
Θα πρέπει να περιγράψετε την επιχείρησή σας, όταν σχεδιάζετε να κτίσετε ένα 
προσοδοφόρο μέλλον. Αρχίστε διερωτώμενοι:
«Με τι θα ασχολείται η επιχείρηση την οποία σχεδιάζω να δημιουργήσω;»
 Βεβαιωθείτε ότι απαντάτε με κάθε λεπτομέρεια, για τα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που σχεδιάζετε να προσφέρετε και τις αγορές στις οποίες στοχεύετε.
«Τι είναι εκείνο που κάνει την επιχείρηση μου ξεχωριστή» ;

Η ύπαρξη ενός κύριου ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να 
διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό, ως προς τα 
προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει. Συγκρίνετε 
την επιχείρηση σας με τους ανταγωνιστές σας και 
αναζητήστε σημεία, που σας διαφοροποιούν από 
τον ανταγωνισμό.

Το  σχέδιο Του 
έπιχέιρημαΤικου 
σασ πλανου
Ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό πλάνο θέτει τα θεμέλια 
της επιτυχίας. Κάθε κομμάτι του επιχειρηματικού σας πλάνου 
θα πρέπει να ταιριάζει αρμονικά στο σχέδιο (blueprint) που θα 
έχετε, ως βάση και οδηγό, για την λειτουργία και επιτυχία της 
επιχείρησής σας στο μέλλον.

περιγραφή της επιχείρησής σας

Οι γραπτοί στόχοι, που είναι προσεκτικά διατυπωμένοι, καθορίζουν προς τα πού  
προτίθεται να προχωρήσει η επιχείρησή σας και πότε. Οι στόχοι αυτοί ενισχύουν 
την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της επιχείρησής σας.
Οι σκοποί είναι τα πραγματικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθεί η επιχείρησή 
σας, για να φτάσει στους στόχους της. Καθορίζουν δηλαδή, πώς να καταλήξετε 
εκεί που θέλετε να πάτε, κάνοντας το στήσιμο της επιχείρησής σας πολύ πιο  
αποδοτικό.

Οι πελάτες σας 
θα σχηματίσουν 
την εντύπωση ότι 
αγοράζουν αυτό που 
πληρώνουν, για αυτό 
θα πρέπει να είστε 
πολύ προσεκτικοί σε 
ποιο σημείο τοποθετείτε 
την τιμή των προϊόντων 
σας.

Μια πολύ χρήσιμη άσκηση, όταν σχεδιάζετε την επιχείρησή σας, αφορά 
τον εντοπισμό των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ευκαιριών 
και των απειλών που θεωρείται ότι επηρεάζουν την επιχείρησή σας 
(SWOT Analysis).

Τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες είναι παράγοντες που αφορούν την 
επιχείρησή σας εσωτερικά, ενώ οι ευκαιρίες και απειλές σχετίζονται με 
το εξωτερικό περιβάλλον.

Είναι πολύ σημαντικό να έχετε μια ιδέα της ρευστότητας της επιχείρησής σας, για μια περίοδο 6-12 μηνών. Προσπαθήστε 
να ετοιμάσετε ένα πλάνο που να καταγράφει με λεπτομέρεια τα μετρητά στο ταμείο, τα αναμενόμενα έσοδα κάθε μήνα, τις 
αναμενόμενες πληρωμές κάθε μήνα και τα αναμενόμενα υπόλοιπα μετρητών στο τέλος κάθε μήνα.

Υπάρχουν κάποιες νομοθεσίες και κανονισμοί, για τους οποίους η 
επιχείρησή σας θα πρέπει να είναι ενήμερη. Τέτοιες νομοθεσίες και 
κανονισμοί αφορούν νόμους προστασίας καταναλωτών, υγιεινής και 
ασφάλειας, εργοδοσίας και περιβάλλοντος.

Ο προγραμματισμός μιας επιτυχημένης επιχείρησης επιβάλει την  
προνοητικότητα για πρόβλεψη των δεξιοτήτων και εμπειριών του 
προσωπικού που θα χρειαστεί η επιχείρηση στο μέλλον.

Αν θέλετε η επιχείρησή σας να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να ελέγχετε 
συστηματικά τη δομή και τα θεμέλια της, αναζητώντας συνεχώς τρόπους για βελτιώσεις και αλλαγές.

πρότυπα και κανονισμοί

ανάλυση δυνατών σημείων, αδυναμιών, 
ευκαιριών και απειλών(SWOT Analysis)

πρόβλεψη ρευστότητας (cash flow forecast)

Το κύριο ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα

η επιχείρησή σας από πλευράς  τιμολόγησης και στρατηγικής

στόχοι και σκοποί

δεξιότητες και εμπειρίες του  
προσωπικού στο μέλλον 

συνεχής στρατηγική ενώ η επιχείρησή σας αναπτύσσεται
Το σχέδιο του επιχειρηματικού σας πλάνου θα είναι πολύ χρήσιμο, όταν αρχίζετε να κτίζετε την επιχείρησή σας. 
Όμως, αν δεν αναθεωρείτε και αν δεν βελτιώνετε τη στρατηγική σας, καθώς αναπτύσσεται η επιχείρησή σας, θα είναι 
πολύ σημαντικό λάθος.  

MY

BUSINESS
MY

ProdUctS
MY

SErvIcES
targEt

MarkEtS
UNIqUE 

SEllINg PoINt

η προετοιμασία και 
ο προγραμματισμός  

είναι πολύ 
σημαντικά για 

την επιτυχία μιας 
επιχείρησης.

Πως σκοπεύετε να 
τοποθετήσετε το προϊόν 
ή την υπηρεσία σας στην 
αγορά; Θα τιμολογήσετε 
χαμηλά στοχεύοντας στον 
όγκο των πωλήσεων, ή θα 
εμφανίσετε τα προϊόντα 
σας, διαφημίζοντας τα ως 
προϊόντα πολυτελείας;
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Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλάβατε όλες τις πληροφορίες και στοιχεία και ότι λάβατε υπόψη εποχιακές αλλαγές στις πωλήσεις. 
Επιπρόσθετα, δημιουργήστε διάφορα σενάρια πρόβλεψης, όπως για παράδειγμα ένα αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο 
σενάριο.

Ένας μικρός τομέας της αγοράς 
(Market niche)
Μπορείτε, αν θέλετε, να επικεντρώσετε την λειτουργία της 
επιχείρησής σας σε συγκεκριμένο  μικρότερο τομέα της 
αγοράς (market niche). Αυτός θα είναι ο συγκεκριμένος μικρός 
τομέας της αγοράς, στον οποίο θα στοχεύσουν τα προϊόντα  
ή οι υπηρεσίες σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει με ακρίβεια 
ποιος ακριβώς είναι ο τομέας αυτός.

Products

Τόσο η πρωτογενής έρευνα 
(ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις 
και προσωπική επαφή με τους 

πελάτες) όσο και η δευτερογενής 
έρευνα (κυβερνητικές 

στατιστικές, δημοσιευμένες 
εμπορικές συναλλαγές  και 

πληροφορίες που έχουν ήδη 
συλλεχθεί) μπορούν να είναι 
χρήσιμες για τη βελτίωση της 

επιχείρησής σας.
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Έρευνα αγοράς
Η έρευνα αγοράς θα πρέπει 
να αποτελεί μέρος της 
συναρμολόγησης του σχεδίου  
λειτουργίας της επιχείρησής σας. 
Ανεξάρτητα από το αν επιλέξετε 
να καταγράψετε την αντίδραση 
των πελατών σας, μέσω ενός 
μικρού ερωτηματολόγιου ή να τους 
ενθαρρύνετε να συμπληρώσουν 
ένα  εμπεριστατωμένο 
ερωτηματολόγιο, μία ποιοτική 
έρευνα μπορεί να σας βοηθήσει 
να κατανοήσετε τι επιθυμούν και 
τι απολαμβάνουν οι πελάτες σας, 
από τα προϊόντα ή υπηρεσίες σας.


