▶PROJEKTEK
Teljes beruházás:

2 200 000 EUR
A JEREMIE kezelőalapból
biztosított rész:

700 000 EUR

▶GÖRÖGORSZÁG

▶A Z IKT-HOZ KAPCSOLÓDÓ
KOCKÁZATITŐKE-ALAPOK
HOZZÁJÁRULNAK A VÁLLALKOZÁSOK SIKERES
ELINDÍTÁSÁHOZ
Az Incrediblue információs és kommunikációs technológiák segítségével nyújt online piacteret a vitorláskölcsönzőknek a Földközi-tengeren, hogy a vitorlázás
mindenki számára elérhető legyen.
Az Incrediblue annak a 45 innovatív induló vállalkozásnak az
egyike, amelyeket kockázatitőke-alapok révén finanszíroztak
– az Európai Beruházási Alapon keresztül megszervezett –
JEREMIE kezdeményezés részeként Görögországban. A kezdeményezés a görögországi „Digitális konvergencia” operatív
program, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és magántőke bevonásával valósult meg.
A három éve alakult Incrediblue átfogó platformot készített az
online hajófoglalás elősegítésére, lerombolva azt a hagyományos elképzelést, hogy a vitorlás-hajós nyaralások költségesek
és speciális szaktudást igényelnek. Az internetes felületen az
ügyfelek kiválaszthatják az úti célt, a hajó típusát és az utazás
idejét. Az utazásszervező megkeresheti a számára a legmegfelelőbb hajót, és miután lefoglalta, az Incrediblue kiválasztja
a 200 tapasztalt hajóskapitány közül az egyiket a foglaláshoz.
Antonios Fiorakis, az Incrediblue alapítója és vezérigazgatója szerint: „A nyaralók unják már, hogy évről évre hagyományos szállásokon szálljanak meg, és világszerte egyre
nagyobb a kereslet arra, hogy hotelek helyett valami újdonságot próbáljanak ki. Az Incrediblue olyan alternatív nyaralási
módot kínál, amelyben az utazóközönség az állandó hotelszobai kilátás helyett mindennap más kilátásban gyönyörködhet a hajó ablakából kitekintve, ugyanazon az áron.”
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Három évnyi sikeres működést követően a vállalat nemrégiben ismét 1,6 millió EUR-nyi finanszírozáshoz jutott egy beruházói konzorcium és a JEREMIE Openfund II révén.

A JEREMIE kezdeményezés
A JEREMIE ikt-hoz kapcsolódó kockázatitőke-alapok kezdeményezés a kezdeti technológiaátadás és az újonnan alakult
ikt-vállalkozásokkal kapcsolatos beruházásokkal foglalkozik,
amelyekhez az Európai Unió kis- és középvállalkozások számára fenntartott strukturális alapjaiból – saját tőke felhasználásával – nyújt támogatást. Célja azoknak az információs és
kommunikációs technológiákra (ikt) specializálódott innovatív
vállalkozások fejlesztése, amelyek a jelenlegi gazdasági válság
közepette hozzájárulnak a digitális vállalkozói ökoszisztéma
növekedéséhez Görögországban.
Az Incrediblue-n keresztül jelenleg 850 vitorlás kölcsönözhető Görögországban, az összesen 2 100 igénybe vehető hajóval együtt a Földközi-tenger térségében, Horvátországban,
Törökországban és Spanyolországban. Az új támogatás segíteni fog az Incrediblue-nak bővíteni szolgáltatásait a Földközitenger térségében és növelni a foglalások számát. A vállalat
eredményessége a JEREMIE sikeres görögországi alkalmazásában rejlik. A kezdeményezés az új támogatási lehetőségek biztosítása mellett erősíti a nyitottságot, az innovációt és a digitális
vállalkozói kedvet, valamint a digitális gazdaságra való átállást.
▶T OVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.incrediblue.com

