Γέφυρα στην υψηλή τεχνολογία, έρευνα και
καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα
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π1-innohub
To π1-innohub βρίσκεται στο τρίτο μεγαλύτερο αστικό κέντρο
της Ελλάδας, στην πρωτεύουσα της περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος, στην Πάτρα. Επονομαζόμενη και ως η πύλη της
Ελλάδας προς τη Δύση, η Πάτρα αποτελεί μια από τις πιο
παραγωγικές εστίες της χώρας.
Το π1-innohub βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το
Πανεπιστήμιο Πατρών και τρία χιλιόμετρα από τη
διασταύρωση της Εθνικής οδού Αθηνών-Πατρών και τη
μοναδική καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων του
Ρίου-Αντιρρίου.
Το innohub φιλοδοξεί να συμβάλλει στην επιτάχυνση της
ανάπτυξης καινοτόμων εταιρειών στη Δυτική Ελλάδα,
αξιοποιώντας τους επιχειρησιακούς και υποστηρικτικούς
πόρους και υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί και παρέχονται
από το Corallia.
Το innohub λειτουργεί με τα ίδια πρότυπα υψηλής ποιότητας
του πετυχημένου και πολυβραβευμένου α1-innohub στο
Μαρούσι Αττικής.
Περισσότερα: http://www.youtube.com/watch?v=OX64sOO3IM8

Incubation Area
Το π1-innohub διαθέτει υποδομές και υπηρεσίες
που απευθύνονται σε start-up και early-stage
επιχειρήσεις, Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο
κτήριο 2.400 τ.μ. με πλήρως εξοπλισμένους
γραφειακούς
και
συνεργατικούς
χώρους.
Προσφέρει οκτώ πλήρως εξοπλισμένα γραφεία
μεγέθους 12 έως 20 τ.μ. σχεδιασμένα έτσι ώστε
να διατηρούν χαμηλό λειτουργικό κόστος. Όλα
τα γραφεία διαθέτουν αυτόνομο σύστημα
ασφαλείας, κλιματισμού, ενώ προσφέρονται
συμπληρωματικά άνετες θέσεις στάθμευσης για
αυτοκίνητα, μηχανές και ποδήλατα.
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Business Center | Exhibition Area
Το π1-innohub επιπλέον διαθέτει έναν μοντέρνο, υψηλής
αισθητικής και εξοπλισμού εκθεσιακό χώρο, ειδικά
σχεδιασμένο να παρουσιάσει και να προωθήσει στον
εκάστοτε επισκέπτη τα επιτεύγματα των μελών του micluster. Διαθέτοντας 15 θέσεις εκθεμάτων, οθόνες αφής
και ενημερωτικό υλικό των προϊόντων των μελών,
μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη κάθε προωθητικής
ενέργειας και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός πόλος
έλξης των εταιρειών που αναζητούν συνεργασίες.

Business Center | InnoMeeting
Το π1-innohub προσφέρει τρείς επαγγελματικούς χώρους
συνεδριάσεων, χωρητικότητας 10-70 συμμετεχόντων (2066 τ.μ.), με ευέλικτη διάταξη, σύνδεση στο internet,
whiteboard, flip chart, χώρο υποδοχής, catering κ.λπ.
Επιπλέον παρέχονται υποδομές τηλεδιάσκεψης για την
υποστήριξη απαιτητικών παρουσιάσεων σε τοπικό και
απομακρυσμένο κοινό.
Περισσότερα:
https://www.youtube.com/watch?v=V9zCyMsDbpA

Business Center | InnoCafé
Το πνεύμα αλληλεπίδρασης και συναναστροφής που
χαρακτηρίζει το innohub, φτάνει στο απόγειό του στο
InnoCafé, όπου ένας από τους καλύτερους chef της
Πάτρας
σερβίρει
παραδοσιακή
ελληνική
και
μεσογειακή κουζίνα στους εργαζόμενους του innohub
και εξειδικευμένο catering στους επισκέπτες κατόπιν
αιτήματος,
συμβάλλοντας
έτσι
ενεργά
στην
κοινωνικοποίηση, αλληλεπίδραση και ανταλλαγή
ιδεών. Αποτελεί ένα ξεχωριστό χώρο του κτηρίου,
φωτεινό και ευρύχωρο, ικανό να φιλοξενήσει εταιρικά
γεύματα και πλήθος 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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