ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα «Mαθητική Εικονική Επιχείρηση»
του Junior Achievement Greece, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ' Γυμνασίου, και
συγκεκριμένα του τμήματος Γ΄3, του Προτύπου Γυμνασίου Αναβρύτων, ιδρύσαμε τη
Μαθητική Επιχείρηση Art-Tech.
Θέλαμε να δοκιμάσουμε τα όριά μας και να κάνουμε κάτι δημιουργικό, οπότε θεωρήσαμε
την συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό ως κατάλληλη επιλογή!
Η τέχνη είναι σημαντική για εμάς και πιστεύουμε ότι πρέπει να απευθύνεται σε όλους! Γι’
αυτό το λόγο η “αποστολή” μας είναι να φέρουμε τον κάθε έναν από εσάς σε επαφή με τον
καλλιτέχνη που κρύβεται μέσα του! Η εταιρία μας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής
Νοημοσύνης, με το "έξυπνο" ChatBot, σας βοηθάει να ανακαλύψετε τον "ζωγράφο που
κρύβεται μέσα σας", μέσα από μια μεγάλη γκάμα κορυφαίων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας Νευρωνικά Δίκτυα, επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες που
μας αποστέλλετε, ώστε να μοιάζουν με την ιδιαίτερη τεχνοτροπία των ζωγράφων αυτών.
Έπειτα, τις εκτυπώνουμε στα αντικείμενα που εσείς επιλέγετε από το e-shop μας (κορνίζα,
κούπα, ρούχο, θήκη κινητού κ.λ.π.), και σας τις στέλνουμε στο σπίτι σας!
Οι καλύτερες «επεξεργασμένες φωτογραφίες» αναρτώνται, με την άδεια των δημιουργών
τους βέβαια, στην τρισδιάστατη Virtual Γκαλερί μας. ‘Όλα αυτά θα τα βρείτε στο site μας:
https://www.art-tech.shop/ Μπορείτε να μπείτε και να περιηγηθείτε με την ησυχία σας.
Ο στόχος της επιχείρησης μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη
δυνατή εμπειρία, κάνοντας την τέχνη κομμάτι της καθημερινής τους ζωής. Με την Τεχνητή
Νοημοσύνη στο πλευρό μας, παρέχουμε τα πιο όμορφα και πρωτότυπα “έργα τέχνης”
εκτυπωμένα επάνω στα αγαπημένα προϊόντα των πελατών μας. Οι τιμές μας είναι
ανταγωνιστικές, η ποιότητα των προϊόντων μας κορυφαία. Το όραμα μας είναι να αναπτυχθεί
η επιχείρηση μας, να έχει απήχηση στον κόσμο και να σημειώσει επιτυχία!
Για τη διαφήμιση της εταιρίας μας, έχουμε δώσει βάση στα social media, διότι στις μέρες μας,
δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουν μεγάλη απήχηση σε όλες τις ηλικίες. Είναι σίγουρα μεγάλη
βοήθεια οι γονείς μας, η Διεύθυνση και οι καθηγητές του σχολείου μας, οι φίλοι και οι
συγγενείς μας που βοηθούν στην προώθησή της.
Καταλήξαμε στην συγκεκριμένη ιδέα μετά από αρκετή συζήτηση και πολλές ιδέες στο
“τραπέζι”. Η αγάπη μας για την Τέχνη και για την Τεχνολογία, ήταν αυτή που μας οδήγησε
στην Art-tech!
Το καλύτερο κομμάτι της επιχείρησης μας είναι η συνεργασία. Μαθαίνουμε να
επικοινωνούμε καλύτερα ο ένας με τον άλλον και μαζεύουμε εμπειρίες και γνώσεις που θα
μας συντροφεύουν για μια ζωή. Δυστυχώς λόγω των δύσκολων συνθηκών που ζούμε τον

τελευταίο χρόνο, εξαιτίας της πανδημίας δεν μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε από κοντά
και σίγουρα δυσκολευόμαστε, όμως έχουμε οργανωθεί πολύ καλά ώστε να πετύχουμε τον
σκοπό μας. Χρησιμοποιούμε όλα τα τεχνολογικά μέσα (social media, πλατφόρμες
εκπαίδευσης, ηλεκτρονικές συσκευές κ.α) για να έχουμε μία άριστη και συνεχή επικοινωνία
μεταξύ μας.
Την ομάδα της Art- tech απαρτίζουμε οι μαθητές του Γ΄3:
Αριάδνη Μπουρδέκα (Διευθύνουσα της Art-tech), Ιωάννα Ξηρογιάννη (Διευθύντρια
Οικονομικών), Μαριλίζα Πάτσκα (Marketing), Μιχάλης Πουλάκης και Κωνσταντίνος
Σαγματόπουλος (Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος), Αγγελίνα Τζανετή (Customer Care), Εβίτα
Τσότρα (Γενική Γραμματέας)
Νεφέλη Ξανθάκη, Αργυρώ Παγουρτζή, Κωστής Παπαδόπουλος, Θοδωρής Πατέλης,
Μιχάλης Πετρούτσος, Γιώργος Σακελλαρίου, Κλαίρη Σαμαρά, Ερμής Σουλδάτος, Ηρώ
Στραβοράβδη, Νίκος Τέκος, Κώστας Τέκος, Ανδρέας Τζιόλας, Γρηγόρης Τιμπλαλέξης,
Γιώργος Τσέλιος, Έλενα Τσώνη, Μιχάλης Χαλκιαδάκης, Αλίκη Χάσκα, Στάθης Χατζησάββας,
Βασίλης Χατζηστεργίου
Υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος είναι η κα. Μαρία Παπαχρήστου και
συνεργαζόμενες καθηγήτριες η κα. Φανή Δαμιανάκη και η κα. Μαρίνα Πανδή.
Σύμβουλος- Εθελοντής της ομάδας είναι ο Δρ. Δημήτρης Θανασάς.
Το εγχείρημα μας αποδείχθηκε πολύ απαιτητικό, έχουμε αναλάβει πολλές ευθύνες και αυτό
είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Σίγουρα υπάρχει αγωνία για το αν θα καταφέρουμε να
φέρουμε εις πέρας τις δουλειές που έχουμε αναλάβει, υπάρχει όμως χαρά και θέληση που
είναι και η βασική προϋπόθεση. Όμως, χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων σας. Μιλήστε σε
φίλους και γνωστούς σας για την Art-tech, ώστε να «μπουν» οι μεγάλοι ζωγράφοι στις
φωτογραφίες όλου του κόσμου.
Δεν έχουμε αποφασίσει όλοι για το μελλοντικό μας επάγγελμα, αλλά πιστεύουμε πως αυτή
η εμπειρία συνεργασίας, οργάνωσης, προγραμματισμού και ανάληψης ευθύνης θα είναι
χρήσιμη για κάθε επάγγελμα που θα ακολουθήσουμε και σίγουρα κάποιοι από μας θα
σκεφτούμε σοβαρά το μέλλον μας ως επιχειρηματίες!
Το Σάββατο 17 Απριλίου οι μαθητικές «εικονικές επιχειρήσεις» του Junior Achievement
Greece δίνουν «ραντεβού» όπου και σας καλούμε όλους να ψηφίσετε on line το διαφημιστικό
μας βίντεο (θα ακολουθήσει καινούρια ενημέρωση).

Η Ομάδα της Art-tech
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