
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

   

Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών 
Σχεδιασμός για την επιχειρηματική επιτυχία 
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 WWW.YBSPROJECT.COM 

Tο έργο „Your Business Success” έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Tο αρχείο αυτό αντιπροσωπεύει τις απόψεις 

μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το 

έγγραφο.  
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 Καλώς ορίσατε στο εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την επιχειρηματική σας επιτυχία - 

Σχεδιασμός επιχειρηματικής επιτυχίας. Μια ψηφιακή δημοσίευση που ενθαρρύνει την 

ανταλλαγή γνώσεων και την μάθηση με τον εντοπισμό και την κοινή χρήση καινοτόμων 

προσεγγίσεων στον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Στα επόμενα κεφάλαια θα διαβάσετε για τις 

εμπειρίες των φιλόδοξων  και έμπειρων επιχειρηματιών από όλη την Ευρώπη με το πρόγραμμα 

Your Business Success (YBS) καθώς και το πώς σχεδίασαν την επιχείρησή τους, εξηγώντας τι 

λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στην καθημερινή τους πρακτική 

 Αυτή η συλλογή καταρτίστηκε το 2020-2021 κατά τη διάρκεια της επιδημίας του COVID-19 - μια 

περίεργη και δύσκολη στιγμή για όλους μας, αλλά και μια περίοδος που έχει επιταχύνει μαζικά την 

χρήση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών για την επικοινωνία, την μάθηση και τον σχεδιασμό. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι έχουν επίσης κληθεί να εργαστούν με νέους ψηφιακούς τρόπους 

εργασίας, αναλογίζοντας επίσης πόσο πολύτιμες είναι οι εμπειρίες πρόσωπο με πρόσωπο, ειδικά όταν 

χρησιμοποιούνται παράλληλα με ψηφιακούς τρόπους εργασίας. 

Ελπίζουμε να εμπνευστείτε από τα παραδείγματα που 

συλλέγονται εδώ για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε 

(ψηφιακά) εργαλεία επιχειρηματικού σχεδιασμού στην 

επιχείρησή σας, στην πρακτική διδασκαλία καθώς και στην  

κατάρτιση. 

 Η πρωτοβουλία Your Business Success  

 Το Your Business Success είναι ένα  Erasmus+ έργο  που 

συγκεντρώνει εταίρους από την Πορτογαλία, την Ολλανδία, 

την Αγγλία, την Ελλάδα, την Ρουμανία και την Βουλγαρία. 

Το YBS έχει έναν σαφή στόχο: την ανάπτυξη μιας καινοτόμου 

προσέγγισης που θα επιτρέπει στους επίδοξους επιχειρηματίες 

και ιδιοκτήτες / διευθυντές επιχειρήσεων πολύ μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων να προετοιμάσουν πρακτικά 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών 
προσφέρει σε επίδοξους, νέους και έμπειρούς 
επιχειρηματίες συγκεκριμένα παραδείγματα 
για το πως να σχεδιάσετε με επιτυχία την 
επιχείρησή σας και ποια εργαλεία και 
λειτουργίες του YBS είναι διαθέσιμα για να σας 
υποστηρίξουν σε αυτό.   
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επιχειρηματικά σχέδια που θα επικεντρώνονται στην απόδοση. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της 

ανάπτυξης ενός νέου ψηφιακού εργαλείου επιχειρηματικού σχεδιασμού, νέων μαθημάτων καθώς και 

νέων πηγών μάθησης. 

Αυτό το εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών βασίζεται στην πρακτική εμπειρία και τη γνώση των 

επαγγελματιών της εκπαίδευσης από όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν από 

τους συνεργάτες του έργου YBS. Οι συνεργάτες του έργου έφτασαν στα δίκτυα επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν εργαλεία επιχειρηματικού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα - από πρωτοπόρους χρήστες 

μέχρι και σε αυτούς που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων. 

Συνεργαστήκαμε και πήραμε συνεντεύξεις από φιλόδοξους, αρχάριους και εμπειρους επιχειρηματίες, 

ρωτώντας όχι μόνο για το τι λειτουργεί, αλλά και για το τι δεν λειτουργεί στον επιχειρηματικό 

σχεδιασμό και γιατί. 

Μελέτες περιπτώσεων 

Το επόμενο κεφάλαιο μας αφορά μελέτες περιπτώσεων και υποδεικνύουν πρακτικά παραδείγματα τα 

οποία παρουσιάζουν πώς οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Your Business Success επωφελήθηκαν 

από τη χρήση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος YBS  και της εφαρμογής ψηφιακού επιχειρηματικού 

σχεδιασμού YBS. 

Προς όφελός σας, οι περιπτωσιολογικές μελέτες βασίζονται στις εμπειρίες των επιχειρηματιών, οπότε 

όλες οι προτάσεις και οι πρακτικές συμβουλές προέρχονται απευθείας από αυτούς! 

 

  

Βέλτιστες πρακτικές  

Το επόμενο κεφάλαιο μας αφορά μελέτες 

περιπτώσεων και υποδεικνύουν πρακτικά  

παραδείγματα τα οποία παρουσιάζουν πώς οι  

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Your Business  

Success επωφελήθηκαν από τη χρήση του  

Εκπαιδευτικού Προγράμματος YBS  και της  

εφαρμογής ψηφιακού επιχειρηματικού σχεδιασμού  

YBS. 

Προς όφελός σας, οι περιπτωσιολογικές μελέτες 

βασίζονται στις εμπειρίες των επιχειρηματιών, οπότε 

 όλες οι προτάσεις και οι πρακτικές συμβουλές 

προέρχονται απευθείας από αυτούς! 

 

Κορυφαίες συμβουλές  
 
Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου, πήραμε  

τα πρακτικά παραδείγματα τα οποία θα διαβάσετε στις 

 επόμενες σελίδες και τα συνοψίσαμε, με τελικό σκοπό 

την αναζήτηση των κοινών προβλημάτων και την   

μετατροπή τους σε πρακτικές συμβουλές που οι  

επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν υπόψη τους για να 

βελτιώσουν τον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό και να  

κάνουν καλύτερη χρήση εργαλείων επιχειρηματικού  

σχεδιασμού. 

Απολαύστε! 
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Ellie Moore, Weirdo Ellie Cosplay 

[https://www.instagram.com/weirdo_ellie_cosplay/] 

 

Το Cosplay είναι μια πρακτική  ντυσίματος με βάση έναν χαρακτήρα από ταινία, βιβλίο ή βιντεοπαιχνίδι. 

Ξεκίνησα το cosplay καθώς μου άρεσαν πάντα τα κοστούμια και 

σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα διασκεδαστικό χόμπι. Ωστόσο, εν τέλει 

μου έδωσε  περισσότερους φίλους, αυτοπεποίθηση και ευτυχία, 

αλλά και την δυνατότητα να ξεκινήσω μια επιχείρηση! 

Τα βίντεο και οι αναρτήσεις μου στο Instagram, στο Facebook, στο 

YouTube και στο TikTok  περιλαμβάνουν πράγματα που αφορούν 

την εμφάνιση, το μακιγιάζ,  και τις κριτικές προϊόντων. Καθώς δεν 

είχα καμία εμπειρία στο πώς να σχεδιάζω και να διευθύνω μια 

επιχείρηση, ήθελα να μάθω περισσότερα. 

Το βιβλίο μαθημάτων Your Business Success ήταν πολύ χρήσιμο 

και μου έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες και ιδέες για το πώς να 

σχεδιάσω την επιχείρησή μου. Με έκανε να εκτιμήσω την σκέψη που 

έπρεπε να αφιερώσω για την επιχείρηση  πριν αφιερώσω χρήματα. 

Επίσης, τώρα έχω μία καλύτερη ιδέα για πράγματα που πρέπει να 

σκεφτώ και να αναπτύξω όπως το USP μου. Νομίζω ότι θα μπορούσα 

να χρησιμοποιήσω το ψηφιακό εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού 

ή κάτι σαν αυτό. 

 Η συμβουλή μου σε άλλους φιλόδοξους επιχειρηματίες θα ήταν να λάβετε όλη τη βοήθεια που μπορείτε και 

να προσπαθήσετε να είστε πρακτικοί και δημιουργικοί, ώστε να ξεχωρίζετε από τους άλλους! 

“Είμαι μια cosplay influencer κι έχω 12 χιλ. 

ακόλουθους.  Βαθμολογώ προϊόντα και 

μοιράζομαι το πώς να δημιουργείς cosplay 

χαρακτήρες.” 
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DJ  X-TO  - Christian Mihov  

[www.facebook.com/maxeventbg] 

Η εταιρεία μας κάνει διάφορα πράγματα, από ενοικίαση εξοπλισμού DJ και εξοπλισμού ήχου μέχρι και την 

διοργάνωση και ηχογράφηση εκδηλώσεων, αλλά και τον σχεδιασμό ενός δημιουργικού web design, την 

διαχείριση κοινωνικών δικτύων, την διαφήμιση και την εκτύπωση. 

Ενδιαφέρομαι για τη συνολική διαδικασία του επιχειρηματικού 

σχεδιασμού και πώς το πρόγραμμα Your Business Success θα 

μπορούσε να βοηθήσει να καταστήσουμε την επιχείρησή μας πιο 

βιώσιμη σε μια μακροπρόθεσμη περίοδο, ειδικά σε περιόδους 

εμφάνισης της επιδημίας του COVID-19 και του κλεισίματος πολλών 

εστιατορίων και νυχτερινών κέντρων. 

Ήταν σημαντικό για μένα να αυξήσω την αντίληψή μου σχετικά με τις 

πιθανές ευκαιρίες και τους κινδύνους στη λειτουργία μιας δικής μου 

επιχείρησης. Η ανάλυση SWOT και ο τρόπος ελαχιστοποίησης των 

απειλών σε δύσκολους καιρούς ήταν ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο 

του προγράμματος. Το πρόγραμμα Your Business Success μας βοήθησε 

να κατανοήσουμε ποιες είναι οι αξίες που δίνουν τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες μας στους τρέχοντες αλλά και τους πιθανούς πελάτες μας. 

Ως συμβουλή, θα έλεγα ότι πρέπει να ψάχνετε πάντα για νέες ιδέες, 

μεθόδους και εργαλεία που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν ως 

επιχειρηματίες να γίνετε πιο ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον και στις ανάγκες των πελατών. 

  

“Το Your Business Success πρόγραμμα μας 

βοήθησε να βελτιώσουμε την επιχείρησή 

μας μέσω της διαφοροποίησης μας από 

παρόμοιες επιχειρήσεις στην αγορά” 
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Cristina Ribeiro, Protect Material de Proteção, Lda. 

[Εικονική Εταιρεία]  

 

Η επιχειρηματική μου ιδέα είναι η εμπορευματοποίηση 

εξοπλισμού ατομικής προστασίας, από τον οποίο 

ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, ο εξοπλισμός προστασίας 

ματιών και προσώπου, ακοής, ποδιών, χεριών, και 

εργασίας σε ύψος. Όλο αυτό το ευρύ φάσμα εξοπλισμού 

προορίζεται να προστατεύσει τους εργαζομένους από 

επαγγελματικούς κινδύνους, για την ασφάλεια και την 

υγεία τους. Λειτουργούμε στις πιο ξεχωριστές αγορές: 

κατασκευαστές, πυροσβέστες και βιομηχανίες γενικά. 

Ποια ήταν ανάγκη συμμετοχής στο YBS πρόγραμμα; 

Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα μου επέτρεψε να έχω 
ένα εξαιρετικό εργαλείο βοήθειας για την εκπόνηση του 
επιχειρηματικού μου σχεδίου. Η εφαρμογή περιέχει όλα τα 
σημαντικά και διαδοχικά σημεία ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου. Μέσω της εφαρμογής YBS θα μπορέσω να εντοπίσω ένα μονοπάτι για την επιχείρησή 
μου. 

 

 

“Το Your Business Success πρόγραμμα μου 

παρείχε σαφής οδηγίες για την ανάλυση 

του επιχειρηματικού μου πλάνου” 

 



 

 

 

 

 
 

Ποια στοιχεία του προγράμματος βρήκατε 

περισσότερο χρήσιμα και γιατί; 

 

Έλαβα μέρος στο εκπαιδευτικό μάθημα YBS και 

χρησιμοποίησα το διαδικτυακό εργαλείο 

επιχειρηματικού σχεδιασμού YBS. Η εφαρμογή 

YBS μου επιτρέπει να βελτιώσω την ανάλυση 

της αγοράς καθώς και την οικονομική ανάλυση 

της επιχείρησής μου. Βρήκα όλα τα στοιχεία του 

εργαλείου σημαντικά, δηλαδή τον 

προσδιορισμό της αποστολής, του οράματος, 

της ανάλυσης αγοράς και της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Καθώς το 

επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα σημαντικό 

εργαλείο διαχείρισης, καθίσταται επιτακτική 

ανάγκη, όταν συντάσσεται, όλα τα σημεία να 

είναι καλά καθορισμένα προκειμένου να μειωθεί 

ο κίνδυνος αποτυχίας στις επιχειρήσεις. 

 

 

Ποια είναι η συμβουλή σας προς άλλους 

(φιλόδοξους) επιχειρηματίες σχετικά με τον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό; 

Η συμβουλή μου θα ήταν πρώτα απ 'όλα να 

ορίσουν την επιχείρηση τους με σαφήνεια, να 

προσδιορίσουν το κοινό-στόχο, τους 

ανταγωνιστές τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

της επιχείρησης. Είναι απαραίτητο να είμαστε 

αυστηροί στην προετοιμασία του 

επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς αυτό το 

έγγραφο θα μας επιτρέψει να αναλύσουμε τη 

βιωσιμότητα της επιχείρησής μας. 

 

                                               

      

      

      

   

 

 

  

Κάποιες τελικές σκέψεις, Κριστίνα; 

Καθώς ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα 

εξαιρετικά σημαντικό έγγραφο για τη 

δημιουργία μιας επιχείρησης, το πρόγραμμα 

YBS γίνεται ένα πλεονέκτημα καθώς αποτελεί 

εξαιρετική βοήθεια για την προετοιμασία της, 

εστιάζοντας σε όλα τα σχετικά σημεία του 

επιχειρηματικού σχεδίου. Με το πρόγραμμα 

YBS, δεν χάνουμε τον δρόμο μας. Με την 

εφαρμογή YBS όλα τα άτομα μπορούν να 

δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν 

επιχειρηματικό σχέδιο. Το μόνο που έχετε να 

κάνετε είναι να ακολουθήσετε όλα τα βήματα… 
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Orsolya & Szabolcs Bőjte, Map your rubbish! MYRA app 

 

Η ομάδα MYRA είναι πολύ ενθουσιώδης για την επίλυση της αειφορίας και των κοινωνικών 

ζητημάτων μέσω της χρήσης της τεχνολογίας. 

Το πρόβλημα που εντόπισαν ήταν ότι υπάρχουν πολλά 

απόβλητα και τεράστιοι σωροί απορριμμάτων. 

Η λύση τους είναι η εφαρμογή MYRA, η οποία θα 

μπορούσε να καταλήξει σε ένα σύστημα χωρίς απόβλητα 

όπου ο κάδος απορριμμάτων δεν θα έχει πλέον 

σκουπίδια, αλλά θα αποτελεί έναν ατελείωτο πόρο. Το 

MYRA παρέχει μια διαδραστική, ζωντανή λύση δικτύου, 

με βάση τη λειτουργία της γεωγραφικής τοποθεσίας με 

ένα "κατάστημα σκουπιδιών". Το APP  σε επαφή με 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους φορείς που 

ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων και τους 

τοπικούς καταναλωτές. 

 

Ποια ήταν η ανάγκη σας στο πρόγραμμα YBS; 

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα YBS οφείλεται στην παροχή δυνατότητας δημιουργίας ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου για την επιχείρησή μου, την οποία πρόκειται να ξεκινήσω. Η ιδέα της “κάηκε” πέρυσι, αλλά από τότε την 

σχεδιάζω εκ νέου και την τελειοποιώ… ελπίζοντας να βρω κάτι νέο και πιο αποτελεσματικό μέσω αυτής της 

εφαρμογής. 

“Ακολουθήστε τα βήματα της εφαρμογής 

YBS και δεν θα το μετανιώσετε!  

Θα ανταμειφθείτε αργότερα!” 

 



 

 

 

 

 
 

Ποια στοιχεία του προγράμματος 

θεωρήσατε πιο χρήσιμα; 

Η διαδικασία του να βάλετε τα πάντα σε ένα μέρος, 

να σκεφτείτε τη διαδικασία προγραμματισμού στο 

σύνολό της καθώς και να σκεφτείτε λεπτομέρειες 

που μπορεί να σας ξεφύγουν, είναι αξιόλογη 

συμβολή. Καθώς έπρεπε να διατυπώσουμε και να 

καταγράψουμε το όραμά μας, οι απαιτήσεις της 

αγοράς και τα χρηματοοικονομικά ζητήματα 

αποδείχθηκαν πολύ ευεργετικά για τον σχεδιασμό 

μας. 

Πώς βοήθησε το πρόγραμμα επιτυχίας της 

επιχείρησής σας στο σχεδιασμό της 

επιχείρησής σας; 

Όπως έχει επισημανθεί παραπάνω, οι βασικοί 

παράγοντες που μας βοήθησαν στον σχεδιασμό μας 

ήταν η σημασία της διατύπωσης και της 

τοποθέτησης συγκεκριμένων πραγμάτων για την 

επιχείρησή μας, ακόμη και από το πολύ πρώιμο 

στάδιο του σχεδιασμού (όραμα, αποστολή, κοινό-

στόχος / πελάτες, πιθανοί συνεργάτες κ.λπ.). Μερικές 

φορές είμαστε επιρρεπείς σε βιαστικά πράγματα και 

δεν δίνουμε την κατάλληλη προσοχή σε ορισμένες 

φάσεις οι οποίες, όπως έχει αποδειχθεί τώρα, μπορεί 

να είναι υψίστης σημασίας στα μεταγενέστερα 

στάδια της επιχείρησης. 

 

Ποια είναι η συμβουλή σας σε άλλους 

επίδοξους επιχειρηματίες σχετικά με τον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό; 

Να δώσετε προσοχή σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι πολύ σημαντικό να 

σχεδιάσετε την επιχείρησή σας όσο το δυνατόν πιο 

προσεκτικά, καθώς αντιπροσωπεύει τη βάση της 

επιτυχίας σας. Ένας καλός προγραμματισμός θα 

οδηγήσει σε μια επιτυχημένη επιχείρηση, έχει 

αποδειχθεί εξάλλου πολλές φορές. Επομένως, 

φροντίστε να διατυπώσετε την πρόταση σας - η 

οποία θα αντιπροσωπεύει την επιχείρησή σας, να 

προσδιορίσετε τους πόρους, τις δραστηριότητες, 

τους συνεργάτες και τους πελάτες σας όσο πιο 

συγκεκριμένα μπορείτε. Προσπαθήστε να 

προβλέψετε επίσης όλα τα κόστη που ενδέχεται να 

προκύψουν για να είναι ρεαλιστικός ο 

προγραμματισμός σας. 

Οποιαδήποτε περαιτέρω συμβουλή; 

Μείνετε συγκεντρωμένοι! Μην αφήσετε τον εαυτό 

σας να αποσπάται από τους κύριους στόχους σας. 

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού μπορεί να θέλετε να 

δώσετε προσοχή σε όλες τις μικρές λεπτομέρειες που 

μπορεί να ξεφεύγουν από το μυαλό σας, αλλά δεν 

πρέπει να αφήσετε αυτό να συμβεί. Είναι πολύ 

σημαντικό να θυμάστε πάντα να διαφημίζετε αυτό 

που θέλετε να πετύχετε. Ακολουθήστε τα βήματα της 

εφαρμογής YBS και δεν θα το μετανιώσετε! Θα 

ανταμειφθείτε αργότερα! 

 

 

  



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

 

Pedro Flores, Flores Around the World 

[www.floresaroundtheworld.com]  

Είμαστε ένα ταξιδιωτικό blog που προσφέρει ταξιδιωτικές συμβουλές και έμπνευση στους 
ανθρώπους να ταξιδεύουν περισσότερο και φιλοδοξούμε να χτίσουμε τη δική μας τουριστική 

εγκατάσταση. 

Ποια ήταν η ανάγκη σας στο πρόγραμμα YBS; 

Ως διαδικτυακή επιχείρηση που σκοπεύει να γίνει φυσική, 

υπάρχουν πολλές πτυχές που δεν γνωρίζουμε και δεν λαμβάνουμε 

υπόψη κατά τη διάρκεια του σταδίου σχεδιασμού (η τρέχουσα 

κατάστασή μας). 

Ο κύριος στόχος μου ήταν να λάβω κάποια καθοδήγηση σχετικά με 

το από πού να ξεκινήσω και να μάθω τι πρέπει να κοιτάζω όταν 

δημιουργώ το επιχειρηματικό μου σχέδιο. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τώρα αρχίζουμε να χτίζουμε το 

επιχειρηματικό μας σχέδιο, οπότε προς το παρόν δεν υπάρχουν 

πολλά που μπορούν να βελτιωθούν, όμως πρέπει να το κάνουμε  μετά, 

να αξιολογήσουμε τότε τι πρέπει να βελτιωθεί. 

Ποια στοιχεία του προγράμματος θεωρήσατε πιο 
χρήσιμα; 

Το εργαλείο σχεδιασμού ήταν κατά τη γνώμη μου ένα από τα καλύτερα στοιχεία του προγράμματος. Μου 

φαίνεται ότι είναι κάτι που θα χρησιμοποιώ πολύ όταν τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται ρεαλιστικά. Το 

επιχειρηματικό σχέδιο one pager είναι νικητής! Ένα υπέροχο και πολύ απλό έγγραφο με όλες τις επιχειρηματικές 

μας πληροφορίες που σίγουρα θα είναι χρήσιμο για τις παρουσιάσεις και τους επαγγελματικούς αγώνες.

“Το Your Business Success μονοσέλιδο 

επιχειρηματικό πλάνο, είναι νικητήριο! 

Απλό, δομημένο και πολύ ξεκάθαρο 

αρχείο” 

 



 

 

 

 

 
 

Πώς βοήθησε το πρόγραμμα «Your Business 

Success» (στο σχεδιασμό) της επιχείρησής 

σας; 

Η βασική πρόσληψη από το πρόγραμμα 

επικεντρώθηκε σε αυτό που είναι σημαντικό να 

οριστεί με σαφήνεια στο αρχικό στάδιο του 

επιχειρηματικού  σχεδίου (που ήταν και ο στόχος 

μου). Το στάδιο του σχεδιασμού είναι ζωτικής 

σημασίας για την επιτυχία οποιασδήποτε 

επιχείρησης και τείνω να προσπερνάω βιαστικά 

αυτό το μέρος της διαδικασίας, παραμελώντας ή μη 

δίνοντας την κατάλληλη προσοχή σε εξαιρετικά 

σημαντικές πτυχές, όπως η δημιουργία  ενός 

οράματος. 

Ποια είναι η συμβουλή σας προς άλλους 

(επίδοξους) επιχειρηματίες σχετικά με τον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό; 

Συγκέντρωση! Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου μία από 

τις πιο δύσκολες πτυχές που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί. Σε ένα πρώιμο στάδιο 

προγραμματισμού, πρέπει να πάρουμε τεράστιες 

ποσότητες νέων πληροφοριών και σκέψεων που 

ξεφυτρώνουν από παντού. 

Αυτό σας αποτρέπει ουσιαστικά από τα ουσιώδη 

πραγματικά που πρέπει να εργαστείτε και καθιστά 

δύσκολο να έχετε μια σαφή ιδέα για το πώς θα 

πρέπει να μοιάζει το επιχειρηματικό σας σχέδιο και 

ποιες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται σε 

αυτό και τι πρέπει να μένει. 

Ίσως να είστε συγκλονισμένοι στην αρχή, αλλά εάν 

εστιάζετε και ακολουθείτε βήμα προς βήμα, το 

πράγμα αρχίζει να δημιουργείται με τον σωστό 

τρόπο. 

Τελικές σκέψεις, Pedro; 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την YBS που δημιούργησε 

αυτές τις συνεδρίες και  όλους τους δασκάλους που 

μας βοήθησαν, καθώς και τους φιλόδοξους 

επιχειρηματίες, να βρούμε τον δρόμο μας στη 

σκληρή αναζήτηση που δημιουργεί μια νέα 

επιχείρηση. 

Ένας νέος επιχειρηματίας, το μεγαλύτερο μέρος της 

αρχικής δουλειάς το αισθάνεται σαν ένα 

«περπάτημα στα τυφλά διπλά στο σκοτάδι» και 

τέτοιου είδους συνεδρίες μας δίνουν ένα μικρό φως 

προς τη σωστή κατεύθυνση..

  



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

 

Carolina Papageorgiou, Art of π 

[www.artofp.gr]  

 

Η Art of π είναι μια ιδιωτική εταιρεία χειροποίητων 
κοσμημάτων που ξεκίνησε από την σχεδιάστρια 
Καρολίνα Παπαγεωργίου. Η Καρολίνα σχεδιάζει 
χειροποίητα κοσμήματα από ημιπολύτιμους λίθους, 
κορδέλες, μαργαριτάρια, ασήμι και ορείχαλκο. 

Ποια ήταν η ανάγκη σας στο πρόγραμμα YBS; 

Είμαι πάντα πρόθυμη να κάνω συνεχείς βελτιώσεις για να ενισχύσω 

τη μικρή μου επιχείρηση. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι κρίσιμο για 

την επιτυχία και τη βιωσιμότητά της. Πράγματα όπως η 

παρακολούθηση των ταμειακών ροών με συνέπεια, η χρήση 

κοινωνικών μέσων για το μάρκετινγκ, η βοήθεια και η καθοδήγηση σε 

τομείς όπου είμαι λιγότερο ικανή, είναι μερικοί βασικοί στόχοι για τη 

βελτίωση του εαυτού μου ως ιδιοκτήτρια της επιχείρησης. 

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης επιχείρησης θα πρέπει να επανεξετάζει 

τακτικά το επιχειρηματικό του σχέδιο εάν θέλει να έχει μια επιτυχημένη 

επιχείρηση. Έτσι, ο κύριος λόγος που συμμετείχα στο πρόγραμμα Your 

Business Success ήταν η επιθυμία μου να αναθεωρήσω την τρέχουσα απόδοση και να προσδιορίσω και άλλες 

πιθανές στρατηγικές ανάπτυξης. 

 

 

“Κάθε ιδιοκτήτης επιχείρησης θα έπρεπε 

συστηματικά να συμβουλεύεται το 

επιχειρηματικό του πλάνο αν θέλει να έχει 

πετυχημένη επιχείρηση.”  

 



 

 

 

 

 
 

Ποια στοιχεία του προγράμματος 

θεωρήσατε πιο χρήσιμα, Καρολίνα; 

Το διαδικτυακό εργαλείο επιχειρηματικού 

σχεδιασμού YBS ήταν το πιο χρήσιμο μέρος αυτής 

της εμπειρίας. Το λογισμικό είναι ένα απλό, φιλικό 

προς το χρήστη εργαλείο που μπορεί να είναι 

πολύτιμο για τις νέες επιχειρήσεις καθώς βοηθά στη 

δομή κάθε στοιχείου ενός επιχειρηματικού σχεδίου. 

Στον χρήστη παρέχεται ένα ηλεκτρονικό σεμινάριο 

που εξηγεί κάθε θέμα μέσω συμπλήρωσης και 

παροχής παραδειγμάτων. Παρέχει ένα βήμα-προς-

βήμα οδηγό για τη διευκόλυνση της δημιουργίας 

επιχειρηματικών σχεδίων. 

Η διεπαφή γραφικού σχεδιασμού είναι ελκυστική, 

φιλική προς το χρήστη και διαισθητική με ένα απλό 

σύστημα ειδοποιήσεων. 

Είναι δυνατό να διατηρήσετε την πορεία της 

επιχείρησης προγραμματίζοντας ορόσημα για τις 

βασικές εργασίες ή τα έργα. Αυτός είναι ένας εύκολος 

τρόπος να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνονται όλοι οι 

σημαντικοί στόχοι. 

Εκτίμησα επίσης την δυνατότητα αυτόματων 

χρηματοοικονομικών, δεν ανησυχούσα δηλαδή για 

περίπλοκα υπολογιστικά φύλλα ή για σπάσιμο 

τύπων στο Excel. Το λογισμικό υποστηρίζει όλες τις 

δημοφιλείς επιλογές πρόβλεψης. 

Ποια είναι η συμβουλή σας προς άλλους 

(φιλόδοξους) επιχειρηματίες σχετικά με τον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό 

Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις τάσεις και τα 

ζητήματα που συμβαίνουν στον τομέα ή τον κλάδο 

στον οποίο εργάζεστε, καθώς και για τις αλλαγές που 

συμβαίνουν στην τοπική κοινότητα. Πράγματα που 

δεν φαίνονται σαφή επιφανειακά ενδέχεται να έχουν 

αντίκτυπο σε αυτό που κάνουμε, οπότε πρέπει πάντα 

να εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες και να μπορούμε 

να προσαρμόζουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο.  

Κάποιες τελικές σκέψεις σχετικά με τον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό; 

Έχω ελέγξει κάποιες άλλες επιλογές εργαλείων 

επιχειρηματικού σχεδιασμού. Το εργαλείο 

σχεδιασμού YBS είναι μακράν η πιο απλή, η πιο 

φιλική προς τον χρήστη και η πιο πλούσια σε 

χαρακτηριστικά επιλογή που έχω δοκιμάσει. Παρέχει 

όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για να καλύπτει 

ένα ευρύ φάσμα αναγκών επιχειρηματικού 

σχεδιασμού. Δεν θα πρέπει να παραλείψω να 

αναφέρω ότι  μπορείτε να εγγραφείτε στην 

εφαρμογή δωρεάν και είναι προσβάσιμη από tablet 

και smartphones.

 

  



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

 

Zsolt Butyka, Adventure Karavan 
 

 Η ιδέα του τροχόσπιτου προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη, όταν συνειδητοποίησα ότι ο 

τουρισμός τροχόσπιτων αρχίζει να γίνεται γνωστός και να ασκείται επίσης στη Ρουμανία. Δεν 

υπάρχουν βέβαια ωραίοι χώροι στάθμευσης, όπου οι 

ταξιδιώτες μπορούν  να ανανεωθούν. Ως εκ τούτου, το 

πάρκο  είναι μοναδικό στην περιοχή, ανταποκρινόμενο στην 

πραγματική ανάγκη όλων εκείνων που ταξιδεύουν με 

τροχόσπιτα τους καλοκαιρινούς μήνες. Εγκαταστάσεις όπως 

παιδική χαρά, τραπεζαρία, ηλεκτρικό ρεύμα, πλυντήριο, 

ψησταριά, αποχέτευση συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 

Δεδομένου ότι αυτή είναι μόνο μια εταιρεία, που ακόμη δεν 

έχει ξεκινήσει, θα καταβληθούν προσπάθειες στο μάρκετινγκ 

για να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους 

επισκέπτες. 

 

Ποια ήταν η ανάγκη σας στο πρόγραμμα YBS; 

Δεδομένου  ότι η επιχείρηση μόνο  έχει ξεκινήσει να χτίζεται  και ότι ο 

ιστότοπος κατασκευάζεται μέσω ενός έργου που δεν μπορούν να 

επιστραφούν τα χρήματα, ο σχεδιασμός ήταν απαραίτητος ακόμη και από τη στιγμή που ξεκίνησε να υπάρχει η 

ιδέα της επιχείρησης. Κατά τη χρήση της εφαρμογής YBS, ο Zsolt διαπίστωσε ότι κατά την αρχική φάση 

προγραμματισμού θα μπορούσε να είχε δοθεί περισσότερη προσοχή κατά τη διαμόρφωση της αποστολής και 

του οράματος της επιχείρησης, ενώ η περισσότερη εστίαση θα μπορούσε να  βοηθήσει σχετικά με το κόστος που 

θα προκύψει κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. 

“Το βρήκα πολύ καθησυχαστικό ότι και 

μετά τη λειτουργία της επιχείρησης, το 

διαδικτυακό εργαλείο YBS έχει τη 

δυνατότητα να παρακολουθεί τις 

προγραμματισμένες δραστηριότητες” 

 



 

 

 

 

 
 

Ποια στοιχεία του προγράμματος 

θεωρήσατε πιο χρήσιμα; 

Το βρήκα πολύ καθησυχαστικό ότι μετά την έναρξη 

λειτουργίας της επιχείρησης, το διαδικτυακό 

εργαλείο YBS έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης 

των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, των 

έργων που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, την 

τήρηση προθεσμιών, καθώς και τις υπενθυμίσεις των 

εργασιών ανά εργαζόμενο. Το να έχετε όλα τα σχέδιά 

σας σε μία σελίδα, αξίζει να αναφερθεί ως μια άλλη 

πτυχή και είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να 

επιστρέψετε στα σχέδιά σας όσες φορές χρειάζεται. 

Πώς βοήθησε το πρόγραμμα «Your Business 

Success» (στο σχεδιασμό) της επιχείρησής 

σας; 

Το να συνδυάζουμε τα πάντα, να σκεφτόμαστε 

μικρές λεπτομέρειες, να ορίζουμε όλες τις σημαντικές 

δραστηριότητες πριν από την έναρξη της 

επιχείρησης μας είναι μερικά από τα πιο ζωτικά 

βήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη 

διαδικασία σχεδιασμού, και η εφαρμογή YBS έδωσε 

τη δυνατότητα για όλα αυτά. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, χωρίς καλό σχεδιασμό, η 

επιχείρηση μπορεί να μην είναι τόσο επιτυχημένη. 

Επομένως, ο ενδελεχής σχεδιασμός είναι ζωτικής 

σημασίας. Στην καθημερινή μας ζωή, έχουμε την 

τάση να βιάζουμε τα πράγματα και να 

επιτυγχάνουμε μερικές φορές σε επιφανειακό 

επίπεδο ορισμένες εργασίες. Η εφαρμογή YBS έκανε 

τον ιδιοκτήτη να σκέφτεται πιο βαθιά, να 

επανεξετάσει και να επεξεργαστεί συγκεκριμένα 

θέματα  περισσότερο από όσο είχε αρχικά 

προγραμματίσει.  

Ποια είναι η συμβουλή σας προς άλλους 

(φιλόδοξους) επιχειρηματίες σχετικά με τον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό; 

Φροντίστε να δώσετε προσοχή σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες λεπτομέρειες. Προσπαθήστε να 

διατυπώσετε τους στόχους σας, τις πιθανές 

δυσκολίες, να κάνετε μια έρευνα αγοράς ή να 

προσπαθήσετε να μάθετε όσο το δυνατόν 

περισσότερα για τους ανταγωνιστές σας, 

προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το σχέδιό σας είναι 

όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. 

Μιλήστε με όσους περισσότερους φίλους, πιθανούς 

πελάτες μπορείτε να προσεγγίσετε και μην ξεχάσετε 

το μάρκετινγκ. 

Κάποιες τελευταίες σκέψεις, Zsolt; 

Η εφαρμογή YBS είναι ένα καλά μελετημένο εργαλείο 

που μπορεί να αποτελεί μια τεράστια υποστήριξη για 

τους επιχειρηματίες, ανεξάρτητα από το αν 

βρίσκονται στην αρχή του επιχειρηματικού ταξιδιού 

τους ή ήδη διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους 

Προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε τα πάντα 

συγκεντρωτικά και μπορεί να σας κάνει να σκεφτείτε 

λεπτομερώς ποια είναι τα σχέδια και οι στόχοι σας. 

Χρησιμοποιήστε το με αυτοπεποίθηση, παρόλο που 

υπάρχουν ορισμένες πτυχές που χρειάζονται 

τελειοποίηση, η βασική ιδέα, όμως δηλαδή  η 

ευκαιρία ενός επιχειρηματικού σχεδιασμού σας 

δίνεται. Δοκιμάστε το!

 

  



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

 

Julian Varbanov, Fitness Online  

[φιλόδοξη επιχειρηματίας] 

Σκοπεύω να προσφέρω ατομική κατάρτιση φυσικής κατάστασης 

επιτόπου (f2f) και διαδικτυακά επίσης για την παροχή συμβουλών 

υγείας. Έχω γνώση και πρακτική ως εκπαιδευτής φυσικής κατάστασης 

για 10+ χρόνια και τώρα αποφάσισα να ξεκινήσω τη δική μου 

εταιρεία. Έχω πολλούς πελάτες στη χώρα και στο εξωτερικό, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μου. Πρέπει να μάθω περισσότερα 

σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και εκτέλεσης αυτής της 

δραστηριότητας ως επιχειρηματικής εταιρείας. Το πρόγραμμα Your 

Business Success με βοήθησε να σχεδιάσω την ιδέα και τις 

δραστηριότητες στα πλαίσια μιας κερδοφόρας  επιχείρησης. 

Όλα τα στοιχεία του προγράμματος ήταν χρήσιμα, αλλά όντας 

αρχάριους ήταν πολύ χρήσιμο να μάθω για τους παράγοντες που πρέπει 

να λάβω υπόψη όταν σχεδιάζω να ξεκινήσω ή να αναπτύξω μια δική μου 

επιχείρηση. 

Με στήριξε στο πως να προετοιμάσω μια έρευνα αγοράς και να καταλάβω 

το πώς να απεικονίσω την επιχείρησή μου. Επίσης, το πρόγραμμα ήταν 

πολύ χρήσιμο για τον εντοπισμό των αναγκών των πελατών μου, προκειμένου να προγραμματίσω 

δραστηριότητες για την παροχή εξατομικευμένης εκπαίδευσης.  

Το YBS είναι δωρεάν ως προς την χρήση του, πολύ βολικό δεδομένου των περιορισμένων πόρων μιας 

νεοσύστατης εταιρείας!  

"Το εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού 

YBS είναι πολύ χρήσιμο για να σας δώσει 

αρχικές διαχειριστικές δεξιότητες και 

γνώσεις εάν δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία 

ως επιχειρηματίας " 

 



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

Salah Aldin Al Ayobi, HealthLab Medical Protection NL 

[Επιχείρηση εισαγωγών]  

Ξεκίνησα την εταιρεία μου ως αντιπροσωπευτικό 

γραφείο στην Ολλανδία για την οικογενειακή μου 

επιχείρηση στο εξωτερικό, όλα αυτά κατά τη διάρκεια της 

παγκόσμιας επιδημίας του covid-19. Η νεοσύστατη 

εταιρεία μου εισάγει και πωλεί προϊόντα ιατρικής 

προστασίας και υγειονομικής περίθαλψης μίας χρήσης, 

όπως μάσκες προσώπου, προστατευτικές φόρμες, 

παπούτσια κάλυψης, καπέλα και γάντια. 

Μαζί με τον προπονητή μου κάναμε τα επίσημα βήματα για 

την εγγραφή της εταιρείας και επίσης για την ανάπτυξη 

μιας στρατηγικής. Ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε στην 

πράξη για τις διεθνείς επιχειρήσεις και όλα όσα σχετίζονται 

με αυτήν, όπως η αποστολή, η παράδοση, οι φόροι 

εισαγωγής, η τεκμηρίωση, οι ετικέτες ποιότητας της ΕΕ κ.λπ. 

Η εφαρμογή YBS μου επέτρεψε να προσομοιώσω σενάρια, για παράδειγμα, ανάλογα με τις 

τιμές αγοράς και πώλησης, προσθέτοντας τα έξοδα αποστολής. Αυτό μου έδωσε μία καλή 

εικόνα  και με βοήθησε πραγματικά να καθορίσω τις τιμές και τις προσφορές μου στους 

πελάτες. 

 

"Επειδή δεν είχαμε ένα καλά αναπτυγμένο 

επιχειρηματικό πλάνο, αισθανθήκαμε ότι 

χρειαζόμασταν ένα μακροπρόθεσμο 

σχέδιο, αλλά δεν ξέραμε από πού να 

ξεκινήσουμε..." 

"Η εφαρμογή YBS μου επέτρεψε να 

προσομοιώνω σενάρια, αυτό μου έδωσε καλή 

εικόνα για τα μαζικά πλεονεκτήματα και 

περιθώρια και πραγματικά με βοήθησε να 

ορίσω τις τιμές μου" 

 



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

Both Piroska, Dress up your books  

[www.facebook.com/dressupyourbooks]  

Δημιουργούμε βιβλία, εγχειρίδια και εξώφυλλα βιβλίου που όχι μόνο προστατεύουν τα αγαπημένα σας βιβλία 

αλλά δίνουν στον αναγνώστη μια μοναδική μάρκα. Θεωρούμε σημαντικό να κάνουμε τα πράγματα 

ανακυκλώσιμα προκειμένου να διατίθενται στην αγορά όσο το δυνατόν λιγότερα πλαστικά προϊόντα. 

Είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση, επομένως χρειαζόμαστε κάθε βοήθεια, γι 'αυτό και αξιοποίησα την ευκαιρία να 

συμμετάσχω στο πρόγραμμα YBS. 

Επειδή δεν είχαμε ένα καλά ανεπτυγμένο και μελετημένο επιχειρηματικό σχέδιο - η επιχείρησή μας ξεκίνησε ως 

χόμπι - αισθανθήκαμε ότι χρειαζόμασταν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, αλλά δεν είχαμε τα εργαλεία για να το 

κάνουμε, οπότε δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω 

Ποια στοιχεία του προγράμματος σα φάνηκαν πιο χρήσιμα; 

Βρήκα το μέρος του “γηπέδου” το πιο ενδιαφέρον και χρήσιμο. Μέσα από τις περιγραφές και τους 

ακριβείς ορισμούς, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα αξιόλογο επιχειρηματικό σχέδιο για την 

επιχείρησή μας. 

 

Θα μας βοηθήσει πολύ να μπορέσουμε να 

συστηματοποιήσουμε τα σχέδια, τις 

δραστηριότητές μας και την οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης. Τις περισσότερες 

φορές, τα λογιστικά προγράμματα ασχολούνται 

μόνο 

με τη 

συστηματοποίηση των χρηματοοικονομικών 

θεμάτων, αλλά σε αυτήν την πλατφόρμα, 

μπορώ να συνδυάσω το επιχειρηματικό μου 

σχέδιο, τις δραστηριότητές μου προς εφαρμογή 

και την οικονομική μου κατάσταση. 

Με την επιλογή να προσθέσω ένα ημερολόγιο 

και ένα επιπλέον άτομο, μπορώ να δω τις 

εβδομαδιαίες / μηνιαίες δραστηριότητές μου 

κατι το οποίο μπορούν να δουν και άλλα μέλη 

της ομάδας. 

Αυτό που με ελκύει εμένα είναι, ότι μέσα σε ένα 

χρόνο, θα μπορέσω να δω με πολύ χρήσιμο 

τρόπο στην πλατφόρμα που βρίσκεται η 

επιχείρησή μου κάτι το οποίο θα με βοηθήσει να 

κάνω περαιτέρω βήματα. 

Πως βοήθησε το πρόγραμμα Your Business 

Success  (να σχεδιάσετε) την επιχείρησή σας; 

Έχω ρεαλιστική καθοδήγηση για το πώς να 

ξεκινήσω τον επιχειρηματικό σχεδιασμό μου, 

κατάφερα να σκεφτώ ποιος είναι ακριβώς ο 

στόχος της επιχείρησής μου, έχω δηλαδή μια 

ακριβή ιδέα - καθώς δούλευα μέσω της 

πλατφόρμας - για το πώς θα μπορούσα να 

φτάσω τους στόχους, ποιο προϊόν για ποια 

ομάδα στόχου, ποια είναι τα βήματα που πρέπει 

να κάνω σχετικά με το μάρκετινγκ για να 

προωθήσω καλύτερα τα προϊόντα μου. 

Το τμήμα διαχείρισης έργων της πλατφόρμας με 

βοήθησε πολύ να οργανώσω τα σχέδια και τις 

δραστηριότητές μου στο παρεχόμενο 

ημερολόγιο, ώστε να μπορώ να παρακολουθώ 

 



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

τι έχει ήδη επιτευχθεί και ποιες είναι οι εργασίες 

που πρέπει να εκτελέσω για να φτάσω στους 

στόχους μου. 

Ποια είναι η συμβουλή σας προς άλλους 

(επίδοξους) επιχειρηματίες σχετικά με τον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμάσει την πλατφόρμα 

YBS, μπορεί να βοηθήσει πολύ στην 

επανεξέταση της επιχείρησής σας. Μπορείτε να 

δημιουργήσετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο 

πολύ απλά ακολουθώντας τα προτεινόμενα 

βήματα. Αυτά είναι απλά, κατανοητά ακόμη και 

για έναν επιχειρηματία που ξεκινά μια νέα 

επιχείρηση. Καλή τύχη! 

 

  



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

 

Maria Borisova, 3M Studio Ltd. 

[εργαστήριο καλλυντικών]  

 

Η Maria διευθύνει το 3M Studio, ένα στούντιο καλλυντικών 

στην πόλη της Βάρνας της Βουλγαρίας. Ο ιδιοκτήτης έχει 21 

χρόνια εμπειρίας και καθιερωμένο δίκτυο πελατών. 

Υπάρχουν διακυμάνσεις στα έσοδα, κυρίως λόγω της 

αλλαγής των εποχών και επί του παρόντος, λόγω του 

αντίκτυπου του COVID-19 στα εισοδήματα των πελατών. 

Μου προσφέρθηκε από άτομο που ξέρω να λάβω μέρος στο 

πρόγραμμα YBS και στην αρχή δεν ήθελα. Δεν έχω πτυχίο 

πανεπιστημίου στις επιχειρηματικές σπουδές και ποτέ δεν 

πίστευα ότι θα ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο για την επιχείρησή 

μου. Όλα καθορίζονται από την χειροκίνητη εργασία, τις 

προσωπικές επαφές και την ικανοποίηση των πελατών (και 

φυσικά του πλούτου τους). Συμφώνησα μόνο λόγω του φίλου 

μου. 

 

 

 

 

"Ο σχεδιασμός της επιχείρησής σας είναι 

απαραίτητος. Δεν έχει σημασία αν 

διευθύνετε μια μικρή ή μεγαλύτερη 

επιχείρηση. Είναι μια πτυχή που δεν 

χρειάζεται να χάσετε" 

 



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

Ποια στοιχεία του προγράμματος σας φάνηκαν περισσότερο χρήσιμα; 

Αφού χρησιμοποίησα το εργαλείο, ένιωθα άνετα με τα μέρη που αφορούσαν τα οικονομικά μου.  

 

Ποτέ δεν έχω κοιτάξει πραγματικά το στούντιο καλλυντικών μου, σαν μια πραγματική επιχειρηματική 

οντότητα, αν και φέρει όλο το κανονικό επιχειρηματικό κόστος, τη φορολογική υποχρέωση κ.λπ. Τώρα 

αισθάνομαι μεγαλύτερο κίνητρο να προγραμματίσω το στούντιο μου υπό το πρίσμα μίας αληθινής 

επιχείρησης - με όλα τα κόστη, τις υποχρεώσεις και τα έσοδα 

 

Πως βοήθησε το πρόγραμμα Your Business Success  (να σχεδιάσετε) την επιχείρησή σας; 

Αισθάνομαι πιο σίγουρος τώρα για το σχεδιασμό και την κάλυψη των ημερήσιων εξόδων μου. Όπως 

είπα, πριν προσπαθούσα να δημιουργήσω όλο και περισσότερα έσοδα. Είχα άγχος κάθε φορά που 

έπρεπε να πληρώσω πράγματα, σαν να μην ήταν δικά μου. Όταν τα προγραμματίζετε όλα εκ των 

προτέρων τη στιγμή που έρχεται, έχετε λιγότερο άγχος και δεν θα αποτελεί «άσχημη έκπληξη» όταν οι 

λογαριασμοί χτυπούν την πόρτα σας. 

 

Ποια είναι η συμβουλή σας στους άλλους (φιλόδοξους) επιχειρηματίες , Μαρία; 

Ο προγραμματισμός της επιχείρησής σας είναι απαραίτητος. Δεν έχει σημασία αν διευθύνετε μια μικρή 

ή μεγαλύτερη επιχείρηση. Είναι μια πτυχή που δεν πρέπει να χάσετε. 

Ποτέ δεν ξέρετε τι παραπάνω μπορείτε να κερδίσετε αν δεν προσπαθήσετε .Δοκιμάστε το πρόγραμμα 

Your Business Success για να μάθετε περισσότερα για τον εαυτό σας και να είστε σταθεροί καθώς και 

να αισθανθείτε πιο άνετα να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση. 

  



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

 

Takis Papahristos, Ktima Kakkavos 

[www.ktimakakkavos.gr]  

 

 

Το Ktima Kakkavos παράγει ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας 

υπό τη συνεχή επίβλεψη των γεωπόνων. Η εταιρεία εξάγει τα 

προϊόντα της σε όλο τον κόσμο δίνοντας στους πελάτες της 

τη δυνατότητα για παραγγελίες πριν από τη συγκομιδή. Η 

εταιρεία παράγει ελιές «Καλαμάτα» σε όλα τα μεγέθη - από 

κολοσσιαία έως σφαίρες - απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε 

ασθένειες δέντρων λόγω των πετρώδεων εκτάσεών της. Το 

περιβάλλον του κτήματος κοντά στη θάλασσα δίνει στις ελιές 

μοναδικό χαρακτήρα και γεύση. Το Kτήμα Kάκαβος παράγει 

επίσης αλάτι που προέρχεται από τη θαλάσσια λίμνη του 

Missolonghi με τη φυσική μέθοδο εξάτμισης κάτω από τον ήλιο. 

 

Ποια ήταν η ανάγκη σας στο πρόγραμμα YBS; 

Ζούμε σε ταχύτατα μεταβαλλόμενους καιρούς, ειδικά για τις επιχειρήσεις. Γι 'αυτό, κατά τη γνώμη μου, 

μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως διευθυντές επιχειρήσεων είναι να 

αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγές. 

"Μου άρεσε πραγματικά ο τρόπος με τον 

οποίο η διαδικτυακή εφαρμογή YBS με 

ανάγκασε να σκεφτώ βασικά μέρη της 

επιχείρησής μου, όπως ο ανταγωνισμός 

και η έρευνα αγοράς." 

 



 

 

 

 

 
 

Ο κύριος στόχος μας ήταν να κάνουμε 

διαβουλεύσεις για το πώς να είμαστε ευέλικτοι, 

ώστε να έχουμε επιτυχία στις επιχειρήσεις 

σήμερα και  να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας 

στον προγραμματισμό και την οργάνωση. 

Πως σας βοήθησε το πρόγραμμα Your 

Business Success να σχεδιάσετε την 

επιχείρησή σας; 

Το διαδικτυακό εργαλείο επιχειρηματικού 

σχεδιασμού ήταν το πιο πολύτιμο στοιχείο του 

προγράμματος. Αυτή η εφαρμογή είναι ένα 

δυναμικό εργαλείο που παρέχει μια βήμα προς 

βήμα την διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθήσετε κατά τον καθορισμό ή τον 

επαναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού 

σχεδίου. 

Η διεπαφή είναι φρέσκια και ζωντανή! Το 

πρόγραμμα παρέχει οδηγίες και παραδείγματα 

για το τι πρέπει να συμπεριληφθεί στις διάφορες 

ενότητες. Αυτό έσωσε πολλή δουλειά.  Έκανε 

πολύ εύκολο να γίνει το επιχειρηματικό σχέδιο 

Απλό και φιλικό προς το χρήστη με απτά 

επιχειρηματικά θέματα για απάντηση και πολύ 

απλή ροή. 

Η εφαρμογή ανταποκρίνεται, οπότε παρέχει την 

ευκαιρία πρόσβασης σε αυτήν από 

οποιαδήποτε συσκευή, από tablet ή smartphone 

και από οποιοδήποτε μέρος, ακόμα και όταν δεν 

είσαστε στο γραφείο. 

Ποια είναι η συμβουλή σας σε άλλους 

(επίδοξους) επιχειρηματίες; 

Εάν ένας νέος επιχειρηματίας που έχει μια ιδέα, 

αλλά δεν είναι σίγουρος από πού να ξεκινήσει ή 

τι να κάνει, μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο επιχειρηματικού 

σχεδιασμού YBS καθώς θα τον καθοδηγήσει σε 

κάθε στάδιο έναρξης και διαχείρισης της 

επιχείρησης. 

Απαιτείται η χρήση του επιχειρηματικού 

σχεδίου ως χάρτη πορείας για τον τρόπο δομής, 

λειτουργίας και ανάπτυξης της νέας 

επιχείρησης. Είναι ένας τρόπος να σκεφτείτε τα 

βασικά στοιχεία της επιχείρησης. 

  



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

 

Eugene Guiney, virtual company 

[φοιτητής σπουδών γλώσσας και επιχειρήσεων]  

 

Ως μέρος των σπουδών μου και της εμπειρίας μου, θα 
ήθελα να μάθω περισσότερα για το πως να είμαι 
επιχειρηματίας. Είμαι μαθητής γλωσσών και σπουδών 
επιχειρήσεων και θα ήθελα να κατανοήσω πώς μπορώ 
να δημιουργήσω μια επιχείρηση καθώς αυτό είναι κάτι 
που ίσως θελήσω να κάνω μια μέρα. 

Ποια ήταν η γνώμη σας για την εφαρμογή "Your 
Business Success"; 

Το σεμινάριο είναι απλό και  κατανοητό και εξηγεί τα εργαλεία 

πλοήγησης. Η επιλογή πλήρους οθόνης είναι ωραία και η 

έξοδος είναι απλή. Οι επιλογές γλώσσας παρουσιάζονται με 

απλό τρόπο και θα είναι χρήσιμες για τους διεθνείς χρήστες. 

Το γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη είναι ελκυστικό και 

ζωντανό με μια ωραία κινούμενη ειδοποίηση μετά την 

ενημέρωση της σελίδας προφίλ. Εμφανίζεται ένα παράθυρο 

συνομιλίας και οι ειδοποιήσεις αναδυόμενων παραθύρων είναι 

κινούμενες. Ευχάριστη είναι η συμπερίληψη ενός κουμπιού πλοήγησης στο κάτω μέρος της οθόνης για 

να μπορείτε να επιστρέψετε στη σελίδα. Η προσθήκη ενός συμβάντος στο ημερολόγιο είναι εύκολη και 

σαφής για την τροποποίηση και την διαγραφή εργασιών. Είναι εύκολο να κάνετε εναλλαγή μεταξύ 

μηνών και εμφάνισης σε ημέρες, εβδομάδες ή μήνες.

  

"Μου άρεσε πραγματικά ο τρόπος με τον 

οποίο η διαδικτυακή εφαρμογή YBS με 

ανάγκασε να σκεφτώ βασικά μέρη της 

επιχείρησής μου, όπως ο ανταγωνισμός 

και η έρευνα αγοράς." 

 



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

Δημιουργία νέας εταιρείας στην εφαρμογή 

Η δημιουργία μιας νέας εταιρείας  είναι απλή μέσα 

από ρυθμιζόμενα πλαίσια περιγραφής για την 

εισαγωγή περισσότερων πληροφοριών, καθώς και 

τη δυνατότητα μεταφόρτωσης ενός λογότυπου 

εταιρείας. 

Η διεπαφή της εφαρμογής YBS είναι απλή, 

βοηθώντας τον χρηστη να πληκτρολογήσει 

πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία. Το κείμενο που 

εξηγεί κάθε ενότητα του βήματος βοηθά τον χρήστη 

να καθορίσει τον τίτλο, τη δήλωση αποστολής, τις 

προβλέψεις κ.λπ., κάτι που δεν θα αποτρέψει τους 

αρχάριους χρήστες από την χρήση της εφαρμογής. 

Γραφήματα και οπτικοποίηση 

Το τμήμα της αγοράς στόχων προσφέρει πολλά 

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της 

προοπτικής και του κόστους του τμήματος της 

αγοράς. Όλες οι πληροφορίες εξάγονται σε μορφή 

γραφήματος για την οπτικοποίηση των δεδομένων, 

ενισχύοντας την καλύτερη κατανόηση των 

δεδομένων. Η μονάδα πρόβλεψης είναι πολύ 

χρήσιμη και ανταγωνίζεται τα περισσότερα 

προγράμματα πρόβλεψης που έχω χρησιμοποιήσει. 

Χρηματοοικονομικοί πίνακες, κέρδη και ζημίες, 

ισολογισμός και ταμειακή ροή της επιχείρησης, όλοι 

εύκολα προσβάσιμοι και εμφανίζουν όλες τις βασικές 

πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν και ως 

αρχείο pdf. 

Επιλογές εξόδου 

Μετά την εισαγωγή όλων των λεπτομερειών της 

επιχείρησης, όλα τα δεδομένα παρουσιάζονται στην 

κύρια αρχική σελίδα απλά και διαρθρωτικά. Η 

δυνατότητα εναπόθεσης των λεπτομερειών του 

έργου στο excel, CSV, το pdf είναι μια εξίσου 

εξαιρετική προσθήκη, αλλά επίσης εύκολη είναι και η 

εκτύπωση των δεδομένων. Δεν μπορώ να ξέρω πώς 

θα μπορούσε να χάσει ο χρήστης τη διαδικασία, αλλά 

η ενότητα Βοήθεια και πόροι είναι γεμάτη με όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για να βοηθήσει τους 

χρήστες σε περίπτωση που κολλήσουν. 

Γενική εντύπωση 

Συνολικά, ο σχεδιασμός είναι διαισθητικός και 

κατανοητός ως προς την πλοήγηση. Φαίνεται 

υπέροχος τόσο σε κινητό όσο και σε  υπολογιστή. 

Πολύ ενημερωτικός, χωρίς σφάλματα, 

δυσλειτουργίες ή αδιέξοδα. Βοηθά το χρήστη στη 

συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δεδομένων 

για τον κατάλληλο προσδιορισμό της επιχείρησης 

του, παρέχοντας ένα χρήσιμο μέσο για τη 

δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Μια 

εξαιρετική εφαρμογή που βοηθάει τα άτομα να 

αναπτύξουν ή να διατηρήσουν την επιχείρησή τους.
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Η Exponential Training (ETA) από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει λειτουργήσει ένα πενταετές σύστημα 

επιχειρηματικού σχεδιασμού για περισσότερο από μια δεκαετία. Ένα νέο στρατηγικό επιχειρηματικό 

σχέδιο βρίσκεται υπό ανάπτυξη καθώς το τρέχον λήγει σύντομα. Το τρέχον Στρατηγικό Επιχειρηματικό 

Σχέδιο, που ονομάζεται «Βελτίωση της απόδοσης μέσω των ανθρώπων» και βασίζεται στο όραμα, την 

αποστολή, τις αξίες και τις πεποιθήσεις. Το όραμα και η αποστολή έθεσαν τη μακροπρόθεσμη 

κατεύθυνση της επιχείρησης. Αν και αυτά αναθεωρούνται κάθε τρία χρόνια, σπάνια αλλάζουν με 

οποιονδήποτε θεμελιώδη τρόπο - καθώς παρέχουν το θεμέλιο 

στο οποίο βασίζεται η ETA. 

 

Το όραμα της Exponential είναι: Να δημιουργηθεί ένας κόσμος 

υψηλών επιδόσεων, εκπαιδευτικών και συμβούλων ανεξάρτητα από τα 

γεωγραφικά σύνορα και τις ζώνες ώρας. 

Η αποστολή της είναι να βελτιώσει την απόδοση των διευθυντών, των 

εκπαιδευτικών και των συμβούλων μέσω της παράδοσης ελκυστικών και  

υψηλού αντίκτυπου προγραμμάτων μάθησης και αξιολόγησης. 

Το όραμα και η αποστολή της Exponential υποστηρίζονται από τις 7 

αξίες τους. Οι αξίες παρέχουν ένα πλαίσιο που καθοδηγεί τον τρόπο 

συμπεριφοράς της εταιρείας και των μελών της ομάδας στην εκτέλεση 

των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι πεποιθήσεις της εταιρείας βοηθούν 

την Exponential Training να λαμβάνει αποφάσεις με βάση σαφείς 

πεποιθήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες, την αποστολή και το 

όραμά της. 

 

1. Να είναι  μια εταιρεία με την οποία είναι ευχαρίστηση να κάνει κανείς  επιχειρηματικές πρακτικές 

2. Η απόλαυση της δουλειάς, των αποτελεσμάτων και των ανταμοιβών 

3. Σεβασμός, ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ανθρώπων 

4. Προσθήκη αξίας δίνοντας ό, τι καλύτερο μπορούμε: τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο 

5. Διευρυμένη και παγκόσμια σκέψη 

6. Σχεδιασμός, εφαρμογή, προβληματισμός και βελτίωση 

Exponential Training 

[www.exponentialtraining.com] 
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7. Δικαιοσύνη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα 

Η Εταιρεία συντάσσει επίσης μια στρατηγική 

δήλωση. Αυτή η δήλωση βοηθά στην ενημέρωση και 

την  διατήρηση της εστίασης του οργανισμού στην 

προώθηση της ανάπτυξης . Αυτό οδηγεί στον 

προσδιορισμό ενός συνόλου στρατηγικών 

προτεραιοτήτων και στόχων που συνδέονται με ένα 

σύνολο βασικών δεικτών απόδοσης. 

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας του 

επιχειρηματικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός 

συνόλου ετήσιων σχεδίων δράσης για κάθε 

στρατηγική προτεραιότητα. Αυτά παρέχουν τη βάση 

των ατομικών και ομαδικών στόχων απόδοσης που 

συζητούνται και συμφωνούνται στο πλαίσιο της 

Επανεξέτασης της Διαχείρισης Απόδοσης του 

μέλους της ομάδας 

Κατά τη διάρκεια της Επανεξέτασης Διαχείρισης των 

Επιδόσεων, οι μαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες 

των μελών της ομάδας συζητούνται και 

συμφωνούνται, επιτρέποντας τη σύνταξη ενός 

Ετήσιου Σχεδίου Εκπαίδευσης - κάτι το οποίο 

βοηθά στη σύνδεση της μάθησης και της ανάπτυξης 

με επιχειρηματικά σχέδια και στόχους. Τόσο το 

Ετήσιο Σχέδιο όσο και η απόδοση των μελών της 

ομάδας αναθεωρούνται ανά τρίμηνο, επιτρέποντας 

στα σχέδια να ενημερώνονται συνεχώς. 

Αν και η ανώτερη διοικητική ομάδα είναι υπεύθυνη 

για τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και 

των στρατηγικών, οι απόψεις των μελών της 

ομάδας τροφοδοτούν τα τελικά σχέδια. Όλα τα μέλη 

της ομάδας συμμετέχουν σε έναν ετήσιο 

επιχειρηματικό σχεδιασμό και ορίζουν μία ημέρα 

επικοινωνίας για να προβληματιστούν σχετικά με το 

προηγούμενο έτος και να κατανοήσουν τα σχέδια 

και τις προτεραιότητες του νέου έτους. Στη συνέχεια, 

αυτή η διαδικασία υποστηρίζεται με μια μορφή 

“ανοιχτής κουλτούρας” κατά την οποία τα 

επιτεύγματα και οι επιτυχίες μοιράζονται και 

γιορτάζονται. 

  

 “I find involving my team provides insights I would not 
otherwise get if I based everything just on my own 
reflections. Once you have your plan, my advice is see 
it, review and share, share and share it with your team.” 
John Moore – Managing Director Exponential Training 



Εγχειρίδιο   

Καλών Πρακτικών 

 

 

 

 

Η Guided Portugal είναι μια εταιρεία ταξιδιωτική που ειδικεύεται σε ιδιωτικές περιηγήσεις ειδικά σχεδιασμένες 

για οικογένειες ή μικρούς φίλους. Βρίσκεται στο Πόρτο της Πορτογαλίας και λειτουργεί σε όλη τη χώρα. 

Ιδρύθηκε το 2016, ακολουθώντας την αυξανόμενη ανάγκη για τουριστικές υπηρεσίες, που σχετίζεται με την 

τουριστική ανάπτυξη που έχει επιτύχει η Πορτογαλία τα τελευταία 8 με 10 χρόνια. Ο ιδρυτής, η Μάρτα, έχει 

πτυχίο στον τουρισμό και μεταπτυχιακό στις υπηρεσίες ξεναγήσεων και πληροφοριών και εργάζεται στον 

τουριστικό κλάδο, για περισσότερα από 20 χρόνια. Αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να αναπτύξει τη δική της εταιρεία, 

συνδυάζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησε σε όλη την ακαδημαϊκή και επαγγελματική της ζωή. 

Η εταιρεία προσφέρει σήμερα ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ξεκίνησε προσφέροντας ημερήσιες 

εκδρομές γύρω από τη Βόρεια Πορτογαλία, με οχήματα έως 7 

άτομα, αλλά, με την αυξανόμενη ζήτηση των υπηρεσιών τους, 

άρχισαν να επεκτείνονται με αποτέλεσμα  σήμερα να έχουν 

οχήματα και έως 30 άτομα να εργάζονται με περιηγήσεις πολλών 

ημερών γύρω από την Πορτογαλία. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν πάντα υψηλό επίπεδο 

ποιότητας, ξεκινώντας από τους διαθέσιμους πόρους τους, τα 

οποία αποτελούν κυρίως οχήματα της Mercedes, προσφέροντας 

αρχικά μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες (επίσκεψη σε μοναδικά 

μέρη, εκτός δρόμου, εστιατόρια υψηλής ποιότητας, κρασί εμπειρίες, 

κ.λπ.) και μετέπειτα δίνοντας έμφαση σε  έναν από τους βασικούς 

παράγοντες της επιτυχίας τους, τους οδηγούς και τους καθοδηγητές. 

Όλες οι προσφερόμενες περιηγήσεις είναι ιδιωτικές, πράγμα που 

σημαίνει ότι ο οδηγός ή ο καθοδηγητής θα δεσμευτεί πλήρως με αυτόν 

τον επισκέπτη και ότι κανένας άλλος επισκέπτης δεν θα συμμετάσχει 

στις δραστηριότητές τους. 

Εκτός από την άμεση συνεργασία με τον τελικό πελάτη, λόγω της 

ποιότητας των υπηρεσιών τους και των πόρων τους, άλλα μέρη, όπως ταξιδιωτικά πρακτορεία και ταξιδιωτικοί 

πράκτορες, εθνικά και διεθνή, άρχισαν επίσης να αναζητούν υπηρεσίες μεταφοράς και  καθοδήγησης. 

 

Guided Portugal 

[www.guidedportugal.com] 

 

 



 

 

 

 

 
 

Αυτό σημαίνει ότι η Guided Portugal δεν λειτουργεί 

μόνο ως τουριστική εταιρεία αλλά και ως 

προμηθευτής μεταφορών για άλλες εταιρείες. 

Αυτό τους δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουν 

έσοδα από τους πόρους τους και το ανθρώπινο 

δυναμικό τους. 

Όσον αφορά τα κόστη τους, τα οχήματα η 

συντήρηση και το ανθρώπινο δυναμικό τους είναι τα 

μεγαλύτερα κόστη που πρέπει να αντιμετωπίσουν. 

Τα οχήματα είναι όλα υψηλών προδιαγραφών και η 

συντήρηση είναι πολύ ακριβή για να διατηρείται το 

ίδιο επίπεδο υπηρεσίας όλη την ώρα. Εκτός αυτού, οι 

κρατικοί φόροι στα οχήματα είναι επίσης πολύ 

υψηλοί, οπότε πρέπει να υπολογιστεί εάν ο αριθμός 

των περιηγήσεων που μπορεί να κάνει κάθε όχημα, 

αξίζει την επένδυση ή όχι. 

Με τους ανθρώπινους πόρους υπάρχει παρόμοια 

πρόκληση. Οι φόροι εισοδήματος και οι φόροι 

κοινωνικής ασφάλισης είναι πολύ υψηλοί στην 

Πορτογαλία, επομένως η εταιρεία πρέπει να 

υπολογίσει τον μισθό και τους σχετικούς φόρους. 

Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσετε 

μεταξύ της προσφοράς ενός καλά αμειβόμενου   

μισθού, της διατήρησης των υπαλλήλων 

παρακινημένων και δεσμευμένων και τους υψηλούς 

φόρους που θα προκύψουν με αυτό το μέτρο. 

Δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι μια πολύ εποχική 

δραστηριότητα ,  για να είναι σε θέση να 

διαχειριστεί το κόστος, η Guided Portugal έχει 4 

μόνιμους υπαλλήλους και προσλαμβάνει 2 έως 3 

ακόμη άτομα κατά τη διάρκεια της υψηλής 

περιόδου, για να βοηθήσει στην αύξηση του όγκου 

της εργασίας

Η Marta τονίζει ότι η έναρξη μιας εταιρείας σας μπορεί να σημαίνει πολλή σκληρή δουλειά και επιμονή, 

προκειμένου να επιτύχετε την αποστολή σας. Δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες, τις ανάγκες του πελάτη σας και 

επίσης πολύ σημαντικό, κρατήστε τους υπαλλήλους σας ευχαριστημένους και παρακινημένους και θα είστε 

στο δρόμο της επιτυχίας.  

“Ξεκινήστε με μικρά βήματα και δείτε πώς ανταποκρίνεται η 

αγορά στο προϊόν σας. Από εκεί μπορείτε να αποφασίσετε 

ποια κατεύθυνση θέλετε να πάει η επιχείρησή σας. Μην κάνεις 

πολλά πράγματα ταυτόχρονα και μείνε συγκεντρωμένος 

στους στόχους σου.” 
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Η Delikatess Accessories ασχολείται με την παραγωγή μοντέρνων, υψηλής ποιότητας, χειροποίητων 

τσαντών, τσάντας ισχίου, φορητών σάκων και ανεπίσημων μοντέρνων αξεσουάρ. Η επιχείρηση είναι 

μια ακμάζουσα επιχείρηση στην κεντρική, αγροτική περιοχή της Ρουμανίας, στην πόλη Miercurea Ciuc, 

η οποία γεννήθηκε από την αγάπη των ιδιοκτητών για όμορφα και υψηλής ποιότητας προϊόντα. 

Αρχικά, οι βασικοί πελάτες των επιχειρήσεων ήταν δυναμικές νεαρές γυναίκες, οι οποίες δεν έπρεπε 

να επιλέξουν μεταξύ πρακτικότητας και αισθητικής, καθώς τα προϊόντα λαμβάνουν υπόψη αυτές τις 

ανάγκες τους. Υπάρχουν τρεις ιδιοκτήτες της επιχείρησης, οι δύο δραστηριοποιούνται κυρίως στη 

φάση του σχεδιασμού και της παραγωγής ενώ το τρίτο άτομο είναι ο διαχειριστής των διοικητικών 

τμημάτων της εταιρείας. 

Ως κύριες δραστηριότητες των επιχειρήσεων, μπορούμε να 

ονομάσουμε το σχεδιασμό και την παραγωγή αντικειμένων τρόπου 

ζωής (τσάντες, σακίδια, σακίδια, τσάντες φορητού υπολογιστή) 

παράλληλα με τις πωλήσεις (απευθείας / πρόσωπο με πρόσωπο, 

διαδικτυακά, σε εκθέσεις) των δικών τους προϊόντων Delikatess 

Accesories. Η κλίμακα των πελατών διευρύνθηκε με αξεσουάρ για 

άνδρες και παιδιά. 

Ως βασικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησής τους, οι 

ιδιοκτήτες έχουν κατονομάσει τον καλό σχεδιασμό, μαζί με 

καλά καθορισμένους και επιλεγμένους βασικούς συνεργάτες. 

Στην περίπτωσή τους μια εταιρεία μάρκετινγκ, μαζί με μια εταιρεία 

σχεδιασμού υφασμάτων, η οποία παραδίδει την πρώτη ύλη τους - τα 

εξατομικευμένα υφάσματα - από τα οποία μπορούν να εργαστούν. 

Όσον αφορά το κόστος τους, οι πόροι προσωπικού είναι το 

μεγαλύτερο κόστος καθώς συνεργάζονται με μια ομάδα 5 υπαλλήλων. 

Δυστυχώς, στη Ρουμανία, οι κρατικοί φόροι που πρέπει να 

καταβληθούν αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο κόστος,  το οποίο κάθε 

επιχειρηματίας πρέπει να υπολογίζει

  

Delikatess Accessories  

[www.delikatesaccessories.com] 
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Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μειονέκτημα για τις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς, παρόλο που ο 

στόχος τους να είναι να πληρώσουν καλά το 

εργατικό δυναμικό που προσλαμβάνουν, για να 

διατηρήσουν τα κίνητρα και την αφοσίωσή τους 

στην εταιρεία, πρέπει να υπολογίζουν κάθε φορά 

σχεδόν τα διπλάσια έξοδα. 

Δεδομένου ότι τα προϊόντα είναι ωραία και υψηλής 

ποιότητας, η Delikatess Accessories έχει 

δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά 

έχει επίσης δυνατότητες πώλησης επί τόπου με 

αρκετές εταιρείες, καταστήματα, που είναι στην 

ευχάριστη θέση να πωλούν προϊόντα Delikatess 

Accesories. 

Τα κανάλια επικοινωνίας αποτελούν εκτός σύνδεσης  

και διαδικτυακά, καθώς η εταιρεία συμμετέχει σε 

πολλές εκθέσεις χειροποίητων προϊόντων, αλλά και 

ενεργά και στα κανάλια κοινωνικών μέσων. 

Προσπαθούν να επικοινωνήσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο με τους πελάτες τους, προκειμένου να 

καλύψουν τις ανάγκες τους. 

 

Οι Eszter και Csaba, που είναι δύο από τους τρεις 

ιδρυτές της εταιρείας, λένε ότι είναι δύσκολο να 

επιβιώσεις σε μια τόσο μικρή πόλη όπως η Miercurea 

Ciuc. Μερικές φορές φαίνεται «αδύνατη η 

αποστολή» να συνεχίσει η επιχείρηση  να λειτουργεί, 

αλλά το γεγονός ότι μπορούν να διατηρήσουν τους 

5 προαναφερθέντες υπαλλήλους τους διαβεβαιώνει 

ότι αυτό που κάνουν έχει αξία και ότι οι πελάτες τους 

είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για τα προϊόντα τους. 

 Η συμβουλή τους για την έναρξη νέων 

επιχειρήσεων είναι να προσέχετε πάντα τις ανάγκες 

των πελατών σας και να προσπαθείτε να 

ανταποκριθείτε σε αυτούς όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Εκτός από αυτό, είναι ύψιστης 

σημασίας να βρείτε βασικούς συνεργάτες και να 

ορίσετε τις βασικές σας δραστηριότητες με μεγάλη 

ακρίβεια και να μην προσπαθήσετε να κάνετε πάρα 

πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δώστε προσοχή και 

μείνετε συγκεντρωμένοι σε αυτό που έχετε προτείνει 

και μετά από ενδελεχή σχεδιασμό και πολλή επιμονή, 

ο τελικός σχεδιασμός μπορεί να επιτύχει τους 

προτεινόμενους στόχους! Εστιάστε και δώστε 

προσοχή στις ανάγκες που απαντάτε. 

   

  

“Find key partners and define your key activities really 
precisely and do not try to do too many things at once.”  

Eszter and Csaba – owners of Delikatess Accessories 
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Το GinT - Premium Spirits αποτελεί εμπορικό σήμα για ένα αποστακτήριο. Το GinT Distillery γεννήθηκε 

το 2017 μετά από αρκετό σχεδιασμό, προετοιμασία και λήψη αποφάσεων. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις (επιτυχημένες ή όχι) ξεκινούν με κάτι που είναι πολύ κοντά σε έναν από 

τους ιδρυτές. Αυτή η περίπτωση δεν είναι διαφορετική. Το Τζιν είναι ένα πάθος για εμάς και το να  

 

δουλεύουμε σε κάτι που αγαπάμε είναι πάντα πολύ πιο εύκολο, αλλά και επικίνδυνο. Παρά τον λόγο 

της γένεσης του έργου / εταιρείας, πρέπει να γίνει πολύς προγραμματισμός, προετοιμασία και μελέτη 

για όλα αυτά που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων και στην επιλογή μονοπατιών που δεν αποτελούν 

πάντα αυτό που επιθυμούμε ή έχουμε προετοιμάσει. Θα προσπαθήσουμε να σας πούμε την πορεία 

μας μέχρι την ημέρα που δημιουργήσαμε συντροφιά…  

 

 

 

Επιλέγοντας το μονοπάτι για το μέλλον 

  Πριν από οτιδήποτε άλλο, έπρεπε να ληφθεί μια πολύ μεγάλη 

απόφαση: Παράγουμε το προϊόν μόνοι μας ή  θα το παράγειν τρίτο 

μέρος από ένα τζιν κατά παραγγελία; Εάν επιλέγαμε την τελευταία 

επιλογή, θα χρειαζόταν  να ανησυχούμε μόνο για τον σχεδιασμό 

των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Επιλέξαμε να παράγουμε το τζιν 

μόνοι μας. Αυτό που μας ώθησε να ακολουθήσουμε αυτό το 

μονοπάτι ήταν το γεγονός ότι χτίζουμε μια μάρκα, δημιουργούμε μια 

ιστορία, ευαισθητοποιούμε και πρέπει να συνδεθούμε με τους 

πελάτες μας με κάτι αληθινό. Επίσης, δεν θέλαμε να είμαστε όμηροι 

τρίτων που θα ελέγχουν το προϊόν μας. 

Το μονοπάτι επιλέχθηκε και αναδύθηκαν βέβαια σημαντικές 

προκλήσεις: Το τζιν είναι αλκοόλ και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν την 

ουσία ελέγχεται αυστηρά από το κράτος και υπόκειται σε βαριούς 

φόρους και κανόνες. Οι κανόνες έπρεπε να μελετηθούν και να είναι 

πολύ γνωστοί. 

 

 

  

GinT Distillery 

[www.tastegint.pt] 
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Χρηματοδότηση του έργου 

Θα δανειστούμε χρήματα ή θα τo 

χρηματοδοτήσουμε μόνοι μας; Στην αρχή 

αποφασίσαμε να μην δανειστούμε χρήματα λόγω 

της αβεβαιότητας και ξέραμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα 

ήταν εύκολο. Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, 

επρόκειτο να παράγουμε το τζιν μόνοι μας και έτσι 

θα χρειαζόταν να δημιουργήσουμε ένα 

αποστακτήριο. Αυτό απαιτούσε σημαντική 

επένδυση. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, περιμέναμε 

μέχρι να εμφανιστούν τα σωστά κίνητρα. Αυτό 

απαιτούσε υπομονή, αναζήτηση και, για άλλη μια 

φορά, μελέτη. 

 

 

 

 

 

Συνεργασία 

Όπως ειπώθηκε νωρίτερα, οι επιχειρήσεις ξεκινούν 

κάπου από όπου δεν θα πρέπει να συνεχίζουν μόνες 

τους. Αυτή είναι μια αρχή που προσπαθώ να 

ακολουθήσω. Ένας ή δύο συνεργάτες θα βοηθήσουν 

στην καθοδήγηση του έργου, στη διατήρηση της 

στρατηγικής και στην αύξηση της τεχνογνωσίας. 

Είναι αδύνατο να είσαι ειδικός σε όλα και είναι 

αδύνατο να λαμβάνεις τις σωστές αποφάσεις κάθε 

φορά. Έτσι, δύο άτομα που σκέφτονται θα μειώσουν 

(δεν θα εξαλείψουν) την πιθανότητα λήψης 

λανθασμένων ή κακών αποφάσεων, θα κάνουν το 

φόρτο εργασίας πιο εύκολο, θα μοιραστούν την 

στεναχώρια, θα μοιραστούν τον εορτασμό. Εν 

κατακλείδι, οι συνεργάτες είναι υπέροχοι, αλλά μια 

συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε μια λογική 

απόφαση όπου πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το 1 + 1> 

2 αλλιώς δεν έχει νόημα η συνεργασία και θα 

υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον. 

 

  

"Είναι αδύνατο να είσαι ειδικός σε όλα και είναι 
αδύνατο να λαμβάνεις τις σωστές αποφάσεις κάθε 
φορά. Δύο άνθρωποι που σκέφτονται, θα μειώσουν 
την πιθανότητα λήψης λανθασμένων ή κακών 
αποφάσεων". 
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Το Yourdailyteacup είναι ένα κατάστημα τσαγιού (διαδικτυακό και φυσικό) σε δύο πόλεις στις Κάτω 

Χώρες: Groningen και Leeuwarden. Το πρώτο φυσικό κατάστημα άνοιξε  στο Γκρόνινγκεν το 2020 και 

ένα χρόνο μετά, άνοιξε και το δεύτερο κατάστημα στο Leeuwarden (κατά τη διάρκεια της πανδημίας!). 

Αυτό έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή και θαυμασμό από το κοινό. 

Πριν από αυτό, η επιχείρηση είχε ήδη ξεκινήσει να υπάρχει στο διαδίκτυο με ιστότοπο και Instagram 

από το 2017. 

 

Μαζί με την διαδικτυακή επιχείρηση, η Rensina Steursma - 

ιδιοκτήτης του Yourdailyteacup, έγραψε επίσης αναρτήσεις σε blogs 

με σχόλια από  τις εμπειρίες της στα ταξίδια, στο φαγητό (συνταγές 

για φαγητό και κέικ), στον τρόπο ζωής, στην δική της  ζωή μέσα και 

από τα  δύο κανάλια. Η Rensina είναι πραγματικά ενεργή στο 

Instagram του καταστήματός της, που το χρησιμοποιεί επίσης για να 

μοιράζεται τη ζωή της μερικές φορές, καθώς από εκεί προέκυψαν οι 

περισσότεροι πελάτες της. Πρόσφατα ξεκίνησε επίσης να 

διαχειρίζεται μια σελίδα στο Facebook που λαμβάνει αρκετά θετική 

υποστήριξη από τους πελάτες. Η ίδια βλέπει τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ως επέκταση της ιστοσελίδας και των καταστημάτων 

της. Τόνισε ότι για να μπορέσει να επιτύχει τον αριθμό των πελατών 

και την προσοχή τους χρειάστηκε πολύς καιρός. 

Όσον αφορά τα προϊόντα της, η Rensina είναι πραγματικά επιλεκτική 

για το τι πουλάει η επιχείρησή της, επειδή μοναδικές μάρκες και 

προϊόντα είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που βοηθούν μια επιχείρηση να ξεχωρίζει από τις άλλες. Επιπλέον, το 

Yourdailyteacup προσπαθεί να δημιουργήσει μια «στιγμή χαλάρωσης» για κάθε επισκέπτη που έρχεται στο 

κατάστημα παρέχοντας τσάι υψηλής ποιότητας, ωραία επιτραπέζια σκεύη και αξεσουάρ. 

 

Yourdailyteacup 

[www.yourdailyteacup.nl] 
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Δικτύωση 

Μερικές φορές η Ρένσινα πουλούσε το τσάι της στις 

ανοιχτές αγορές πριν αποκτήσει το δικό της  φυσικό 

κατάστημα. Αυτή τη στιγμή, έχει δύο δικά της φυσικά 

καταστήματα, οπότε δεν  είναι πλέον απαραίτητο 

αυτό. Ωστόσο, πίστευε ότι η προσωπική επαφή είναι 

απαραίτητη καθώς θα κάνει τους πιθανούς 

συνεργάτες να αισθάνονται σημαντικοί και 

ευχάριστοι. 

 

Δια βίου μάθηση 

Όσον αφορά τις γνώσεις, η Rensina έχει αποκτήσει 

δίπλωμα ως σομελιέ τσαγιού και τώρα 

παρακολουθεί μια εις βάθος εκπαίδευση στην 

ακαδημία ITC, μια ακαδημία τσαγιού, για να 

βελτιώσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις της. Στόχος 

της είναι να φέρει διαφορετικά είδη τσαγιού σε 

όλους, ώστε να μπορούν να βρουν μια γεύση που να 

τους ταιριάζει. 

 

Ανθρώπινο δυναμικό 

Η επιχείρηση είχε περισσότερους υπαλλήλους από 

πριν λόγω των φυσικών καταστημάτων. Η Rensina 

τους δίνει περιστασιακά κάποιες ενδείξεις σχετικά με 

την σελίδα του καταστήματος στο Facebook, ώστε 

όλοι τους να τα γνωρίζουν και όταν μιλούν για τα 

αγαπημένα τους τσάγια ή / και αξεσουάρ από το 

Yourdailyteacup, αυτά τα προϊόντα να διαφημίζονται 

έμμεσα στους πελάτες. 

Φαίνεται ότι η περιπέτεια τσαγιού της Rensina θα 

γεμίσει με θετική ενέργεια και μοναδικότητα. 
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Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή μελιού από ακακία, 

ελαιοκράμβη και ηλίανθο. Η παραγωγική ικανότητα των κυψελών είναι κατά μέσο όρο 2 τόνοι 

ετησίως. Ο παραγωγός έχει αναπτύξει και προσφέρει μια καινοτόμο λύση για τις κυψέλες - μια 

πρωτοποριακή παραγωγή πολυανθρακικών τροφοδοτών. 

Ο Krasen Hristov είναι ιδιοκτήτης του Bee - Garden, που βρίσκεται κοντά στη Βάρνα της Βουλγαρίας 

με 130 κυψέλες. Του έχουμε θέσει μερικές ερωτήσεις σχετικά με το πώς διευθύνει την επιχείρησή του. 

 Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι βασικοί παράγοντες 

επιτυχίας μιας επιχείρησης; 

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξετε τη δική σας 

επιχείρηση που να σας δίνει ευχαρίστηση. Είναι καλύτερο να 

μετατρέψετε το χόμπι σας σε επιχειρηματική δραστηριότητα 

ώστε να σας αρέσει αυτό που κάνετε. 

Επίσης, είναι καλό για την ίδια την επιχείρηση να δίνει 

θετικές αισθήσεις στον επιχειρηματία, να τον βοηθήσει να 

αισθάνεται υγιής και συναισθηματικά καλά. Υπό αυτήν την 

έννοια, η ανάπτυξη της μελισσοκομίας ως επιχείρηση είναι 

ευνοϊκή, λαμβάνοντας υπόψη τις υγιείς ιδιότητες του μελιού και 

των σχετικών προϊόντων, καθώς και των ποιοτικών τους 

χαρακτηριστικών για την μελισσοκομία. 

Τέλος, η εγγύτητα με τη φύση και αυτό που δίνει στους 

ανθρώπους είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ένας 

επιχειρηματίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προστασία και τη 

διατήρηση των φυσικών πόρων κατά τον προγραμματισμό της επιχείρησής του.  

KRASEN HRISTOV 

[Bee – Garden] 
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Αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη λειτουργία της επιχείρησης; 

Οι δυσκολίες στον τομέα μας σχετίζονται με τη δηλητηρίαση των μελισσών κατά τον ψεκασμό με 

φυτοφάρμακα στα χωράφια και συγκεκριμένα στις γεωργικές καλλιέργειες, από τις οποίες οι μέλισσες 

συλλέγουν γύρη. Υπάρχουν δυσκολίες στην πώληση των τελικών προϊόντων, τα οποία πωλούνται 

συχνά με ή χαμηλότερη  τιμή από αυτήν που παράγεται το μέλι λόγω των εισαγωγών μελιού από την 

Κίνα και τη Μολδαβία που αν και είναι χαμηλότερης ποιότητας μέλι, πωλείται σε πολύ χαμηλότερες 

τιμές. 

Τι συμβουλή έχετε για νέους επιχειρηματίες, Krasen; 

 Να σχεδιάσουν προσεκτικά τις δραστηριότητες της εταιρείας τους, λαμβάνοντας υπόψη τους 

κινδύνους και τα πιθανά εμπόδια, εντοπίζοντας σχετικά μέτρα για την πρόληψή τους. Ο 

επιχειρηματικός σχεδιασμός και ένα πρόγραμμα όπως το Your Business Success  είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό και χρήσιμο για τους επιχειρηματίες στον αγροτικό τομέα, καθώς οι περισσότεροι από 

αυτούς δεν έχουν συγκεκριμένες γνώσεις για τη διαχείριση των εταιρειών. 

. 

 

  

"Ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την προστασία και τη διατήρηση των φυσικών 
πόρων κατά τον σχεδιασμό της επιχείρησής του." 
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Το RAI Amsterdam είναι ένα κέντρο εκδηλώσεων και συνεδρίων που οργανώνει και διευκολύνει πολλές 

συναντήσεις όπως εθνικές ετήσιες εκθέσεις, συνέδρια και θεατρικές παραστάσεις. Η πρώτη έκθεση RAI 

οργανώθηκε το 1895. Κάθε χρόνο, καλως ορίζονται κατά μέσο όρο 1,5 εκατομμύρια επισκέπτες στο RAI, από 

εκθέσεις και συνέδρια με 50.000 άτομα έως και συναντήσεις με 10 άτομα. Πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις 

πραγματοποιούνται στο εκθεσιακό και συνεδριακό τους κέντρο με περισσότερο από 110.000 m2 χώρο, 

χωρισμένο σε 12 αίθουσες και διάφορα μεγάλα, μικρά δωμάτια και σαλόνια. 

 

Η αποστολή της εταιρείας επικεντρώνεται στην έμπνευση ανθρώπων με μια υγιή ισορροπία μεταξύ κοινωνικής 

(ανθρώπων), οικολογικής (πλανήτης) και οικονομικής (κέρδους) δημιουργίας αξίας. Κατά συνέπεια, τα έργα τους 

θα συμβάλουν σε μια βιώσιμη ανάπτυξη για κάθε κόμμα. Οι 

εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο RAI συμβάλλουν όλο και 

περισσότερο σε αυτό με: 

• Οργάνωση και διευκόλυνση εκδηλώσεων υψηλής 

ποιότητας που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους,  εμπνέοντάς τους. 

● Όντας ένας ιδανικός, ελκυστικός τόπος συνάντησης για όλους 

προσφέροντας μια ποικιλία υπηρεσιών και εξοπλισμού. 

● Δημιουργία οικονομικών και κοινωνικών αξιών τόσο στην 

επιχείρηση όσο και στους εργαζομένους. 

Η αποστολή τους παραμένει η ίδια για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

ωστόσο, προσαρμόζουν ανάλογα με την περίσταση το σχέδιο 

στρατηγικής ή τους στόχους τους για να ταιριάζουν στις απαιτήσεις 

και τις ανάγκες της κοινωνίας. Για την περίοδο 2019-2022, οι 

επιχειρηματικοί στρατηγικοί στόχοι τους είναι: 

• Strengthening core business to the future development in the MICE sector (Meetings, Incentives, Conferences 

and Exhibitions); 

• Creating the optimal balance in social costs & benefits, thereby increasing the social value. 

RAI Amsterdam 

[www.rai.nl/en] 
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 Η RAI επικεντρώνεται σε 6 πυλώνες που είναι 

ευεργετικοί για τους πελάτες, τους συνεργάτες, την 

κοινωνία και τους ίδιους: Φιλοξενία, Καινοτομία, 

Προσανατολισμός πελατών, Επαγγελματισμός, 

Επιχειρηματικότητα και Συμμετοχή.  

Ως εκ τούτου, μπορούμε να πούμε ότι η εταιρεία 

νοιάζεται για την ευημερία των ανθρώπων και της 

κοινωνίας τους. Για να επιτευχθεί αυτό, τα ταλέντα 

και οι επιδόσεις των εργαζομένων διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

η RAI καθιέρωσε μια βιώσιμη πολιτική ανθρώπινου 

δυναμικού που ενθαρρύνει την ευεξία, τη φυσική 

κατάσταση και τον τρόπο ζωής για το προσωπικό 

τους. Η Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων 

διενεργείται ετησίως για τον προσδιορισμό των 

σημείων βελτίωσης αυτής της πολιτικής. 

   

«Η αύξηση των φιλοδοξιών μας κάθε χρόνο και η 
ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών μας επιτρέπει να 
κάνουμε συνεχώς βελτιώσεις».  

Jan van den Bosch, Διευθυντής Συνεδριακού 
Κέντρου 
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  Τώρα που έχουμε ακούσει από καθιερωμένους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, νεοσυστατους 

επιχειρηματίες και όσους επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση από όλη την 

Ευρώπη, τι μάθαμε; Και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τις συμβουλές τους πρακτικά στον 

δικό μας επιχειρηματικό σχεδιασμό;  

 Συμβουλές για νεοσύστατους επιχειρηματίες 

Λάβετε όλη τη βοήθεια που μπορείτε και προσπαθήστε να 

είστε πρακτικοί και δημιουργικοί, ώστε να ξεχωρίζετε από 

τους άλλους - Ellie Moore 

Έχετε υπόψη σας να αναζητάτε πάντα νέες ιδέες, μεθόδους 

και εργαλεία που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν ως 

επιχειρηματίες να γίνετε πιο ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον και στις ανάγκες των πελατών - 

Christian Mihov 

Συγκέντρωση! Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις πιο 

δύσκολες πτυχές που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μην αφήσετε 

τον εαυτό σας να απομακρυνθεί από τα αληθινά πράγματα για 

τα οποία πρέπει να εργάζεστε. Ίσως να είστε συγκλονισμένοι 

στην αρχή, αλλά αν εστιάσετε και ακολουθήσετε  βήμα προς 

βήμα τις κατευθυντήριες οδηγίες, θα δημιουργήσετε ένα σωστό 

αποτέλεσμα - Pedro Flores 

Φροντίστε να δώσετε προσοχή σε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Προσπαθήστε να 

διατυπώσετε τους στόχους σας, τις πιθανές προκλήσεις, να κάνετε μια έρευνα αγοράς ή να 

προσπαθήσετε να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερο για τους ανταγωνιστές σας, προκειμένου να 

βεβαιωθείτε ότι το σχέδιό σας είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο να γίνει  πραγματικότητα - Zsolt 

Butyka 

YOUR BUSINESS SUCCESS ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Για να το διευκολύνουμε, έχουμε 
συγκεντρώσει τις καλύτερες πρακτικές 
συμβουλές και κόλπα από τους ειδικούς 
μας! 
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 Συμβουλές από φιλόδοξους επιχειρηματίες 

Πρώτα απ 'όλα ορίστε την επιχείρηση με σαφήνεια, προσδιορίστε το 

κοινό-στόχο, τους ανταγωνιστές τα δυνατά και αδύνατα σημεία της 

επιχείρησης. Είναι απαραίτητο να είμαστε αυστηροί στην 

προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου - Cristina Ribeiro 

Φροντίστε να διατυπώσετε την αξία της πρότασης σας - η οποία θα 

αντιπροσωπεύει την ταυτότητα της επιχείρησής σας, προσδιορίστε 

τους πόρους, τις δραστηριότητες, τους συνεργάτες και τους πελάτες 

σας όσο πιο συγκεκριμένα μπορείτε - Orsolya & Szabolcs Bőjte 

 

Συμβουλές από καθιερωμένους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 

Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις τάσεις και τα ζητήματα που συμβαίνουν στον τομέα ή τον κλάδο στον 

οποίο εργάζεστε, καθώς και για τις αλλαγές που συμβαίνουν στην τοπική κοινότητα. Πράγματα που δεν 

φαίνονται συναφή στην επιφάνεια ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε αυτό που κάνετε, οπότε πρέπει πάντα να 

εξετάζετε όλες τις δυνατότητες και να μπορείτε να προσαρμόζετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο - Καρολίνα 

Παπαγεωργίου 

Ο προγραμματισμός της επιχείρησής σας είναι απαραίτητος. Δεν έχει σημασία αν διευθύνετε μια μικρή ή μεγάλη 

επιχείρηση. Είναι μια πτυχή που δεν πρέπει να χάσετε - Μαρία Μπορίσοβα 

Απαιτείται να χρησιμοποιηθεί το επιχειρηματικό σχέδιο ως οδικός χάρτης για τον τρόπο διάρθρωσης, 

λειτουργίας και ανάπτυξης της νέας επιχείρησης. Είναι ένας τρόπος να σκεφτείτε τα βασικά στοιχεία της 

επιχείρησης - Τάκης Παπαχρήστος 

Θεωρώ ότι η συμμετοχή της ομάδας μου, μου παρέχει πληροφορίες που δεν θα μπορούσα διαφορετικά να 

αποκτήσω αν βασίζαμε τα πάντα μόνο στις σκέψεις μας. Μόλις έχετε το σχέδιό σας, η συμβουλή μου είναι να το 

δείτε, να το ελέγξετε και να το μοιραστείτε, να το ξαναμοιραστείτε και να το ξαναμοιραστείτε με την ομάδα σας 

- John Moore 

Η επιχείρηση θα πρέπει να δίνει θετικές αισθήσεις στον επιχειρηματία, βοηθώντας τον να αισθάνεται υγιής και 

συναισθηματικά καλά. Ένας επιχειρηματίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προστασία και τη διατήρηση των 

φυσικών πόρων κατά τον προγραμματισμό της επιχείρησής του - Krasen Hristov 

 Ξεκίνα να σχεδιάζεις την επιχείρησή 

σου τώρα! 

Ελπίζουμε να λάβατε ερεθίσματα από τις συνεντεύξεις, τις 

ιστορίες και τις συμβουλές που μοιράστηκαν παραπάνω οι 

επιχειρηματίες. 

Τώρα προχώρα δυναμικά να σχεδιάσεις την δική σου 

επιχείρηση αποτελεσματικά μέσα από το Your Business 

Success εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την εφαρμογή! 

 

YBS Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - www.ybsproject.com 

YBS Business planning app - app.ybsproject.com  

 

 

http://www.ybsproject.com/
https://app.ybsproject.com/
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