
WWW.YBSPROJECT.COM 
The „Your Business Success” project has been funded with support 
from the European Commission. This document reflects the views only 
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for 
any use, which may be made of the information contained therein. Ενημερωτικό Δελτίο #2

YOUR
BUSINESS
SUCCESS

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Your Business Success (YBS)
Καινοτόμος προσέγγιση σχεδιασμού 
πρακτικών και επικεντρωμένων στην 
απόδοση επιχειρηματικών σχεδίων

Ενημερωτικό Δελτίο #2

2



WWW.YBSPROJECT.COM 
The „Your Business Success” project has been funded with support 
from the European Commission. This document reflects the views only 
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for 
any use, which may be made of the information contained therein. Ενημερωτικό Δελτίο #2

YOUR
BUSINESS
SUCCESS

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

YBS ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Στις 3 Ιουνίου 2019, η εταιρική σχέση YBS πραγματοποίησε τη δεύτερη 
συνάντηση της κοινοπραξίας στη Ρουμανία.
Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Spektrum και 
όλοι οι εταίροι είχαν εκπροσώπους στην εκδήλωση.
Στόχος της συνάντησης ήταν να επιθεωρηθεί το έργο, που 
πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους 6 μήνες, και να συζητηθούν 
περαιτέρω βήματα σχετικά με την ανάπτυξη των προτεινόμενων 
αποτελεσμάτων του έργου YBS.
Ακολούθησε έπειτα μια λεπτομερής παρουσίαση από την Best 
Cybernetics (Ελλάδα) σχετικά με την πρόοδο και τις ενέργειες του YBS 
On-line Εργαλείου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού. Το πρώτο σχέδιο των 
προδιαγραφών και το wire-frame, το οποίο ετοίμασε η Best, έγινε δεκτό 
από τους συνεργάτες. Ήταν κοινώς αποδεκτό ότι τα ζητήματα ασφαλείας 
είναι πραγματικά σημαντικά και ότι πρέπει  να ληφθούν υπόψη κατά την 
ανάπτυξη της εφαρμογής. Όσον αφορά το περιεχόμενο, οι συνεργάτες 
ένιωθαν την ανάγκη να προσθέσουν ένα οικονομικό τμήμα επίσης για 
γενικά οικονομικά ζητήματα.

Μια άλλη σημαντική δράση στην ημερήσια διάταξη ήταν η συζήτηση για το μάθημα YBS VET - που ετοίμασε 
η ETA (ΗΒ), η οποία θα δραστηριοποιησει τους εκπαιδευτές και θα βοηθήσει όσους ενδιαφέρονται να 
ολοκληρώσουν / καταρτίσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Υπό αυτό το πρίσμα,  έχει παρουσιαστεί 
ένας Οδηγός Εκπαιδευτών, μια παρουσίαση PowerPoint και το Βιβλίο Εργασίας, τα οποία θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν μαζί με παραπομπές, εφαρμόζοντας  έτσι τον διαδικτυακό επιχειρηματικό σχεδιασμό από 
την θεωρία στην πράξη.
Οι εταίροι είχαν επίσης μια επισκόπηση των εγκάρσιων στοιχείων της υλοποίησης του έργου, στοιχεία 
διάδοσης - ταυτότητα έργου - που αναπτύχθηκαν από τον υπεύθυνο εταίρο VEDA (Βουλγαρία).

YBS ΕΡΓΟ LTTA C1 – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μια βραχυπρόθεσμη από κοινού εκπαίδευση προσωπικού 
διοργανώθηκε από τον επικεφαλή συνεργάτη του YBS, το 
Ινστιτούτο Του Πόρτο Polytechnic  μεταξύ 11 και 13 Σεπτεμβρίου 
2019 στην όμορφη πόλη του Πόρτο (Πορτογαλία). Αντικείμενο 
του μαθήματος ήταν η επεξήγηση των στόχων και των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος YBS VET, πώς να 
χρησιμοποιούνται τα υλικά / εργαλεία και πόροι του μαθήματος 
καθώς και η  κατανόηση της μεθοδολογίας, των εργαλείων και των 
τεχνικών του YBS - ειδικά το ψηφιακό εργαλείο YBS (Παραδοτέο 
1) .στοιχεία - ταυτότητα έργου - που έχουν αναπτυχθεί από τον 
υπεύθυνο εταίρο VEDA (Βουλγαρία).
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ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Πολλά ανούσια κείμενα  γράφονται για έναν αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό. Μια αναζήτηση 
στο Google παρέχει περισσότερες από 107.000.000 πηγές - οπότε τι πρέπει πραγματικά να λάβουμε 
υπόψη κατά τη σύνταξη του στρατηγικού μας σχεδίου;

Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία και ΟΧΙ ένα 
αποτέλεσμα. Είναι η διαδικασία σχεδιασμού μιας δράσης που 
αποτελείται τόσο από επιθετικές όσο και από αμυντικές ενέργειες, 
έτσι ώστε η επιχείρησή σας να διατηρεί και να δημιουργεί 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της  μέσω 
στρατηγικής και οργανωτικής καινοτομίας. Ένα μεγάλο στρατηγικό 
σχέδιο πρέπει να παρέχει τόσο την κατεύθυνση (στρατηγική) όσο 
και τις ενέργειες (εκτέλεση) που απαιτούνται για την επίτευξη 
στρατηγικών στόχων. Μια εξαιρετική διαδικασία στρατηγικού 
σχεδιασμού συνδυάζει μια στρατηγική SMART με αποτελεσματική 
εκτέλεση. Γιατί λοιπόν συμβαίνει πολύ συχνά;

Υπάρχουν δύο πιθανές αιτίες που αμφότερες σχετίζονται με τον τρόπο υλοποίησης του στρατηγικού 
σχεδιασμού. Η διοίκηση είτε βιάζεται να θέσει στόχους πολύ γρήγορα και προσπαθεί  να «γίνονται όλα  
γρήγορα» είτε  το παραμελεί  για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αποδεικνύοντας  ότι υπάρχουν δεκάδες 
περισπασμοί,  μίνι συναντήσεις που εξελίσσονται σε  ασταθείς από συζητήσεις για τρέχοντα ή ad hoc θέματα. 
Σε κάθε περίπτωση, οι ομάδες διαχείρισης επικεντρώνονται σε βραχυπρόθεσμα ζητήματα και στόχους με 
πρωταγωνιστή συχνά τα  πιο σημαντικά οικονομικά προβλήματα της στιγμής.

Επίσης, οι άνθρωποι που θα επηρεαστούν περισσότερο από τα σχέδια του οργανισμού - διαχειριστές και 
εργαζόμενοι δηλαδή  - συχνά δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι τελικοί στόχοι εν τέλει. Ακόμη και όταν υπάρχει 
κάποια προσπάθεια επικοινωνίας των σχεδίων,  αυτό δεν πραγματοποιείται αποτελεσματικά. Τα σχέδια συχνά 
πέφτουν θύματα εσωτερικής πολιτικής, διαφορετικών κλίσεων και αμφιβολιών για τον Τόμας - στοιχεία που 
επηρεάζουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία του σχεδίου.

Συνήθως   «κατώτατη γραμμή» αποτελεί  όταν  μια αναποτελεσματική διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού 
οδηγεί σε σύγχυση, έλλειψη κατεύθυνσης και κατάχρηση πόρων αφήνοντας ανώτερα διευθυντικά στελέχη  
προβληματισμένα ως προς το γιατί τα σχέδιά τους δεν απέδωσαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Αντίθετα, οι ομάδες διαχείρισης που είναι επιτυχημένες και δημιουργούν ένα αποτελεσματικό στρατηγικό 
σχέδιο και μια πετυχημένη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού παραμένουν επικεντρωμένες στην απόδοση 
- παρέχοντας την ηγετική θέση, προσδίδοντας αξία στους πελάτες και κερδίζοντας επιπλέον μερίδιο αγοράς 
ταυτόχρονα με την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του οργανισμού. Είναι η ικανότητα 
εξισορρόπησης στρατηγικής και εκτέλεσης που δίνει πλεονέκτημα στους πιο επιτυχημένους οργανισμούς του 
σήμερα.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν είναι ένα 
ετήσιο γεγονός που διεξάγεται από την ανώτερη διοίκηση  για μια ή δύο ημέρες. Αποτελεί πλέον   μια συνεχή 
διαδικασία που παρέχει λειτουργική υπεροχή σε καθημερινή βάση ταυτόχρονα με την καινοτομία και τον 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
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YOUR BUSINESS SUCCESS ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 
ICOTTS’19 – Το Διεθνές Συνέδριο του 2019 στον Τουρισμό, την  
Τεχνολογία & τα Συστήματα

ICOTTS’19 - Το Διεθνές Συνέδριο για 
τον Τουρισμό, την Τεχνολογία και τα 
Συστήματα του 2019 πραγματοποιήθηκε 
στο Universidad Abierta Interamericana, 
στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, 
μεταξύ 5 και 7 Δεκεμβρίου 2019. Το ICOTTS 
είναι ένα πολυεπιστημονικό συνέδριο με 
ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες 
και τα νέα συστήματα στον τομέα του 
τουρισμού.
Ο Paulino Silva και η Anabela Mesquita, 
μέλη της ομάδας έργου ISCAP - IPP, 
συμμετείχαν σε αυτό το συνέδριο. 
Μεταξύ των ερευνητών, των καθηγητών 
και των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων, 
παρουσιάστηκε το έργο YBS και τα σχόλια 
του κοινού ήταν πολύ θετικά. Ορισμένοι 
συμμετέχοντες εξέφρασαν ενδιαφέρον να 
συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα 
που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο 
εξάμηνο του επόμενου έτους.

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Πόσο συχνά δίνεται στους ανθρώπους ο χώρος να ακούγονται 
και να αναλύουν τις απογοητεύσεις και τα προβλήματά τους  
απλά με το να τους ακούει κάποιος;  Οι άνθρωποι είναι έξυπνοι, 
επινοητικοί και συχνά περισσότερο από ικανοί να επιλύσουν 
τα δικά τους προβλήματα. Την επόμενη φορά που θα  λύσετε 
ένα πρόβλημα για κάποιον, σταματήστε και ρωτήστε τον για το 
πρόβλημα του και έπειτα ΑΠΛΑ ΑΚΟΥΣΤΕ. Μπορείτε να μάθετε 
περισσότερα σχετικά με το θέμα για το ποίημα που ονομάζεται 
“Listen” από τον ιστότοπο του συνεργάτη ETA του Ηνωμένου 
Βασιλείου, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://
www.exponentialtraining.com/listen-managers-coaches/


