Η CITY CROP πήρε το εισιτήριο
για το διαγωνισμό καινοτομίας Tel
Aviv Innovation Festival
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ΗCITY CROP ήταν τελικά η start up που κέρδισε στο διαγωνισμό Start Tel Aviv που
διοργανώνουν η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα και οι Industry Disruptors – Game Changers
(ID-GC) και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο DLD Tel Aviv Innovation Festival (25-29
Σεπτεμβρίου 2016), το μεγαλύτερο φεστιβάλ καινοτομίας της χώρας το οποίο αποτελεί πόλο έλξης
για νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτικά κεφάλαια και πολυεθνικές από το Ισραήλ αλλά και απ' όλον
τον κόσμο.
Η ιδέα βασίζεται στην ολοένα αυξανόμενη ανησυχία παγκοσμίως του σύγχρονου τρόπου
καλλιέργειας και διατροφής και στις μεθόδους - λύσεις που μπορούν να δοθούν για έναν υγιέστερο
τρόπο ζωής. Η συσκευή CityCrop είναι η πρώτη πλήρως αυτοματοποιημένη συσκευή καλλιέργειας
εσωτερικού χώρου, η οποία βασίζεται στην υδροπονία και δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να
καλλιεργεί φρέσκα και υγιεινά λαχανικά, βότανα και φρούτα όλον το χρόνο, χρησιμοποιώντας τη
mobile εφαρμογή της CityCrop.
Η συσκευή, σύμφωνα με τους ιδρυτές της που έκαναν την παρουσίαση στο πλαίσιο της σημερινής
εκδήλωσης Start Tel Aviv 2016 – The Pitching Event για την ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού
Start Tel Aviv, είναι κατάλληλη για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για μια σωστότερη διατροφή –
είτε τη δική τους, είτε της οικογένειάς τους- και οι οποίοι αμφισβητούν τις σύγχρονες μεθόδους μιας
συμβατικής καλλιέργειας.
Φέτος υποβλήθηκαν συνολικά 75 συμμετοχές, εκπροσωπώντας ποικίλους τομείς όπως είναι η
πληροφορική/ ΙCT, η υγεία, η αγροτική τεχνολογία, το περιβάλλον κλπ. Όπως δήλωσε
χαρακτηριστικά η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κυρία Ιρίτ Μπεν-Άμπα, το ενδιαφέρον υπήρξε
ιδιαίτερα θερμό και η ίδια ελπίζει την επόμενη χρονιά οι συμμετοχές να είναι διπλάσιες.
Στη σημερινή εκδήλωση 8 φιναλίστ με τις καλύτερες ιδέες, όπως έχουν προκύψει μετά την
αξιολόγηση όλων των προτάσεων, διαγωνίστηκαν ζωντανά μπροστά σε κοινό και ομάδα
Ισραηλινών και Ελλήνων κριτών για την ανάδειξη του νικητή που θα ταξιδέψει στο Ισραήλ.
Για τον νικητή θα σχεδιαστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει παρακολούθηση

εργαστηρίων (workshops) και ομιλιών καθώς και μια σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους του
ισραηλινού οικοσυστήματος.
Ανάμεσα στους κριτές ήταν και ο Δρ. Dan Marom, Πρόεδρος "Irrational Innovations" Ισραηλινός
ειδικός στο FinTech και το Crowdfunding.
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