
	  

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Imagine Cup 2013 της Microsoft ξεκινάει ανανεωµένο 

Στα έντεκα του χρόνια ο δηµοφιλής διαγωνισµός τεχνολογίας παρουσιάζει νέες κατηγορίες και 

προσφέρει υψηλότερα χρηµατικά έπαθλα, εµπνέοντας ακόµα περισσότερους νέους 

προγραµµατιστές και νέους επιχειρηµατίες από όλο τον κόσµο 

 

Αθήνα, 6 Σεπτεµβρίου 2012 – Φοιτητές και µαθητές άνω των 16 ετών µπορούν πλέον να επισκεφτούν 

την ιστοσελίδα του Imagine Cup (http://www.imaginecup.com/) και να δηλώσουν συµµετοχή στον 

κορυφαίο διαγωνισµό τεχνολογίας για φοιτητές της Microsoft, ο οποίος συµπληρώνει τα 11 χρόνια 

παρουσίας. Η Microsoft Corp., προκειµένου να εµπνεύσει ακόµα περισσότερους φοιτητές και να ενθαρρύνει 

την ανάπτυξη ακόµα µεγαλύτερης ποικιλίας καινοτοµιών, έχει προχωρήσει σε επανασχεδιασµό του Imagine 

Cup, το οποίο πλέον συµπεριλαµβάνει 3 βασικούς διαγωνιστικούς πυλώνες - World Citizenship, Games και 

Innovation – ενώ παράλληλα υπερδιπλασίασε το χρηµατικό έπαθλο σε 300.000 US $.  

 

Πάνω από 1,65 εκατοµµύρια µαθητές από όλο τον κόσµο έχουν συµµετάσχει στο Imagine Cup την 

τελευταία δεκαετία, δηµιουργώντας εφαρµογές και παιχνίδια που σχετίζονται µε τα κρισιµότερα προβλήµατα 

του κόσµου. Ο διαγωνισµός του 2013 στηρίζεται σε βασικά στοιχεία που είχαν µεγάλη απήχηση στους 

φοιτητές τα τελευταία 10 χρόνια - κοινωνικές επιπτώσεις και gaming - ενώ παράλληλα εντείνεται η έµφαση 

του διαγωνισµού στην καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα. Στο διαγωνισµό Imagine Cup 2013, οι 

µαθητές θα µπορούν να διαγωνιστούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

• World Citizenship. Σε αυτή την κατηγορία διακρίνεται η εφαρµογή λογισµικού που έχει 

δηµιουργηθεί πάνω σε πλατφόρµες της Microsoft και έχει την προοπτική να επιδράσει θετικά στην 

ανθρωπότητα. Για παράδειγµα, ένα project που συµµετέχει στην κατηγορία αυτή, µπορεί να αφορά 

ζητήµατα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση, την κοινωνία ή την υγειονοµική περίθαλψη. 

• Games. Σε αυτή την κατηγορία διακρίνονται τα πιο συναρπαστικά και διασκεδαστικά παιχνίδια που 

απευθύνονται σε νέους και εφήβους και έχουν δηµιουργηθεί πάνω σε πλατφόρµες της Microsoft 

(Windows 8, Windows Phone, το Kinect για Windows Software Development Kit και Xbox Indie 

Games). 

• Καινοτοµία. Σε αυτή την κατηγορία διακρίνονται καινοτόµες εφαρµογές για καταναλωτές, οι οποίες 

µπορεί να εισάγουν κάτι καινούριο στα κοινωνικά δίκτυα, στις online αγορές ή στην έρευνα και οι 

οποίες έχουν δηµιουργηθεί µε εργαλεία και τεχνολογία της  Microsoft. 

 

Εκτός από τους διαγωνισµούς, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διαγωνιστούν και στα online Challenges 

που επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε συγκεκριµένες τεχνολογίες και πλατφόρµες, 

συµπεριλαµβανοµένων των Windows 8, Windows Azure και Windows Phone. 

 



	   2 

Το Imagine Cup αποτελεί ένα διεθνή διαγωνισµό που διαρκεί όλο το έτος και κορυφώνεται µε τους 

παγκόσµιους τελικούς, οι οποίοι για το 2013 θα πραγµατοποιηθούν στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας,  από 

τις 8 έως τις 11 Ιούλιου. Οι διεθνείς φιναλίστ θα έχουν επίσης την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για να 

διεκδικήσουν µερίδιο από τα Imagine Cup Grants, µια χρηµατική επιχορήγηση που ανέρχεται στα 3 

εκατοµµύρια δολάρια και θα επενδυθεί από τη Microsoft σε ορίζοντα τριετίας, προκειµένου να βοηθήσει 

τους µαθητές να πραγµατοποιήσουν τις ιδέες τους. 

 

«Το Imagine Cup αποτελεί την αρχή για έναν νέο επιχειρηµατία, εφευρέτη, σχεδιαστή, προγραµµατιστή ή 

οραµατιστή», δήλωσε ο John Scott Tynes, Imagine Cup competition strategy and development 

manager. «Με την εξέλιξη του Imagine Cup, εµπνέουµε ακόµα περισσότερο τους φοιτητές µε κάθε 

ακαδηµαϊκό υπόβαθρο προκειµένου να συνεργαστούν πάνω σε εφαρµογές και µε τη λήξη του διαγωνισµού 

να αξιοποιήσουν ευκαιρίες ώστε να τελειοποιήσουν τις εφαρµογές τους, να κερδίσουν την υποστήριξη που 

χρειάζονται για να παρουσιάσουν την τεχνολογία τους στην αγορά και να αξιοποιήσουν πλήρως τις 

δυνατότητές τους για να επηρεάσουν τις τοπικές κοινωνίες τους και τον κόσµο». 

 

Πολλοί συµµετέχοντες στο Imagine Cup, όπως η οµάδα Wormhole IT, η οποία διαγωνίστηκε στους 

παγκόσµιους τελικούς του 2007, απέκτησαν σηµαντική εµπειρία από τη συµµετοχή τους στο Imagine Cup 

ώστε να αναπτύξουν τα projects τους και µε την ολοκλήρωση του διαγωνισµού να δηµιουργήσουν  τη δική 

τους επιχείρηση. «Χωρίς το Imagine Cup, δεν θα είχαµε λάβει ποτέ την κριτική που χρειαζόµασταν 

προκειµένου να πραγµατοποιήσουµε τις ιδέες µας»,  δήλωσε ο Sally Buderman της Wormhole IT, ο 

οποίος συµµετείχε στο φετινό διαγωνισµό ως κριτής.     

 

 «Ήταν κάτι παραπάνω από ένας απλός διαγωνισµός, ήταν η ευκαιρία για να παρουσιάσουµε την εφαρµογή 

µας και να µάθουµε τι θα χρειαζόταν προκειµένου να λανσάρουµε µια κερδοφόρα επιχείρηση βασισµένη 

στην ιδέα µας». H Wormhole IT, που διαθέτει γραφεία στην Αργεντινή και τις ΗΠΑ, προσφέρει 

webconferencing και online πλατφόρµες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από εκπαιδευτικούς για να 

επικοινωνούν µε µαθητές από διαφορικές περιοχές και χρησιµοποιούνται κυρίως στις αναπτυσσόµενες 

περιοχές στις οποίες η σύνδεση είναι συνήθως κακή. 

 

Όσοι φοιτητές και µαθητές άνω των 16 ετών ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Imagine Cup 2013, µπορούν 

να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.imaginecup.com. 

 

# # # 

 

Σχετικά µε τη Microsoft 

Η Microsoft (Nasdaq "MSFT"), η οποία ιδρύθηκε το 1975, είναι η κορυφαία εταιρεία λογισµικού, υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων 

παγκοσµίως. Όλα τα προϊόντα Microsoft® έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό να διευρύνουν τις ατοµικές και επιχειρηµατικές δυνατότητες. 

Πληροφορίες για τη Microsoft βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.microsoft.com/hellas   

 

To Τµήµα Customer and Partner Experience αποτελεί ένα ζωντανό κανάλι επικοινωνίας της εταιρείας, µε πολλά και διαφορετικά 

ακροατήρια που χρησιµοποιούν τα προϊόντα της. Στόχος του Τµήµατος είναι η ικανοποίηση των πελατών, µέσα από την συνεχή 
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βελτίωση των τεχνολογικών υποδοµών και των υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική 

διεύθυνση: www.microsoft.com/hellas/cpe.   

 

Microsoft είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corp.στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Άλλα ονόµατα προϊόντων 

και υπηρεσιών είναι εµπορικά σήµατα των εταιρειών που τα διαθέτουν. Τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο έγγραφο 

εξυπηρετούν ενηµερωτικούς σκοπούς και µόνο.  

 

-//- 

Πληροφορίες για συντάκτες 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε την κ. Λία Κοµνηνού, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων, 

Microsoft Ελλάς (211-1206000), email: liakom@microsoft.com, και την κ. Αγάπη Παλιεράκη, Politics (210-6839703/4), e-mail:  

agapi.palieraki@politicspr.gr  


