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                                                                                                                                 11/12/2013 

                                                                                                                             Θεσσαλονίκη 

Προς:           ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

Υπ' όψιν:     κ. Βατάλη Κωνσταντίνου 

Θέμα:          Πρόθεση χορηγίας για τον Διαγωνισμό Επιχειρώ-Καινοτομώ 2013 

 

Αξιότιμε κ. Βατάλη Κωνσταντίνε, 

Θα ήθελα κατ αρχήν να σας συγχαρώ για το διαγωνισμό του Πανεπιστημίου σας, και να 

εκφράσω τις ευχές μου για μια επιτυχημένη διοργάνωση, στην οποία με την επιστολή αυτή 

δηλώνω επίσημα την πρόθεση της ErgoQ να είναι χορηγός. 

Η  ErgoQ  αυτοματοποιεί  την  διαχείριση  διαδικασιών  και  υποστηρίζει  τη  χρηματοδότηση 

εγχειρημάτων μέσω ΕΣΠΑ και Venture Capital. Tο κύριο προϊόν της εταιρείας, ο καινοτόμος, 

web 2.0 εταιρικός διακομιστής ErgoQube, μετατρέπει κάθε επιχείρηση σε e-business και 

απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να: 

• Αυξήσουν την παραγωγικότητα και μειώσουν το χρόνο κάθε εργασίας. 

• Ελαχιστοποιήσουν τα κόστη μετακινήσεων, τηλεπικοινωνιών, εκτυπώσεων και fax. 

• Αυτοματοποιήσουν Συστήματα Διοίκησης επιχειρήσεων. 

• Εργάζονται από οπουδήποτε, μέσω ενός υπολογιστή, tablet ή κινητού τηλεφώνου. 

Η ErgoQ έχει διακριθεί για την καινοτομία των προϊόντων της και στους δύο Διαγωνισμούς 

του ΣΕΒ και της Eurobank “Η Ελλάδα καινοτομεί”. 

Η καινοτομία  μαζί με την επιχειρηματικότητα, είναι για την ErgoQ οι βάσεις για μια νέα 

Ελλάδα,  και  οι  διαγωνισμοί  επιχειρηματικών  σχεδίων  και  ιδεών,  όπως  αυτός  που 

διοργανώνετε, μια νέα αρχή. Για το λόγο αυτό, και στα πλαίσια της ευθύνης μας απέναντι 

    Αντώνη Τρίτση 21, Θεσσαλονίκη, τηλ 2310804921-2, fax 2310804920, e-mail:info@ergoq.gr              



2 
 

1.1.1. Εκδήλωση πρόθεσης χορηγίας                                                                                                                        

 

στο  μέλλον  της  Ελληνικής  κοινωνίας,  στηρίζουμε  έμπρακτα  το  διαγωνισμό  σας, 

προσφέροντας υπηρεσίες, προϊόντα και δωροεπιταγές για βράβευση των τριών πρώτων 

ομάδων.  

Αναλυτικότερα, προσφέρουμε: 

1. Για την Πρώτη Ομάδα:  

     1. DVD εγκατάστασης του διακεκριμένου για την καινοτομία του ErgoQube 

     2. Υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στο ΕΣΠΑ (αξίας 1.000 ευρώ)  

2. Για την Δεύτερη Ομάδα:  

     1. DVD εγκατάστασης του διακεκριμένου για την καινοτομία του ErgoQube 

     2. Δωροεπιταγή  αξίας  750  ευρώ  εξαργυρώσιμη  σε  υπηρεσίες  και  προϊόντα  της 

         εταιρείας μας. 

3. Για την Τρίτη Ομάδα:  

     1. DVD εγκατάστασης του διακεκριμένου για την καινοτομία του ErgoQube 

     2. Δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ, εξαργυρώσιμη σε υπηρεσίες και προϊόντα της 

         εταιρείας μας. 
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