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Υποστήριξη μετά την αρχική χρηματοδότηση:

1. Από την Τεχνολογία στο Προϊόν
- Παράδειγμα από τον χώρο του Healthtech/ SERG Technologies
- Παράδειγμα από τον χώρο του Healthtech/ BioPix

2. Business Development σε Πωλήσεις B2B & Δημιουργία Στρατηγικών Συνεργασιών
- Παράδειγμα B2B/C marketplace / Instacar
- B2B SaaS example/ Useberry

3. Recruiting, Team Growth and Talent management
- Παράδειγμα Ομάδας Διοίκησης/ C-level (Chief Business Officer)
- Παράδειγμα στελεχών B2C/ Ferryhopper

4. Knowledge Sharing Databases/ Platform Tools

5. Εταιρική Διακυβέρνηση
- Reporting as a tool for alignment
- BoD & Advisory Board



1. Financing
- Hybrid financing example

a) Debt / SpotAWheel
b) Grants aka non-dilutive financing / iCOMAT

- Follow On Rounds

2. Intros to your next investor
- Sustainability example/ Better Origin

Υποστήριξη μετά την αρχική χρηματοδότηση:



Exit: Λόγοι, τρόποι και προϋποθέσεις συναλλαγής
- Οι λόγοι exit μιας εταιρείας τεχνολογίας είναι:

- Proprietary tech and/ or IP creation 
- Team
- Clients

- Οι τρόποι exit μιας εταιρεία τεχνολογίας είναι:
- IPO
- Trade Sale

- Cash exit
- Share exchange
- Hybrid

- Financial structures/ partial sale
- Προϋποθέσεις εξαγοράς είναι:

- Technology and IP Due Diligence
- Business and Market Due Diligence
- Financial and Legal Due Diligence



Exit Case Study: Think Silicon
- Τον Απρίλιο του 2020 η Think Silicon εξαγοράστηκε από την Applied Materials
- Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας ήταν:

- Σημαντικό know how, πατέντες, μεγάλο lead time για εσωτερική 
ανάπτυξη των τεχνολογιών

- Δυνατή ομάδα και δυνατότητα ενίσχυσης της ομάδας τοπικά
- Ηχηροί πελάτες από όλο τον κόσμο και σημαντικό pipeline
- Δραστηριοποίηση σε niche αγορά με μεγάλη ανάπτυξη

- Η εταιρεία σήμερα:
- Συνεχίζει να αναπτύσσεται σε 3 μέρη της χώρας
- Προσελκύει υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό
- Είναι στο forefront των τεχνολογικών εξελίξεων στο                                                                                                       

Edge AI development ημιαγωγών 



Exit Case Study: PushMe
- Τον Ιανουάριο του 2020 η PushMe εξαγοράστηκε από την 

TIER Mobility.
- Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας ήταν:

- Έτοιμο προϊόν, πατέντες και σημαντικό know-how το οποίο 
συνδεόταν απόλυτα με το πλάνο ανάπτυξης της TIER.

- Δυνατή ομάδα η οποία παρέμεινε και ενισχύθηκε σημαντικά μετά 
την εξαγορά.

- Η εταιρεία σήμερα:
- Αποτελεί μέρος του Hardware Team της TIER (🦄), 

αναπτύσσοντας τη λύση της PushMe για 9 ευρωπαϊκές αγορές το 
2021.

- Η λύση της PushMe αποτελεί το βασικό αφήγημα της TIER προς 
ένα βιώσιμο σύστημα μετακίνησης εντός των σύγχρονών 
ευρωπαϊκών πόλεων.

- Best-in-class product development στο χώρο του                       
urban mobility.



Exit: Μύθοι και Πραγματικότητα
- Αρκεί και η τεχνολογία και οι πατέντες οι οποίες στην 

Ελλάδα είναι υψηλού επιπέδου

- Η επιτυχία έρχεται γρήγορα, ευκαιριακά και με 
απόλυτη βάση την τεχνολογία

- Η εταιρεία “ξεπουλιέται” 

- Η εταιρεία φεύγει από την Ελλάδα 

- Οι ιδρυτές κάνουν cash out και φεύγουν

- Ανάπτυξη εμπορεύσιμου προϊόντος και εμπορική πολιτική

- Η επιτυχία έρχεται με συστηματική δουλειά, ξεκάθαρη 
στόχευση και υποδειγματική εκτέλεση

- Η εταιρεία δημιουργεί υπεραξία 

- Η Ελλάδα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το ταλέντο της 
εταιρείας.

- Οι ιδρυτές συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ανάπτυξη (και 
αμείβονται γι’ αυτό)
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