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❑Για την έναρξη κάθε νέας επιχείρησης είναι απαραίτητη η σύνταξη

επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο αποσαφηνίζει το όλο εγχείρημα

❑Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτελεί το έγγραφο με το οποίο ο

επιχειρηματίας θα πλησιάσει τους μελλοντικούς επενδυτές και μετόχους

καθώς εντοπίζει το μέγεθος της απαιτούμενης χρηματοδότησης

❑Μπορείτε να αναθέσετε στον σύμβουλο-εθελοντή το ρόλο του

χρηματοοικονομικού σύμβουλου, σε μια μικρή δοκιμαστική παρουσίαση



Τι πρέπει να περιλαμβάνει το Επιχειρηματικό Πλάνο
JA GREECE

Βασικοί άξονες 

Την ιδέα σας

Την ομάδα σας 

Την Έρευνα Αγοράς 

Την Επικοινωνία 

Τον Οικονομικό Σχεδιασμό



Η Ιδέα

Παράδειγμα:
❑ Η ιδέα σας

❑ Ποια είναι η υπηρεσία/προϊόν σας;

❑ Οι αξίες και το όραμα σας

❑ Σε ποιο πρόβλημα απαντάτε;

❑ Ποιες ανάγκες των πελατών σας ικανοποιείτε;

❑ Η ιδέα:

❑ Η κατασκευή του πρώτου ιδιωτικού διαστημόπλοιου

❑ Το όραμα:

❑ Να μπορέσουν όλοι να επισκεφτούν τη Σελήνη και τον 

Άρη

❑ Οι αξίες: 

❑ Ίσες ευκαιρίες για όλους

❑ Υποστήριξη της διεθνούς επιστημονικής γνώσης

❑ Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

❑ Είναι επίσης σημαντικό να δημιουργήσετε μία εισαγωγική ενότητα 

με την ονομασία της επιχείρησής σας, το λογότυπο της ομάδας σας και 

κάποιο σλόγκαν ή μότο

❑ Είναι η πρώτη εικόνα του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, γι’ αυτό 

φροντίστε να είναι δημιουργική και περιποιημένη!

JA GREECE



Η ομάδα-Εμείς!

Ποια είναι η 
ομάδα;

Τι ρόλο έχει 
ο καθένας 

στην ομάδα;

Πώς
βοήθησε ο 
καθένας;

Φωτογραφία
ομάδας

JA GREECE

Τα μέλη της ομάδας, οι 
επενδυτές ποντάρουν σε 
ανθρώπους που φέρνουν 

ξεχωριστές δεξιότητες



Έρευνα Αγοράς
JA GREECE

❑ Για να μπορέσετε να βρείτε το καταναλωτικό κοινό ή αλλιώς το 

προφίλ του καταναλωτικού κοινού, στο οποίο απευθύνεται η 

Επιχείρησής σας, θα πρέπει να κάνετε μία μικρή έρευνα

❑ Θα πρέπει να δείτε:

❑ ποιοι είναι οι πιθανοί πελάτες σας

❑ τι χαρακτηριστικά έχουν (πχ. ηλικία, επάγγελμα, 

οικογενειακή κατάσταση, άλλα χαρακτηριστικά κλπ)

❑ υπάρχουν άλλα παρόμοια προϊόντα;

❑ ποια η διαφορά του δικού μας;

❑ Επομένως, έτσι να αποφασίσετε σε ποια ηλικιακή ομάδα θα 

πρέπει να απευθυνθεί το προϊόν το οποίο σκεφτήκατε

❑Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για 

την απόφαση καθορισμού του προϊόντος

❑Για να καταλήξετε στο κοινό που θα 

απευθυνθείτε, στους πελάτες σας, θα πρέπει 

πρώτα να μάθετε κάποια πράγματα για αυτούς, 

ώστε να έχει επιτυχία το προϊόν σας!



Επικοινωνία 
JA GREECE

Επιλέξτε ποια Στρατηγική επικοινωνίας θα ακολουθήσετε:

❑Με ποιους τρόπους θα προωθήσετε το προϊόν σας;

❑Με ποιους τρόπους θα μας γνωρίσουν οι πελάτες μας;

❑Τι μπορούμε να κάνουμε για να μας γνωρίσουν περισσότεροι;

❑Πού μπορούμε να τους βρούμε/συναντήσουμε με βάση τα 

χαρακτηριστικά τους;



Οικονομικός Σχεδιασμός
JA GREECE

Πόροι:

❑Τι χρειαζόμαστε για:

❑Την δημιουργία του προϊόντος;

❑Π.χ. προσωπικό, μηχανήματα, χώρους, κεφάλαιο, 

προμηθευτές 

❑Την επικοινωνία του προϊόντος;

❑Π.χ. συνεργάτες, διαφημιστικό υλικό

❑Την επαφή μας με τους πελάτες;

Έσοδα:

❑Πώς θα εξασφαλίσετε χρήματα για την επιχείρησή σας;

❑Διαφημίσεις

❑Χορηγίες

❑Πώληση του προϊόντος 


