
Πώς να δημιουργήσετε 
τη δική σας επιχείρηση

Η δημιουργία δικής σας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ένα ενδιαφέρον ταξίδι και θέλουμε να σας 
εφοδιάσουμε με εργαλεία και πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε. Αν στα αρχικά στάδια 
επενδύσετε τον απαραίτητο χρόνο για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας, τότε θα απολαύσετε τους 
καρπούς των κόπων σας μακροπρόθεσμα. Πιο κάτω θα βρείτε ερωτήσεις κλειδιά και συμβουλές, που θα  
βοηθήσουν για το σωστό ξεκίνημα της επιχείρησής σας.

Οι έξυπνοι επιχειρηματίες στο αρχικό στάδιο κάνουν κάποια σημαντικά βήματα για να περιορίσουν τον 
κίνδυνο. Μερικά από αυτά τα βήματα είναι η διερεύνηση της επιχειρηματικής τους ιδέας, η ετοιμασία ενός 
επιχειρηματικού πλάνου (business plan) και ο σοβαρός έλεγχος όλων των στοιχείων. Είναι σημαντική 
η ετοιμασία σοβαρής μελέτης, για να επιβεβαιώσετε τη βιωσιμότητα και την οικονομική δυνατότητα της 
επιχείρησής σας πριν προχωρήσετε.

ΒΗΜΑ #1 
 ΔιερευνΗστε τΗν 

ιΔεΑ σΑσ

Πόσο μεγάλη είναι η αγορά; 
Υπάρχουν αρκετοί πιθανοί 

πελάτες;

Έχετε τις 
αναγκαίες 

επιχειρηματικές 
δεξιότητες; €

Προχωρήστε 
σε ένα 

γρήγορο τεστ 
βιωσιμότητας

Αν όχι, επανεξετάστε 
την ιδέα σας και 

κάντε τις αναγκαίες 
προσαρμογές. 

Υπάρχει κάποιο 
άλλο καλύτερο 
επιχειρηματικό 

μοντέλο;

Υπάρχει κάποιος 
άλλος προμηθευτής 

που θα μπορούσε να 
μειώσει το κόστος  

σας;

ΒΗΜΑ #2  
Δουλεψετε 

Με ΠροσοχΗ

Ναι;

ΒΗΜΑ #3  
ΒΕΒΑιωθΕιτΕ Οτι Οι 
ΥΠΟλΟγισΜΟι σΑσ 

ΕιΝΑι ΟρθΟι

ΒΗΜΑ #4  
ΚΑΝτΕ ΕΝΑ τΕλιΚΟ ΕλΕγχΟ 

ΠριΝ τΟ ξΕΚιΝΗΜΑ

ΒΗΜΑ #5  
σχΕδιΑστΕ ΠρΟγρΑΜΜΑ 

ΕΝΑρξΗσ τΗσ λΕιτΟΥργιΑσ 
τΗσ ΕΠιχΕιρΗσΗσ σΑσ

ΒΗΜΑ  #6  
δρΑστΗριΟΠΟιΗσΗ 

ΜΕτΑ τΟ
 ξΕΚιΝΗΜΑ

Εξετάστε την 
απήχηση του 
προϊόντος ή 

υπηρεσίας σας

Επιλέξτε μια τιμολογιακή στρατηγική που 
θα σας προσφέρει ικανοποιητικά περιθώρια   
κέρδους και θα σας επιτρέψει να βρείτε τη 

θέση σας στην αγορά
Αναλύστε τους 
ανταγωνιστές 

σας

Αν όχι, τότε 
προχωρήστε στην 

ετοιμασία του

Ετοιμάστε 
κατάσταση 

ταμειακών ροών 
(cash flow statement) 

Μελετήστε το θέμα 
της προστασίας των 

πνευματικών σας 
δικαιωμάτων

Επιδιώξετε 
εξεύρεση 

κεφαλαίου αν 
χρειάζεστε 

Καθορίστε το 
χρονοδιάγραμμα 
μέχρι την έναρξη 
λειτουργίας της 

επιχείρησής σας 

Υπολογίστε την συχνότητα των 
αγορών από τους πελάτες σας 

και προγραμματίστε σωστά για να 
ικανοποιείτε τις ανάγκες τους έγκαιρα

Ετοιμάστε 
πλάνο 

μάρκετινγκ

Φροντίστε να 
έχετε διαδικτυακή 

παρουσία

δημιουργήστε 
ένα πρόγραμμα 

κινήτρων για τους 
πελάτες σας

διατηρείστε και 
καταγράψετε 
τα επίπεδα 

εξυπηρέτησης

Αναζητείστε 
πρόσθετη 

υποστήριξη και 
βοήθεια

Παρακολουθείτε την 
αγορά. Εξακολουθούν 
οι πιθανοί πελάτες να 

θέλουν αυτό που 
προσφέρετε;

Ελέγξετε προσεκτικά 
την τιμολογιακή σας 
πολιτική για να έχετε 

κερδοφορία

Ανοίξτε 
τραπεζικό 

λογαριασμό

Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε 

προγραμματίσει 
τα απαραίτητα 
συστήματα και 

διαδικασίες

Όχι;

Όχι;

σας 
ικανοποιούν 

τα αριθμητικά 
δεδομένα; 

Μπορεί να θέλετε να 
εξετάσετε το ενδεχόμενο να 
επιστρέψετε στο βήμα 1...

Προγραμματίστε 
σωστα καί θα 

Πετύχετε 

Ναι;

Όχι;

Όχι;

Ναι;
Η διαφημιστική σας 

εκστρατεία είναι 
στοχευμένη; 

Η 
επιχειρηματική 

σας ιδέα 
παραμένει 
βιώσιμη; 

Όχι; Ρίτσαρντ Μπράνσον

Δεν μαθαίνετε να περπατάτε 
ακολουθώντας κανόνες. 

Μαθαίνετε δοκιμάζοντας και 
πέφτοντας.

Ναι;
Ναι;

χρήσιμο μυστικό! 
Βεβαιωθείτε ότι η επιχείρησή 

σας επιβιώνει και 
αναπτύσσεται με βάση ένα 
λεπτομερές επιχειρηματικό 
πλάνο. Αυτό θα βοηθήσει 

πιθανούς επενδυτές να σας 
εμπιστεύονται και άλλους να 

θέλουν να συνεργάζονται μαζί 
σας

χρήσιμο μυστικό! 
Η επιχειρηματική πιστωτική 
σας κάρτα σας επιτρέπει να 
πληρώνετε για αγορές μέσω 

του διαδικτύου. Φροντίστε από 
την αρχή να έχετε ξεχωριστά 

τα προσωπικά από τα 
επιχειρηματικά σας έξοδα.

Έχετε κάνει 
επιχειρηματικό 

πλάνο;

χρήσιμο μυστικό!
Ένας επιχειρηματικός 

τραπεζικός λογαριασμός, για 
αποδοχή πληρωμών, θα σας 
βοηθήσει να διαχειρίζεστε τα 
οικονομικά της επιχείρησής 
σας, από τη πρώτη μέρα.


