Press release:
StartEgypt Launches First Forum Event
Cairo – 11th of February, 2019 – In collaboration with the British Embassy and International
Finance Corporation (IFC), StartEgypt launches its first forum event “StartEgypt Forum” to
showcase its twenty-seven startups, filtered from over 1,200 applications, from the first
incubation cycle in 2018. All startups, specialized in diverse industries, get a chance
to present their unique ideas to caliber stakeholders and investors. Startups work across
innovative social impact solutions in the field of healthcare, education, environment,
agriculture, renewables, transportation, marginalized communities, waste management and
financial inclusion.
An outstanding forum experience which targets young entrepreneurs aiming to learn and
aspire from fellow peers in the field of entrepreneurship who took actual steps to developing
their ideas and building it up to a startup for acceleration. In addition to introducing the new
startups in the market to investors, mentors, corporates, government entities and reputable
experts in the field of entrepreneurship, all keen on witnessing the progress of the startups
and the latest innovations in the region with regards to social impact.
British Ambassador to Egypt Sir Geoffrey Adams said: “I’m delighted that the UK is
investing in young Egyptian entrepreneurs who are helping deliver the jobs and growth the
country needs as it builds a resilient and inclusive economy. We have supported over a
thousand this year and look forward to supporting many more in the next phase.”
StartEgypt is an Egyptian pre-acceleration incubation program established to inspire, build
and accelerate millions of Egyptian entrepreneurs in the field of social impact as: Education,
Agriculture, Healthcare, Renewables, Environment, Transportation, Financial inclusion and
Marginalized communities. The program is funded by the British Embassy, supported by
the International Finance Corporation (IFC) - which is a member of the World Bank - and
powered by Flat6Labs.
Mr. Hassan Mansi, StartEgypt Program Director, said: “Through this valuable program,
we’re focusing on nurturing and reaching out to the largest number of entrepreneurs across
Egypt from lower to upper Egypt, to inspire and awaken their entrepreneurial side and ideas.
We know and believe that Egyptians, regardless to their original location, are capable of
solving difficult societal issues, but they are only missing the opportunity to grow.” Adding
“The program also focuses on encouraging females in specific because we have found that
more of them are not aware of the entrepreneurship field and how they can benefit from it. ”
StartEgypt Program provides a great opportunity and experience to get inspired, develop and
build startups in different industries with social impact while also connecting to local,
regional and international networks and explore new business opportunities.
For more information, please visit: https://www.startegypt.com/
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بيان صحفي:
'مصر تبدأ' تطلق فعاليات أول منتدياتها لرواد األعمال
القاهرة –  11فبراير  – ٢٠١٩بالتعاون مع السفارة البريطانية ومؤسسة التمويل الدولية ،يطلق برنامج 'مصر تبدأ' فعاليات
اولي منتدياته السنوية بعنوان "منتدي مصر تبدأ" حيث يقوم بعرض سبعة وعشرين شركة ناشئة و التي تمت تصفيتها من
أكثر من  ١٢٠٠طلب التحاق للدورة األولى لحاضنة األعمال في عام .٢٠١٨
حيث تقوم الشركات الناشئة  ،والمتخصصة في مختلف الصناعات  ،بالحصول على فرصة لتقديم أفكارهم المبتكرة ذات
االثر المجتمعي إلى أصحاب المصلحة والمستثمرين .تعمل الشركات الناشئة على إيجاد حلول في مجاالت الرعاية الصحية
والتعليم والبيئة والزراعة والطاقة المتجددة والنقل والمجتمعات المهمشة وإدارة النفايات والشمول المالي.
يعد المنتدى تجربة رائعة تستهدف رواد األعمال المتطلعين إلى االستفادة من خبرات أقرانهم في مجال ريادة األعمال
التخاذ خطوات فعلية لتطوير أفكارهم وبناء قدراتهم .كما يتم تقديم شركات ناشئة جديدة للسوق وللمستثمرين والموجهين
والشركات والهيئات الحكومية.
سفير المملكة المتحدة في مصر السير جيفري آدامز قال " :يسعدني أن المملكة المتحدة تستثمر في رواد األعمال الشباب
المصريين الذين يساعدون في توفير فرص عمل ونمو الذي تحتاج إليه البالد حيث أنها تبني اقتصادًا قويا وشامالً .لقد
دعمنا أكثر من ألف هذا العام ونتطلع إلى دعم المزيد في المرحلة المقبلة".
'مصر تبدأ' هو برنامج مصري تم إنشاؤه لتدريب العديد من رواد األعمال ذوي األثر المجتمعي مثل :التعليم  ،الزراعة ،
الرعاية الصحية  ،الطاقة المتجددة  ،البيئة  ،النقل  ،اإلدماج المالي والمجتمعات المهمشة .ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل
السفارة البريطانية ،بدعم من مؤسسة التمويل الدولية  -عضو في البنك الدولي  -وتحت إدارة شركة فالت  6البز.
حسن منسي  ،مدير برنامج 'مصر تبدأ' " ،من خالل هذا البرنامج  ،نقوم بالتركيز على تدريب أكبر عدد ممكن من رواد
األعمال ذوي االثر المجتمعي في جميع أنحاء مصر ،حيث يهدف البرنامج إلى إلهامهم ومساعدتهم على استنباط األفكار.
نحن على يقين ان رواد األعمال المصريين قادرون على حل المشكالت المجتمعية الصعبة  ،لكنهم يفتقدون الفرصة للنمو
فقط .على صعيد اخر يركز البرنامج أيضًا على تشجيع اإلناث بشكل خاص "
يقوم برنامج 'مصر تبدأ' بتوفير فرصة كبيرة الستلهام وتطوير وبناء الشركات الناشئة في مختلف الصناعات ذات األثر
المجتمعي.
لمزيد من المعلومات ،برجاء زيارة موقعناhttps://www.startegypt.com/ :

