin-topiki-kainotomia
https://www.pna.gr/achaia/dimos-patreon/item/49144-routelab-gnorizoume-tin-topiki-kainotomia-routelab-patra-30-31-oktovriou
https://arcadiaspot.gr/patra-to-routelab-ftanei-sti-2-stasi-tou/
https://www.onairnews.gr/save-the-date-erchetai-to-routelab/


ΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΕΠΤΑΝΗΣΑΕΠΤΑΝΗΣΑΕΠΤΑΝΗΣΑ

Κατά και μετά τη διεξαγωγή του RouteLab@ΠάτραΚατά και μετά τη διεξαγωγή του RouteLab@ΠάτραΚατά και μετά τη διεξαγωγή του RouteLab@Πάτρα

AXAIAAXAIAAXAIA   

MEΣΣHNIAMEΣΣHNIAMEΣΣHNIA

ΑΡΚΑΔΙΑΑΡΚΑΔΙΑΑΡΚΑΔΙΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

http://www.pelop.gr/?page=article&DocID=600672
https://www.patrasevents.gr/article/516054-me-eklektous-simmetexontes-ksekinise-to-routelab-stin-patra-foto
https://tempo24.news/eidisi/317706/routelab-xekinise-stin-patra
https://www.skaipatras.gr/2020/10/21/routelab-xekina-me-mystikoys-aggeloys/
https://www.symboulos.gr/2020/10/%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF-routelab-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1/
https://westcity.gr/2020/10/routelab/
https://eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/epixeiriseis/item/227642-live-parakolouthiste-to-routelab-patra-apo-tin-achaia-claus
https://eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/epixeiriseis/item/227739-live-parakolouthiste-tin-2i-mera-tou-routelab-stasi-patra
https://www.aixmi-news.gr/perifereia/axaia/item/100075-routelab-ksekinise-stin-patra
https://www.nafpaktianews.gr/routelab-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%82-%ce%b9%ce%b4%ce%ad%ce%b5%cf%82/
https://www.pna.gr/achaia/dimos-patreon/item/49248-1i-mera-routelab-me-simantikoys-symmetexontes
https://www.arcadia938.gr/index.php/diafora/49133-to-royte-club-eftase-sthn-patra
https://www.argolidaportal.gr/tags/routelab
https://anagnostis.org/article/routelab-prototypes-idees-brikan-prosforo-edafos-na-akoystoyn-stin-patra
https://www.kefaloniapress.gr/events/article/328356/routelab-xekinise-stin-patra/
https://www.imerazante.gr/2020/10/30/243944
https://www.imerazante.gr/2020/10/30/243944

