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Nederlandse ambassade en bedrijven starten Orange Grove op om jonge ondernemers
een handje te helpen

De Nederlandse ambassade in Griekenland en zijn partners presenteren Orange Grove, een
flexibele werkplek voor jonge ondernemers. Orange Grove gaat jonge ondernemers een
kans bieden hun bedrijf op te starten in een tijd waarin veel jonge Grieken voor de
moeilijke keuze staan om te emigreren naar het buitenland om zo de massale werkloosheid
te ontlopen.

De ambassade en de Nederlands-Griekse bedrijven willen een plek bieden voor jonge
Griekse ondernemers die in Griekenland willen blijven of terug willen keren vanuit het
buitenland, maar daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Orange Grove biedt ook
ruimte aan Nederlandse jonge ondernemers die actief willen zijn op de Griekse markt.

Orange Grove biedt 50 tot 70 jonge ondernemers een open ruimte met flexibele
werkplekken aan bureaus, op banken en in een mobiele vergaderruimte. De deelnemers
zullen ook toegang hebben tot masterclasses, mogelijkheden om te netwerken, en tot
mentoring, verzorgd door bedrijven en toonaangevende Nederlandse universiteiten. De
werkruimte biedt natuurlijk goede koffie, snelle wifi en een basisbenodigdheid als een
printer.

Orange Grove bevindt zich in hetzelfde gebouw als de ambassade: tegenover het
Kallimarmaro Stadion, midden in het centrum van Athene. Op 8 juli lanceerde Orange
Grove een promotievideo (http://vimeo.com/69836426), waarmee ook de verbouwing van
de werkruimte van start ging. Orange Grove zal de deuren aan het einde van september
openen.

Orange Grove wordt mogelijk gemaakt door de bijdragen van zijn sponsors. Athenian
Brewery, onderdeel van Heineken, is hoofdsponsor van Orange Grove. Co-sponsoren zijn
Interamerican (deel van Achmea), Philips, KLM en Coco-Mat. Andere sponsoren zijn op dit
moment de invulling van hun bijdrage aan het vastleggen. Daarnaast zullen nog veel
bedrijven op andere manieren bijdragen aan Orange Grove.

U vindt Orange Grove online op www.orangegrove.biz en
www.facebook.com/OrangeGroveAthens.


