
 

Το "επιχειρείν" πάει ...στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά!  

Οι μαθητές συζητούν με τον κ. Μάρκο Βερέμη!   

Οι μαθητές του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, είχαν 

την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν διαδικτυακά με τον κ. Μάρκο Βερέμη. Ο 

Μάρκος Βερέμης  είναι από τους πιο σπουδαίους και δραστήριους νέους Έλληνες 

επιχειρηματίες, Συνιδρυτής και Πρόεδρος της Upstream και Εταίρος στην BigPi Venture 

Capital.      

Ένα σύντομο Βιογραφικό... 

Ο κ. Βερέμης γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1973. Κατέχει πτυχίο BA από το Πανεπιστήμιο του 

Warwick και MPhil από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.    

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1996, ως σύμβουλος στρατηγικών 

μάρκετινγκ στους ομίλους Omnicom, WPP και IPG αναπτύσσοντας την διεθνή στρατηγική 

επικοινωνίας μαρκών όπως οι Nestlé, Smithkline Beecham, Johnson & Johnson, και Sony 

Electronics.    

Το 2002, επέστρεψε στην Ελλάδα και, μαζί με τον Αλέξιο Βρατσκίδη, συνίδρυσε την εταιρεία 

Upstream. Έκτοτε, η Upstream (www.upstreamsystems.com) έχει εξελιχθεί σε μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω κινητών 

συσκευών (m-commerce) παγκοσμίως με παρουσία σε πάνω από 45 χώρες. Διετέλεσε CEO 

της Upstream έως τον Ιούνιο του 2017, και σήμερα είναι Πρόεδρός της, καθώς και εταίρος 

στην BigPi Venture Capital ( https://bigpi.vc/) 

Ο κ. Βερέμης είναι ενεργός επενδυτής και μέλος του Δ.Σ. εταιριών τεχνολογίας όπως οι 

Persado, Workable και Hellas Direct.    

Ταυτόχρονα, είναι Πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement 

(ΣΕΝ/JA) Greece και μέλος των Δ.Σ. του ΣΕΒ,  του ΙΟΒΕ, της Endeavor και της διαΝΕΟσις. Έχει 

διακριθεί με το Βραβείο της EY Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» για το 2013. 

 

Οι μαθητές μας μέσα από αυτή τη συνάντηση πήραν πολλά ερεθίσματα από τα βήματα της 

προσωπικής εξέλιξης του κ. Βερέμη, έκαναν ερωτήσεις και έμαθαν για θέματα 

τεχνολογικών εξελίξεων και καινοτομιών. Βίωσαν στην πράξη αυτό που ακούν συχνά από 

τους καθηγητές τους, και όχι μόνο: "Στον  21ο αιώνα η Γνώση είναι Δύναμη!".  
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