
























από την ιδέα…

…στη δημιουργία επιχείρησης



1. Ο τολμών ΝΙΚΑ
2. Τα χρήματα δεν είναι το παν
3. Δουλειά, δουλειά, δουλειά
4.  Πρόβαλε έξυπνα το έργο σου  
5. Διέγνωσε έγκαιρα τις νέες ανάγκες

+1  Κάνε πράξη το όνειρο και ΖΗΣΕ ΤΟ

5 + 1 Βήματα για να ξεκινήσω



…γιατί τα λεφτά, δεν είναι το παν 



Από την ιδέα στη πράξη                                    



Εάν δεν πιστέψεις εσύ πρώτος απ' όλους 
το επιχειρηματικό σου σχέδιο, κανείς δεν πρόκειται να 
το κάνει. 

Yπάρχει ανάγκη εκεί έξω από την υπηρεσία ή το προϊόν 
που έχεις στο μυαλό σου να λανσάρεις; Εάν απαντήσεις 
αβίαστα «ναι», σημαίνει ότι και άλλοι άνθρωποι θα 
πιστεύουν το ίδιο. 

ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΟΥ         



Περίγραψε την ιδέα σου σε όσο περισσότερους 
ανθρώπους μπορείς. Μην απευθυνθείς μόνο σε 
φίλους και συγγενείς, αλλά και σε γνωστούς, 
καθώς αυτοί είναι πιο πιθανό να σου μιλήσουν 
ειλικρινά. 

Τέσταρε την ιδέα σου                                                         



Εάν υποθέσουμε ότι θέλεις να φτιάξεις κοσμήματα, 
μπες σε ένα κοσμηματοπωλείο και δες 
τι υπάρχει ήδη διαθέσιμο και πόσο κοστίζει.

Χρησιμοποίησε τις άπειρες δυνατότητες αναζήτησης στο  
Internet.

Κάνε μια πρώτη έρευνα αγοράς



Μάθε τέλεια το αντικείμενό σου!

Σε κάθε περίπτωση, ξεσκόνισε websites, διάβασε, βρες 
επαγγελματικούς καταλόγους και κλαδικά περιοδικά. 
Και μη φοβηθείς να ζητήσεις
συμβουλές από ανθρώπους που
έχουν εμπειρία σε αυτόν τον
τομέα (mentoring).

Επένδυσε στον εαυτό σου



Από το brand name της εταιρίας…
…μέχρι τη νομική της μορφή.

Εξέτασε τα διαδικαστικά θέματα που θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν πριν ανοίξεις την επιχείρησή σου. 

Ποιά θα είναι η εταιρική της μορφή, πώς θα γίνει η 
σύσταση της εταιρείας, τί άδειες πρέπει να πάρεις κλπ. 

...γιατί η λεπτομέρεια, 
κάνει τη διαφορά!



Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα σχεδιάγραμμα 
του μέλλοντος της επιχείρησής σου, μια στρατηγική 
με βάση την οποία θα κάνεις τα πρώτα σου βήματα.

Έρευνες αναφέρουν ότι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν 
έχοντας κάνει business plan, ήταν 50% πιο κερδοφόρες!

Κάνε ένα αρχικό 
επιχειρηματικό πλάνο 



Στην ΕΕ υπάρχουν σήμερα 25 εκατ. μικρές επιχειρήσεις.
Αν αυτές βοηθηθούν στο να προσλάβουν ένα άτομο η
καθεμία, το πρόβλημα της ανεργίας λύνεται σε μια μέρα.

«think BIG, start small first». Είναι πολύ πιο απλό να
βοηθήσεις μια εταιρεία πέντε ατόμων να τα κάνει επτά,
παρά μία των χιλίων να τους κάνει 1.100.

το μέγεθος…
…δεν μετρά          



Από την πρώτη στιγμή θα πρέπει να σκεφτείς την 
Ευρώπη. Η αγορά της είναι ένας χώρος 
700 εκατ. κατοίκων και το ΑΕΠ της 
μεγαλύτερο από εκείνο των ΗΠΑ. 

=>  Εκεί βρίσκονται οι μεγάλες ευκαιρίες!

Κοίταξε έξω


