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ΚΑΘΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
Έχετε επιλέξει να γίνεται μέντορας και να βοηθήσετε ένα νέο επιχειρηματία να προβεί σε ένα καλό ξεκίνημα εν μέσω της δύσκολης οικονομικής 
κατάστασης. Το πρότζεκτ "Art of the Start" (Η Τέχνη της Αρχής) αποβλέπει στην καθοδήγηση (coaching) νέων επαγγελματιών. Το πρότζεκτ 
περιλαμβάνει διάφορους στόχους και σκοπούς. Ο κύριος στόχος του πρότζεκτ είναι να παρέχει ορθά διαρθρωμένη καθοδήγηση σε νέους 
επιχειρηματίες. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν οδηγό τσέπης για συμβούλους, ώστε να  καθοδηγήσουν τους νέους επαγγελματίες και να 
επιτύχουν τους στόχους που καθορίζουν οι εκάστοτε νέοι επαγγελματίες. Το εγχειρίδιο βασίζεται στην πείρα και εμπειρία Ευρωπαίων 
συνεργατών. Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα μοντέλο επιχειρηματικού σχεδιασμού που θα βασίζεται στον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου.  
Το πλαίσιο START παρέχει στο νεαρό άτομο: 

 Ορθά διαρθρωμένη εποπτεία (mentoring)  

 Γνώση σχετικά με το προϊόν 

 Επιχειρηματικό σχεδιασμό 

 Νομοθεσία & Αρωγή 

 Εμπορία & Έρευνας αγοράς 

 Γνώσεις περί των χρηματοοικονομικών 

 Εργαλεία Επικοινωνίας & Παρουσίασης.  

Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, τον οποίο έχει σχεδιάσει ο Alexander Osterwalder, είναι το εργαλείο που βοηθά τον σύμβουλο να δομήσει 
σωστά τις συνεδρίες και να υλοποιήσει, από κοινού με το νέο επιχειρηματία, ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο έτοιμο για το μέλλον. Το 
εγχειρίδιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην καθοδήγηση. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στον καμβά επιχειρηματικού 
μοντέλου και την ερμηνεία της συμβουλευτικής συνεδρίας. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται επίσης στον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου.  

  



  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (COACHING) 
Έχετε επιλέξει να αναλάβετε το ρόλο του συμβούλου και να καθοδηγήσετε ένα νεαρό επιχειρηματία. Επειδή, όμως, δεν είναι αυτή η κύρια ασχολία 
σας, το εγχειρίδιο αυτό σας δίνει κάποιες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που γίνεται η καθοδήγηση αλλά και σχετικά με το πώς να γίνεται ένας 
καλός σύμβουλος.  

Ο ρόλος του μέντορα 

Ο ρόλος ενός μέντορα διαφέρει από εκείνον ενός συμβούλου/φίλου καθώς είναι αμοιβαία επωφελής και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια μίας 
καθορισμένης διαρθρωτικής δομής. Οι μέντορες δεν παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές.  Οι μέντορες παρέχουν αμερόληπτη υποστήριξη που 
θα επιτρέψει στους συμβουλευόμενους να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα. Ο μέντορας καθοδηγεί το νεαρό επιχειρηματία ώστε να: 

 Βρει τις δικές του λύσεις και να αναπτύξει δικές του δεξιότητες 
 Αλλάξει τις προσωπικές του παραδοχές & αντιλήψεις 
 Αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοσυνείδηση 

Όρια  

Υπάρχουν αρκετά όρια ώστε να γίνει κανείς ένας σωστός μέντορας. Τα όρια είναι σημαντικά προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλή ποιότητα του χρόνου που περνούν μέντορας και συμβουλευόμενος, καθώς και να εξασφαλιστεί μία 
κατάλληλη και αμοιβαία επωφελής σχέση μεταξύ τους. Καθορίζονται για να προστατεύουν την Επιχείρηση, το Μέντορα 
και τον Συμβουλευόμενο. Το είδος και το ύφος της μεταξύ τους σχέσης δύνανται να διακρίνονται από ευελιξία, όμως 
υπάρχουν ορισμένες σαφείς νοητές περιοχές που πρέπει να αποφεύγονται. 

1. Να ενεργεί σαν γονέας - ο συμβουλευόμενος είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις, όχι ο μέντοράς του. Ο 
μέντορας πρέπει να έχει επίγνωση των περιστάσεων κατά τις οποίες ο συμβουλευόμενος ζητά από το μέντορα να 
αναλάβει τον έλεγχο και να λάβει αποφάσεις.  

2. Να αισθάνεται φίλος του συμβουλευόμενου - πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ρόλου ενός φίλου και 
του ρόλου ενός μέντορα. Ο μέντορας έχει τη δυνατότητα να είναι απόλυτα ειλικρινής, σε περιπτώσεις μάλιστα που 



  

κάποιοι  φίλοι ίσως να δυσκολευόταν να εκφράσουν την άποψη τους. Ο συμβουλευόμενος μπορεί επίσης να 
αναφερθεί σε θέματα, τα οποία ίσως και να μη συζητούσε με φίλους/συγγενείς.  

3. Να επιβάλλει πειθαρχία - δεν είναι η δουλειά του μέντορα να παρακολουθεί στενά το συμβουλευόμενο ή να επιβάλλει 
πειθαρχία όταν διαφαίνεται ότι τα πράγματα έχουν πάει στραβά. Θα ήταν πιο σημαντικό για το συμβουλευόμενο να 
αναγνωρίσει τα σημεία όπου υστερεί ή αποτυγχάνει και να εργάζεται σε συνεργασία με το μέντορα ώστε να βελτιώσει 
αυτά τα σημεία.  

4. Να ενεργεί σαν σύμβουλος - η δουλειά του μέντορα δεν περιόρίζεται μονάχα στο να κάθεται και να ακούει τα προβλήματα των 
συμβουλευομένων. Οι συνεδρίες πρέπει να επικεντρώνονται και να στοχεύουν στη δρομολόγηση των πραγμάτων προς μια θετική 
κατεύθυνση. Επίσης, πρέπει να προσανατολίζονται προς την επίλυση των προβλημάτων και όχι την απλή έκθεση παραπόνων γύρω από 
τυχόν προβλήματα.   

5. Να είναι γκουρού - δεν περιμένουμε από το μέντορα να είναι αυθεντία στο συγκεκριμένο τομέα. Δεν αναμένεται να έχει όλες τις 
απαντήσεις, αλλά αναμένεται να βοηθά στην καθοδήγηση του ατόμου ώστε αυτό να βρει τις δικές του λύσεις.  

Ο καλός μέντορας  

Εφόσον γνωρίζετε το ρόλο σας ως μέντορας, οι 4 σημαντικές δεξιότητες που διέπουν τον καλό μέντορα είναι οι εξής: 

1. Να ακούει για να καταλαβαίνει 

2. Να προβαίνει σε ερωτήσεις για να αποσαφηνίζει ότι όσα έχει ακούσει τα έχει κατανοήσει σωστά 

3. Να προβαίνει σε ερωτήσεις για να διερευνά επιλογές & συνέπειες 

4. Να προβαίνει στο σχεδιασμό δράσεων και να θέτει στόχους.  

Αυτά τα 4 σημεία βοηθούν τον μέντορα να είναι καλός στη δουλειά του και να βοηθά με σωστό τρόπο τους νέους επαγγελματίες. 
Υπάρχουν, όμως, και αρκετά πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε: 



  

•  Να ξεκινάτε με την πεποίθηση ότι η τεράστια εμπειρία σας σάς καθιστά αυθεντία και ότι γνωρίζετε ακριβώς ποιο είναι το συμφέρον του 
συμβουλευόμενου. 

• Να αποφασίζετε εκ των προτέρων για τι θα μιλήσετε και να αλλάζετε τις ημερομηνίες και τις ώρες των συναντήσεων. 

• Να μονοπωλείτε τη συζήτηση. 

• Να συγκρίνετε δικά σας προβλήματα με τις "ασήμαντες" ανησυχίες των συμβουλευόμενων. 

• Να μην φανερώνετε ή να μην παραδέχεστε δικές τυχόν αδυναμίες ή αποτυχίες. 

• Να επιπλήττετε το συμβουλευόμενο όταν δεν ακολουθεί τη συμβουλή σας. 

• Να μην παραδέχεστε ότι η διαδικασία αυτή είναι επιμορφωτική και για εσάς.  

 

Επικοινωνία 

Ο τρόπος επικοινωνίας καθορίζει τον τρόπο της καθοδήγησης και είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της αποτελεσματικής 
καθοδήγησης. Συχνά ως στόχος λαμβάνεται η προωθηση της βαθύτερης αυτοσυνείδησης (δλδ. να ψάχνουμε βαθύτερα όταν ο 
συμβουλευόμενος δίνει γενικόλογες απαντήσεις) μέσω της έρευνας που βασίζεται σε ανοικτές ή υποθετικές ερωτήσεις. Αποφύγετε τις αδιέξοδες 
ερωτήσεις: «Πιστεύεις ότι το θέμα πήγε καλά;»  Η απάντηση θα μπορούσε να είναι απλώς «Ναι». Μη ξεχνάτε ότι πρέπει να αντιστέκεστε στον 
πειρασμό και να προσπαθείτε να μην επηρεάσετε το συμβουλευόμενο δομώντας την ερώτησή σας με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή οδηγώντας 
την απάντηση προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ουσιώδης για την διασφάλιση της παραγωγικής και επωφελούς σχέσης. Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

• Κλειστές ερωτήσεις : απαιτούν μονολεκτικές απαντήσεις (ναι/όχι). Είναι χρήσιμες στην εκμαίευση ειδικότερων πληροφοριών αλλά μπορεί 
να τελματώσουν τη συζήτηση.  



  

• Ανοικτά ερωτήματα : «Τι νομίζετε...»  αποτελούν πρόσκληση για μεγαλύτερες απαντήσεις και εξερευνούν σκέψεις/απόψεις. 

• Συμπληρωματικές ερωτήσεις: «Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε…» 

• Εικασίες : «Τι θα συνέβαινε αν…»-- βοηθούν τον συμβουλευόμενο να εξετάσει τις συνέπειες 

• Υποθετικές ερωτήσεις: Δημιουργούμε ένα σενάριο: «Τι θα συνέβαινε αν ο πελάτης έκανε την X πράξη και σεις μπορούσατε να κάνετε 
μόνο την Υ;» 

• Ερωτήσεις «Είτε/ή»: ενθαρρύνουν τη λήψη αποφάσεων και τη συζητήση γύρω από εναλλακτικές λύσεις. 

• Ανακλαστικές ερωτήσεις: «Πείτε μου αν κατάλαβα καλά. Θέλετε να κάνετε....και θα το κάνετε αυτό μέσω…" 

• Αναγνωρίστε την προτεραιότητα: Ποιο είναι το πρώτο θέμα που  χρίζει αντιμετώπισης. 

Μερικές καλές ερωτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:  

 Σε τι θα θέλατε να σταθούμε σήμερα; 
 Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα και τα πράγματα δεν πάνε καλά;  

Και έπειτα προχωρήστε σε επιμέρους ανάλυση των πιθανών αιτιών: 
 Τι λειτουργεί σωστά τώρα; 
 Τι θα θέλατε να επιτύχετε; 
 Έχει συμβεί κάτι που δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί; 
 Τι απολαμβάνετε περισσότερο σ' αυτό που κάνετε; 



  

Το μοντέλο στη δεξιά πλευρά δείχνει το σωστό 
τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο που μπορείτε να 
βοηθήσετε το συμβουλευόμενο να λύσει το 
πρόβλημα. Το δυσκολότερο σημείο εντοπίζεται 
στην παραδοχή ότι πρέπει να βοηθήσετε στην 
επίλυση του προβλήματος και όχι να λύσετε το 
πρόβλημα οι ίδιοι. Για να ωθήσετε το νεαρό 
επιχειρηματία να επιλύσει το δικό του πρόβλημα, 
είναι σημαντικό να ακούτε, να κάνετε ερώτηση 
συνοψίζοντας τα όσα ακούσατε, να προτείνετε 
επιλογές, να παρέχετε ανατροφοδότηση και 
προσανατολισμό. Εκείνο που δεν πρέπει να κάνετε 
είναι να λέτε τι ακριβώς πρέπει να κάνει και να τον 
στρέφετε προς τη δική σας κατεύθυνση.  

 

 

  

ΕΙΚΟΝΑ1 ΛΥΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΒΟΗΘΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ    ΠΑΡΑΚΙΝΩ 

  Ακούω για να κατανοήσω 

   Θέτω ερωτήματα 

   Παραφράζω και συνοψίζω 

         Προτείνω επιλογές 

     Δίνω ανατροφοδότηση 

   Προσφέρω καθοδήγηση 
  Δίνω συμβουλές 

         Αναθέτω 
       Διατάζω 

        ΠΙΕΖΩ                ΛΥΝΩ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΠΟΙΟΥ  



  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ  
Αυτό το μέρος αφορά στο περιεχόμενο των συνεδριών με τους νέους επιχειρηματίες. Πριν παρουσιάσουμε τις πληροφορίες σχετικά με το 
περιεχόμενο, γίνεται μια σύντομη επεξήγηση γύρω από τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. Ύστερα, επεξηγείται το ίδιο το περιεχόμενο των 
συνεδριών. Για την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί από το πρότζεκτ "The Art of Start," είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις κατευθυντήριες 
γραμμές γύρω από το περιεχόμενο. Οι προσωπικές προσθήκες είναι θεμιτές, μόνο εάν προσβλέπουν σε καλύτερα αποτελέσματα για τους 
νέους επιχειρηματίες. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ο νεαρός επιχειρηματίας είναι το κεντρικό σημείο αυτού του πρότζεκτ. Τα σχέδια, ιδέες και 
απόψεις δεν είναι δικές σας, αλλά θα πρέπει να θυμάστε ότι και η επιχείρηση δεν είναι δική σας. Μπορείτε να εκφράσετε την άποψή σας και το 
όραμά σας, αλλά μόνο υπό τη μορφή συμβουλής. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες του πρώτου μέρους στο 
δεύτερο, ώστε να έχετε θετικά αποτελέσματα από αυτό το πρότζεκτ.  

Η διαδικασία της καθοδήγησης βασίζεται στον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. Ο καμβάς επεξηγείται στην επόμενη παράγραφο. Ύστερα, 
επεξηγείται βήμα προς βήμα η κάθε συνεδρία ξεχωριστά. Η πρώτη συνεδρία έγκειται κυρίως στη γνωριμία. Η δεύτερη συνεδρία κινείται γύρω 
από τον οραματισμό--κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας φτιάχνεται ο πρώτος καμβάς. Η τρίτη συνεδρία αφορά στην καινοτομία και τη 
βιωσιμότητα μέσα στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Η επόμενη συνεδρίαση περιλαμβάνει την ανάλυση SWOT. Αυτό το εργαλείο σάς 
βοηθά να αξιολογήσετε τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. Η ανάλυση SWOT σας ωθεί να κάνετε μία κάποια έρευνα αγοράς. Μετά από αυτό 
το βήμα της αξιολόγησης, είναι καιρός να καταρτίσετε σχέδια για την επιχείρησή. Βάση του επιχειρησιακού σχεδίου αποτελεί ο καμβάς 
επιχειρηματικού μοντέλου. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, είναι απαραίτητη η χρήση 
της ανάλυσης SWOT.  

Εάν ακολουθήσετε τα βήματα και καθοδηγήσετε το νεαρό επιχειρηματία με τον σωστό τρόπο, το έργο αυτό μπορεί να βοηθήσει τον 
επιχειρηματία να επιβιώσει την τρέχουσα κατάσταση και να δημιουργήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση.  

 
 



  

2.1 Ο  ΚΑΜΒΑΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  ΜΟΝΤΕΛΟΥ   
Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου έχει σχεδιαστεί από τον Alexander 
Osterwalder. Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου είναι ένα εργαλείο που 
βοηθά να συλλάβετε το επιχειρηματικό μοντέλο μιας επιχείρησης. Ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να περιγραφεί ως εξής: «Αυτά που πράττει η 
επιχείρηση για να δημιουργήσει αξία για τους πελάτες της. Και η στρατηγική 
της δημιουργίας αυτής της αξίας.»  

Το προτέρημα του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου είναι ότι είναι εύκολο να 
κατανοηθεί. Ο καθένας μπορεί να κατανοήσει και να εργαστεί με βάση το 
μοντέλο. Δεν είναι απαραίτητο να πάρετε μαθήματα ή να διαβάσετε βιβλία 
για το μοντέλο. Το επιχειρηματικό μοντέλο ξεχωρίζει 9 δομοστοιχεία και 
αποτελεί τη βάση της επιχείρησής. Τα 9 δομοστοιχεία είναι:  

1. Τα τμήματα των πελατών  
2. Προσφορά αξίας  
3. Σχέσεις με τους πελάτες  
4. Κανάλια διανομής 
5. Ροές εσόδων  
6. Κύριες δραστηριότητες  
7. Κρίσιμοι πόροι  
8. Βασικοί συνεργάτες  
9. Διάρθρωση του κόστους  

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τη σειρά των 9 δομοστοιχείων. Κάθε στοιχείο επηρεάζει το επόμενο δομοστοιχείο. Κάθε στοιχείο είναι σημαντικό 
για το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα δομοστοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς. Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου 
απαντά σε 4 σημαντικά ερωτήματα: 

1. Ποιοι είναι οι πελάτες; (ποιος). 

2. Τι μας προσφέρουν; (τι). 



  

3. Με ποιο τρόπο είναι διαμορφωμένη η εσωτερική υποδομή; (Πώς). 

4. Είναι οικονομικά εφικτό; (οφέλη).  

Αυτό το μέρος αφορά στις συνεδρίες. Σας βοηθά να εμπλουτίσετε τις συνεδρίες με αποτελεσματικό τρόπο και να δημιουργήσετε τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα. Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου, όπου επεξηγείται συνοπτικά ο καμβάς 
επιχειρηματικού μοντέλο. Οι συνεδρίες έπονται του καμβά. Κάθε παράγραφος διακρίνει τους στόχους και τις δραστηριότητες κατά την εκάστοτε 
συνεδρία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας γνώσεις για να αρτιώσετε τις συνεδρίες. Η βάση της διαδικασίας της καθοδήγησης 
αποτελείτε από έξι συνεδρίες. Μπορείτε, όμως, να έχετε όσες συνεδρίες επιλέξετε εσείς και ο επιχειρηματίας.  

  



  

2.1 Ο  ΚΑΜΒΑΣ   
Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου έχει σχεδιαστεί από τον Alexander Osterwalder. Είναι ένα εργαλείο που βοηθά να περιγράψετε, να 
αναπτύξετε και να οπτικοποιήσετε το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας. Στα παρόντα πλαίσια, ο καμβάς αποτελεί το εργαλείο για να 
επικοινωνήσετε γύρω από τη νεοφυή επιχείρηση, να απεικονίσετε το επιχειρηματικό μοντέλο της νεοφυούς επιχείρησης και να καθοδηγήσει το 
νεαρό επιχειρηματία ώστε να βελτιώσει την επιχείρησή του. Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου αποτελείται από 9 δομοστοιχεία.  

1. Τα τμήματα των πελατών 
2. Σχέσεις με τους πελάτες. 
3. Κανάλια διανομής. 
4. Προσφορά αξίας.  
5. Ροές εσόδων. 
6. Κρίσιμοι πόροι.  
7. Κύριες δραστηριότητες 
8. Βασικοί συνεργάτες. 
9. Διάρθρωση του κόστους.  

Κάθε δομοστοιχείο είναι σημαντικό για την αρτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου. Τα δομοστοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με ιδιαίτερα στενούς 
δεσμούς. Ο καμβάς γίνεται εύκολα κατανοητός και είναι ευέλικτος, και οπτικός, ενώ η γλώσσα που περιλαμβάνει είναι απλή. Ο καμβάς απαντά 
σε 4 βασικά ερωτήματα: 

1. Ποιοι είναι οι πελάτες σας; (ποιοι). 
2. Ποια είναι η προσφορά σας; (τι) 
3. Ποια είναι η υποδομή σας; (πώς)  
4. Πόσο εφικτό είναι το σχέδιο από οικονομικής απόψεως; (οφέλη)  

Αυτά το 4 θεμελιώδη ερωτήματα είναι οι επικεφαλίδες των τεσσάρων πρώτων συναντήσεων. Ο στόχος των τεσσάρων πρώτων συνεδριών είναι 
να απαντηθούν οι πρώτες τέσσερις ερωτήσεις. Η διαδικασία του ανασχεδιασμού του επιχειρηματικού μοντέλου και της επιβίωσης μέσα στην 



  

τρέχουσα οικονομική κατάσταση βασίζεται σε πέντε βήματα. Τα βήματα είναι: οπτικοποίηση του μοντέλου, αξιολόγηση, καινοτομία, σχεδιασμός 
και επικοινωνία, και εφαρμογή (εικόνα 2).  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καμβά, μπορείτε να ανατρέξετε στο βιβλίο "Business Model Generation" του Alexander 
Osterwalder ή να αναζητήσετε για κάποια σχετικά βίντεο στο youtube.com.  

2.2 Η  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ   
Η διαδικασία της καθοδήγησης χωρίζεται σε 6 συνεδρίες. Σ' αυτό το δεύτερο μέρος του εγχειριδίου διακρίνουμε δύο ενότητες. Η δεύτερη αυτή 
ενότητα αφορά στο περιεχόμενο των συνεδριών. Κάθε υποενότητα περιγράφει το περιεχόμενο καθεμιάς από τις συνεδρίες. Είναι σημαντικό να 
προετοιμάζετε τις συνεδρίες. Διαβάστε την υποενότητα πριν ξεκινήσετε τη συνεδρία. Κάθε υποενότητα εξηγεί τι ακριβώς να κάνετε κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίας. Τα πλαίσια κειμένου στην αριστερή πλευρά των σελίδων σας βοηθούν να προετοιμάσετε τις συνεδρίες.  

Η συμβουλή μας είναι να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την έναρξη της συνεδρίας. Όταν πια ξεκινήσετε τις συνεδρίες, διαβάστε τη 
σωστή υποενότητα πριν από κάθε συνεδρία. Η προετοιμασία της συνεδρίας είναι η βάση για την επιτυχία αυτού του πρότζεκτ. Σιγουρευτείτε ότι 
έχετε όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Για να αυξήσετε τη δημιουργικότητα κατά τη διάρκεια των συνεδριών, είναι 
επίσης δυνατόν να επιλέξετε μια τοποθεσία εκτός της «κανονικής» τοποθεσίας του νεαρού επιχειρηματία. Το τελευταίο σημαντικό στοιχείο κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίας είναι η προσοχή. Είναι σημαντικό να χαίρουμε πλήρους προσοχής από το νέο επιχειρηματία. Όλα τα λοιπά καθήκοντά 
τουκλήσεις και συναντήσειςμπορούν να περιμένουν.   

Κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ, ο μέντορας και ο συμβουλευόμενος συναντιόνται 6 φορές. Η πρώτη συνάντηση αποσκοπεί στη γνωριμία των 
δύο μερών και τον καθορισμό των στόχων. Η τελευταία συνεδρία αποτελεί τον γενικότερο προβληματισμό γύρω από το σύνολο των 
συνεδριών. Η δεύτερη συνεδρία αφορά στο επιχειρηματικό μοντέλο. Εδώ μπορείτε να εργαστείτε με βάση τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου 
και τον καμβά προσφοράς αξίας. Μετά το πέρας αυτής της συνεδρίας, εσείς και ο συμβουλευόμενος έχετε πια μια καλή εικόνα του 
επιχειρηματικού μοντέλου. Ύστερα, κατά την τρίτη συνεδρία σας, εσείς και ο συμβουλευόμενος προχωρείτε στην αξιολόγηση του επιχειρηματικού 
μοντέλου. Κατά την τέταρτη συνεδρία περνάτε πια στο κομμάτι της καινοτομίας, πώς δηλαδή θα παρέχετε αξία στον πελάτη μέσα στα πλαίσια 
της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης.  Οι τελευταίες συνεδρίες σχετίζονται με το πώς θα εφαρμόσετε τις καινοτομίες αυτές και την ομαλή 
λειτουργία της επιχείρησης.  



  

Προτού ξεκινήσετε μια συνεδρία, είναι σημαντικό να θέσετε στο νέο επιχειρηματία κάποια ερωτήματα σχετικά με την τρέχουσα επιχειρηματική του 
δραστηριότητα: 

 Τι βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σας; 
 Τι δε λειτουργεί σωστά στην επιχείρησή σας; 
 Τι λειτουργεί σωστά στην επιχείρησή σας; 
 Τι ήταν εκείνο που συνέβη και δεν μπορούσατε να το διαχειριστείτε; 
 Τι σας αρέσει περισσότερο σ' αυτό που κάνετε;  

Στο τέλος της συνεδρίας, καλό είναι να ρωτάτε το νεαρό επιχειρηματία τι πιστεύει για τη συνεδρία εκείνης της ημέρας. Επίσης, κανονίστε ένα νέο 
ραντεβού για την επόμενη συνεδρία και συζητήστε σχετικά με τα όσα πρέπει να κάνει ο νέος επιχειρηματίας για την επόμενη συνεδρία.  

 

2.3 ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ  
Στόχος της πρώτης συνεδρίας είναι η γνωριμία μεταξύ μέντορα και συμβουλευόμενου και ο καθορισμός 
των στόχων για τις επόμενες συνεδρίες. Αυτή είναι η φάση του καθορισμού στόχων, του ορισμού των 
ραντεβού αλλά και της χάραξης ευδιάκριτων ορίων. Στη φάση αυτή είναι απαραίτητο να μιλήσουμε για τις 
προσδοκίες των επόμενων συνεδριών. Η λίστα στα αριστερά σας βοηθά να αποσαφηνίσετε τη ροή των 
επόμενων συνεδριών.  

Μόλις ολοκληρώσετε τη λίστα, κρίνεται χρήσιμο να προχωρήσετε στον καθορισμό των στόχων. Είναι 
σημαντικό να θέσετε σαφείς στόχους, ώστε να μπορέσετεαπό κοινού με το συμβουλευόμενονα 
διερευνήσετε στο τέλος της διαδικασίας το κατά πόσο 
αυτοί οι στόχοι επιτεύχθηκαν. Υπάρχουν αρκετοί 
σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον καθορισμό των στόχων. Πρώτον, η 

Λίστα ερωτήσεων πρώτης συνεδρίας: 

 Τι περιμένουμε ότι θα κερδίσουμε 
από αυτό; 

 Πώς θα καταλάβουμε ότι αυτό 
που κάνουμε λειτουργεί; 

 Πώς θα το σταματήσουμε σε 
περίπτωση που δεν λειτουργήσει; 

 Θα είμαστε και οι δύο ειλικρινής 
κατά την ανατροφοδότηση; 

 Ποιο είναι το ιδανικό πρόγραμμα; 

 Θα κρατάμε σημειώσεις; 

 Ποια είναι η ατζέντα της επόμενής 
μας συνεδρίας; 

Συγκεκριμένος - να αποφεύγετε τους 
γενικούς στόχους 

Mετρήσιμος - βοηθήστε στον καθορισμό 
κριτηρίων για την αξιολόγηση της 
επίτευξης των στόχων.. 

Αφορά στον μεγαλύτερο 
προσανατολισμό στη δράση - εξετάστε 
τις ενέργειες που απαιτούνται για την 
επίτευξη του στόχου, 

Ρεαλιστικός - προσπαθείτε πάντα για 



  

σχέση πρέπει να διέπεται από εμπιστοσύνη, καθώς η εμπιστευτικότητα είναι βασική προϋπόθεση του καθορισμού 
στόχων. Ο συμβουλευόμενος πρέπει να εμπλέκεται άμεσα στον καθορισμό των στόχων. Εκείνος πρέπει να αρθρώνει 
τους στόχους υπό την καθοδήγηση του μέντορα, και κάθε στόχος πρέπει να αποτελεί πραγματικά δικό του προσωπικό 
στόχο. Ξεκινήστε με βραχυπρόθεσμους στόχους που μπορούν να επιτευχθούν εύκολα. Οι στόχοι πρέπει να είναι 
συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι. Κάθε στόχος πρέπει να επανεξετάζετε και πρέπει να συζητιόνται τα εμπόδια που μπορούν να 
προκύψουν. Βοηθήστε το συμβουλευόμενο να διαπιστώσει τι θα χρειαστεί για την επίτευξη των στόχων. Ο 
συμβουλευόμενος μπορεί να χρειαστεί βοήθεια στην ιεράρχηση των στόχων και προτροπή για να λάβει υπόψη του 
κάποιους άλλους στόχους. Λάβετε επίσης υπόψη σας τη χαρά της αποτυχίας. Πολλοί μακροπρόθεσμοι στόχοι, πρέπει να 
κατατέμνονται σε μικρότερους βραχυπρόθεσμους στόχους. Για να θέσετε ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους, καλό είναι 
να χρησιμοποιείτε τον κανόνα ΣΜΑΡΤ. Ο κανόνας ΣΜΑΡΤ βοηθά να καθορίσετε στόχους που είναι συγκεκριμένοι, 
μετρήσιμοι, που αφορούν στο μεγαλύτερο προσανατολισμό προς τη δράση, και είναι ρεαλιστικοί και του παρόντος. Ένα 
παράδειγμα ενός στόχου ΣΜΑΡΤ είναι το εξής: 

 «Θα εξασφαλίσω τρεις νέους πελάτες για τη συμβουλευτική μου επιχείρηση εντός δύο μηνών, επιζητώντας συστάσεις μέσω τρίτων, ξεκινώντας 
μια εκστρατεία μάρκετινγκ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργώντας δικτύωση με τις τοπικές επιχειρήσεις. Αυτό θα μου 
επιτρέψει να μεγαλώσω την επιχείρησή μου και να αυξήσω τα έσοδα μου.» 

 
 
 
  



  

2.4 ΔΕΥΤΕΡΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ   
Η δεύτερη συνάντηση αφορά στον καμβά επιχειρηματικού 
μοντέλου. Ο νέος επιχειρηματίας θα σχεδιάσει τον καμβά 
επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης και εσείς μπορείτε 
να τον βοηθήσετε! Κολλήστε τον καμβά που προσφέρεται με 
το εγχειρίδιο στον τοίχο και αρχίστε να εξηγείτε το ρόλο του 
καμβά. Εξηγήστε το στόχο. Στόχος είναι η οπτικοποίηση του 
επιχειρηματικό μοντέλου. Εξηγείστε επίσης πώς μπορούν οι 
νέοι επιχειρηματίες να συμπληρώσουν τον καμβά. Ο τρόπος 
συμπλήρωσης του καμβά: καταγράψτε όσα ταιριάζουν σε κάθε δομοστοιχείο σε ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι και 
κολλήστε το στο σωστό δομοστοιχείο. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε αυτοκόλλητα χαρτάκια είναι ότι μπορείτε 
συνεχώς να αλλάζετε οτιδήποτε χρειάζεται να αλλάξει: είναι δυνατόν να αφαιρέσετε ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι ή να το 

κολλήσετε σε άλλο δομοστοιχείο. Κατά τη διαδικασία της οπτικοποίησης, μπορείτε να εξηγήσετε το κάθε δομοστοιχείο ξεχωριστά πριν ξεκινήσετε 
με το πρώτο. Τα επόμενα ερωτήματα θα σας βοηθήσουν να εξηγήσετε και να οπτικοποιήσετε τα δομοστοιχεία.  

Τμήματα πελατών 
Αυτό το δομοστοιχείο καθορίζει τις ομάδες πελατών. Αυτές μπορούν να είναι οργανώσεις, δηλαδή ομάδες ανθρώπων στις οποίες απευθύνεται 
και τις οποίες εξυπηρετεί ο επιχειρηματίας. Ερωτήσεις που βοηθούν να συμπληρώσετε τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου: 

 Για ποιον δημιουργείτε αξία;  
 Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί σας πελάτες;  

Προσφορά αξίας 
Αυτό το δομοστοιχείο σχετίζεται με την αξία που παρέχει ο νεαρός επιχειρηματίας στους πελάτες του, μέσω των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 
Πρόκειται για την αξία του μοναδικού σημείου πώλησης της επιχείρησης. Είναι δηλαδή ο λόγος για τον οποίο οι πελάτες του επιχειρηματία 
προσφεύγουν σε εκείνον και όχι σε κάποια άλλη εταιρεία. Ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν: 

Υλικά: 

 Καμβάς  
 Μαρκαδόροι 
 Αυτοκόλλητα 

χαρτάκια 

Στόχος: 

Οπτικοποίηση του 
καμβά 



  

 Ποια είναι η αξία που προσφέρουμε στον πελάτη; 
 Ποια προβλήματα των πελατών μας βοηθάμε να επιλυθούν; 
 Ποια πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών προσφέρουμε σε κάθε τμήμα πελατών;  
 Ποιες είναι οι ανάγκες του πελάτη που ικανοποιούμε;  

 

Κανάλια διανομής 
Περιγράφει τον τρόπο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο επιχειρηματίας για να επικοινωνεί με τους πελάτες του. Τα κανάλια μπορεί να είναι άμεσα 
και έμμεσα. Ερωτήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν: 

 Μέσω ποιων καναλιών επιθυμούν τα τμήματα των πελατών να επικοινωνείτε μαζί τους; 
 Πώς επικοινωνείτε μαζί τους τώρα; 
 Με ποιον τρόπο ολοκληρώνονται τα κανάλια; 
 Ποια κανάλια λειτουργούν καλύτερα; 
 Ποια είναι τα πλέον αποδοτικά; 
 Με ποιον τρόπο τα έχετε ενσωματώσει στις συνήθεις πρακτικές των πελατών;  

Σχέσεις με τους πελάτες 
Αυτό το δομοστοιχείο σχετίζεται με τη σχέση που έχει ο νέος επιχειρηματίας με καθένα απ' τα τμήματα πελατών. Οι σχέσεις μπορεί να είναι 
προσωπικές ή αυτοματοποιημένεςκαι όλα τα ενδιάμεσα. Ερωτήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν: 

 Τι είδους σχέση έχουμε με τον πελάτη; 
 

Ροές εσόδων  

Οι πηγές εσόδων είναι τα μετρητά που εισέπραξε ο επιχειρηματίας από κάθε κατηγορία πελατών. Πρόκειται για την αξία που πληρώνουν τα 
τμήματα πελατών. Ερωτήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε το δομοστοιχείο:  



  

 Ποια είναι η αξία που οι πελάτες σας είναι πραγματικά διατεθειμένοι να πληρώσουν; 
 Για ποιο πράγμα πληρώνουν σήμερα; 
 Με ποιον τρόπο πληρώνουν σήμερα; 
 Πώς θα προτιμούσαν να πληρώνουν; 
 Πόσο συμβάλλει η κάθε πηγή εσόδων στα συνολική έσοδα;  

 

Κρίσιμοι πόροι  

Οι κρίσιμοι πόροι είναι τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο επιχειρηματίας για να καταστήσει το επιχειρηματικό του 
μοντέλο λειτουργικό. Οι πόροι αυτοί βοηθούν τον επιχειρηματία να δημιουργήσει αξία και να υλοποιήσει την προσφορά αξίας. Οι  κρίσιμοι 
πόροι μπορεί να είναι υλικοί, οικονομικοί, πνευματικοί και ανθρώπινοι. Ερωτήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν: 

 Ποιοι είναι οι κρίσιμοι πόροι που απαιτούνται για την προσφορά αξίας σας; Τα κανάλια διανομής, οι σχέσεις με τους πελάτες και οι ροές 
εσόδων; 

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες είναι οι πιο σημαντικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει ο επιχειρηματίας για να λειτουργήσει το 
επιχειρηματικό του μοντέλο. Ερωτήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν: 

 Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες που απαιτούνται από την προσφορά αξίας σας; Τα κανάλια διανομής, οι σχέσεις με τους πελάτες 
και οι ροές εσόδων; 

Βασικοί συνεργάτες 

Οι βασικοί συνεργάτες είναι το δίκτυο του επιχειρηματία που καθιστά το επιχειρηματικό του μοντέλο λειτουργικό. 

 Ποιοι είναι οι βασικοί συνεργάτες σας;  



  

 Ποιοι είναι οι βασικοί σας προμηθευτές; 
 Ποιοι είναι οι κρίσιμοι πόροι που αποκτούμε από συνεργάτες; 
 Ποιες κύριες δραστηριότητες αναλαμβάνουν να εκτελούν οι συνεργάτες;  

 

 

Διάρθρωση του κόστους 

Περιγράφει τις δαπάνες που κάνει ο επιχειρηματίας για να καταστήσει το επιχειρηματικό του μοντέλο λειτουργικό. Ερωτήματα που μπορούν να 
σας βοηθήσουν: 

 Ποιες είναι οι πιο σημαντικές εγγενείς δαπάνες του επιχειρηματικού σας μοντέλου; 
 Ποιοι είναι οι πιο ακριβοί από τους κρίσιμους πόρους; 
 Ποιες είναι οι πιο ακριβές κύριες δραστηριότητες; 

Φυλάξτε τον καμβά! Σας χρειάζεται για την επόμενη συνεδρία. Μπορεί να φανεί χρήσιμος για να βγάλετε φωτογραφίες ή να  φτιάξετε μια 
ψηφιακή εκδοχή του (υπάρχει ειδική εφαρμογή στο Appstore (Apple)).  

 

  



  

2.5 ΤΡΙΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ   

Η τρίτη συνάντηση σχετίζεται με την καινοτομία. Σε αυτή τη συνάντηση πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη 
δημιουργικότητά σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο να προσκαλέσετε 
περισσότερα πρόσωπα. Κρίνεται σημαντικό να είναι δημιουργικοί και δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν την 
επιχείρηση. Τα άτομα που δεν είναι άμεσα ενδιαφερόμενα δε διακρίνουν τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει η 
επιχείρηση. Είναι, λοιπόν, πιο εύκολο για εκείνα να σκεφτούν πέρα από τα συμβατικά όρια και να πρωτοτυπήσουν, 
μιας και  δε γνωρίζουν ιδιαίτερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίας, οι 
κανόνες που υπάρχουν είναι λίγοι, ενώ δεν υπάρχουν «αλλά» και όλα επιτρέπονται. Για να έχετε τον έλεγχο της 
διαδικασίας αλλά και για να μπορείτε να την παρακολουθείτε ευκολότερα, η συμβουλή μας είναι να μη 
προσκαλέσετε περισσότερα από 4 άτομα. Για να αυξήσετε τα επίπεδα της δημιουργικότητας, μια επιλογή είναι να 
επιλέξετε ένα διαφορετικό περιβάλλον για τη συνεδρία. Για παράδειγμα, το πάρκο, μια βάρκα, μία παραλία ή 
οποιοδήποτε άλλο μέρος μπορεί να προσφέρει έμπνευση.  

Αν έχετε καλέσει άλλα άτομα, ξεκινήστε με μια σύντομη εξήγηση για την επιχείρησή, τον καμβά και το στόχο της 
συνάντησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, θα δημιουργήσετε ένα νέο καμβά βάσει του καμβά που έχει 
δημιουργηθεί κατά τη δεύτερη συνεδρία. 

Αυτή η φάση σχετίζεται με την καινοτομία, και η συνεδρία αυτή χωρίζεται σε 3 φάσεις που σας οδηγούν στην 
καινοτομία. Πριν περάσετε στην επόμενη φάση, εξηγήστε σύντομα ποιος είναι ο στόχος για την επόμενη φάση. 
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της δημιουργικότητας, είναι σημαντικό να επιλέξει ο νέος επιχειρηματίας ένα σημείο 
εκκίνησης της καινοτομίας, το οποίο ονομάζεται επίκεντρο. Το επιχειρηματικό μοντέλο έχει 4 επίκεντρα. Τα 4 

επίκεντρα μπορούν να βασίζονται: 

 Στους πόρους: Μπορείτε να βρείτε νέους πόρους (π.χ. συνεργασίες) ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νέους πόρους; 
 Στην προσφορά: Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα προσφορά αξίας για τον πελάτη;  
 Στον πελάτη:  

Υλικά: 

 Ο καμβάς επιχειρηματικού 
μοντέλου 

 Ο καμβάς προσφοράς 
αξίας. 

 Αυτοκόλλητα χαρτάκια 
 Μαρκαδόροι  

Στόχος:  

Καταστήστε το επιχειρηματικό 
μοντέλο καινοτόμο, 
βασιζόμενοι σε επίκεντρα και 
την προσφορά αξίας.  

  



  

 Στη χρηματοδότηση: Είναι δυνατόν να δημιουργηθούν νέες ροές εσόδων ή να περιοριστούν οι δαπάνες; 
 
Είναι δυνατό να επιλέξετε ένα επίκεντρο, αλλά μπορείτε επίσης να καινοτομήσετε βασιζόμενοι σε όλα τα επίκεντρα. Αν επιλέξετε όλα τα 
επίκεντρα, αυτό σημαίνει ότι βασίζεστε σε πολυ-επίκεντρο.  
 
Αν επιλέξετε το πολυ-επίκεντρο, ξεκινάτε από το τμήμα πελατών και συνεχίζετε τον με την ίδια σειρά όπως όταν δημιουργήσατε τον πρώτο 
καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. Εάν επιλέξετε ένα ή περισσότερα επίκεντρα, ξεκινάτε από το δομοστοιχείο του επίκεντρου. (Μπορείτε να 
δείτε στην παρακάτω εικόνα ποιο δομοστοιχείο αποτελεί την απαρχή του κάθε επίκεντρου.) Η έναρξη της καινοτομίας είναι το 
δομοστοιχείο του επίκεντρου. Αν ο νεαρός επιχειρηματίας επιλέξει το πολυ-επίκεντρο, ξεκινήστε τη διαδικασία της καινοτομίας από το 
τμήμα πελατών και συνεχίζετε βάσει της κανονικής σειράς.  
 
Ανάλογα με το δομοστοιχείο από το οποίο ξεκινάτε, εσείς και ο συμβουλευόμενος πρέπει να σκεφτείτε πώς μπορείτε να καινοτομήσετε ή 
τι μπορείτε να αλλάξετε για να βελτιώσετε το επιχειρηματικό μοντέλο. Για παράδειγμα, αν ο συμβουλευόμενος επιλέξει το επίκεντρο που 
βασίζεται στους πόρους, ξεκινάτε από το δομοστοιχείο «βασικοί εταίροι». Ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε είναι οι εξής: 

 Υπάρχει πιθανότητα να συνδεθείτε με νέους προμηθευτές;  
 Είναι δυνατόν να πωληθεί το προϊόν ή η υπηρεσία μέσω άλλων καναλιών; 
 Υπάρχουν άλλοι νέοι πιθανοί βασικοί συνεργάτες στο δίκτυο, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το επιχειρηματικό μοντέλο;  

Σημειώστε κάθε αλλαγή σε ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι και κολλήστε την στον καμβά που έχετε δημιουργήσει ήδη στην πρώτη συνεδρία στο 
ανάλογο δομοστοιχείο.  

Εάν βελτιώσατε το πρώτο δομοστοιχείο, προσπαθήστε να φανταστείτε την επίδραση που θα έχει επάνω στα υπόλοιπα δομοστοιχεία του 
επιχειρηματικού μοντέλου. Εάν υπάρχουν αλλαγές στα δομοστοιχεία, τότε γράψτε τες σε ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι και κολλήστε τες στον καμβά.  



  

 

 

Πρόταξη αξίας  

Για το επίκεντρο που βασίζεται στον πελάτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τo χάρτη ενσυναίσθησης. Ο χάρτης ενσυναίσθησης βοηθά να 
σκεφτείτε από την μεριά των πελατών. Ο χάρτης ενσυναίσθησης σας βοηθά να δείξετε με εύκολο τρόπο πώς σκέφτεται ο πελάτης. Λειτουργεί με 
τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου. Αν κάτι ταιριάζει σε κάποιο από τα δομοστοιχεία του καμβά, γράψτε το σε 
ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι και τοποθετήστε το στο σωστό πλαίσιο.  

 

  

Πόροι Προσφορά Πελάτης Χρηματοδότηση Πολυ-επίκεντρο 



  

Φάση 1 - Καταιγισμός ιδεών  

Στόχος της πρώτης φάσης είναι να παράγετε καινοτομία βάσει του καμβά της δεύτερης συνεδρίας. Γράψτε νέες ιδέες σε ένα αυτοκόλλητο 
χαρτάκι και κολλήστε τες στο σωστό πλαίσιο. Δώστε σε κάθε συμμετέχοντα ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι και ένα μαρκαδόρο. Εάν ένας από τους 
συμμετέχοντες έχει μια ιδέα, μπορεί να τη γράψει στο χαρτάκι και να την κολλήσει στο αντίστοιχο δομοστοιχείο. Κατά τη διάρκεια της φάσης 
αυτής, υπάρχουν κάποιοι κανόνες: 

1. Δεν υπάρχουν «αλλά». 
2. Κάθε άποψη είναι σωστή. 
3. Όλα επιτρέπονται.  

Αν ένας από τους συμμετέχοντες προτείνει μία ιδέα που τελικά δεν είναι εφικτή, δεν υπάρχει λόγος να γίνετε δηκτικοί. Η πρόταση αυτή μπορεί να 
αποφέρει εκπληκτικές επιλογές που θα μπορούσαν να καταστήσουν το επιχειρηματικό μοντέλο περισσότερο καινοτόμο. Δώστε σε όλες τις 
επιλογές μια ευκαιρία.  

Φάση 2 - Τι εννοείτε; 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η ομάδα κρίνει όλα τα νέα αυτοκόλλητα χαρτάκια πάνω στον καμβά. Εάν κριθεί απαραίτητο, είναι επίσης 
δυνατό να εξηγήσουν όλοι τις ιδέες και τις προτάσεις που έχουν κολλήσει στον ανανεωμένο πλέον καμβά. Είναι επίσης δυνατό να γράψετε νέα 
αυτοκόλλητα χαρτάκια και να κάνετε νέες προτάσεις.  

Φάση 3 - Κρίση 

Αυτή είναι η τελευταία φάση της φάσης της καινοτομίας. Εφόσον η διαδικασία για καινοτομία έχει ήδη ολοκληρωθεί, τώρα είναι ώρα οι 
προτάσεις αυτές να κριθούν και να αξιολογηθούν. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η ομάδα θα δημιουργήσει τον οριστικό καμβά που θα 
χρησιμοποιηθεί κατά τις τελευταίες δύο φάσεις. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε αν μια καινοτομία είναι ρεαλιστική και πρωτότυπη, και αν η 
καινοτομία ταιριάζει στο επιχειρηματικό μοντέλο.   



  

Κατά το τέλος της συνεδρίας, είναι σημαντικό να  ευχαριστήσετε τους ανθρώπους που συνέβαλλαν στη δημιουργία ενός καινοτόμου πλέον 
καμβά. Ευχαριστείστε τους για όλη τη βοήθεια, την έμπνευση και τη δημιουργικότητα που προσέφεραν. Είναι επίσης θεμιτό να τους προσφέρετε 
με τη σειρά σας ένα μικρό δώρο ή μια μικρή έκπτωση σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που προσφέρει ο νεαρός επιχειρηματίας.  

 

2.6 ΤΕΤΑΡΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   
Μετά τη φάση της καινοτομίας, είναι σημαντικό να αξιολογήσετε τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. Πρώτα, όμως, 
πρέπει να οριστικοποιήσετε τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. Ίσως ο επιχειρηματίας να έχει σκεφτεί νέες ιδέες 
ανάμεσα στις δύο συνεδρίες ή να έχει να κάνει κάποιες αλλαγές. Πριν αρχίσετε να αξιολογείτε τον καμβά επιχειρηματικού 
μοντέλου, είναι σημαντικό να έχετε ολοκληρώσει το επιχειρηματικό μοντέλο. Ύστερα, μπορείτε να το αξιολογήσετε σωστά.  

Ο στόχος αυτής της συνεδρίας είναι: «αξιολόγηση του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου και πώς αυτός μπορεί να 
προσαρμοστεί στο περιβάλλον του.» Ο καμβάς θα αξιολογηθεί με βάση την ανάλυση SWOT. SWOT σημαίνει Δυνάμεις 
(Strengths), Αδυναμίες (Weaknesses), Ευκαιρίες (Οpportunities) και Απειλές (Threats). Οι δυνάμεις είναι θετικά στοιχεία της 
εσωτερικής οργάνωσης. Παραδείγματος χάριν: μια ισχυρή οικονομική θέση, οφέλη που δεν έχουν οι ανταγωνιστές. Οι 
αδυναμίες είναι αρνητικά στοιχεία της εσωτερικής οργάνωσης. Παραδείγματος χάριν: απουσία καναλιών ψηφιακού 
μάρκετινγκ, μια αδύναμη οικονομική θέση. Οι ευκαιρίες είναι θετικά στοιχεία που προέρχονται από το εξωτερικό 
περιβάλλον του οργανισμού. Παραδείγματα ευκαιριών και απειλών είναι: δημογραφική ανάπτυξη, τεχνολογικές εξελίξεις ή 
γήρανση. Η επίδραση αυτών των γεγονότων είναι σημαντική για την 
αξιολόγηση του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. Οι ευκαιρίες και οι 
απειλές μπορούν να εντοπιστούν αλλά δεν είναι εφικτό να ελεγχθούν.  

Κολλήστε 4 κόλλες Α4 στον τοίχο σαν μία ανάλυση SWOT όπως της 
εικόνας στην πίσω σελίδα. Κάθε κόλλα είναι ένα μέρος της SWOT. Η 
αριστερή πλευρά της SWOT είναι η θετική πλευρά. Οι δυνατότητες 
αποτελούν το πλαίσιο πάνω από τις ευκαιρίες. Η δεξιά πλευρά είναι η 

 

Υλικά: 

 Ο καμβάς 
επιχειρηματικού 
μοντέλου που 
έχετε ήδη φτιάξει. 

 4 κόλλες A4. 
 Μαρκαδόροι. 
 Αυτοκόλλητα 

χαρτάκια.  

Στόχος:  

Αξιολόγηση του καμβά 
επιχειρηματικού 
μοντέλου.  

 



  

αρνητική πλευρά του μοντέλου. Από πάνω οι αδυναμίες και από κάτω οι απειλές. Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητα χαρτάκια για τη συμπλήρωση 
της ανάλυσης SWOT. Σημειώστε όλα τα στοιχεία σε ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι και κολλήστε το στο σωστό μέρος, κατά τον ίδιο τρόπο που 
κάνατε και για τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. 

Ερωτήσεις που σας βοηθούν να συμπληρώσετε την ανάλυση SWOT είναι: 

Δυνατότητες: 

 Τι καθιστά την επιχείρηση του νεαρού επιχειρηματία μοναδική; 
 Ποιο στοιχείο του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου καθιστά την επιχείρηση ισχυρότερη; 

Αδυναμίες: 

 Ποια σημεία μπορούν να βελτιωθούν στον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου; 
 Τι έχει ο ανταγωνιστής που δεν έχει ο νέος επιχειρηματίας; 

Ευκαιρίες  

 Ποιο στοιχείο από το εξωτερικό περιβάλλον έχει θετική επίδραση στον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου; 

Απειλές: 

 Ποιο στοιχείο από το εξωτερικό περιβάλλον έχει αρνητική επίδραση στον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου; 

Αφού έχετε συμπληρώσει την ανάλυση SWOT, είναι ώρα να κατατάξετε τα αποτελέσματα. Επιλέξτε τα κορυφαία 5 στοιχεία από κάθε μέρος της 
SWOT. Αυτό σας χρειάζεται για να δημιουργήσετε μία μήτρα αντιπαραβολής. Δημιουργήστε  μια μήτρα αντιπαραβολής. 



  

 



  

1.  Ευκαιρίες Vs Δυνάμεις  

Αυτό το τεταρτημόριο σχετίζεται με την ευθυγράμμιση της 
δύναμης της επιχείρησης με τις ευκαιρίες που προσφέρει 
στην επιχείρηση η αγορά. Εάν η αγορά προσφέρει ευκαιρίες 
σε σημεία όπου η επιχείρηση του νεαρού επιχειρηματία έχει 
κάποιες δυνάμεις, αυτό είναι θετικό και είναι πράγματι 
απαραίτητο να επεκτείνετε το τεταρτημόριο.  

2. Ευκαιρίες Vs αδυναμίες  

Αυτό το τεταρτημόριο αφορά στην ευθυγράμμιση μεταξύ 
ευκαιριών και αδυναμιών. Εάν η αγορά προσφέρει στον 
επιχειρηματία ευκαιρίες, αλλά αυτό αποτελεί μέρος της 
αδυναμίας της επιχείρησης, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί το 
παρόν μέρος της επιχείρησής του. Οι βελτιώσεις είναι 

δυνατό να μετατρέψουν την αδυναμία σε δύναμη.  

3. Απειλές Vs πλεονεκτήματα 

Το τρίτο τεταρτημόριο είναι η ευθυγράμμιση των δυνάμεων και των απειλών. Είναι δυνατόν να εξουδετερώσετε την απειλή της αγοράς με μία 
δύναμη που περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό μοντέλο.  

4. Απειλές Vs αδυναμίες  

Το τέταρτο τεταρτημόριο είναι η ευθυγράμμιση μεταξύ των απειλών και των αδυναμιών. Αυτό είναι το πλέον αρνητικό τεταρτημόριο. Είναι 
σημαντικό να δοθεί αρκετή προσοχή σε αυτό το τεταρτημόριο. Αυτό είναι το μέρος όπου οι καινοτομίες μπορούν να σας βοηθήσουν να 
βελτιώσετε την ανάλυση SWOT.  

 Δυνάμεις 
1. 
2. 
3. 
4. 

Αδυναμίες 
1. 
2. 
3. 
4. 

Ευκαιρίες 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

Στρατηγικές Ευκαιρίας-
Δύναμης 
Χρησιμοποιήστε τις δυνάμεις 
για να εκμεταλλευτείτε τις 
ευκαιρίες 
1. 
2. 

Στρατηγικές ευκαιρίας-
αδυναμίας 
Ξεπεράστε τις αδυναμίες 
εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες 
1. 
2. 

Απειλές 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

Στρατηγικές απειλής-δύναμης 
Χρησιμοποιήστε τις δυνάμεις 
για να αποφύγετε τις απειλές 
1. 
2. 

Στρατηγικές απειλής-
αδυναμίας 
Περιορίστε τις αδυναμίες και 
αποφύγετε τις απειλές 
1. 
2. 



  

 

 

 

  Ευκαιρίες Απειλές 
  Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Α1 Α2 Α3 Α4 
 
Δυνάμεις 

Δ1  1 3  1    
Δ2 3  2  2    
Δ3  3   3 2 1 2 
Δ4 2 2  1     

 
 
Αδυναμίες 

Αδ1    3  1 2  
Αδ2      3   
Αδ3   1 2   3  
Αδ4        3 

 

 

Δημιουργήστε μία μήτρα αντιπαραβολής όπως στην εικόνα στα δεξιά. Καταμετρήστε όλα τα σημεία που ανήκουν σε κάθε ένα τεταρτημόριο. 
Μετά την καταμέτρηση, είναι δυνατόν να βελτιώσετε το επιχειρηματικό μοντέλο στο τεταρτημόριο «αδυναμίες Vs απειλές», ώστε να γνωρίζει 
πλέον ο επιχειρηματίας το ισχυρότερο σημείο του επιχειρηματικού μοντέλου.   

 

  



  

2.7 5Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΧΕΔΙΟ   
Κατά τη διάρκεια αυτής της 5ης συνεδρίας, είναι επιτέλους ώρα να καταρτίσετε ένα παραδοσιακό επιχειρηματικό 
σχέδιο. Η βάση για αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου. Κάθε δομοστοιχείο 
αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου. Θα εξηγηθούν όλα τα κεφάλαια. Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείτε από 
8 κεφάλαια. Το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: 

1. Περίληψη 
2. Αποστολή και στόχοι 
3. Επιχείρηση και υποκατάστημα 
4. Προϊόντα και υπηρεσίες 
5. Αγορά και ανταγωνιστές  
6. Μάρκετινγκ  
7. Επιχειρησιακά σχέδια 
8. Οικονομικά  
9. Σχεδιασμός 

Περίληψη 

Το κεφάλαιο αυτό είναι μια περίληψη ολόκληρου του επιχειρηματικού μοντέλου. Περιέχει μια εικόνα του καμβά 
επιχειρηματικού μοντέλου και δίνει μια σύντομη εξήγηση του καμβά και του επιχειρηματικού σχεδίου. Το κεφάλαιο αυτό 
είναι το τελευταίο που γράφει ο νέος επιχειρηματίας, γιατί αυτός/αυτή πρέπει να γνωρίζει ποιο είναι το πλήρες 

επιχειρηματικό σχέδιο. Η περίληψη δεν μπορεί να ξεπερνά σε έκταση τη μία σελίδα!  

Αποστολή και στόχοι 

Εξηγήστε με σύντομο αλλά δυναμικό τρόπο ποιος είναι ο στόχος του νεαρού επιχειρηματία και της επιχείρησής του: την αποστολή. Η αποστολή 
είναι ουσιαστικά εκείνο που πρεσβεύει η επιχείρηση. Οι προσφορές αξίας αποτελούν τη βάση για την αποστολή. Οι στόχοι πρέπει να είναι 
έξυπνοι (ΣΜΑΡΤ: βλ. πρώτη συνεδρία). Οι στόχοι μπορεί να είναι στόχοι για το επόμενο έτος, τα επόμενα 5 ή τα επόμενα 10 έτη.  

Υλικά: 

 Ο καμβάς 
επιχειρηματικού 
μοντέλου που έχετε 
ήδη φτιάξει. 

 Ανάλυση SWOT  

Στόχος:  

Η υλοποίηση ένας 
επιχειρηματικού σχεδίου με 
καινοτομίες που βοηθούν το 
νέο επιχειρηματία να 
βελτιώσει την επιχείρησή του.  

 



  

 

 

Επιχείρηση και υποκατάστημα  

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, το τι κάνει η επιχείρηση, το τι προσφέρει η επιχείρηση και πώς 
μπορεί να μεγαλώσει η επιχείρηση. Σημαντικά δομοστοιχεία του κεφαλαίου αυτού είναι οι κύριες δραστηριότητες και οι κρίσιμοι πόροι. Είναι 
επίσης δυνατόν να εξηγήσετε πώς θα παρέχεται η προσφορά αξίας στους πελάτες.  

Αγορά και ανταγωνιστές  

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Ο νεαρός επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει κάτι για την 
αγορά και τους ανταγωνιστές του. Να είστε προσεκτικοί κατά την επιλογή των ανταγωνιστών: δεν είναι κάθε εταιρεία η οποία παρέχει τα ίδια 
προϊόντα ή υπηρεσίες ανταγωνιστής. Οι ανταγωνιστές μπορούν να είναι επιχειρήσεις που παρέχουν τις ίδιες προσφορές αξίας ή εκπληρώνουν 
τις ίδιες ανάγκες. Η ανάλυση SWOT είναι η βάση για το κεφάλαιο αυτό, ειδικά δε το εξωτερικό μέρος της SWOT (ευκαιρίες και απειλές).  

Μάρκετινγκ  

Το παρόν κεφάλαιο αφορά στο μάρκετινγκ. Τα τμήματα πελατών, τα κανάλια και οι σχέσεις με τους πελάτες αποτελούν τη βάση του κεφαλαίου 
αυτού. Τα επόμενα ερωτήματα βοηθούν να ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο: 

1. Με ποιο τρόπο επικοινωνεί ο νεαρός επιχειρηματίας με τους πελάτες του;  
2. Με ποιο τρόπο παραμένει ο νεαρός επιχειρηματίας σε επαφή με τους πελάτες του;  
3. Με ποιον τρόπο γνωστοποιεί ο νεαρός επιχειρηματίας την προσφορά αξίας στους (εν δυνάμει) πελάτες; 
4. Οι πελάτες πληρώνουν;  

Επιχειρησιακά σχέδια 



  

Το παρόν κεφάλαιο σχετίζεται με το «πώς» της επιχείρησης, το δηλαδή πώς λειτουργεί η επιχείρηση. Τα δομοστοιχεία που βοηθούν στον 
προσδιορισμό αυτού του κεφαλαίου είναι οι βασικοί συνεργάτες και οι κρίσιμοι πόροι. Σχετίζεται λοιπόν με το πώς θα υλοποιήσετε τους 
στόχους, την αποστολή και το μάρκετινγκ.  

 

Οικονομικά 

Τα δομοστοιχεία πηγές εσόδων και διάρθρωση του κόστους αποτελούν τη βάση για το κεφάλαιο αυτό. Αυτά τα δύο δομοστοιχεία καταστούν 
περισσότερο κατανοητό για το νέο επιχειρηματία  το οικονομικό μέρος της επιχείρησης. Κάντε μια λίστα με όλα τα έξοδα και τα έσοδα.  

 

Σχεδιασμός 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μέρος της επόμενης και τελευταίας συνεδρίας. Το κεφάλαιο αυτό δίνει τη δυνατότητα να καταστούν οι καινοτομίες 
μέρος της επιχείρησης.  

 

 

 

2.8 6Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ   
Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί και ο νεαρός επιχειρηματίας κατάρτισε έξυπνα σχέδια. Τώρα είναι η ώρα 
για τον σχεδιασμό που θα συμβάλει στην υλοποίηση των σχεδίων που έχει καταρτίσει. Είναι σημαντικό ότι ο 
σχεδιασμός αυτός πρέπει να οριοθετείται χρονικά. Ο σχεδιασμός βασίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο. Το πρώτο 
βήμα είναι η δημιουργία μιας λίστας με όλες τις καινοτομίες του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. Γράψτε όλες τις 
καινοτομίες σε ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι και κολλήστε το στον τοίχο ή σε ένα μεγάλο χαρτί (μεταξύ άλλων). 

Υλικά: 

 Επιχειρηματικό σχέδιο. 
 Αυτοκόλλητα χαρτάκια 
 Μαρκαδόροι   

Στόχος:  

Προχωρήστε σε έναν έξυπνο 
σχεδιασμό που το καθιστά 
δυνατή την υλοποίηση των 
καινοτομιών.  

 



  

Σκεφτείτε όλες τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο νεαρός επιχειρηματίας για να υλοποιήσει την καινοτομία. Γράψτε κάθε ενέργεια σε ένα 
αυτοκόλλητο χαρτάκι και κολλήστε το ακριβώς κάτω από την καινοτομία στον τοίχο. Εκεί θα πρέπει να προκύψει μία λίστα με καινοτομίες, με 
όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν από την υλοποίηση των καινοτοτμιών αυτών. Σκεφτείτε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών αυτών 
και γράψτε το σε ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι. Τώρα υπάρχει η βάση ενός σχεδιασμού. Δημιουργήστε σε ένα ψηφιακό έγγραφο έναν πίνακα με το 
όλες τις καινοτομίες και τις ενέργειες, και ορίστε ημερομηνίες ανάλογα με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Τώρα υπάρχει ένας σχεδιασμός 
που βοηθά το νέο επιχειρηματία να υλοποιήσει τις καινοτομίες. Κάντε αυτόν τον σχεδιασμό μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου. Αν γίνει αυτό, το 
επιχειρηματικό σχέδιο έχει τελειοποιηθεί. 

Το τελευταίο μέρος αυτής της συνεδρίας, αλλά και του πρότζεκτ, είναι η αξιολόγηση. Συζητήστε με το νέο επιχειρηματία ποια ήταν τα καλά σημεία 
κατά τη διάρκεια του έργου και ποια πιστεύει ότι χρειάζονται κάποια βελτίωση.  

 


