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 Ποιοι είμαστε:

Ενεργά και πρώην Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη
Επιχειρήσεων.

Μοιράζονται κοινά βιώματα και εμπειρίες από την
πολύχρονη σταδιοδρομία τους σε Ελληνικές και
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

Έχουν την ίδια ισχυρή διάθεση εθελοντικής
προσφοράς έργου στην κοινωνία.

Συστάσεις



 Η Αποστολή μας:
«Εθελοντική δεξαμενή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε
υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας»

 Οι αρχές μας:
Δωρεάν Παροχή Υπηρεσιών, Εμπιστευτικότητα, 
Αντικειμενικότητα, Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα, 
Επαγγελματική Δεοντολογία

 Παροχή υπηρεσιών:
Σεμινάρια, Projects, One-to-One

Συστάσεις



www.kemel.gr

Συστάσεις



 Εισηγητές:

Γιάννης Κώτης
Senior Interim Manager
Master Coach
π. Πρόεδρος Algida/Unilever Hellas

Δημήτρης Παξιμάδης
π.Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβ. OgilvyOne
π.Γενικός Δ/ντής BBDO Advertising

Συστάσεις



 Να ακούσετε πως μπορείτε να συντάξετε ένα
Επιχειρηματικό Σχέδιο για ένα έργο
(και e-business )

 Να κατανοήσετε βασικές έννοιες και εργαλεία
που συσχετίζονται με αυτό

 Nα ενημερωθείτε για το σχετικό «υλικό» που
είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο

Στόχοι Σεμιναρίου



Τι είναι το
Επιχειρηματικό Σχέδιο

Eπιχειρηματική
Ιδέα

Σχέδιο
Μάρκετινγκ

Σχέδιο
Υποδομής

Χρηματοοικο-
νομικό
Σχέδιο



 Το πιο σημαντικό έγγραφο ενός επιχειρηματία, 
ιδιαίτερα start-up

 Περιγράφει με σαφήνεια και ολοκληρωμένα το «τι»
και το «πώς» προτίθεται να «επιχειρήσει», τους
στόχους και το χρονοδιάγραμμα

 Πρέπει να πείθει -- πέραν από τον ίδιο,  την τράπεζα
και/η τον επενδυτή

 Σημ. και μόνον η διαδικασία ανάπτυξής του παρέχει
σημαντικά οφέλη

Τι είναι το
Επιχειρηματικό Σχέδιο



«Επιχειρείν»
σε οικονομική κρίση



 Θετικά στοιχεία - ευκαιρίες για σένα:
 Ανταγωνισμός είναι αδύναμος – δεν επενδύει εύκολα
 Πάγια κόστη χαμηλά
 Διαθεσιμότητα επίλεκτου προσωπικού
 Χαμηλότερο εργατικό κόστος
 Ευκαιρία να ¨απασχολήσεις¨ τον εαυτό σου

 Αρνητικά στοιχεία – πρόβλημα για σένα:
 Λιγότερα διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια
 Δυσμενέστεροι όροι δανεισμού
 Πελάτες παίρνουν λιγότερα ρίσκα
 Οι πελάτες αναμένουν ¨ευκαιρίες¨ (σε τιμή και όρους

πληρωμής)
 Ανταγωνισμός ρίχνει τις τιμές, παρέχει ειδικές προσφορές

Microsoft, FedEx, HP και πολλές άλλες πετυχημένες εταιρίες
δημιουργήθηκαν σε εποχές οικονομικής κρίσης

«Επιχειρείν»
σε οικονομική κρίση



 Η παραδοσιακή δημοσιοϋπαλληλική κατεύθυνση έχει
τελειώσει

 Άρα, η μελλοντική εργασία σου θα είναι μάλλον σε:
 Μικρομεσαία/οικογενειακή επιχείρηση
 Μεγάλη ελληνική/πολυεθνική εταιρία
 Δική σου επιχείρηση

 Ευκαιρία να συμβάλεις στην μετάβαση της Ελλάδας
από το κρατικοδίαιτο μοντέλο οικονομικής
ανάπτυξης σε ένα μοντέλο υγιούς ιδιωτικής
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα τώρα

«Επιχειρείν»
σε οικονομική κρίση



Τα Μέρη του Επιχειρηματικού Σχεδίου

Εισαγωγή στην
Eπιχειρηματική

Ιδέα

Σχέδιο
Marketing

Σχέδιο
Υποδομής

Χρηματοοικο-
νομικό
Σχέδιο

Τι είναι το
Επιχειρηματικό Σχέδιο



1. Επιχειρηματική Ιδέα – Το Σημείο Εκκίνησης

Τα Μέρη
του Επιχειρηματικού Σχεδίου



Τι είναι:
Μια ιδέα που ανάγεται σε ένα προϊόν/υπηρεσία για το
οποίο εκτιμάται ότι υπάρχει, η θα δημιουργηθεί, 
επαρκής αγορά να το αγοράσει και να καταστήσει
βιώσιμη την επιχείρηση που θα το προωθεί
Είναι το «καύσιμο» που ωθεί κάποιον στην
επιχειρηματικότητα
Η καινοτομία είναι επιθυμητή, αλλά και μια καλή
«αντιγραφή+» ενός υπάρχοντος προϊόντος,  μπορεί να
οδηγήσει σε μια βιώσιμη start-up
Κυκλοφορούν πάρα πολλές επιχειρηματικές ιδέες. Πολύ
λίγες πετυχαίνουν όμως.
Γιατί άραγε?

Τα Μέρη
του Επιχειρηματικού Σχεδίου

1. Επιχειρηματική Ιδέα – Το Σημείο Εκκίνησης
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Καταιγισμός Ιδεών
“Brainstorming”
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Επίπεδα Καινοτομίας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ & 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Υπέρβαση
“Breakthrough”

Νέα Πλατφόρμα
“New Platform”

Υποστήριξη του
Πρϊόντος

“Brand Support”

Παράγωγο
“Derivative”



To “Executive Summary” του Επιχειρηματικού Σχεδίου

 Περιγράφεις συνοπτικά, αλλά με σαφήνεια:
 Την επιχειρηματική σου ιδέα
 τι προϊόν/υπηρεσία θα παρέχει η εταιρία σου και γιατί
 το όραμά σου για την επιχειρηματική αυτή προσπάθεια

και τη διαχρονική της εξέλιξη
 το επιχειρηματικό σου σκεπτικό
 την αντιμετώπιση των σημαντικών θεμάτων που

επηρεάζουν την επιτυχία της επιχείρησης

 Στη ουσία, βοηθάς τον αναγνώστη να κατανοήσει εξ αρχής
την επιχειρηματική σου δραστηριότητα και τον προϊδεάζεις
θετικά για το αποτέλεσμα

Σημ. Το γράφεις αφού ολοκληρώσεις όλα που θα ακολουθήσουν

Το πρώτο Κεφάλαιο:  Εισαγωγή
στο Επιχειρηματικό σου Πλάνο*



Εισαγωγή στην
Eπιχειρηματική

Ιδέα

Σχέδιο
Marketing

Σχέδιο
Υποδομής

Χρηματοοικο-
νομικό
Σχέδιο

Τι είναι το
Επιχειρηματικό Σχέδιο

Τα Μέρη του Επιχειρηματικού Σχεδίου



“Marketing” είναι η διαδικασία σχεδιασμού και
εκτέλεσης της σύλληψης, τιμολόγησης, προβολής
και διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών, έτσι
ώστε να δημιουργηθούν συναλλαγές που να
ικανοποιούν τους σκοπούς και τις ανάγκες ατόμων
και οργανισμών

1. Ποιος είναι ο ορισμός του
Marketing



Ανάλυση αγοράς, ανταγωνισμού, SWOT analysis, 
εντοπισμό κύριων θεμάτων και κατευθύνσεων, 
καθορισμό στόχων και στρατηγικής Μάρκετινγκ, 
Επικοινωνίας και Μέσων, και γενικότερα ενέργειες
που επηρεάζουν το μίγμα Marketing…τα 4P
δηλαδή:

Product (προϊόν, υπηρεσία, ιδέα)

Place (διανομή)

Price (τιμή, τιμολογιακή πολιτική)

Promotion (Προώθηση)

2. Τι είδους Ενέργειες
σχεδιάζουμε και εκτελούμε



3. Τι είναι η ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ) 

είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού
το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση

των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων
που επηρεάζουν την πορεία μιας μάρκας ή

επιχείρησης



4. Πώς εξελίχθηκε το Marketing 

Το Marketing πέρασε από 3 διαφορετικές φάσεις
 προσέγγιση προϊόντος : “τι έχεις για πώληση;”
 προσέγγιση αγοράς : “ τι ζητάει η αγορά;”
 προσέγγιση πελάτη : “ τι ζητάει ο πελάτης;”

Ιδιαίτερα στην τελευταία, την πελατοκεντρική φάση, 
αναπτύχθηκαν με την βοήθεια της πληροφορικής, νέα
Μarketing Disciplines, όπως το CRM  (Customer 
Relationship Marketing), Differential Marketing, 
Internet Μarketing, Database Marketing, Viral 
Marketing  κλπ, 



5. Τι είναι Διαφήμιση

Η χρήση μαζικών μέσων επικοινωνίας, προκειμένου
να κερδίσουμε την προσοχή ( Attention) και να
«μεταφέρουμε» τον δυνητικό πελάτη ή χρήστη, από
το στάδιο της άγνοιας, στην:

Γνώση (Awareness)
Ενδιαφέρον (Interest)
Επιθυμία (Desire)
Δράση δηλαδή Πώληση (Action)



“The AIDA Model”



6. Βασικά χαρακτηριστικά
Επικοινωνιακών Εξειδικεύσεων

 Διαφήμιση

 Προώθηση Πωλήσεων

 Δημόσιες Σχέσεις

 Customer Relationship
Marketing (CRM)

 Ιnternet Marketing

 Μαζικά μέσα, επικοινωνιακός μονόδρομος,
συναισθηματικές κυρίως αξίες, εστίαση στην
εικόνα

 Κίνητρο περιορισμένου χρόνου, λογικές αξίες, 
μαζική ή εξατομικευμένη επικοινωνία, εστίαση
στην προσφορά

 Επικοινωνία εταιρικής εικόνας, 
εστίαση σε διαμορφωτές γνώμης

 Κινητήρια δύναμη είναι η βάση δεδομένων
αμφίδρομη διαπροσωπική επικοινωνία, λογικές
και συναισθηματικές αξίες, εστίαση στην
πιστότητα

 Αμφίδρομο, νεανικό, διαδραστικό οικονομικό,   
τελευταία εξέλιξη : e-CRM, e-marketing, viral 
marketing. m-marketing κ.λπ.                           



7. Πότε επιτυγχάνουμε Πώληση

Όταν οι λογικές και οι συναισθηματικές αξίες που
προσφέρει ένα προϊόν ή υπηρεσία, αξίζουν για
κάποιον, περισσότερο από το κόστος του.     

SALE = (PERFORMANCE + EMOTION) / PRICE



8. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
σωστής επικοινωνίας

 Να γνωρίζουμε σε ποιο πρωταρχικό κοινό απευθυνόμαστε
(δημογραφικά, ψυχογραφικά) 
 Να γνωρίζουμε ποια είναι η κυρίαρχη θέση και στάση του, 
απέναντι στο προϊόν ή την υπηρεσία μας
 Να γνωρίζουμε ποια είναι τα κύρια προβλήματα που καλείται να
λύσει το προϊόν ή η υπηρεσία που τους προσφέρουμε
 Να «τοποθετήσουμε» (position) σωστά το προϊόν μας σαν λύση
σε προβλήματα τους (λογικά ή συναισθηματικά).
 Να επιλέξουμε και να εστιάσουμε στο ένα, σημαντικότερο
πράγμα που θα πρέπει να αναδείξει η επικοινωνία
 Να αποφασίσουμε τι θέλουμε το κοινό να σκεφθεί, να αισθανθεί
και να πράξει σαν επιθυμητή αντίδραση στην επικοινωνία μας
 Να υλοποιήσουμε την επικοινωνιακή στρατηγική μας
αποτελεσματικά, και στην συνέχεια να αξιολογήσουμε το
αποτέλεσμα.
.



9. Τι είναι η Ολική Επικοινωνία

Η Ολική Επικοινωνία εντοπίζει και προσπαθεί να επηρεάσει
θετικά, όλες τις σημαντικές προσωπικές επαφές και εμπειρίες
του πελάτη με την μάρκα.
Εμπειρίες που πηγάζουν όχι μόνο από την διαφήμιση, αλλά και
από την ποιότητα, την συσκευασία, την παρουσία στο
κατάστημα, τις προωθητικές ενέργειες, την τιμή, την εικόνα της
εταιρείας, τον τρόπο που απαντάει ο υπεύθυνος service στο
τηλέφωνο, τις οδηγίες χρήσεως, ακόμα και τον τρόπο που έχει
σχεδιαστεί η ιστοσελίδα της εταιρείας.
Η ψηφιακή τεχνολογία, το Internet και κυρίως οι νέες
εξειδικεύσεις όπως το Direct και το Database Marketing, μας
δίνουν σήμερα την δυνατότητα αποτελεσματικότερης
διαχείρισης των σημείων επαφής καταναλωτών και μαρκών, 
πελατών και επιχειρήσεων.
Τέλος στις online επιχειρήσεις όπως το Amazon, η
διαδραστικότητα της σχέσης μάρκας - καταναλωτή είναι
απόλυτη.



10. Παράδειγμα Ολικής
Επικοινωνίας

Θα αναφερθούμε πρώτα σε ένα παράδειγμα το οποίο είναι
ενδεικτικό της εξέλιξης του Μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια, 
μέσα από την ιστορία ενός πασίγνωστου brand στον κόσμο και
στην Ελλάδα
Πρόκειται για την γνωστή σε όλους Barbie, και το ελληνικό
πρόγραμμα Barbie Club που δημιουργήθηκε στα τέλη της
δεκαετίας του ’80, βοήθησε το λανσάρισμα κι την εδραίωση
της Barbie (75000 συμμετοχές τους πρώτους 6 μήνες), και
στην συνέχεια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας άλλαξε μορφή.
Σήμερα η διαπροσωπική σχέση της Barbie με τις φίλες της
«εξυπηρετείται» κυρίως μέσω internet.
Το πρόγραμμα αποδεικνύει και την διαχρονικότητα των
βασικών εννοιών του Marketing πριν ακόμη «εφευρεθεί» η
σύγχρονη ορολογία όπως Customer Relationship Marketing, 
Loyalty Marketing, Database Marketing κλπ.



Case Study : Barbie Club

To Barbie Club ήταν το πρώτο
ολοκληρωμένο club στην Ελληνική
αγορά, όπου συμμετείχαν οι φίλες της
Barbie και την διεκπεραίωση του
είχαν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες
και οι πωλητές της Mattel

Ξεκίνησε με ένα διαγωνισμό που είχε
στόχο, να ενημερώσει τα κοριτσάκια
για την ύπαρξη και την διεθνή
αποδοχή του Barbie Club, και
παράλληλα, να τα προσκαλέσει στον
κόσμο της ονομαστικά.  

Αυτοκόλλητο για τα
εξουσιοδοτημένα καταστήματα

στο club του 1988. 

10. Παράδειγμα Ολικής
Επικοινωνίας



Καταχώριση Διαγωνισμού στα περιοδικά

Ένας απλός διαγωνισμός
γνώσεων και γνωριμίας με
τον κόσμο και το Club της
Barbie.

Το κουπόνι ρωτούσε και
τα στοιχεία των άλλων
παιδιών της οικογένειας, 
προκειμένου να
δημιουργήσουμε την
πρώτη βάση δεδομένων
της Barbie.  

Case Study : Barbie Club



Το Έντυπο για τα καταστήματα

Το έντυπο της
προωθητικής

ενέργειας.

Κοπτικό σε
σχήμα

ταμειακής
μηχανής,

και
πρωταγωνίστρια

την Barbie

Case Study : Barbie Club



Το εσωτερικό του εντύπου που εξηγεί τι είναι το Barbie
Club και πως κερδίζουν οι καταστηματάρχες τα ταξίδια.

Case Study : Barbie Club

Έντυπο : Πληροφορίες για τον καταστηματάρχη



Κουπόνι διαγωνισμού καταστηματαρχών

Λαχνός - Κουπόνι

για κάθε αγορά

αξίας 200.000 δρχ.

Case Study : Barbie Club



Direct Mail

Το πρώτο «πακέτο»

με την ταυτότητα

του Barbie Club

Case Study : Barbie Club



Ταυτότητα μέλους του Barbie Club
Η ταυτότητα αποτελούσε και το
μηχανισμό παράδοσης των δώρων
της Barbie στα κοριτσάκια και στα
καταστήματα
Τα 2 κάτω στελέχη αποτελούσαν την
ταυτότητα μέλους και τα
αυτοκόλλητα έδιναν το δικαίωμα
ενός δώρου από την Barbie ανά
δίμηνο.
Ο καταστηματάρχης έδινε το δωράκι, 
κολλούσε το αυτοκόλλητο στην δική
του κάρτα, και ανάλογα με τον
αριθμό των αυτοκόλλητων, έπαιρνε
τα δώρα του επόμενου διμήνου από
τον πωλητή της Mattel.

Case Study : Barbie Club



Επιστολή της Barbie
προς τα μέλη

Case Study : Barbie Club



Η ανταπόκριση

Ενθουσιώδεις επιστολές που έστειλαν χιλιάδες
κοριτσάκια προς τη Barbie.

Case Study : Barbie Club



Το Barbie Club σήμερα

Αποκλειστικά

Μέσω

Internet

Case Study : Barbie Club



Η διαδικασία εγγραφής στο Club

Case Study : Barbie Club



Καλώς
ήλθατε
στον

κόσμο
του

Barbie 
Club …. 

τόσο
απλά

Case Study : Barbie Club



Βασικά στοιχεία σχεδίου Marketing

 Έρευνα Αγοράς
 Προϊόν
 Αγορά
 Πελάτες
 Ανταγωνισμός
 Θέση στην Αγορά
 Στρατηγική Marketing
 Πρόβλεψη Πωλήσεων

Βασικές Έννοιες & Σχεδιασμός
Marketing



1. Έρευνα Αγοράς – Γιατί?
 Όσο καλό και αν είναι το προϊόν και οι υπηρεσίες σας, 

η επιχείρηση θα έχει θετικά αποτελέσματα μονάχα αν
υπάρξει αποτελεσματικό marketing.

 Βασικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η προσεχτική
και συστηματική έρευνα αγοράς. 
Να είστε όσο πιο συγκεκριμένοι γίνεται. 
Σημειώστε τα στατιστικά στοιχεία, τους αριθμούς και
τις πηγές.

 Είναι παρακινδυνευμένο να υποθέσει κάποιος ότι
γνωρίζει εξ αρχής την αγορά που θέλει να κατακτήσει.
Για επιβεβαίωση πρέπει να υπάρχει σχετική έρευνα
αγοράς.

Βασικές Έννοιες & Σχεδιασμός
Marketing



1. Έρευνα Αγοράς – Πως?
 Υπάρχουν δυο είδη έρευνας αγοράς:                              

η «Πρωτογενής» και η «Δευτερογενής»
 Δευτερογενής Έρευνα: δημοσιευμένες πληροφορίες για το

προφίλ της αγοράς, επαγγελματικά έντυπα, εφημερίδες,
περιοδικά, στοιχεία απογραφής.

 Πηγές: βιβλιοθήκες, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, 
προμηθευτές, σύνδεσμοι και κυβερνητικοί φορείς, το διαδίκτυο, κλπ

 Θα εκπλαγείτε με το πλήθος των πληροφοριών που μπορείτε να
βρείτε στο επιμελητήριο της περιοχής σας ή από εμπορικούς
συνδέσμους αντίστοιχα.

 Προσοχή: Προέρχονται τα στοιχεία από έγκυρες πηγές?
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1. Έρευνα Αγοράς – Πως?
 Πρωτογενής Έρευνα: Πρωτόλειες πληροφορίες που θα

συλλέξετε μόνοι σας η μέσω ειδικής εταιρίας έρευνας
αγοράς.
 Μόνοι σας μπορείτε να κάνετε ποσοτικές ή/και ποιοτικές

έρευνες για να μάθετε τις προτιμήσεις των καταναλωτών, 
τον ανταγωνισμό, κλπ. 
Υπάρχουν βοηθήματα αναφορικά με τον τρόπο που μπορεί
ο ιδιοκτήτης μίας μικρής επιχείρησης να προβεί σε μία επιτυχημένη
έρευνα μόνος του.

 Μία επαγγελματική έρευνα αγοράς θα σας κοστίσει αρκετά.

 To INTERNEΤ, τα Search Engines, Blogs, κλπ τα βασικά σας
εργαλεία έρευνας αγοράς.
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Παραδείγματα Έρευνας Αγοράς

1. Έστω ότι οι σπουδές σας είναι σχετικές με ηλεκτρονικά, και
μόλις σκεφθήκατε ένα νέο, πρωτοποριακό αντικλεπτικό προϊόν, 
εύκολο σχετικά στην παραγωγή του, που θα μπορούσε να
πουληθεί χωρίς ενδιάμεσους, μέσω Internet.
To πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι αυτό που
ονομάσαμε desk Research, δηλαδή να ψάξετε, κυρίως στο
Internet, και να βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:
Υπάρχουν παρεμφερή προϊόντα σε διεθνή ή ελληνικά sites, που
λύνουν το ίδιο πρόβλημα, και αν ναι, πως και σε τι τιμές?
Τι επιχειρήματα χρησιμοποιούν για να πείσουν τους δυνητικούς
χρήστες να αγοράσουν?
Το δικό σας προϊόν, μπορεί να προσφέρει κάποια σημαντικά
μοναδικά πλεονεκτήματα ? Π.χ. μικρότερο όγκο, απλούστερη
λειτουργία, καλύτερη τιμή κλπ.
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2. Αξιολογείτε λοιπόν τα ευρήματα, κατασκευάζετε και ένα δείγμα, 
και είσαστε έτοιμος για αυτό που ονομάσαμε ποιοτική έρευνα
με focus groups.

Τα κύρια θέματα που θα πρέπει να διερευνηθούν είναι: 
- η θέση και στάση τους απέναντι στην αύξηση των
κρουσμάτων κλοπής,
- αν έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει κάποιας μορφής αντικλεπτικό
μηχανισμό, 
- κατά πόσον θεωρούν χρήσιμο το συγκεκριμένο προϊόν, 

- τι τους αρέσει ή δεν τους αρέσει, 
- αν θα το αγόραζαν και σε τι τιμή, 
- αν θα το πρότειναν σε ένα φίλο τους, 
- αν θα το αγόραζαν για δώρο κλπ

Παραδείγματα Έρευνας Αγοράς
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3. Στην συνέχεια μπορούν να επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις της
ποιοτικής έρευνας, με μια ποσοτική έρευνα η οποία γίνεται με
«κλειστό» ερωτηματολόγιο το οποίο συνήθως, συμπληρώνεται
από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα δυνητικών καταναλωτών, 
μέσω προσωπικής συνέντευξης, τηλεφώνου, ταχυδρομικής
αποστολής ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν ίσως προτιμότερο το
e-mail, ώστε μαζί με το ερωτηματολόγιο να στείλετε και μια
φωτογραφία του δείγματος με περιγραφή και οδηγίες χρήσεως
προκειμένου να είναι απόλυτα κατανοητός ο τρόπος χρήσης.
Και βέβαια, αφού ολοκληρωθεί η έρευνα αγοράς και
διαπιστώσετε πως υπάρχει πράγματι ενδιαφέρον στην αγορά, 
που μπορεί να ικανοποιήσει επιτυχώς το προϊόν ή η υπηρεσία
σας, με ένα κλικ στο kemel.gr, μπορείτε να έχετε την
υποστήριξη μας, ξεκινώντας από την συγγραφή του
επιχειρηματικού πλάνου σας.
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2. Το Προϊόν
Η Τεχνική Πλευρά Η Πλευρά Marketing

•Τεχνική πλατφόρμα
και εργαλεία

• Καινοτομία
• Μοναδικότητα

• Κόστος λειτουργίας
• Ποιότητα, κλπ

• Ανάγκη που καλύπτεται
• Χαμηλό κόστος
• Εμπιστοσύνη

• Αξιοπιστία
• Εξυπηρέτηση πελάτη
• Prestige
• Ευχρηστία, κλπ
Δηλ: Αξία που λαμβάνει από
τη χρήση

Πρόκληση: Να εξηγήσεις το προϊόν που πουλάς στο χρήστη
(χωρίς τεχνικούς όρους και buzzwords) έτσι που να γίνει εύκολα
κατανοητό από αυτόν
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Ελαιόλαδο λ



3. Αγορά
Σε Ποια Αγορά θα Μπεις;

 Μέγεθος αγοράς (??)

 Επιθυμητό μερίδιο Αγοράς (??)

 Παρούσα ζήτηση στην αγορά που στοχεύεις

 Τάσεις στην αγορά- στόχος: ανάπτυξη, προτιμήσεις
καταναλωτή,  εξέλιξη προϊόντος

 Προοπτική ανάπτυξης και ευκαιρίες για επιχείρηση του
μεγέθους σου
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3. Αγορά
Εμπόδια Εισόδου στην Αγορά

 Υψηλό κεφάλαιο/ κόστος κεφαλαίου

 Υψηλό κόστος παραγωγής

 Υψηλό κόστος Marketing

 Αποδοχή καταναλωτή και αναγνώριση μάρκας

 Εκπαίδευση και δεξιότητες

 Ειδική Τεχνολογία και Πατέντες

Βασικές Έννοιες & Σχεδιασμός
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3. Αγορά
Πόσο θα Επηρεάσουν την Επιχείρηση

 Ραγδαία απαξίωση/αλλαγή τεχνολογίας

 Αντιγραφή επιχειρηματικής ιδέας/τεχνολογίας

 Νομοθετικές Αλλαγές

 Οικονομικές Αλλαγές

 Αλλαγές στο περιβάλλον Ανταγωνισμού
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4. Πελάτες

Σε ποιο Πελάτη απευθύνεστε?
Χαρακτηριστικά και δημογραφική κατανομή της Πελατείας σας

 Ηλικία
 Φύλο
 Τόπος/Γεωγραφία (στην Ελλάδα ή Παγκόσμια;)
 Οικονομική Κατάσταση
 Κοινωνική Τάξη και Απασχόληση
 Εκπαίδευση
 Άλλο σχετικό με το Προϊόν, κτλ

Αν απευθύνεστε σε περισσότερα από ένα καταναλωτικά κοινά, 
προσδιορίστε τις Ομάδες που θεωρείτε πιο σημαντικές και για
κάθε Ομάδα προσδιορίστε το δημογραφικό προφίλ.
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5. Ανταγωνισμός
Τι Προϊόντα/Υπηρεσίες και Εταιρίες θα σας
Ανταγωνιστούν?

Κλειδί: Σωστή και επισταμένη ανταγωνιστική έρευνα και ανάλυση
 Βασικοί Ανταγωνιστές και Προϊόντα
 Θα είναι ανταγωνιστικοί σε όλα τα επίπεδα ή επιλεκτικά σε

κάποια προϊόντα, πελάτες ή περιοχές?
 Θα έχετε σημαντικούς έμμεσους ανταγωνιστές?
 Πως θα συγκρίνονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας με τα

αντίστοιχα ανταγωνιστικά?

Ποιο είναι το Κύριο Ανταγωνιστικό σας Πλεονέκτημα?
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Ανάλυση Ανταγωνισμού
Παράγοντας Εμείς Δυνατά

σημεία
Αδύνατα
Σημεία

Ανταγωνιστής
Α

Ανταγωνιστής
Β

Σημασία για
τον

Καταναλωτή

Χαρακτηρι-
στικά
Προϊόντος

Ποιότητα
Ιστοσελίδας

Τιμή/τιμολό-
γηση

Εξυπηρέτη-
ση Πελάτη

Αξιοπιστία
Προϊόντος

Εμπειρία
Εταιρίας
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Παράγοντας Εμείς Δυνατά
σημεία

Αδύνατα
Σημεία

Ανταγωνιστής
Α

Ανταγωνιστής
Β

Σημασία για
τον

Καταναλωτή
Φήμη Εταιρίας

Μέθοδος
Πωλήσεων

Διαφήμιση

Image

κλπ

Βασικές Έννοιες & Σχεδιασμός
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6. Η «Θέση» σου στην Αγορά (Your Niche)
 Αφού έχετε κάνει μία συστηματική ανάλυση της επιχείρησης

σας, του προϊόντος σας, της πελατείας σας και του ανταγωνισμού
………θα πρέπει στη συνέχεια να καταλήξετε σε μία σαφή εικόνα για τη
θέση που θα διεκδικήσετε για να πάρετε στην αγορά.

 «Your niche» αποτελεί το πλέον κρίσιμο στοιχείο ενός
start-up, που έχει περιορισμένες δυνατότητες και μέσα να
ξεκινήσει. Πχ
 Υπηρεσίες συντήρησης & εκπαίδευσης λογισμικού ΧΧΧΧΧ σε μικρές

εμπορικές επιχειρήσεις κλάδου ΜΜΜΜΜ κάτω των 10 ατόμων) στην
πόλη ΨΨΨΨΨ με αιχμή την ποιότητα

 Πρωτότυπο προϊόν λογισμικού, add-on στο λογισμικό/παιχνίδι
ΧΧΧΧ, για το νεανικό κοινό του internet με αιχμή την ποιότητα και
το πολύ χαμηλό κόστος

 Βεβαίως πολλοί ξεκίνησαν ως niche players και εξελίχτηκαν σε
big players
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7. Στρατηγική Marketing

Τώρα, με βάση τα προηγούμενα, σχεδιάστε μία Στρατηγική
Marketing που είναι συμβατή με τη «γωνιά» σου.

Διαφήμιση

 Πως θα σε μάθουν/ βρουν οι πελάτες?
 Ποια είναι η εικόνα που θέλεις να επικοινωνήσεις?
 Ποια εικόνα θέλεις να έχουν οι πελάτες για σένα?
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7. Στρατηγική Marketing
Διαφήμιση (συνέχεια)

 Ποια διαφημιστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης θα χρησιμοποιήσετε
με τι συχνότητα?
 Χρήση search engines, electronic directories, social networks, blogs, e-shops, 

popular portals, on-line purchased marketing, purchased links, own on-line
marketing, e-mail marketing, κλπ

 Άλλοι μέθοδοι επικοινωνίας:  εμφάνιση σε καταλόγους επιμελητηρίων η άλλων
φορέων, συμμετοχή σε εκθέσεις, δικτύωση με φίλους ή άλλους επαγγελματίες,
δημοσιότητα, κλπ.

 Λοιπά εργαλεία επικοινωνίας: σχεδιασμός του λογοτύπου σας, των επισκεπτηρίων,
επιστολόχαρτων, για τις μπροσούρες, της ιστοσελίδας σας,  κλπ.

 Τι θα χρειαστούν για Marketing στην έναρξη λειτουργίας και μετά?



8. Πρόβλεψη Πωλήσεων
Επιχειρηματικό Μοντέλο (Βusiness Model)
Τι πουλάς; Πως θα προκύψουν έσοδα για την επιχείρηση;

 Πώληση προϊόντων – πχ βιβλία
 Πώληση δεδομένων η πληροφόρησης – πχ οικονομική κατάσταση

επιχείρησης
 Διαμεσολάβιση (brokering) – πχ e-bay
 Download of products – πώληση software or audio (eg iTunes)
 Per use model – από τη χρήση audio or video on demand
 Application services provider – χρήση κεντρικού server/software 

από πελάτες
 Διαφήμιση – για εξυπηρέτηση τρίτων
 Συνδρομές - για συνέχιση πρόσβασης στην ιστοσελίδα σου
 Συνδυασμό των ανωτέρω, κλπ

Το τι πουλάς πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
Επηρεάζει το στήσιμο της ιστοσελίδας, τη στρατηγική
Marketing κλπ.
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8. Πρόβλεψη Πωλήσεων
Ανάπτυξη Πελατειακών Σχέσεων
Πως θα εμπιστευτεί η πελατεία ένα e-business, με το οποίο δεν
έχει φυσική επαφή και ίσως ούτε τηλεφωνική επικοινωνία και
που η έδρα του είναι μακριά (πχ σε άλλο κράτος)?
 Μέθοδοι ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης με πελατεία περιλαμβάνουν:

 Δημιουργία (διαχρονικά) brand name
 Συνεργασίες με γνωστούς strategic partners (πχ e-shops, popular

portals, κλπ)
 Ποιότητα ιστοσελίδας (easy to use, look & feel, personalization, 

site map, fast, rich functionality, κλπ)
 Ποιότητα εκτέλεσης παραγγελιών
 Ποιότητα εξυπηρέτησης πελάτη
 Δυνατότητα να αξιολογήσει ο πελάτης τα προϊόντα σου
 Δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί σου ο πελάτης
 Η ιστοσελίδα είναι πάντα ενημερωμένη και φρέσκια
 Πιστοποίηση εταιρίας, ασφάλεια οικονομικών συναλλαγών, κλπ
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8. Πρόβλεψη Πωλήσεων

Ανάλογα του τι πουλάς, θα πρέπει να σχεδιαστεί και το portal:

 Transactional/συναλλαγές (πχ. Amazon.com)

 Content/περιεχόμενο (πχ. in.gr)

 Promotional/διαφήμιση

 Relational/social network (πχ. Facebook)

Η, βέβαια, και συνδυασμός των ανωτέρω

Βασικές Έννοιες & Σχεδιασμός
Marketing



8. Πρόβλεψη Πωλήσεων
Τιμολογιακή Πολιτική
Ποια είναι η τιμολογιακή σου πολιτική? 
Ταιριάζει με την ανταγωνιστική σου ανάλυση?
 Συγκρίνετε τις τιμές σας με εκείνες του ανταγωνισμού. 

Είναι υψηλότερες, χαμηλότερες, ίδιες και γιατί;
 Πόσο σημαντικός ανταγωνιστικός παράγοντας είναι η τιμή;
 Οι πελάτες στους οποίους στοχεύετε αγοράζουν όντως βάσει τιμής;
 Ποια είναι η πολιτική σας στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή
 Πως θα διαμορφώσετε την τιμή σας στην αρχή και διαχρονικά;

Η ποιότητα, η καινοτομία, η εξυπηρέτηση του πελάτη
κλπ, είναι πιο σημαντικά από την χαμηλή τιμή για ένα
start-up. 
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8. Πρόβλεψη Πωλήσεων

Τοποθεσία της Επιχείρησης

Από πού θα διαθέτετε τα προϊόντα και/η τις υπηρεσίες σας?  
(Οι πιο πολλές δουλειές γίνονται και από το σπίτι στην αρχή,  
χωρίς κόστος) 

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν την επιλογή σας;
 Είναι η θέση σημαντική για την πελατεία; Αν ναι, πως ;

 Υπάρχουν φορολογικά η άλλα νομικά θέματα;

 Διευκολύνεται η χρηματοδότηση;

 Είναι «συμβατή» με την εικόνα σας;

 Ποια είναι η θέση του ανταγωνισμού; Είναι καλύτερα να είστε
κοντά τους ή μακριά τους;
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8. Πρόβλεψη Πωλήσεων
Κανάλια Διανομής
Με πιο τρόπο θα πουλάτε τα προϊόντα και/η υπηρεσίες σας?

 Λιανική
 Χονδρική
 Άμεσα (Κατάστημα, Διαδίκτυο, Ταχυδρομείο, Κατάλογος, 

Δίκτυο Πωλήσεων)

 Μέσω τρίτων (αντιπρόσωποι, e-shops, popular portals,
social networks, etc)

 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

 Συνδυασμός των ανωτέρω

Προσοχή στις συμφωνίες διανομής των προϊόντων σας από
τρίτους!!!!

Βασικές Έννοιες & Σχεδιασμός
Marketing



8. Πρόβλεψη Πωλήσεων
Αφού καλύψατε με κάθε λεπτομέρεια τα προϊόντα σας, τις
υπηρεσίες σας, τους πελάτες, τις αγορές, τον ανταγωνισμό,
your niche, και τη στρατηγική Marketing.

… είναι καιρός πλέον να μπείτε στη δύσκολη διαδικασία πρόβλεψης
των αναμενόμενων πωλήσεων των προϊόντων και/η υπηρεσιών σας
 Η πρόβλεψη πωλήσεων γίνεται σε μηνιαία βάση για το 1ο έτος και ετήσια για τα

επόμενα 2 έτη

 Οι προβλέψεις σας πρέπει να στηριχτούν στις πωλήσεις παρελθόντων ετών
(αν υπάρχουν), στις στρατηγικές Marketing, στην έρευνα αγοράς, και στα λοιπά
στοιχεία της αγοράς σας που διαθέτετε. 

 Αποτελεί καλή πρακτική να κάνετε δυο προβλέψεις : 

 «Καλύτερη εκτίμηση», δηλαδή τι περιμένετε ρεαλιστικά
 «Χαμηλότερη εκτίμηση», που είστε σίγουροι ότι θα την πετύχετε

 Οι προβλέψεις είναι καθοριστικές για την διαμόρφωση των λοιπών οικονομικών
καταστάσεων που θα διαμορφώσετε. Θα τις δουν προσεκτικά οι πηγές ενδεχόμενης
χρηματοδότησης και οι δυνητικοί επενδυτές.
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Εισαγωγή στην
Eπιχειρηματική

Ιδέα

Σχέδιο
Marketing

Σχέδιο
Υποδομής

Χρηματοοικο-
νομικό
Σχέδιο

Τι είναι το
Επιχειρηματικό Σχέδιο

Τα Μέρη του Επιχειρηματικού Σχεδίου



Βασικά στοιχεία του Σχεδίου Υποδομής

 Κατασκευή/Συντήρηση Προϊόντος
 Επαγγελματικός Χώρος
 Προμηθευτές
 Αποθέματα
 Προσωπικό
 Διοίκηση και Οργάνωση
 Γραφειοκρατικές Απαιτήσεις

Βασικά Θέματα
Υποδομής/Λειτουργίας



1. Κατασκευή/Συντήρηση Προϊόντος
 Πως θα γίνει η ανάπτυξη και συντήρηση του προϊόντος;

Οι ίδιοι η από τρίτους (Outsourcing, hosting)?
Κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές ανάπτυξης του προϊόντος?
Ποιοτικός έλεγχος;

 Με πια τεχνική πλατφόρμα κα εργαλεία? 
Υπάρχουν καινοτομίες?

 Θα είστε πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας? 
Πως θα διαχειριστείτε μια τέτοια στρατηγική?

 Εκτίμηση κόστους ανάπτυξης και συντήρησης

Για τις e-business, λάβατε υπόψη ειδικές τιμές, προσφορές, 
και γενικά υποστήριξη που παρέχουν διάφοροι φορείς ( πχ
Microsoft, Oracle, Dell, κλπ)

Βασικά Θέματα
Υποδομής/Λειτουργίας



2. Επαγγελματικός Χώρος
Που θα γίνει η ανάπτυξη του προϊόντος, η συντήρησή του
και η μετέπειτα λειτουργία της επιχείρησης? Με τι κόστος?
Απαιτούμενες προδιαγραφές:

- Χώρος (τμ), τύπος κτιρίου, θέση, κατόψεις, κλπ
- Υποδομές σε ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες, κλπ.
- Πρόσβαση σε πελάτες/τρίτους (αν απαιτείται)

Δυνατότητα συνεργασίας με εταιρίες Hosting που λειτουργούν
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Θα είναι φτηνές, αξιόπιστες και θα παρέχουν υπηρεσίες 24/7*365?

Η φτηνότερη λύση - στην αρχή - είναι πάντα να δουλέψεις
από το σπίτι, η από χώρο που παρέχουν τρίτοι, δωρεάν

Βασικά Θέματα
Υποδομής/Λειτουργίας



3. Προμηθευτές

Ανάγκες σε Αποθέματα Υλικών.
(χρόνοι παραγγελίας, minimum runs, διάρκεια ζωής κτλ)

Εντοπισμός πιθανών Προμηθευτών

Προσφερόμενες Τιμές και Εκπτώσεις

Πιστωτική Πολιτική και Όροι Πληρωμής

Συνεχής παρακολούθηση της Αξιοπιστίας των Προμηθευτών
και της Ποιότητας των Υλικών/Υπηρεσιών τους

Βασικά Θέματα
Υποδομής/Λειτουργίας



4. Αποθέματα

Καθορισμός ύψους Αποθεμάτων Προϊόντων

Πρόβλεψη για πιθανές Εποχικές Αιχμές/ Stock Ασφαλείας

Υπολογισμός αξίας Αποθεμάτων

Βασικά Θέματα
Υποδομής/Λειτουργίας



5. Προσωπικό
Στελέχωση Ομάδας Εργασίας

Επιχειρηματική ιδέα

Functional skills

En
tr

ep
re

ne
ur

ia
l s

ki
lls

Application development
Tech platform building
Marketing, etc

Manage business risks
Team building
Obtain financing, etc

Βασικά Θέματα
Υποδομής/Λειτουργίας

m1



Διαφάνεια 76

m1 methodios; 24/5/2010



Βασικά Θέματα
Υποδομής/Λειτουργίας

5. Προσωπικό
Κόστος Προσωπικού
Ανάγκες σας σε Προσωπικό – δηλ. Ειδικότητες για την ανάπτυξη
αι συντήρηση του Προϊόντος και για τη λειτουργία της Επιχείρησης. 
Με τι κόστος?

Προσωπικό Μόνιμο?
Με Εξωτερικούς Συνεργάτες?
Με σύμβαση Οutsourcing?
Εκπαίδευση (συνεχής?)

Γενικά, οι «ιδιοκτήτες» θα εργαστούν δωρεάν στην αρχή. 
Σταδιακά, θα πρέπει να έχουν και κάποιο μισθό.

Οδηγός πάντα στο Κόστος του Προσωπικού θα είναι το τι πληρώνει
η αγορά για την εμπειρία και ειδικότητα των εμπλεκομένων.



6. Διοίκηση και Οργάνωση
Ποια είναι τα άτομα κλειδιά (founders) στην επιχείρηση? 
Έχουν τους ίδιους στόχους και γενικά νοοτροπία?
Τι εμπειρία, ικανότητες και ειδικότητες διαθέτουν (βιογραφικά)? 
Τι ρόλο θα παίξει ο καθένας στην επιχείρηση; ποιος διοικεί την
επιχείρηση?

Υπάρχει σχέδιο: 
• για τη παραμονή των παραπάνω στελεχών στην επιχείρηση διαχρονικά? 
• για τη συνέχιση της επιχείρησης αν τα παραπάνω άτομα

αποχωρήσουν ή καταστούν ανίκανα?
• για την εξασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας αν προκύψουν

οικονομικές η άλλες απαιτήσεις από τα αποχωρούντα στελέχη?
• για τον τρόπο δουλειάς (Διαδικασίες Λειτουργίας)

Η ποιότητα της ομάδας (ιδρυτές, συνεργάτες, επενδυτές, κλπ), η
δομή της και η οργάνωσή της αποτελούν καθoριστικό παράγοντα
επιτυχίας μιας νέας επιχείρησης

Βασικά Θέματα
Υποδομής/Λειτουργίας



7. Γραφειοκρατικές Απαιτήσεις

•Νομική μορφή επιχείρησης (ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)

•Άδεια λειτουργίας

•Κανονισμός υγιεινής εργασιακών χώρων και περιβάλλοντος

•Ασφάλεια προσωπικού

•Ειδικοί κανονισμοί για το είδος της επιχείρησης

•Εμπορικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία και ευρεσιτεχνία

•Λογιστική και νομική υποστήριξη

Βασικά Θέματα
Υποδομής/Λειτουργίας



Τι είναι το
Επιχειρηματικό Σχέδιο

Εισαγωγή στην
Eπιχειρηματική

Ιδέα

Σχέδιο
Marketing

Σχέδιο
Υποδομής

Χρηματοοικο-
νομικό
Σχέδιο

Τα Μέρη του Επιχειρηματικού Σχεδίου



Βασικά στοιχεία του Χρηματοοικονομικού Σχεδίου

 Χρηματοοικονομικό Πλάνο

 Κεφάλαια/Χρηματοδότηση

 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



Διαφήμιση

Δάνεια

Πιστώσεις

Πωλήσεις

Πελάτες

ΧορηγίεςΣυνδρομές
Προώθηση

Προϊόντα

Τιμές

Προμήθειες

Μισθοί
Λειτουργικά

Έξοδα

Οικονομικό
Πλάνο

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα
1. Χρηματοοικονομικό Πλάνο



Αξίες Χρονικοί Ορίζοντες

Χρόνοι

Ετήσιο

Mεσοπρόθεσμο
3-5 έτη

+10 έτη
“το Oραμα”

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα
1. Χρηματοοικονομικό Πλάνο



2. Κεφάλαια/Χρηματοδότηση
Έναρξη Επιχείρησης: Απαιτούμενα Κεφάλαια

 Πόσα Κεφάλαια χρειάζομαι?

 Πότε τα χρειάζομαι?

 Ποια είναι η πλέον κατάλληλη πηγή χρηματοδότησης?

 Τι απόδοση θα έχουν τα κεφάλαια που θα επενδυθούν?

 Πως θα επιστρέψω τα χρήματα που δανείστηκα?

 Τι κινδύνους διατρέχω?

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



 Ώριμη λειτουργία (later stage)

 Επέκταση λειτουργίας
(expansion stage)

 Πρώτη εμφάνιση στην αγορά
(early stage)

 Αρχικό στάδιο (start-up)

Ανάγκες Χρηματοδότησης

2. Κεφάλαια/Χρηματοδότηση
Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις ανά Φάση Ανάπτυξης

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



2. Κεφάλαια/Χρηματοδότηση
H Χρηματοδότηση μιας Start-up περνά από συγκεκριμένο
οδικό χάρτη

 Η ποιότητα της Επιχειρηματικής Ιδέας, της Ομάδας Εργασίας και
του Business Plan – μαζί με τη θέληση και πίστη στη προσπάθεια, 
είναι τα κλειδιά της επιτυχίας. Η Χρηματοδότηση έπεται.

 Ξεκινάτε με τις πιο «εύκολες» πηγές Χρηματοδότησης:
 Αφού φτιάξετε ένα Prototype που δείχνει το Proof of Concept

(για να «πείθετε» πιο αποτελεσματικά τρίτους) αποταθείτε στις
Εναλλακτικές Πηγές.

 Αν η όλη προσπάθεια αποτύχει. NO PROBLEM. Ξεκινάτε
πάλι με μια νέα επιχειρηματική ιδέα. Κανείς δεν πέτυχε με
την πρώτη.

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



“I have not failed. I've just found 10,000 ways that 
won't work”.
Thomas A. Edison

“There's a way to do it better—find it."
Thomas A. Edison

"To have a great idea, have a lot of them."
Thomas A. Edison

"Success is on the far side of failure."
Thomas Watson Sr

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



2. Κεφάλαια/Χρηματοδότηση

Πηγές Χρηματοδότησης

 Πρώτη πηγή χρηματοδότησης είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας, 
που θα βάλει τα λεγόμενα «Ιδια Κεφάλαια».  Σημειώνεται ότι οι
χρηματοδότες περιμένουν να δουν συνήθως ένα ποσό
αυτοχρηματοδότησης που να είναι γύρω στο 30% της
επένδυσης.

 Δεύτερη πηγή χρηματοδότησης είναι η οικογένεια και μετά
σειρά έχουν οι φίλοι και γνωστοί που είτε απλά θέλουν να
χρηματοδοτήσουν ή και να συμμετάσχουν στην επιχείρηση. 

 Επόμενη πιθανή πηγή χρηματοδότησης είναι οι Κρατικές
Επιχορηγήσεις και τα επενδυτικά κίνητρα.

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



2. Κεφάλαια/Χρηματοδότηση

Πηγές Χρηματοδότησης

 Σειρά έχουν οι Τράπεζες, οι οποίες όμως με τις δεδομένες
συνθήκες χρηματοδοτούν με δυσκολία νέες επιχειρήσεις.

 Μετά έρχονται οι επενδυτικοί φορείς, τα Funds, όπως λέγονται. 
Εδώ έχουμε πρώτα τα Venture Capital Funds, που
διαχειρίζονται κεφάλαια επενδυτών. 0ι φορείς αυτοί αποκτούν
ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία και την διοίκηση. Δεν
επικεντρώνονται σε Εταιρίες χαμηλών τζίρων και start ups και
άρα μάλλον δεν αφορούν νέους επιχειρηματίες.

 Εκείνοι όμως που ενδιαφέρονται και άρχισαν ήδη να
δραστηριοποιούνται στην χώρα μας είναι οι «Business 
Angels». Πρόκειται για ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι διαθέτουν
κεφάλαια και εμπειρία σε συγκεκριμένο χώρο ή κλάδο και
χρηματοδοτούν νέους επιχειρηματίες.

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



2. Κεφάλαια/Χρηματοδότηση

Πηγές Χρηματοδότησης

 Μια άλλη μορφή εξεύρεσης κεφαλαίων που θα αναπτυχεί με
τις παρούσες συνθήκες είναι τα λεγόμενα Crowd Funds (από
το πλήθος). Ειναι μια νέα μορφή συλλογής κεφαλαίων απο
μικροεπενδυτές που ενημερώνονται μέσω των Social Media. 
Μέχρι τώρα συλλέγουν μικροποσά από δωρητές για να
βοηθούν πληγέντες από καταστροφές, αλλά σιγά σιγά έχει
αρχίσει και η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών με την μορφή
δανεισμού.

 Επίσης, υπάρχουν και οι λεγόμενες «θερμοκοιτίδες», 
Incubators, που βοηθούν νέους επιχειρηματίες παρέχοντας
χώρους, διαχειριστική υποστήριξη κλπ.

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



2. Κεφάλαια/Χρηματοδότηση
Άλλα Βασικά Χρηματοοικονομικά Θέματα
Ένα σωστό Business Plan απαιτεί περαιτέρω προβλέψεις, όπως:

 Προσδιορισμό «Νεκρού Σημείου» (Break-Even Point)
βασισμένο σε: - Πρόβλεψη Πωλήσεων

- Ανάλυση Κόστους

 Προβλεπόμενα Αποτελέσματα Χρήσης

 Προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές

 Προβλεπόμενο Ισολογισμό

 Και διάφορα άλλα στοιχεία ανάλογα με την περίπτωση

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



2. Κεφάλαια/Χρηματοδότηση
Προσδιορισμός Νεκρού Σημείου

Νεκρό Σημείο: Το σημείο στο οποίο τα έσοδα από πωλήσεις καλύπτουν τα έξοδα, έτσι ώστε
να μην υπάρχει ούτε κέρδος ούτε ζημία
Έσοδα-Έξοδα = 0

€
Έσοδα/ 
Έξοδα

Ποσότητα
Πωλήσεων

?

?

?

?

?

?

?

Βασικά Χρηματοοικονομικά Θέματα



2. Κεφάλαια/Χρηματοδότηση
Σταθερά & Μεταβλητά Έξοδα (1)

Δύο Κατηγορίες Εξόδων: 
 

Σταθερά Εξοδα ->  παραμένουν τα ίδια σε όλα τα επίπεδα των 
Πωλήσεων  

 
Μεταβλητά  Εξοδα -> αυξάνουν ανάλογα με τον όγκο των Πωλήσεων  
 
Αρα 
 
Συνολικό Κόστος = Μεταβλητά Έξοδα + Σταθερά Εξοδα  

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



Σταθερά Έξοδα

€
Έσοδα/ 
Έξοδα

Ποσότητα
Πωλήσεων

Βασικά Χρηματοοικονομικά Θέματα
2. Κεφάλαια/Χρηματοδότηση
Σταθερά & Μεταβλητά Έξοδα (2)



Σταθερά Έξοδα

€
Έσοδα/ 
Έξοδα

Ποσότητα
Πωλήσεων

Συνολικό Κόστος

} Μεταβλητά Έξοδα

Βασικά Χρηματοοικονομικά Θέματα
2. Κεφάλαια/Χρηματοδότηση
Σταθερά & Μεταβλητά Έξοδα (3)



Σταθερά Έξοδα

€
Έσοδα/ 
Έξοδα

Ποσότητα
Πωλήσεων

Συνολικό ΚόστοςΠωλήσεις

Βασικά Χρηματοοικονομικά Θέματα
2. Κεφάλαια/Χρηματοδότηση
Νεκρό Σημείο



Σενάρια Πωλήσεων Οικονομικού Πλάνου

1)   Το πιο πιθανό Σενάριο
Most Likely Plan

2)  Δυσμενές Σενάριο
Pessimistic Plan (= Νεκρό σημείο?)

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



Πωλήσεις

Κόστος Πωληθέντων

Λειτουργικά Έξοδα

Σταθερά Έξοδα

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Φόροι

3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Μικτό κέρδος

Κέρδος προ Φόρων

Καθαρό Κέρδος

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



Αποτελέσματα Χρήσης (12 Μήνες) -- Profit and Loss Projection 

Το Οικον Έτος αρχίζει:
Jan-09

 IN
D.

 %
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%

Έσοδα (Πωλήσεις)
Κατηγορία 1 - - - - - - - - - - - - 0 -
Κατηγορία 2 - - - - - - - - - - - - 0 -
Κατηγορία 3 - - - - - - - - - - - - 0 -
Κατηγορία 4 - - - - - - - - - - - - 0 -
Κατηγορία 5 - - - - - - - - - - - - 0 -
Κατηγορία 6 - - - - - - - - - - - - 0 -
Κατηγορία 7 - - - - - - - - - - - - 0 -
Συνολικά Έσοδα 
(Πωλήσεις) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Κόστος Πωληθέντων
Κατηγορία 1 - - - - - - - - - - - - 0 -
Κατηγορία 2 - - - - - - - - - - - - 0 -
Κατηγορία 3 - - - - - - - - - - - - 0 -
Κατηγορία 4 - - - - - - - - - - - - 0 -
Κατηγορία 5 - - - - - - - - - - - - 0 -
Κατηγορία 6 - - - - - - - - - - - - 0 -
Κατηγορία 7 - - - - - - - - - - - - 0 -

Συνολικό Κόστος Πωλ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Μικτό Κέρδος 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Λειτουργικά Έξοδα
Μισθοδοσία - - - - - - - - - - - - 0 -

Ασφαλιστικές Εισφορές - - - - - - - - - - - - 0 -
Αμοιβές Τρίτων - - - - - - - - - - - - 0 -
Έξοδα Γραφείου - - - - - - - - - - - - 0 -
Επισκευές- Συντήρηση - - - - - - - - - - - - 0 -
Διαφήμιση - - - - - - - - - - - - 0 -
Μεταφορικά Μέσα - - - - - - - - - - - - 0 -
Αμοιβές Ελευθέρων 
Επαγγελματιών - - - - - - - - - - - - 0 -
Ενοίκια - - - - - - - - - - - - 0 -
Τηλέφωνα - - - - - - - - - - - - 0 -
Παροχές - - - - - - - - - - - - 0 -
Ασφάλειες - - - - - - - - - - - - 0 -
Δασμοί/Τέλη κλπ - - - - - - - - - - - - 0 -
Χρηματοοικονομικά - - - - - - - - - - - - 0 -
Αποσβέσεις - - - - - - - - - - - - 0 -
Λοιπά (να 
προσδιορισθούν) - - - - - - - - - - - - 0 -
Λοιπά (να 
προσδιορισθούν) - - - - - - - - - - - - 0 -
Λοιπά (να 
προσδιορισθούν) - - - - - - - - - - - - 0 -

Διάφορα μικροέξοδα - - - - - - - - - - - 0 -
Σύνολο Δαπανών 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Καθαρό Κέρδος 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα
3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων



12 μήνες (rolling forecast)

Ταμείο Έναρξης Περιόδου

Εισροές

Εκροές

Ταμείο Λήξης Περιόδου

12 μήνες (rolling forecast)

Ταμείο Έναρξης Περιόδου

Εισροές

Εκροές

Βασικά Χρηματοοικονομικά Θέματα
3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Ταμειακή Ρευστότητα (Cash Flow)



Προβλεπόμενη Ταμειακή Ροή (12 μηνών) -- Projected Cash Flow

Αρχή Οικ.Έτους Ιαν-09
Ταμείο 
στην 

Ιαν-09 Φεβ-09 Μαρ-09 Απρ-09 Μαϊ-09 Ιουν-09 Ιουλ-09 Αυγ-09 Σεπ-09 Οκτ-09 Νοε-09 Δεκ-09 Ταμείο στη 
Λήξη

Διαθέσιμα μετρητά (αρχή του 
μήνα)

25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
Από πωλήσεις τοις μετρητοίς 10
Από πωλήσεις επ ί π ιστώσει      20
Από δάνειο η άλλες πηγές 30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ  ΣΕ 
ΜΕΤΡΗΤΑ

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο διαθέσιμων μετρητών 
(πριν γίνουν πληρωμές)

85 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
Για προμήθειες 12
Για προμήθειες επ ί π ιστώσει 10
Μισθοί 0
Φόροι/ΙΚΑ/κλπ έξοδα 
μισθοδοσίας

7

Για υπηρεσίες τρίτων 2
Αναλώσιμα υλικά γραφείου 2
Επισκευές & Συντήρηση 0
Διαφήμιση 0
Αυτοκίνητο/ταξείδια/ταχυδρομικά 3
Λογιστής/δικηγόρος 1
Ενοίκιο 2
Τηλέφωνο/internet 2
Νερό/ρεύμα/κοινόχρηστα 2
Ασφάλεια 0
Σύνολο λοιπ ών φόρων 2
Τόκοι 5
Αλλα έξοδα (διευκρίνησε) 0
Αλλα έξοδα (διευκρίνησε) 0
Αλλα έξοδα (διευκρίνησε) 0
Λοιπά έξοδα 0
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αποπληρωμή δανειακού κεφαλ. 6
Αγορά παγίων στοιχείων 
(διευκρίνησε)

5

΄'Αλλα έξοδα start up 2
Απόθεμα σε μετρητά 2
Ανάληψη από Ιδιοκτήτη επ ιχείρ. 2
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Διαθέσιμα μετρητά (στο τέλος 
του μήνα)

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (δεν περιλαμβάνονται στο cash flow)
Πωλήσεις (σε ευρώ)
Λογαριασμοί εισπρακτέοι (τέλος 
μηνός)
Επ ισφάλειες (τέλος μήνα)
Αποθέματα (τέλος μηνός)
Λογαριασμοί πληρωτέοι (τέλος 
μηνός)
Απόσβεση παγίων στοιχίων

Βασικά Χρηματοοικονομικά Θέματα
3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Ταμειακή Ρευστότητα (Cash Flow)



Ισολογισμός (κατά την 31 Δεκ. 2011)

Πάγια Ιδία Κεφάλαια

Μακροχρόνιες
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

Πελάτες

Αποθέματα

Σύνολο Ενεργητικού = Σύνολο Παθητικού

Ταμείο
Ταμείο

Ενεργητικό Παθητικό

Βασικά Χρηματοοικονομικά Θέματα
3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ταμείο/Τράπεζες  $          -  $          - 
Χρεωστούμενα από Πελάτες/Τρίτους             -             - 
Αποθέματα προϊόντων             -             - 
Προπληρωθείσες Δαπάνες             -             - 
Λοιπά             -             - 
Σύνολο Κυκλοφορούντος  $          -  $          - 

Πάγια 
Μηχανήματα & Συσκευές  $          -  $          - 
Έπιπλα & διακόσμηση             -             - 
Βελτίωση ενοικιασμένων χώρων             -             - 
Οικόπεδα & Κτίρια             -             - 
Λοιπά             -             - 
(ΜΕΙΟΝ συσσωρευμένες αποσβέσεις 
των πάγιων στοιχείων ενεργητικού)             -             - 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 
(μετά τις αποσβέσεις)  $          -  $          - 

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού
Άυλα  $          -  $          - 
Εγγυήσεις             -             - 
Υπεραξία από συγχωνεύσεις             -             - 
Λοιπά             -             - 
Σύνολο Λοιπών Στοιχείων  $          -  $          - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  $          -  $          - 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οφειλόμενα σε Προμηθευτές/Τρίτους  $          -  $          - 
Τόκοι Πληρωτέοι             -             - 
Φόροι Πληρωτέοι             -             - 
Βραχ/νια Δάνεια (που λήγουν μέσα 
σε 12 μήνες)             -             - 
Τρέχον μέρος μακρ/σμου δανείου 
(που λήγει μέσα σε 12 μήνες)             -             - 
Λοιπά             -             - 
Σύνολο Βραχυπροθέσμων  $          -  $          - 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια Πληρωτέα  $          -  $          - 
Οφειλές Πληρωτέες στους Μετόχους             -             - 
ΜΕΙΟΝ : Το βραχ/σμο μέρος τους             -             - 
Λοιπά             -             - 
Σύνολο Μακρ/σμων  $          -  $          - 

Σύνολο Υποχρεώσεων  $          -  $          - 

Ίδια Κεφάλαια
Κεφάλαιο  $          -  $          - 
Υπόλοιπο κερδών παρελθούσών 
χρήσεων             -             - 
Αδιανέμητα κέρδη χρήσης             -             - 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  $          -  $          - 

Σύνολο Παθητικού  $          -  $          - 

Βασικά Χρηματοοικονομικά Θέματα
3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ισολογισμός (κατά την 31 Δεκ. 2011)



Όλα αυτά οδηγούν στην απάντηση μιας σειράς κρίσιμων 
ερωτήσεων, όπως: 
 
 Θα έχουμε ικανοποιητική κερδοφορία; Και πότε; 
 Θα έχουμε ικανοποιητική ρευστότητα για να ανταποκριθούμε 

στις ανάγκες των εργασιών μας; 
 Τι ανάγκες θα έχουμε για νέα κεφάλαια ή δάνεια; 
 Τι μερίσματα μπορούμε να δώσουμε στους μετόχους χωρίς να 

διακινδυνεύσουμε την ρευστότητα της εταιρείας; 
 Πως θα διαμορφωθεί η οικονομική θέση της εταιρείας ως 

αποτέλεσμα των ανωτέρω; 

Με άλλα λόγια: πρόκειται για μια βιώσιμη επιχειρηματική 
πρωτοβουλία? 

Βασικά
Χρηματοοικονομικά Θέματα



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !


