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α2-innohub
Το α2-innohub στο Μαρούσι, εντάχθηκε το 2014 στο δίκτυο
των κέντρων καινοτομίας, με σκοπό να αποτελέσει ένα
ακόμα σημείο αναφοράς στην Αθήνα για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών σχέσεων, την πραγματοποίηση κοινών
ερευνητικών δραστηριοτήτων και την καλλιέργεια
συνεργασιών
σε
κλάδους
των
οικοσυστημάτων
καινοτομίας που αναπτύσσει το Corallia. Σ’ αυτό συνέβαλε,
επιτυχώς, η στρατηγικής σημασίας θέση του, στο κέντρο
της ICT Valley της Αθήνας, στο κόμβο Κηφισίας και Αττικής
οδού («δαχτυλίδι»).
Περισσότερα: https://www.youtube.com/watch?v=H-aqmOtFhDM

Incubation area
Η απόλυτη γεωγραφική συγκέντρωση και
συστέγαση των επιχειρήσεων αναδεικνύει τα
πλεονεκτήματα
που
προσφέρονται
στους
φιλόξενους
χώρους
του
α2-innohub.
Ολοκληρωμένες λύσεις εγκατάστασης μέσω
πλήρως εξοπλισμένων γραφείων 25-300 τ.μ. για
καινοτόμες επιχειρήσεις και δύο συνεργατικοί
χώροι 50 ατόμων (Space Incubator & Creative
Incubator) διατίθενται σε νέους επιχειρηματίες και
start-ups.
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Business Center | Exhibition area
Η δημιουργία διακριτού χώρου για την προβολή
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε κομβικό
σημείο του α2-innohub, στην είσοδο του business center
αναδεικνύει τη σημασία των νέων τεχνολογιών και
εφαρμογών που αναπτύσσονται με την υπογραφή
Innovation Designed in Greece. Αποτελεί πόλο έλξης για
επισκέπτες,
διεθνείς
επιχειρηματικές
αποστολές,
δημοσιογραφικές ομάδες καθώς και μέσο προβολής των
μελών των οικοσυστημάτων καινοτομίας του Corallia.

Business Center | InnoMeeting
Επαγγελματικοί χώροι συναντήσεων και υπηρεσίες catering
βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών, που επιθυμούν να
διοργανώσουν εκδηλώσεις κύρους.
Οι αίθουσες συσκέψεων Coral Reef, Purple Coral, Amber Coral και
Blue Coral, χωρητικότητας 10-20 ατόμων, είναι κατάλληλα
διαμορφωμένες για να φιλοξενήσουν επαγγελματικές εκδηλώσεις,
σεμινάρια,
εκπαιδεύσεις
και
συναντήσεις
μεγαλύτερης
χωρητικότητας, ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών. Όλες
διαθέτουν προβολικό και παρέχεται δωρεάν ασύρματη σύνδεση
στο διαδίκτυο (Wi-Fi).
Περισσότερα: https://www.youtube.com/watch?v=V9zCyMsDbpA

Business Center | InnoCafé
Ενισχύοντας το πνεύμα ανάπτυξης διεπαφών εντός του
α2-innohub, οι μοντέρνοι χώροι του InnoCafé
ολοκληρώνουν την εμπειρία διάδρασης στο business
center και προσδίδουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε ένα
φωτεινό και ανοικτό χώρο, ιδανικό για τη φιλοξενία
εταιρικών γευμάτων και πλήθους εκδηλώσεων.
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α2-innohub (HQ)
A: Λ. Κηφισίας 44, Monumental Plaza-Κτήριο Γ, 15125 Μαρούσι, Αττική
Τ: 210.63.00.770
α1-innohub
A: Σώρου 12, 15125 Μαρούσι, Αττική
Τ: 210.63.00.790
π1-innohub
A: Καστριτσίου 4, 26504 Καστρίτσι, Πάτρα
Τ: 2610.93.40.20
E: a1.innohub@corallia.org
W: www.corallia.org
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