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YBS ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ  
Η διακρατική συνάντηση των συνεργατών του έργου Your 
Business Success (YBS) πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, 
Ελλάδα στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2020.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να παρουσιάσει το διαδικτυακό εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού YBS 
που αναπτύχθηκε από τον Έλληνα εταίρο Best Cybernetics (BEST). Σε ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας, οι 
συνεργάτες του έργου YBS εξοικειώθηκαν με τη νέα λειτουργικότητα της εφαρμογής. Είχαν την ευκαιρία να 
δοκιμάσουν το εργαλείο, δημιουργώντας τα νέα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων βήμα-βήμα. Οι 
συνεργάτες εξέτασαν  τη συνάφεια του εργαλείου όσον αφορά τις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές 
ενότητες που περιλαμβάνονται. Έλεγξαν ακόμα και για σφάλματα σε αυτήν την πειραματική φάση.

Οι συνεργάτες αξιοποίησαν την ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν μια γενική επισκόπηση των επερχόμενων 
εργασιών τους επόμενους 5-6 μήνες του έργου. Επισημάνθηκαν αρκετά θέματα, εκ των οποίων κάποια 
αφορούσαν τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, την οργάνωση πιλοτικών τεστ, τα θέματα αξιολόγησης 
και διαχείρισης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ Programme, Strategic Partnerships for Vocational 
Training and Education και θα συνεχιστεί έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2020. Στόχος του έργου είναι η 
ανάπτυξη μιας καινοτόμου προσέγγισης που ενδυναμώνει καταρχάς την πρωταρχική ομάδα στόχο – δηλαδή 
τους φιλόδοξους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων - να προετοιμάσουν πρακτικά 
επιχειρηματικά σχέδια με έμφαση στην αύξηση της αποτελεσματικότητας τους, χρησιμοποιώντας ένα νέο 
ψηφιακό εργαλείο και μια νέα μεθοδολογία επιχειρηματικού σχεδιασμού που υποστηρίζεται από ένα νέο 
μάθημα επαγγελματικής κατάρτισης και πόρων.



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 #3

YOUR
BUSINESS
SUCCESS

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

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜAΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ;
του Joon Moor, ETA (ΗΒ) 

Τα επιχειρηματικά σχέδια είναι χάσιμο χρόνου. Εκτός εάν βασίζονται στην ουσία, ενημερώνονται και πάνω 
απ ‘όλα εφαρμόζονται. Τον Φεβρουάριο παρουσιάζεται το νέο εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού - Your 
Business Success

Ο προγραμματισμός μπορεί να δημιουργήσει 

ένα κόσμο διαφορετικό

Ένα συχνό φαινόμενο που διαπιστώνει η Exponential 
Training είναι ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν 
στον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Με την αποτυχία τους 
στον σχεδιασμό ουσιαστικά οδηγούνται στην αναπόφευκτη 
αποτυχία!

Το πρόβλημα για τους περισσότερους επιχειρηματίες 
είναι να αποφασίσουν από πού να ξεκινήσουν και πώς 
να διαμορφώσουν το επιχειρηματικό σχέδιο. Σε πολλές 

περιπτώσεις, θεωρούν ότι τα διαδικτυακά στρατηγικά συστήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού είναι πολύ 
περίπλοκα.  Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η Exponential μαζί με τους ευρωπαίους συνεργάτες της 
αποφάσισαν να αναπτύξουν το Your Business Success.

Όπως και με όλα τα καλά επιχειρηματικά σχέδια, το YBS ξεκινά με το να σας βοηθήσει να καθορίσετε το όραμά 
σας. Στη συνέχεια, ακολουθώντας μια βήμα προς βήμα προσέγγιση χρησιμοποιώντας τις κορυφαίες συμβουλές 
του YBS, δημιουργείτε δικό σας επιχειρηματικό σχέδιο. Μόλις ολοκληρωθεί, συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το 
YBS για να παρακολουθείτε και να ενημερώνετε το σχέδιό σας.
Το YBS βασίζεται σε ένα παλιό ρητό που λέει: that ‘plans are nothing, but planning is everything’ («τα 
σχέδια δεν είναι τίποτα, αλλά ο προγραμματισμός είναι το παν»). Αναγνωρίζοντας ότι ζούμε πλέον σε έναν 
συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το σημερινό σχέδιο μπορεί να  είναι 
ξεπερασμένο την επόμενη εβδομάδα. Οι ημέρες προετοιμασίας ενός εφάπαξ επιχειρηματικού σχεδίου έχουν 
περάσει - ο προγραμματισμός είναι πλέον μια συνεχής διαδικασία.

Χρησιμοποιώντας το Your Business Plan, θα αναπτύξετε ένα ευρύ, οραματικό σχέδιο που θα σας εμπνεύσει 
και θα παρακινήσει εσάς και την ομάδα σας. Θα έχετε ένα κυλιόμενο λειτουργικό πρόγραμμα ενός έτους 
που θα υποστηρίζεται από πολλά σχέδια μικρών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αναθέτοντας τα μικρά 
σχέδια στα μέλη της ομάδας, εξετάζοντας και ενημερώνοντάς τα σε ομαδικές συναντήσεις, κατακτάτε το 
να δραστηριοποιούνται όλοι στο σχεδιασμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Your Business Plan για να 
παρακολουθείτε την πρόοδο της εταιρείας σας και, εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε πολύ γρήγορα 
τα επίπεδα κατευθύνσεων και διαχείρισης πόρων.

Τα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να είναι συνοπτικά, με βάση την έρευνα αγοράς και να είναι γεμάτα με 
πρακτικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιώντας το Your Business Success, το επιχειρηματικό σας σχέδιο θα είναι 
μια ζωντανή, δυναμική οντότητα και όχι μια θεωρητική προσέγγιση που θα μένει μόνο στα χαρτιά.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ YBS
Λόγω της πανδημίας του COVID-19, η τέταρτη διακρατική 
συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο του έργου YBS 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 2 Ιουνίου 2020 μέσω 
της πλατφόρμας Zoom. Διοργανώθηκε από τον επικεφαλή 
εταίρο Polytechnic του Πόρτο, Porto Accounting and Business 
School. Οι βασικοί εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου 
συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Ήταν μια πολύ ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση μεταξύ 
των εταίρων κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Η συζήτηση 
επικεντρώθηκε στην ανάγκη οριστικοποίησης των κύριων 
παραδοτέων με έμφαση στις δοκιμές και την πιλοτική 
εφαρμογή του διαδικτυακού εργαλείου για τον επιχειρηματικό 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εγχειριδίου βέλτιστων 
πρακτικών. Ζητήματα που προέκυψαν από την κατάσταση 
της πανδημίας του COVID-19 όπως η οργάνωση πολλαπλών 
εκδηλώσεων και η πιθανή χρονική επέκταση του έργου για 4 
μήνες ήταν επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης των εταίρων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ YBS 
Ο COVID-19 έχει αναμφίβολα αλλάξει την πορεία του τρέχοντος 
έτους με περισσότερους τρόπους από ό, τι θα μπορούσαμε να 
φανταστούμε ποτέ, αλλά είμαστε ακόμη πιο αποφασισμένοι να 
κάνουμε το 2020 μια φανταστική χρονιά για το έργο YBS.

Ανακαλύπτοντας διαδικτυακούς τρόπους με τους οποίους 
μπορούμε να συναντηθούμε και να συνεργαστούμε σε 
δραστηριότητες του έργου, οι συνεργάτες του YBS με επικεφαλή 
το Πανεπιστήμιο του Πόρτο της Πορτογαλίας προχώρησαν στην 
εκτέλεση βασικών καθηκόντων προκειμένου να ολοκληρώσουν 
την ανάπτυξη των παραδοτέων στο πλαίσιο αυτού του έργου 
Erasmus +.

Αυτή η προσπάθεια περιελάμβανε μια διαδικτυακή εκπαίδευση του έργου YBS, που διοργανώθηκε από τον 
Έλληνα εταίρο Best Cybernetics στις 30.06.2020 μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Η εκπαίδευση είχε ως στόχο την παρουσίαση και τη δοκιμή του εργαλείου σχεδιασμού επιχειρήσεων YBS, που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου.


