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Δελτίο Τύπος
“Εμπειπία υοιτητών στην ππάξη σε θέματα καινοτομίαρ και ανάπτςξηρ νέων πποϊόντων”
Σην πεπαζμένη Σεηάπηη 11 Γεκεμβπίος 2013 ππαγμαηοποιήθηκε εκπαιδεςηική επίζκετη ηπιάνηα (30)
θοιηηηών/ηπιών και δύο (2) καθηγηηών ηος Σμήμαηορ σεδιαζμού και Σεσνολογίαρ Ξύλος και Δπίπλος ηος
ΣΔΙ Θεζζαλίαρ, ζηα πλαίζια ηυν δπάζευν ηηρ Μονάδαρ Καινοηομίαρ & Δπισειπημαηικόηηηαρ (Μ.Κ.Δ.) ηος ΣΔΙ
Θεζζαλίαρ και ηηρ διεξαγυγήρ ηυν μαθημάηυν Δπισειπημαηικόηηηα & Καινοηομία Ι & ΙΙ καηά ηο Χειμεπινό
Δξάμηνο ηος ακαδημαφκού έηοςρ 2013-2014, ζηην εηαιπεία FTS (Future Technology Systems S.A) ζηο
Βόλο. Η εηαιπεία FTS δπαζηηπιοποιείηαι ζηο σώπο ηος βιομησανικού ζσεδιαζμού και ηην καηαζκεςή και
εμποπία καινοηόμυν πποφόνηυν ςτηλήρ ηεσνολογίαρ (http://fts.gr/gr/index.html).
Σόζο οι ζποςδαζηέρ όζο και οι ζςνοδοί καθηγηηέρ, Γπ. Παπαδόποςλορ
Ιυάννηρ, Καθηγηηήρ ηος ΣΔΙ Θεζζαλίαρ και Γπ. Μάπιορ Σπίγκαρ,
ζςνεπγάηηρ ηος ΣΔΙ Θεζζαλίαρ και ηηρ Μ.Κ.Δ., είσαν ηην εςκαιπία να
ενημεπυθούν από ηον Γιεςθύνονηα ύμβοςλο ηηρ εηαιπείαρ, Γπ. ίηηα
Δςθύμιο και ηοςρ ζςνεπγάηερ ηος ζσεηικά με ηιρ δπαζηηπιόηηηερ και ηα
πποφόνηα ηηρ εηαιπίαρ και να ξεναγηθούν ζηοςρ σώποςρ ηηρ επισείπηζηρ
ζηην Α' ΒΙ.ΠΔ. Βόλος.
Η ενημέπυζη επικενηπώθηκε ζε θέμαηα ανάπηςξηρ νέυν καινοηόμυν
πποφόνηυν ακολοςθώνηαρ όλα ηα ζηάδια, από ηο ζσεδιαζμό μέσπι ηην
ανάπηςξη ππυηοηύπος με βάζη ηο μονηέλο ανοισηήρ καινοηομίαρ,
ενημέπυζη ζσεηικά με ζςζηήμαηα ηασείαρ πποηςποποίηζηρ (fast
prototyping), ανηίζηποθηρ μησανολογίαρ και ζσεδίαζηρ με σπήζη
ηπιζδιάζηαηυν ζαπυηών, καηαζκεςήρ εξαπηημάηυν ζε επγαλειομησανέρ
CNC, ςποζηήπιξηρ κοπςθαίυν λογιζμικών, πομποηικών ζςζηημάηυν
ζμίλεςζηρ κ.λ.π., καθώρ επίζηρ και ζε θέμαηα ανάπηςξηρ ζςνεπγαζιών με
επεςνηηικούρ θοπείρ και ηη βιομησανία ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ
σπημαηοδοηούμενυν επεςνηηικών ππογπαμμάηυν.

Οι θοιηηηέρ είσαν ηην εςκαιπία να γνυπίζοςν ζηην ππάξη
ηη διαδικαζία ηηρ καινοηομίαρ, από ηη ζύλλητη ηηρ ιδέαρ
μέσπι ηη μεηαηποπή ηηρ ζε εμποπεύζιμο πποφόν, ζηο
πλαίζιο επιηςσημένυν καινοηομιών πος αναπηύζζει η
εηαιπία FTS S.A. ζε εθνικό αλλά και διεθνέρ επίπεδο.
Δπιπλέον δόθηκε η δςναηόηηηα ανάπηςξηρ ηυν όποιυν
πποβλημαηιζμών ζσεηικά με ηιρ δςναηόηηηερ πος
ςπάπσοςν ζηη σώπα μαρ για ηην ενίζσςζη ηος
καινοηομικού και επισειπημαηικού πεπιβάλλονηορ.
Σόζο οι καθηγηηέρ όζο και οι θοιηηηέρ ζηο ηέλορ ηηρ
εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ εςσαπίζηηζαν ιδιαίηεπα ηον κ.
ίηηα και ηοςρ ζςνεπγάηερ ηος για ηη θεπμή ςποδοσή και
άτογη
ξενάγηζή.
Η
Μονάδα
Καινοηομίαρ
και
Δπισειπημαηικόηηηαρ ηος ΣΔΙ Θεζζαλίαρ, αιζθάνεηαι ηην
ανάγκη να εςσαπιζηήζει ιδιαίηεπα ηη διοίκηζη ηηρ εηαιπείαρ
πος αποδέσηηκε με μεγάλη πποθςμία ηην ππόηαζη να
επιζκεθηούμε ηιρ εγκαηαζηάζειρ ηοςρ, αλλά και ηοςρ 30
ζςμμεηέσονηερ θοιηηηέρ / ηπιερ για ηην άτογη ζςνεπγαζία
ηοςρ.

