
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ζχεισ μια ιδζα που μπορεί να αλλάξει το μζλλον τησ υγείασ; 

Κάνε Unmute με την υποςτήριξη 2000 Ελβετών επιςτημόνων 

------------------------- 

 

Αθήνα (18/5/2021) -  Η Πρεςβεία τθσ Ελβετίασ ςτθν Ελλάδα, το FluxLaboratoryAthens / 

FluxumFoundation και το InartisFoundation διοργανϊνουν τον διαγωνιςμό καινοτομίασ 

“The NewNow”, που ςτόχο ζχει να αναδείξει και να επιβραβεφςει ιδζεσ που κα αφιςουν 

κετικό κοινωνικό αποτφπωμα ςτον χϊρο τθσ υγείασ ςτθν Ελλάδα.   

Η νζα αυτι πρωτοβουλία ενκαρρφνει τθ δθμιουργικότθτα και υποςτθρίηει ζμπρακτα τθν 

ελλθνικι επιχειρθματικότθτα και τθν καινοτομία, υλοποιϊντασ επιλεγμζνεσ ιδζεσ οι οποίεσ 

κα διακρικοφν. Η μετατροπι των πιο ελπιδοφόρων ιδεϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ/ 

προϊόντα/ υπθρεςίεσ κα πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ τρίμθνθσ φιλοξενίασ των 

νικθτϊν ςτθν Ελβετία, με τθν επίβλεψθ και τθν υποςτιριξθ περιςςότερων από 2.000 

ειδικϊν. Παράλλθλα,  κα υπάρξει και αντίςτοιχθ οικονομικι ςτιριξθ  γι’ αυτό τον ςκοπό. 

Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Έλλθνεσ πολίτεσ άνω των 18 ετϊν που  

επικυμοφν να ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ του ευρφτερου τομζα τθσ υγείασ μζςω 

ςτοχευμζνων δράςεων και πρακτικϊν λφςεων. 

Ωσ υγεία ορίηεται θ κατάςταςθ πλιρουσ ςωματικισ, ψυχικισ και κοινωνικισ ευεξίασ και όχι 

μόνο θ απουςία αςκενειϊν. Υπό το πρίςμα αυτό, οι προτάςεισ που κατατίκενται μποροφν 

να κυμανκοφν από καλλιτεχνικζσ και κοινωνικζσ ζωσ αμιγϊσ ιατρικζσ, εςτιάηοντασ ςε 

κάποιον από τουσ παρακάτω τομείσ: 

- Καινοτομία προϊόντοσ και υπθρεςίασ 

- Καινοτομία διαδικαςίασ 

- Καινοτομία μάρκετινγκ και αγορϊν 

- Καινοτομία οργάνωςθσ 

Η αξιολόγθςθ των προτάςεων κα πραγματοποιθκεί από τθν κριτικι επιτροπι, θ οποία 

απαρτίηεται από διακεκριμζνουσ Έλλθνεσ και Ελβετοφσ επιςτιμονεσ, πανεπιςτθμιακοφσ και 

innovators/καινοτόμεσ προςωπικότθτεσ . Τα μζλθ τθσ είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςουν και 

να αξιολογιςουν τισ νζεσ ιδζεσ που κα κάνουν τθ διαφορά. 



Αν ενδιαφζρεςαι, υπόβαλε θλεκτρονικά τθν πρόταςι ςου ςτθν ιςτοςελίδα του 

διαγωνιςμοφ thenewnow.gr ζωσ τισ 14 Ιουνίου 2021. 

Να κυμάςαι: Ακόμα και θ πιο απλι ιδζα με τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ μπορεί να αλλάξει 

το μζλλον τθσ υγείασ! 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 

WeberShandwick 

Ιωάννης Κεϊμαλής 

T +30 210 8171277 

E john.keimalis@webershandwick.gr 
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