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Επιχειρηµατικότητα - ΤΙ; 
 
Επιχειρηµατικότητα είναι η ικανότητα και η προθυµία για την ανάπτυξη, 
οργάνωση και διαχείριση µιας επιχείρησης µαζί µε οποιονδήποτε από τους 
κινδύνους για να αποκοµίσει κέρδος. Το πιο προφανές παράδειγµα η 
επιχειρηµατικότητα είναι η έναρξη νέων επιχειρήσεων. Η επιχειρηµατική 
λειτουργία συνεπάγεται την ανακάλυψη, αξιολόγηση και εκµετάλλευση 
ευκαιριών, µε άλλα λόγια, νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή παραγωγικές 
διαδικασίες νέες στρατηγικές και οργανωτικές µορφές και νέες αγορές για 
προϊόντα και προϊόντα εισροές που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.  
Στα οικονοµικά, η επιχειρηµατικότητα σε συνδυασµό µε τη γη, την εργασία 
τους φυσικούς πόρους και το κεφάλαιο µπορούν να αποφέρουν κέρδη. Το 
επιχειρηµατικό πνεύµα χαρακτηρίζεται από της καινοτοµίας και της ανάληψης 
κινδύνου και αποτελεί ουσιαστικό µέρος της ικανότητας ενός έθνους να 
επιτύχει σε µια ιστορία µεταβαλλόµενη και ολοένα και πιο ανταγωνιστική 
παγκόσµια αγορά. 
 

 
 
Ένας επιχειρηµατίας είναι ένα πρόσωπο που ξεκινά µια επιχείρηση και είναι 
πρόθυµος πάρει ρίσκα για να κερδίσει χρήµατα. Είναι εκείνος που οργανώνει, 
διαχειρίζεται και αναλαµβάνει τους κινδύνους µιας επιχείρησης ή ενος 
κολοσού. Η λέξη επιχειρηµατίας προέρχεται από τη γαλλική λέξη 
entreprendre, που σηµαίνει "να αναλάβει" τελικά έχει έρθει να σηµαίνει, 
κάποιος που είναι πρόθυµος να αναλάβει µια νέα επιχείρηση για να 
παρουσιάστε µια ιδέα στην αγορά. 
 
Επιχειρηµατικότητας ΠΟΥ; 
Ο επιχειρηµατίας είναι το πρόσωπο που συµµετέχει ενεργά στο πλαίσιο της 
διευθετηµένης δραστηριότητας, από το επιχειρηµατική ιδέα, τον πυρήνα της, 
µέχρι το τελικό προϊόν. Λίγα χαρακτηριστικά επιτυχηµένων επιχειρηµατιών: 
 

Δεξιώτητες	

Γνώση	 Διάθεση	



1. Κίνητρο & Πάθος - Η επίδειξη του πάθους και του κινήτρου θα 
καθορίσει επιτυχία του σε κάθε επιχειρηµατικό εγχείρηµα. Από την 
κατασκευή και την εφαρµογή ενός πρωτοτύπου, µέχρι την κατεύθυνση 
της ιδέας, να επενδύσει τους σε επενδιτές, η επιτυχία είναι συνάρτηση 
πάθους και αποφασιστικότητας. 

2. Ικανότητες ηγεσίας - Ο επιχειρηµατίας πρέπει να οικοδοµήσει µια 
επιχείρηση και µια οµάδα. Στην αρχή τα πράγµατα µπορεί να είναι 
δύσκολα, αλλά µε καλό ηγέτη, τα πράγµατα θα λειτουργήσουν. Για 
αυτόν τον λόγο ένας ηγέτης πρέπει να προσφέρει ανατροφοδότηση, 
αξιοπιστία, καλές επικοινωνιακές συνδέσεις και καθοδήγηση για τους 
υπαλλήλους του. 

3. Ρίσκα Οι επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες έχουν την βούληση να 
διακινδυνεύσουν χρόνο και χρήµα για το άγνωστο, αλλά διατηρούν 
επίσης πόρους, σχέδια και εύρος ζώνης για την αντιµετώπιση των 
κινδύνων. Κατά την αξιολόγηση των ρίσκων, ένας επιτυχηµένος 
επιχειρηµατίας θα αναρωτηθεί, είναι αυτό το ρίσκο αξίζει το κόστος της 
καριέρας του, τοµ χρόνο και τα χρηµάτα του, Και τι θα κάνει αν δεν 
αποπληρωθεί αυτό το εγχείρηµα; 

4. Αυτοπεποίθηση, σκληρή δουλειά & πειθαρχηµένη αφοσίωση - Οι 
επιχειρηµατίες απολαµβάνουν ό, τι κάνουν. Πιστεύουν στον εαυτό τους 
και είναι σίγουροι και αφοσιωµένοι στο έργο τους. Περιστασιακά, 
µπορεί να δείξουν πεισµατάρα την έντονη εστίαση και την πίστη στην 
ιδέα τους. Αλλά η άλλη πλευρά είναι η αποδεδειγµένη πειθαρχία και 
αφοσίωσή τους. 

5. Προσαρµοστικότητα & Ευελιξία - Οι επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες 
καλωσορίζουν όλες τις προτάσεις για βελτιστοποίηση ή προσαρµογή 
που βελτιώνει την προσφορά τους και ικανοποιεί τις ανάγκες των 
πελατών και της αγοράς. Ένα προϊόν που αναπτύσσετε µόνοι σας 
µπορεί να χαρακτηριστεί ως χόµπι, αλλά ένα προϊόν για την αγορά θα 
πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς. 

6. Δυνατότητες διαχείρισης - Η επιχειρηµατικότητα είναι για την 
οικοδόµηση µιας επιχείρησης από την αρχή, ενώ διαχειρίζεται 
περιορισµένους πόρους (συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου, των 
χρηµάτων και των προσωπικών σχέσεων). Πρόκειται για µια 
µακροπρόθεσµη δέσµευση και η προσπάθεια να σχεδιαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στην αρχή είναι µια ευγενής ώθηση. Στην 
πραγµατικότητα όµως ο προγραµµατισµός για όλα και η έτοιµη λύση 
για όλους τους πιθανούς κινδύνους µπορεί να σας εµποδίσει να κάνετε 
το πρώτο βήµα. 

7. Δυνατότητες δικτύωσης - Προσβλέπουν σε συµβούλους µε 
περισσότερη εµπειρία και εκτεταµένα δίκτυα για να αναζητήσουν 
πολύτιµες συµβουλές. Έχοντας τέτοιες ικανότητες δικτύωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων πιο έµπειρων συµβούλων, είναι βασικά 
χαρακτηριστικά των επιτυχηµένων επιχειρηµατιών. 

8. Δεξιότητες µάρκετινγκ - Η κατανόηση του πελάτη και η γνώση του 
πώς να φτάσετε σε αυτόν είναι εξαιρετικά σηµαντική για έναν 
επιχειρηµατία. Απαιτούνται βασικές δεξιότητες µάρκετινγκ από την 
προετοιµασία για την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. Έχετε 
µια ιστορία και αφήστε την να ακουστεί! 



9. Δηµιουργικότητα - Η παραγωγή κάτι καινούργιου µπορεί να είναι 
αρκετά δύσκολη στις µέρες µας, αλλά η εύρεση ενός δηµιουργικού 
τρόπου για την προώθηση της επιχείρησής σας, της υπηρεσίας ή του 
προϊόντος σας, µπορεί να φέρει πολλά σηµεία στην επιχείρησή σας. 
Πρέπει να σκεφτείτε µεγάλο από την αρχή και να απολαύσετε τα 
απαιτητικά όρια. 

10. Ανεκτικότητα κινδύνου - Η ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
είναι επικίνδυνη. Είστε πρόθυµοι να υποθέσετε αυτόν τον κίνδυνο; 
Μπορείτε να µειώσετε τον κίνδυνο σας διερευνώντας διεξοδικά την 
επιχειρηµατική ιδέα, τη βιοµηχανία και την αγορά. Μπορείτε επίσης να 
δοκιµάσετε την ιδέα σας σε µικρή κλίµακα. Μπορείτε να πάρετε µια 
επιστολή προθέσεων από τους υποψήφιους πελάτες να αγοράσουν; 
Εάν ναι, νοµίζετε ότι οι πελάτες θα περάσουν πραγµατικά µε τη 
συναλλαγή τους; 

 
Επιχειρηµατικότητα - WHERE - Πηγές χρηµατοδότησης 

1. Εθνικές επιχορηγήσεις - Έθνος εκκίνησης 
2.  Ευρωπαϊκά / διαρθρωτικά ταµεία 
3.  Crowdfunding 
4. Πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
5. Επιχειρηµατικοί άγγελοι 
6. HORIZON 2020- https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

 
  



Επιχειρηµατικό σχέδιο 
 

Ένα επιχειρηµατικό σχέδιο είναι µια γραπτή περιγραφή του µέλλοντος της 
επιχείρησής σας. Αυτό είναι όλο που υπάρχει - ένα έγγραφο που περιγράφει 
τι σκοπεύετε να κάνετε και πώς σχεδιάζετε να το κάνετε. Τα επιχειρηµατικά 
σχέδια µπορούν να βοηθήσουν στην εκτέλεση πολλών εργασιών για όσους 
γράφουν και διαβάζουν. Χρησιµοποιούνται από επιχειρηµατίες που 
αναζητούν επενδύσεις για να µεταδώσουν το όραµά τους σε δυνητικούς 
επενδυτές. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν από επιχειρήσεις που 
προσπαθούν να προσελκύσουν βασικούς υπαλλήλους, να προχωρήσουν σε 
νέες επιχειρήσεις, να ασχοληθούν µε προµηθευτές ή απλά να καταλάβουν 
πώς να διαχειρίζονται καλύτερα τις εταιρείες τους. Έτσι τι περιλαµβάνεται σε 
ένα επιχειρησιακό σχέδιο και πώς το βάζετε µαζί; Με απλά λόγια, ένα 
επιχειρησιακό σχέδιο µεταφέρει τους επιχειρηµατικούς σας στόχους, τις 
στρατηγικές που θα χρησιµοποιήσετε για να τις αντιµετωπίσετε, τα πιθανά 
προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει η επιχείρησή σας και τους τρόπους 
επίλυσής τους, την οργανωτική δοµή της επιχείρησής σας 
(συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων και των ευθυνών) το ποσό του κεφαλαίου 
που απαιτείται για να χρηµατοδοτήσετε την επιχείρησή σας και να το 
διατηρήσετε µέχρι να σπάσει ακόµα. 

 
 

Δοµή 
1. Επιχειρηµατική ιδέα 

• Επιχειρηµατική ιδέα - ο πυρήνας / η καρδιά οποιασδήποτε 
επιχείρησης. Η επιχειρηµατική ιδέα θα βοηθήσει εσείς 
καταλαβαίνετε. µπορεί να εµπνέεται από άλλες επιχειρήσεις, 
τον τρόπο ζωής, την εργασία, την εκπαίδευση ή χόµπι, και 
πρέπει να είναι κάτι στο οποίο πιστεύετε πραγµατικά. 

• Γενικά στοιχεία - όνοµα της επιχείρησης, είδος προϊόντων / 
υπηρεσιών, τοποθεσία κ.λπ. 

• Όραµα / Αποστολή - η αποστολή της επιχείρησης πρέπει να 
είναι µοναδική και καινοτόµος σε ένα συγκεκριµένο τοµέα 
δραστηριοτήτων · µε την αποστολή της επιχείρησης, 
προσδιορίζετε την ανάγκη την αγορά και να βρούµε τη λύση, 
δεδοµένης της κατάστασης της οικονοµικής, πολιτικής, της 
πολιτικής και την κοινωνική προοπτική της κοινωνίας. 

• Στόχοι SMART: Για να επιτευχθεί η επιχειρηµατική ιδέα, θα 
πρέπει να ρυθµίσετε µερικούς σαφείς στόχοι: Ειδικοί, 
µετρήσιµοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί, µε χρονοδιάγραµµα. Αυτό οι 
στόχοι θα σας βοηθήσουν να ποσοτικοποιήσετε το ποσό των 
ενεργειών και των αποτελεσµάτων του µέτρα και θα 
αποτελέσουν µελλοντικούς δείκτες της δουλειάς σας. 

• Σχέδιο δράσης / Δραστηριότητες - για να επιτευχθούν οι 
καθορισµένοι στόχοι, πρέπει να σχεδιάσετε µπροστά σαφείς 
δραστηριότητες, για τη φάση προετοιµασίας (ίδρυση 
επιχείρησης, διαπίστωση εργαζόµενοι, αποφασίζοντας το 
πρόσωπο της επιχείρησης και το λογότυπό της, έχοντας 
µάρκετινγκ ανάλυση, δηµιουργία ιστοτόπου κ.λπ.), στην 
εφαρµογή (έναρξη της επιχείρησης, έσοδα / έκβαση κλπ.) στη 



Όραμα	

Στόχοι	

Eπιθυμητά	
Aποτελέσματα	

Στρατιγικές	Μέτρα	και	
Στόχοι	

Αποτελέσματα	

φάση αξιολόγησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, συνιστάται να 
γίνεται κάθε 6 µήνες. 

• Πόροι - Για να ξεκινήσετε µια νέα επιχείρηση ή να αλλάξετε τη 
στρατηγική ενός άλλου, πρέπει να προσδιορίσετε τους πόρους, 
οι οποίοι µπορεί να είναι: οικονοµικοί (όπου µπορείτε να πάρετε 
την πρωτεύουσα για την επιχείρησή σας), πληροφορίες 
(νοµοθεσία, οδηγίες, γνώση του πυρήνα οµάδα, προηγούµενη 
εµπειρία κλπ.), υλικό (εργαλεία, µηχανές κλπ.) και ανθρώπινο 
(πυρήνα οµάδα, υπάλληλος, εξωτερικοί ανάδοχοι, προµηθευτές 
κ.λπ.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Τµήµα αγοράς 
• Τι - ποιο είναι το ακριβές προϊόν / υπηρεσία που έχετε και ποια 
είναι η αγορά γι 'αυτό; ο καλύτερος τρόπος να αναλυθεί η 
αγορά είναι µέσω της ανάλυσης PEST: πολιτικές πτυχές της 
κοινότητας, οικονοµικές πτυχές, κοινωνικές πτυχές και 
τεχνολογικές 

•  WHO - αυτή η ενότητα περιλαµβάνει δύο προοπτικές: ποια 
είναι η οµάδα-στόχος (τοποθεσία, ηλικία, φύλο, άλλες 
κοινωνικές πτυχές της κοινωνίας), ποιος θα ενδιαφέρεται για 
την επιχείρησή σας και ποιος είναι ο ανταγωνισµός σας, ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά τους και γιατί κίνδυνος για την 
επιχείρησή σας. 

• ΓΙΑΤΙ - γιατί η οµάδα-στόχος ενδιαφέρεται, ανταποκρίνεται σε 
ποιες ανάγκες του λαού και την κοινωνία σήµερα. 

• WHERE - όπου η επιχείρησή σας πρόκειται να είναι, στην 
αγροτική ή αστική περιοχή, πηγαίνει να είναι σε απευθείας 
σύνδεση ή θα έχει µια τοποθεσία, θα είναι παράδοση; Και τα 
λοιπα. 



•  Πώς- πώς θα προωθήσετε την επιχείρησή σας στην οµάδα-
στόχο, ποια είναι η δική σας ισχυρά σηµεία και εσείς σχέδιο 
δράσης. 

•  Πότε - πότε είναι η καλύτερη στιγµή για την υλοποίηση της 
επιχείρησής σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ανάλυση της αγοράς είναι εξαιρετικά σηµαντική για την επιτυχία της 
επιχείρησής σας. Μια µατιά στον ανταγωνισµό και στο περιβάλλον που θα 
αναπτύξει η επιχείρησή σας θα βοηθήσει στη διαχείριση του κινδύνου. Όλες οι 
επιχειρηµατικές ιδέες και σχέδια αντιµετωπίζουν κινδύνους που µπορεί να 
προκαλέσουν δυσκολίες σε σχέση µε τους πόρους, το σχέδιο δράσης κλπ. Οι 
κίνδυνοι πρέπει να προσδιοριστούν προκειµένου να ξεπεραστούν οι 
δηµιουργικές και καινοτόµες λύσεις. Τύποι κινδύνων: 
• Χρηµατοδότηση (απαραίτητος προϋπολογισµός έναντι διαθέσιµου 
προϋπολογισµού, προγραµµατισµένος προϋπολογισµός έναντι πραγµατικού 
προϋπολογισµού) 
• διαχείριση (αξιοπιστία, επίπεδο εµπειρογνωµοσύνης, εµπειρία, ανάθεση 
καθηκόντων κ.λπ.) 
• σταθερή πολιτική (εξωτερικοί παράγοντες, εταιρικές αξίες, στρατηγική). 

  



4. Προϋπολογισµός 
Ένα από τα πιο σηµαντικά καθήκοντα που πρέπει να αντιµετωπίσει ο νέος 
ιδιοκτήτης επιχείρησης είναι να δηµιουργήσει έναν προϋπολογισµό για το νέα 
εταιρεία, ώστε να µπορείτε να δείτε αναµενόµενα έσοδα και έξοδα και ανάγκες 
σε µετρητά. Ο προϋπολογισµός σας είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο του 
επιχειρηµατικού σας σχεδίου εκκίνησης. Το κόστος µιας επιχείρησης µπορεί 
να κατηγοριοποιηθεί µε πολλούς τρόπους: 

1. Από το σκοπό  
a. Απευθείας 

i. Εγκατάσταση της επιχείρησης 
ii. Απαιτούµενα προϊόντα / υλικά 
iii. Προβολή 
iv. Ανθρώπινοι πόροι (διευθυντής, εταίροι, υπάλληλοι) 
v. ΦΠΑ 
vi. Τοποθεσία (ενοίκιο, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κ.λπ.) 
vii. Εξωτερικοί εργολάβοι 
viii. Προµηθευτές 

b.  Εµµεσος 
i. Μεταφορές 
ii. Διοικητικός 
iii. Φόροι 
iv. Απρόβλεπτα κόστη (διαχείριση κινδύνου) 

2.  Με ευελιξία 
a.  Μεταβλητός 

i. Επιτροπή επί των πωλήσεων 
ii. Κόστος παραγωγής 
iii. Συσκευασία και αποστολή 
iv.  Υλικά 

b. Σταθερός 
i. Ενοικίαση 
ii. Βοηθητικά προγράµµατα 
iii. Τηλέφωνα 
iv. Μηνιαία χρέωση πιστωτικής κάρτας 
v. Υπηρεσία εξυπηρέτησης ιστοτόπων 
vi. προµήθειες γραφείου 
vii. Δηµοσιότητα & Προώθηση 
viii. Νοµικά τέλη 
ix.  Πληρωµές από εργαζόµενους 

 
Ο πιο αποτελεσµατικός δηµοσιονοµικός προϋπολογισµός περιλαµβάνει τόσο 
ένα πρόγραµµα µικρής εµβέλειας, ένα µήνα σε µήνα για τουλάχιστον ένα 
ηµερολογιακό έτος, όσο και ένα σχέδιο από τρίµηνο σε τρίµηνο, το οποίο 
καλύπτει τουλάχιστον τριετία, το οποίο χρησιµοποιείτε για την αναφορά των 
οικονοµικών καταστάσεων. Θα πρέπει να καταρτιστεί κατά τη διάρκεια των 
δύο µηνών που προηγούνται του οικονοµικού έτους, ώστε να δοθεί επαρκής 
χρόνος για επαρκή συγκέντρωση πληροφοριών. Ο µακροπρόθεσµος 
προϋπολογισµός θα πρέπει να ενηµερώνεται όταν προετοιµάζεται το σχέδιο 
µικρής εµβέλειας. Αφού έχετε µια σαφή εικόνα του κόστους που συνεπάγεται 
η επιχείρησή σας, πρέπει να υπολογίσετε το µηνιαίο εισόδηµα. Αυτό είναι 
ίσως το πιο δύσκολο κοµµάτι του προϋπολογισµού, επειδή δεν ξέρετε τι 



πωλήσεις θα είναι για µια νέα εταιρεία. Ίσως θελήσετε να κάνετε τρεις 
διαφορετικές προβολές πωλήσεων: 
 
- Βέλτιστο σενάριο, στο οποίο εµφανίζετε τις πιο αισιόδοξες εκτιµήσεις σας για 
πωλήσεις πρώτου έτους 
- Χειρότερη περίπτωση, στην οποία παρουσιάζετε το λιγότερο αισιόδοξο 
σενάριο σας, µε πολύ λίγες πωλήσεις 
κατά τους πρώτους έξι µήνες έως ένα έτος 
- Πιθανό σενάριο, κάπου ενδιάµεσα. Το πιθανό σενάριο θα είναι αυτό που θα 
σας δείξει 
δανειστής. 
Για να είστε ρεαλιστές στον προϋπολογισµό σας, πρέπει να υποθέσετε ότι δεν 
θα συγκεντρωθούν όλες οι πωλήσεις. Σε συνάρτηση για τον τύπο επιχείρησης 
που έχετε και τον τρόπο µε τον οποίο πληρώνουν οι πελάτες, µπορεί να έχετε 
µεγαλύτερο ή µικρότερο ποσοστό συλλογών. 



Εργαλεία για τη δηµιουργία του επιχειρηµατικού σχεδίου 
1. Ανάλυση SWOT 
 
Η ανάλυση SWOT είναι µια χρήσιµη τεχνική για την κατανόηση των 
Δυνατοτήτων και των Αδυναµιών σας, και για προσδιορίζοντας ταυτόχρονα 
τις ευκαιρίες που έχετε ανοίξει και τις απειλές που αντιµετωπίζετε. 
Χρησιµοποιείται σε µια επιχείρηση στο πλαίσιο, σας βοηθά να χαράξετε µια 
βιώσιµη θέση στην αγορά σας. Τι κάνει ιδιαίτερα το SWOT ισχυρό είναι ότι, µε 
λίγη σκέψη, µπορεί να σας βοηθήσει να αποκαλύψετε ευκαιρίες που είστε 
καλά-τοποθετούνται για να εκµεταλλευτούν. Και µε την κατανόηση των 
αδυναµιών της επιχείρησής σας, µπορείτε να διαχειριστείτε και να εξαλείψουν 
τις απειλές που διαφορετικά θα σας άφηναν εν αγνοία. 
Περισσότερο από αυτό, κοιτάζοντας τον εαυτό σας και τους ανταγωνιστές σας 
χρησιµοποιώντας το πλαίσιο SWOT, µπορείτε αρχίστε να δηµιουργείτε µια 
στρατηγική που σας βοηθά να διακρίνετε τον εαυτό σας από τους 
ανταγωνιστές σας, έτσι ώστε να µπορείτε ανταγωνίζονται επιτυχώς στην 
αγορά σας. Τα πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες είναι συχνά εσωτερικές για 
σας οργάνωση, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές γενικά σχετίζονται µε 
εξωτερικούς παράγοντες. Τα στοιχεία είναι: 
- Πλεονεκτήµατα: Ποια πλεονεκτήµατα έχει ο οργανισµός σας; Τι κάνεις 
καλύτερα από το κανένας άλλος? Ποιοι µοναδικοί ή χαµηλότεροι πόροι 
µπορούν να αντλήσετε από αυτό που άλλοι δεν µπορούν; Τι συµβαίνει οι 
άνθρωποι στην αγορά σας βλέπουν ως δυνάµεις σας; 
- Αδυναµίες: Τι θα µπορούσατε να βελτιώσετε; Τι πρέπει να αποφύγετε; Ποιοι 
είναι οι άνθρωποι µέσα η αγορά σας πιθανόν να δει ως αδυναµίες; Ποιοι 
παράγοντες χάνουν τις πωλήσεις σας; 
- Ευκαιρίες: Τι καλές ευκαιρίες µπορείτε να εντοπίσετε; Τι ενδιαφέρουσες 
τάσεις είσαι εσύ ενήµερος? 
- Απειλές: Ποια εµπόδια αντιµετωπίζετε; Τι κάνουν οι ανταγωνιστές σας; Είναι 
η ποιότητα πρότυπα ή προδιαγραφές για την εργασία, τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες σας που αλλάζουν; Αλλάζει τεχνολογία απειλώντας τη θέση σας; 
Έχετε προβλήµατα χρέους ή ταµειακές ροές; Θα µπορούσε οποιαδήποτε από 
σας οι αδυναµίες σας απειλούν σοβαρά την επιχείρησή σας; 
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2. Ανάλυση NAOMI 
Η ανάλυση NAOMI χρησιµοποιείται κατά τη δηµιουργία του επιχειρηµατικού 
σχεδίου, προκειµένου να έχετε µια σαφή εικόνα της διαδικασίας και της δοµής 
της επιχείρησής σας. Η ανάλυση NAOMI µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε 
µικρά σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς ή ως εργαλείο για προσωπικό 
σχεδιασµό. Η έννοια αυτή έχει ως εξής: 
- NEEDS- για να αποκτήσετε ένα επιτυχηµένο προϊόν / υπηρεσία στην αγορά, 
πρέπει να προσδιορίσετε πρώτα την οµάδα στόχου σας, και στη συνέχεια τις 
ανάγκες της. Τι θέλουν; Τι λείπουν στην αγορά; Τι πτυχές της κοινωνίας δεν 
είναι ικανοποιητικές; Ποιος είναι ο ανταγωνισµός που κάνει λάθος; 
- AIM - µόλις εντοπίσετε τις ανάγκες της οµάδας στόχου σας, πρέπει να 
συγκεντρώσετε τα περισσότερα σηµαντικές και να βρουν µια λύση γι 'αυτούς. 
αυτή η λύση είναι το επιχειρηµατικό όραµά σας που αναπτύσσεται στο σχέδιο 
στρατηγικής. Ο στόχος του επιχειρηµατικού σχεδίου θα πρέπει να είναι 
συνοπτικός και σαφής, ώστε να υπάρχει δυνατότητα συνεργάτες ή επενδυτές 
για να κατανοήσουν τον λόγο για τον οποίο η επιχείρησή σας θα επιτύχει. 
- ΣΤΟΧΟΙ - ο στόχος της επιχείρησής σας χωρίζεται στη συνέχεια σε στόχους. 
οι στόχοι πρέπει να είναι SMART (συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, εφικτοί, 
ρεαλιστικοί, χρονικά προσδιορισµένοι). Τι πρέπει να συµβεί για να επιτύχετε 
τον στόχο σας; 
- ΜΕΤΡΑ - τα µέτρα που απαιτούνται για την εύρεση σαφών δραστηριοτήτων 
για την επιχείρησή σας, χρειάζεται αυτό θα επιλυθεί, µε αυτόν τον τρόπο την 
επίτευξη των στόχων σας και στο τέλος, βασικό στόχο της επιχείρησης; 
- ΔΕΙΚΤΕΣ - οι δείκτες θα σας βοηθήσουν να µετρήσετε εάν οι διευθετηµένες 
δραστηριότητες είναι χρήσιµες για το επιχειρηµατικό σας σχέδιο. 


