
Εισηγήτρια: Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ  



● Αποτελεσματικό 

● Δομημένο 

● Περιεκτικό 

● Σύντομο 

● Φιλικό στον χρήστη 

● Ελκυστικό 

 



Δεδομένα 

Πρωτογενή  

Έρευνα 

Δευτερογενή 

Έρευνα 



● Περίληψη 

● Τμήμα Marketing 

● Τμήμα Επιχείρησης 

● Ομάδα Διοίκησης 

● Τμήμα Χρηματοοικονομικό 

● Παραρτήματα 
 



● Υπερβολικά αισιόδοξες οικονομικές προβλέψεις,   
ανεπαρκής ανάλυση ανταγωνισμού  και  εκτιμήσεων  

του περιβάλλοντος  (εσωτερικού και εξωτερικού) 

● Ασαφείς  στρατηγικές marketing 

● Έλλειψη έρευνας 

● Μη επαγγελματική παρουσίαση  

● Ασαφείς εκτίμηση κινδύνων και χρονοδιαγράμματος 

● Έλλειψη εναλλακτικής λύσης 
 



● Εσωτερική Ανάλυση  

● Εξωτερική Ανάλυση  

● Ανάπτυξη του Σχεδίου  

● Αξιολόγηση - Συμπεράσματα 

 



● Τίτλος  

● Πίνακας Περιεχομένων  

● Σύνοψη – Περίληψη 

● Περιγραφή Εκμετάλλευσης 

● Προϊόν 

● Αγορά και Ανταγωνισμός 

● Στρατηγική Μάρκετινγκ - Πωλήσεις 

● Ανθρώπινοι Πόροι - Ομάδα Διοίκησης 

● Εσωτερική Οργάνωση - Σύστημα Παραγωγής 

● Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

● Κίνδυνοι - Εναλλακτικά Σενάρια 

● Συμπέρασμα - Πρόταση Επένδυσης/ Χρηματοδότησης 

● Παραρτήματα με Απόλυτα Απαραίτητα Στοιχεία 

 



● Χρόνος σύνταξης: Στο τέλος  

● Έκταση: Δύο σελίδες ή λιγότερο. 

● Περιεχόμενο: Να συμπεριλάβετε ό,τι θα μπορούσατε να καλύψετε σε μια 
πεντάλεπτη συνέντευξη.  

● Παρουσίαση: Να εκθέσετε τα βασικά στοιχεία της προτεινόμενης επιχείρησης:   

Ποιο θα είναι το προϊόν;  

Ποιοι θα είναι οι πελάτες σας;   

Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες;   

Τί νομίζετε ότι επιφυλάσσει το μέλλον για την επιχείρησή σας και τον κλάδο σας; 

● Χαρακτηριστικά: Πρέπει να είναι πλήρης, περιεκτική, επαγγελματική και να 
αποπνέει ενθουσιασμό. 

● Σε περίπτωση δανείου: Εξηγήστε με σαφήνεια το ποσό που χρειάζεστε, πώς 
ακριβώς θα το χρησιμοποιήσετε και πώς τα χρήματα αυτά θα κάνουν την 
επιχείρησή σας πιο επικερδή ώστε να το αποπληρώσετε. 

 



● Τι θα κάνετε; 

● Όραμα 

● Στόχοι & Σκοποί 

● Επιχειρηματική Φιλοσοφία 

● Περιγραφή του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εκμ/ση 

● Περιγραφή των πιο δυνατών σημείων της εκμ/σης και των βασικών της 
ικανοτήτων.  Ποιοι παράγοντες θα συμβάλλουν στην επιτυχία της;  Ποια είναι 
τα πιο ανταγωνιστικά σας σημεία;  Εσείς προσωπικά τι θα προσφέρετε σ’ αυτή 
τη νέα εκμ/ση από την προηγούμενη εμπειρία σας, τις ικανότητές σας και τα 
ισχυρότερα σημεία σας; 

● Νομική μορφή της εκμ/σης: Μοναδικός ιδιοκτήτης, Συνεταιριστική, Εταιρεία 
με μετοχικό κεφάλαιο, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ);  Έχετε επιλέξει 
τη μορφή; 

 

 



 ● Λεπτομερής  περιγραφή των προϊόντων 

● Ποιοι παράγοντες θα σας δώσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
ή μειονεκτήματα;  Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν το επίπεδο 
της ποιότητας ή μοναδικά ή ιδιοκτησιακά χαρακτηριστικά. 

● Ποια είναι η τιμολογιακή πολιτική (τιμές, αμοιβές, μίσθωση) για 
τα προϊόντα της εκμ/σης 

 

 



● Παρουσίαση των τάσεων και των προοπτικών της αγοράς 

 

 Οι υπάρχουσες εκμ/σεις του κλάδου 

 Οι μελλοντικές εκμ/σεις που θα εισέλθουν στον κλάδο 

 Οι πελάτες 

 Οι προμηθευτές 

 Τα υποκατάστατα προϊόντα 

 



● Στο σχέδιο μάρκετινγκ του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να 
περιλαμβάνεται: 

 

    Το προϊόν 

    Η τιμή 

    Η διανομή 

    Η προώθηση 

 



Χαρακτηριστικά της ομάδας διοίκησης :  

● Συμπληρωματικά προσόντα και δεξιότητες,  

● Κοινό όραμα (όλοι θέλουν να πετύχουν ένα κοινό στόχο),  

● Σωστό μέγεθος (στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι μεταξύ τριών και πέντε ατόμων),  

● Ευέλικτη προσέγγιση στα προβλήματα,  

● Ομαδικό πνεύμα,  

● Επιμονή/ δημιουργικό πνεύμα/ πειθαρχία (δεν τα παρατάει στην πρώτη δυσκολία 

αλλά «γεννάει» νέες ιδέες και ξαναπροσπαθεί).  
 

Τα μέλη της ομάδας να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι : 
«πετυχημένη είναι η ομάδα η οποία παράγει έργο  
μεγαλύτερο από αυτό που παράγεται από την συνολική  
ατομική  δραστηριότητα των μελών της» 



● Ποιος θα διοικεί την εκμ/ση σε καθημερινή βάση;  Τί εμπειρία θα φέρει 
το άτομο αυτό στην επιχείρηση; Ποιες ειδικές και ξεχωριστές ικανότητες 
διαθέτει;  Υπάρχει σχέδιο για τη συνέχιση της εκμ/σης αν το άτομο αυτό 
απολεσθεί ή καταστεί ανίκανο; 

● Δημιουργία  οργανογράμματος  σε περίπτωση περισσότερων από 10 
εργαζόμενους, οργανόγραμμα που θα δείχνει την ιεραρχία και ποιος θα 
είναι υπεύθυνος για θέσεις-κλειδιά. 

● Περιγραφή των θέσεων για τους εργαζόμενους  σε θέσεις-κλειδιά.   

● Σε περίπτωση δανείων ή αναζήτησης επενδυτών θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται τα βιογραφικά σημειώματα των ιδιοκτητών και των 
εργαζομένων σε θέσεις- κλειδιά. 

 

 



● Προβλεπόμενες Δαπάνες έναρξης 

● Προβλεπόμενα Κέρδη ή ζημίες  

● Προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές 

● Υπολογισμός Νεκρού Σημείου 

 



● Παρουσίαση εκτιμώμενων κινδύνων, εναλλακτικών σεναρίων και  
τρόπων διαφυγής 

     Δύο κατηγορίες κινδύνων 

  Κίνδυνοι που προέρχονται από το εσωτερικό της εκμ/σης 

  Κίνδυνοι από το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί 

     η εκμ/ση 

 

●  Παρουσίαση των  οικονομικών  συνεπειών των διαφορετικών 
σεναρίων που προκύπτουν από την ανάλυση των κινδύνων και  

    του τρόπου με τον οποίο η εκμ/ση θα μπορέσει να  

    «επιζήσει» ακόμη και του χειρότερου σεναρίου. 



 

 

●  Περίληψη του επιχειρηματικού σχεδίου 
 

● Τι αφορά, ποιος το τίτλος της εκμ/σης, ποιες οι 
δραστηριότητες και το παρεχόμενο προϊόν 

 

● Ποιος  ή ποιοί οι στόχοι της επιχείρησης και ποιες οι  
μέθοδοι για την επίτευξή τους 

 

●  Τα δυνατά και αδύνατα σημεία 
 

● Τι διαφαίνεται από τον οικονομικό έλεγχο.  
    Επιτυχημένο ή όχι πλάνο και πού θα στηριχθεί 
    η επιτυχία του. 



  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας  


