
Το έργο BRAVE έχει ως στόχο να συμβάλει στη ζωή 

των ενηλίκων, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και την 

απασχολησιμότητά τους. Το έργο επικεντρώνεται 

στην ενίσχυση του κινήτρου και της απόκτησης 

επαγγελματικών δεξιοτήτων από άνεργους ενήλικες μαζί με υποστήριξη και εξειδικευμένη 

κατάρτιση. 

Η πλατφόρμα Crowdourcing του BRAVE 

Ο στόχος της πλατφόρμας Crowdsourcing είναι να συγκεντρώσει γνώσεις σχετικά με τα 

επιχειρηματικά μοντέλα. Η πλατφόρμα φιλοξενεί τα επιχειρηματικά μοντέλα που 

προετοιμάστηκαν κατά το δεύτερη εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης που 

διοργανώθηκε στη Modena από τις 11 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2019 και συμπεριλήφθηκε 

στο O2. 

Η πλατφόρμα Crowdsourcing είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί για να συλλέξει τις απόψεις 

του κόσμου σχετικά με τα επιχειρησιακά μοντέλα που δημιουργήθηκαν από τους ενήλικες 

που δεν εργάζονται – ένα είδος έρευνας μάρκετινγκ για να αποκτήσετε ιδέες από το 

εξωτερικό και να γνωρίσετε τη θέση που έχει το ατόμο στην αγορά. Η πλατφόρμα μπορεί 

επίσης να εφαρμοστεί και να εμπλουτιστεί με όλο και περισσότερα επιχειρηματικά μοντέλα 

που προέρχονται από εξωτερικούς χρήστες που επιθυμούν να συλλέξουν 

ανατροφοδοτήσεις και απόψεις σχετικά με τις επιχειρηματικές τους ιδέες. 

Προσκαλούμε τους ομότιμους, τις δημόσιες αρχές, τις τοπικές κοινότητες να επισκεφτούν 

την πλατφόρμα crowdsourcing του BRAVE, να αναλύσουν τα επιχειρησιακά μοντέλα που 

έχουν ανέβει, να εκφράσουν τη γνώμη, τις ιδέες και τις συστάσεις τους και να ανεβάσουν 

επιχειρηματικές ιδέες που θα μοιραστούν με το κοινό! 

Το μοίρασμα των ιδεών δίνει τη δυνατότητα να προβληθεί η επιχειρηματική ιδέα από 

διαφορετική οπτική γωνία και συμβάλλουν στην κατανόηση του δυνητικού πελάτη. Οι 

πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον επαναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου, 

διότι κάθε επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να αναλυθεί και να χρησιμοποιηθεί από 

δυνητικούς πελάτες ή χρηματοδότες από όλο τον κόσμο. 

 

 

 

 

 

 



Σε αυτήν τη πλατφόρμα ο χρήστης μπορεί να: 

 

 Φτιάξει το προσωπικό του/της προφίλ και να μοιραστεί τις ιδέες του/της με τον 

κόσμο  

 Έρθουν σε επαφή με διάφορες επιχειρηματικές ιδέες από την κοινότητα του BRAVE  

 Τις μεταμορφώσουν σε βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα  

 Λάβουν βοήθεια από την κοινότητα του BRAVE ώστε να τις βελτιώσουν  

 Αφήσουν ανατροφοδότηση σχολιάζοντας τις ήδη υπάρχουσες δημοσιευμένες ιδέες 

  



Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα crowdsourcing του BRAVE:  

https://platform.iliketobebrave.eu/?fbclid=IwAR3OMba4duxKS9HXke7n4Sb6jMSF1E86s0xZfJ

tAXqgdp3-pkMBUvSRvd5o   

 

 

Αυτή τη στιγμή, στην πλατφόρμα 

crowdsourcing του BRAVE, μπορείτε να 

βρείτε 32 επιχειρηματικές ιδέες από 6 

διαφορετικές χώρες!  

Κύπρος: 5 

Ελλάδα: 5 

Ιταλία: 6 

Λιθουανία: 5  

Ρουμανία: 5 

Ισπανία: 6 

 

 

Ανεβάστε την επιχειρηματική σας ιδέα ή το νέο επαγγελματικό σας προφίλ ώστε να πάρετε 

ανατροφοδότηση από τον υπόλοιπο κόσμο! 

 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Έργο BRAVE, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του και 

τη σελίδα στο Facebook. 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

Fundatia Dezvoltare in Europa (FDE, Ρουμανία) 

Social Innovation Fund (SIF, Λιθουανία)  

InEuropa srl (Ιταλία)  

ΚΜΟΠ (Ελλάδα) 

Stichting PRIME (Ολλανδία)  

CARDET (Κύπρος) 

FYG Consultores (Ισπανία)  

Zenit Formazione (Ιταλία) 

 

Που θα μας βρείτε: 

 

                                

 

http://www.iliketobebrave.eu/home/  

https://www.facebook.com/Iliketobebrave/ 

https://platform.iliketobebrave.eu/?fbclid=IwAR3OMba4duxKS9HXke7n4Sb6jMSF1E86s0xZfJtAXqgdp3-pkMBUvSRvd5o
https://platform.iliketobebrave.eu/?fbclid=IwAR3OMba4duxKS9HXke7n4Sb6jMSF1E86s0xZfJtAXqgdp3-pkMBUvSRvd5o
https://www.facebook.com/Iliketobebrave/
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