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Το έργο STARTUP EU ACADEMY με λίγα λόγια: 

Κύριος στόχος του έργου: Καινοτομία 

Τίτλος έργου: Startup EU Academy 

Ημερομηνία έναρξης του έργου: 01-06-2019 

Συνολική Διάρκεια Έργου: 30 μήνες 

Ημερομηνία λήξης του έργου: 31-05-2022 

Αιτών Οργανισμός: KURO Hradec Kralove z. s. – Τσεχική Δημοκρατία 

Εθνικός οργανισμός του αιτούντος οργανισμού: CZ01 Dům zahraniční spolupráce (DZS) 

Centre for International Cooperation in Education  

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την προώθηση της 

νεανικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο. Πολλές χώρες βασίζονται πλέον σε 

πολιτικές που υποστηρίζουν τη νεανική επιχειρηματικότητα, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης 

και της ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο του σχολικού συστήματος, καθώς και σε 

ολοκληρωμένα πακέτα που προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες, όπως κατάρτιση, 

χρηματοδοτική στήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμβουλευτική και καθοδήγηση. Το 

έργο "STARTUP EU ACADEMY" εξετάζει πολιτικές και προγράμματα που αποδεδειγμένα 

βοηθούν τους νέους επιχειρηματίες να ανέβουν στην κλίμακα των επιδόσεων. 

Οι άνεργοι νέοι σε όλη την Ευρώπη δυσκολεύονται να ξεκινήσουν μια νέα εργασία και 

πολλοί από αυτούς τα παρατάνε στην αρχή. Η επιχειρηματικότητα των νέων έχει 

χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απαραίτητη για τη μείωση της ανεργίας 

και θεμελιώδης για την οικονομική πρόοδο.  Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 

"Επιχειρηματικότητα 2020" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρειαζόμαστε περισσότερους 

επιχειρηματίες για να αναζωπυρώσουμε το επιχειρηματικό δυναμικό της Ευρώπης και να 

δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας.  

Για να επιτευχθεί μια επιτυχημένη επιχειρηματικότητα, η καινοτομία είναι απαραίτητη, και 

μόλις δημιουργηθεί η καινοτομία, το άνοιγμα μιας νέας αγοράς είναι ζωτικής σημασίας. 

Έτσι, το έργο ενσωματώνει τρεις βασικούς πυλώνες, όπως η επιχειρηματικότητα, η 

καινοτομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο, και αντιμετωπίζει τους συγκεκριμένους στόχους 

του τομέα της νεολαίας όσον αφορά τη βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων 
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και δεξιοτήτων των νέων και την ενίσχυση της ικανότητας των εργαζομένων και των 

οργανώσεων νεολαίας. Το έργο στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου σε όλη την Ευρώπη μέσω της κατάρτισης νέων σε μεθοδολογίες 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ, με ειδικούς στόχους την ανάδειξη 

νέων επιχειρηματιών που γνωρίζουν μεθόδους καινοτομίας ως εθελοντές για την 

προώθηση της βιωσιμότητας της επιχειρηματικότητας και του ηλεκτρονικού εμπορίου σε 

επίπεδο ΕΕ, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, την προώθηση του 

πνεύματος της επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη, τη δημιουργία μιας πλατφόρμας 

όπου οι επιχειρηματίες μπορούν να ανθίσουν, να συνεργαστούν και να αναπτυχθούν μαζί. 

Το έργο απευθύνεται κυρίως σε νέους μεταξύ 20 και 30 ετών, σε εργαζόμενους σε θέματα 

νεολαίας και σε μέλη ΜΚΟ. Στο πλαίσιο του έργου συνεργάζονται πέντε οργανισμοί, από 

δημόσιους φορείς έως ΜΚΟ, από 5 χώρες με διαφορετική τεχνογνωσία και εμπειρία σχετικά 

με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 150 άτομα από τα 

ιδρύματα-εταίρους θα αποτελέσουν την ομάδα-στόχο μας και περίπου 2500 άτομα 

αναμένεται να επωφεληθούν έμμεσα από το έργο. Τέσσερα πνευματικά παραδοτέα που θα 

δημιουργηθούν στο τέλος του έργου είναι τα ακόλουθα: 

1- Αναφορές ανά χώρα, οι οποίες παρουσιάζουν την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο στις χώρες εταίρους 

2- Ένας αλγοριθμικός και διαδραστικός οδηγός που θα βοηθήσει όσους θέλουν να 

ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση 

3- Διαδικτυακή πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα είναι στις πέντε γλώσσες των χωρών 

εταίρων, καθώς και στα αγγλικά. 

4- Η ηλεκτρονική μάθηση αποτελείται από οπτικοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με 

την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Περίπου 10 νέοι από κάθε χώρα-εταίρο θα συμμετάσχουν σε καταρτίσεις και εκπαιδευτικές 

επισκέψεις σε τρεις διαφορετικές χώρες και θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν άλλες 

χώρες και να τις συγκρίνουν με τη δική τους πραγματικότητα. Στο τέλος των 

δραστηριοτήτων μάθησης/διδασκαλίας, συνολικά 30 νέοι θα έχουν αποκτήσει γνώσεις 

σχετικά με την καθοδήγηση/καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό 

εμπόριο μέσω δομημένων, βραχυπρόθεσμων, δια ζώσης εκπαιδεύσεων, 

προγραμματισμένων σύμφωνα με τη σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση. Στη συνέχεια, 

θα πραγματοποιήσουν σεμινάρια και θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με το θέμα 
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του έργου. Οι νέοι που θα εκπαιδευτούν σε θέματα καθοδήγησης/καινοτομίας, 

επιχειρηματικότητας και ηλεκτρονικού εμπορίου θα συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία 

του περιεχομένου του ηλεκτρονικού οδηγού, των αναφορών ανά χώρα και της 

ηλεκτρονικής μάθησης. 

Ως σημαντικότερο αποτέλεσμα του έργου θεωρείται η διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία 

θα μπορούσαν να διατίθενται ελεύθερα τα ενημερωτικά αρχεία. Περίπου 18 εργαζόμενοι 

στον τομέα της νεολαίας θα είναι υπεύθυνοι για την έμμεση εποπτεία της δραστηριότητας 

και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα συμμετέχουν στις διεθνείς συναντήσεις για 

την παρακολούθηση και τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων του έργου. Αναμένεται 

να παρέχουν καθοδήγηση και βοήθεια στους νέους κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων 

και των σεμιναρίων τους και της δημιουργίας των επιχειρήσεών τους. 

Τέλος, οι εκροές των έργων πρέπει να είναι καλύτερα στοχευμένες, ώστε να καλύπτουν 

τις μειονεκτικές και ανεπαρκώς εκπροσωπούμενες ομάδες, να εφοδιάζουν τους νέους 

επιχειρηματίες με περισσότερες πρακτικές δεξιότητες, να αναπτύσσουν προσαρμοσμένη 

εκπαίδευση στο διαδίκτυο μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Θα πρέπει να συνεργάζονται 

με διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων αναπτυξιακών οργανισμών, ΜΚΟ, 

κοινοτήτων και τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων.  
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Περίληψη 

 

Σύντομη περίληψη του ηλεκτρονικού οδηγού (IO3)  

Ο ηλεκτρονικός οδηγός είναι το τρίτο αποτέλεσμα (IO3) του έργου Startup EU Academy. 

Αποτελείται από τρία κεφάλαια: Ηλεκτρονικό εμπόριο, κοινωνική επιχειρηματικότητα, 

καινοτομία, και στοχεύει να εφοδιάσει τους νέους startuppers με ένα στέρεο υπόβαθρο 

γνώσεων και πρακτικών, στα πρώτα τους βήματα, προσφέροντας παράλληλα έμπνευση 

και ιδέες και τους πιθανούς τόπους για να τους αναζητήσουν. Σε ορισμένα κεφάλαια δίνεται 

πρόσθετο υλικό προς μελέτη, είτε με τη μορφή βίντεο και podcasts, είτε με τη μορφή 

προτάσεων, βιβλίων, και άρθρων. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν δραστηριότητες 

αξιολόγησης, οι οποίες συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών και των 

μεθόδων που παρουσιάζονται. Στα επόμενα βήματα του έργου, η σύμπραξη θα ζητήσει τη 

συμβολή των νέων startuppers, παρέχοντας τα σχόλιά τους για τον Οδηγό. Η γνώμη τους 

θα είναι πολύτιμη προκειμένου να προσαρμοστεί ο Ηλεκτρονικός Οδηγός στις ανάγκες 

τους, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησής τους και ως αποτέλεσμα την 

αποδοτικότερης διαχείρισης της δικής τους νεοφυούς επιχείρησης. 

Το πρώτο κεφάλαιο του ηλεκτρονικού οδηγού είναι αφιερωμένο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Το κεφάλαιο Ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει απλές μεθόδους και ιδέες για νέους 

startuppers. Περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση μιας έρευνας 

αγοράς σχετικά με τους ανταγωνιστές, τις τρέχουσες τάσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο για 

τη διαφοροποίηση της εταιρείας από τις άλλες. Παράλληλα, παρέχονται απλές οδηγίες για 

την αρχική ανάπτυξη της επωνυμίας, καθώς και τάσεις που πρέπει να ακολουθήσετε.  Το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ένα κρίσιμο κομμάτι το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά, 

σε συνδυασμό με την ασφάλεια.  

Το δεύτερο κεφάλαιο του ηλεκτρονικού οδηγού είναι αφιερωμένο στην κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η επιχειρηματικότητα είναι μια ευρεία έννοια, η 

σύμπραξη αποφάσισε να εξειδικεύσει αυτό το κεφάλαιο στην κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει αξίες και 

ηθικές πτυχές που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν έναν νέο startupper και να 

διαφοροποιηθεί από τη μάζα των συμβατικών επιχειρηματιών. Το κεφάλαιο αυτό 
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περιλαμβάνει την αρχική έννοια και τους ορισμούς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 

παρέχει λόγους για την επιλογή αυτού του τύπου αντί άλλου και περιγράφει τα 

χαρακτηριστικά ενός Κοινωνικού Επιχειρηματία. Ένα ειδικό υποκεφάλαιο είναι αφιερωμένο 

στα μοντέλα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, εξηγείται διεξοδικά ο καμβάς 

επιχειρηματικού μοντέλου, ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός 

επιχειρηματικού μοντέλου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στον Καμβά της 

Προτεινόμενης Αξίας (Value Proposition Canvas), δεδομένου ότι οι Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται κυρίως λόγω της αξίας που παρέχουν στην κοινωνία. Κατά 

συνέπεια, ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι ένα από τα τελευταία υποκεφάλαια.  Στο τέλος 

αυτού του κεφαλαίου, υπάρχουν διάφοροι κατάλογοι με σχετικό υλικό για περαιτέρω 

μελέτη και έρευνα.        

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του ηλεκτρονικού οδηγού είναι αφιερωμένο στην 

καινοτομία. 

Αυτό το κεφάλαιο θα εισάγει τους νέους στον κόσμο της καινοτομίας. Εδώ παρουσιάζονται 

έννοιες, δομές και τύποι καινοτομίας.  Η δημιουργική σκέψη και οι τύποι καινοτομίας είναι 

μόνο μερικά από τα πιο κρίσιμα μέρη που αναπτύσσονται σε αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχουν 

επίσης αρκετές ερωτήσεις που διατίθενται ως υποστηρικτικό εργαλείο για την υποβοήθηση 

της διαδικασίας διαχείρισης και αξιολόγησης της καινοτομίας. 

Τα κύρια επιμέρους κεφάλαια είναι: 

• Σύντομη εισαγωγή στην καινοτομία 

• Τύποι καινοτομίας 

• Διαχείριση και αξιολόγηση της καινοτομίας 

• Αξιοποίηση της καινοτομίας 

• Οικοσύστημα καινοτομίας 
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Κεφάλαιο 1: 

Ηλεκτρονικό εμπόριο 
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Σύντομη εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο; 

Το "ηλεκτρονικό εμπόριο" ή "e-commerce" είναι ένας όρος που αναφέρεται στις 

ηλεκτρονικές επιχειρηματικές συναλλαγές. Με απλά λόγια, ορίζεται ως "αγορά προϊόντων 

ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου". Η αγορά ή η πώληση οποιουδήποτε πράγματος με τη 

χρήση του διαδικτύου σημαίνει εμπλοκή στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Σήμερα, οι 

περισσότεροι από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ψωνίζουν με κάποιο 

τρόπο μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Το πρώτο ηλεκτρονικό εμπόριο έγινε τη δεκαετία του 1970. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 

εφημερίδας The Guardian, φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ έκαναν πωλήσεις 

σε φοιτητές που σπούδαζαν στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) 

χρησιμοποιώντας υπολογισμούς Arpanet και το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης της 

σχολής. Τεχνικά, η πρώτη ηλεκτρονική αγορά που έγινε με τη χρήση δικτύου θεωρείται 

αυτή η πώληση. Ωστόσο, το πρώτο ηλεκτρονικό εμπόριο με τη σημερινή έννοια έγινε από 

την Pizza Hut το 1994. Έτσι, η Pizza Hut έγινε η "πρώτη εταιρεία που έκανε ηλεκτρονικό 

εμπόριο" πουλώντας πίτσα στο διαδίκτυο. 

Το εμπόριο μέσω του διαδικτύου αυξάνεται καθώς οι ανάγκες των ανθρώπων αυξάνονται 

και διαφοροποιούνται. Οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου ανήλθαν σε 2,4 

τρισεκατομμύρια δολάρια το 2017. Το ποσό αυτό προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 5 

τρισεκατομμύρια δολάρια το 2021 (TÜSİAD, 2018). Η Κίνα, η Αμερική, η Ιαπωνία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών (B2C), μεταφέρουν την κυρίαρχη θέση τους στην παγκόσμια αγορά 

ηλεκτρονικού εμπορίου σε υψηλότερα επίπεδα. 

Οι εταιρείες που θέλουν να πάρουν μερίδιο από την πίτα του ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει 

να μάθουν τους κανόνες του οικοσυστήματος του ηλεκτρονικού εμπορίου και να 

αναπτύξουν ανάλογες στρατηγικές! Πώς να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο ηλεκτρονικού 

εμπορίου για να λάβετε μέρος σε αυτό το τεράστιο οικοσύστημα; Πώς καθορίζεται η αγορά-

στόχος; Σε ποιους κλάδους έχει νόημα να πωλούν online; Όλες αυτές οι ερωτήσεις και 

δεκάδες άλλες είναι τα βήματα προς την επιτυχία στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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Με τους αλγόριθμους ηλεκτρονικού εμπορίου νέας γενιάς και τους νομικούς κανονισμούς, 

το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να γίνει σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον. Η νέα κατάσταση 

που επιφέρει αυτό οδηγεί τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες στα εικονικά 

καταστήματα. Με ιστορία άνω των είκοσι ετών, το ηλεκτρονικό εμπόριο θα συμμετέχει 

περισσότερο στις μελλοντικές εμπορικές δραστηριότητες. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στον κόσμο σε αριθμούς   

Ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάζει αυξανόμενη δυναμική σε παγκόσμια κλίμακα, 

επεκτείνει σταδιακά το πεδίο επιρροής του. Μια από τις πιο δημοφιλείς διαδικτυακές 

δραστηριότητες παγκοσμίως είναι οι ηλεκτρονικές αγορές- ωστόσο, η χρήση των καναλιών 

ηλεκτρονικού εμπορίου ποικίλλει ανά περιοχή. Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές είναι οι πλέον 

διαδεδομένες συσκευές για ηλεκτρονικές αγορές σε όλο τον κόσμο. Οι κινητές συσκευές 

και ιδίως τα smartphones αυξάνουν τη δημοτικότητά τους στις ηλεκτρονικές αγορές. 

Οι παγκόσμιες πωλήσεις λιανικού ηλεκτρονικού εμπορίου έφτασαν τα 3,53 

τρισεκατομμύρια δολάρια το 2019. Τα έσοδα από το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο 

αναμένεται να αυξηθούν σε 6,54 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Τα έσοδα των 3 

παγκόσμιων καταστημάτων ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου το 2017 έφτασαν περίπου τα 

100 δισ. δολάρια. Το 2016, το 19 % του συνόλου των λιανικών πωλήσεων στην Κίνα 

πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά. Στην Ιαπωνία, το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 6,7 %. 

Τα στοιχεία για τις παγκόσμιες πωλήσεις λιανικού ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ 2014 και 

2019 έχουν ως εξής 

2014 - $ 1.336 τρισεκατομμύρια δολάρια 

2015 - $ 1.548 τρισεκατομμύρια δολάρια 

2016 - $ 1.845 τρισεκατομμύρια δολάρια 

2017 - $ 2.382 τρισεκατομμύρια δολάρια 

2018 - $ 2.982 τρισεκατομμύρια δολάρια 

2019 - $ 3.535 τρισεκατομμύρια δολάρια 

Το 2020, οι παγκόσμιες πωλήσεις λιανικού ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να φθάσουν 

τα 4,206 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό προβλέπεται να ανέλθει στα 4,927 



 

                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-CZ01-KA205-061080 

 

 

  Σ ε λ ί δ α  | 18 

τρισεκατομμύρια δολάρια το 2021, στα 5,695 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2022 και στα 

6,542 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2023. 

 

Πωλήσεις λιανικού ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως από το 

2014 έως το 2023 

 

  

Πηγή: (Sabanoglu,2021) 

 

Ηλεκτρονικό εμπόριο και φυσικό κατάστημα 

Αναγνωρίζεται ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς σε όλο τον 

κόσμο, αλλά οι προβλέψεις για τη σταδιακή παρακμή του λιανικού εμπορίου στα φυσικά 

καταστήματα δεν έχουν επαληθευτεί. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, οι 

διαδικτυακές πωλήσεις από όλους τους εμπόρους στον Καναδά αυξήθηκαν κατά 31% σε 

15,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017. Από την άλλη πλευρά, οι λιανικές πωλήσεις 

ηλεκτρονικού εμπορίου αντιπροσώπευαν μόνο το 2,6% των συνολικών λιανικών 
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πωλήσεων στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι τα φυσικά καταστήματα θα συνεχίσουν να 

υπάρχουν. Στην πραγματικότητα, οι γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου βάζουν χρήματα 

σε φυσικά καταστήματα. Οι λιανοπωλητές, από την άλλη πλευρά, θα κάνουν λάθος αν 

επαναπαυτούν. Το διαδίκτυο έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

αγοράζουν, και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πρέπει να παρέχουν την εμπειρία που απαιτούν 

οι πελάτες, διαφορετικά κινδυνεύουν να μείνουν πίσω. 

Πώς μπορεί λοιπόν μια επιχείρηση να συνδυάσει μια φυσική τοποθεσία με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο; 

Έχετε ήδη μια ακμάζουσα επιχείρηση εκτός διαδικτύου που αποφέρει έσοδα. Αυτό το 

επίπεδο μπορεί επίσης να είναι επωφελές από την άποψη της προώθησης επισκεπτών στην 

ηλεκτρονική σας εταιρεία. Όταν συγχωνεύετε τις online και φυσικές προσπάθειες 

μάρκετινγκ, είναι σημαντικό να διατηρείτε τις εικόνες και τα μηνύματά σας παρόμοια, ώστε 

η εκστρατεία σας να μην φαίνεται αποσπασματική. Για να παρέχετε πραγματικά μια ομαλή 

καταναλωτική εμπειρία, σε πολλά κανάλια, πρέπει να έχετε όλα τα συστήματα και τα 

δεδομένα σας ενεργοποιημένα και διασυνδεδεμένα.  

Ακολουθούν ορισμένες ιδέες για να προσελκύσετε τους καταναλωτές σας στο διαδίκτυο με 

τακτικές μάρκετινγκ εκτός διαδικτύου: 

• Εάν μια από τις τοποθεσίες σας φιλοξενεί μια εκδήλωση, συμπεριλάβετε μια 

συνομιλία στο Twitter, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν καταναλωτές εκτός 

πόλης. 

• Συμπεριλάβετε έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπο σας ή ένα hashtag του Twitter 

στις διαφημίσεις στην τηλεόραση και στις εφημερίδες των τοπικών επιχειρήσεων ή 

καταστημάτων σας. 

• Προσφέρετε προωθητικούς κωδικούς για να παροτρύνετε τους καταναλωτές των 

καταστημάτων να επισκεφθούν τον ιστότοπο σας ή να διαδώσουν τα νέα για το 

κατάστημά σας. 

Όταν πρόκειται για την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου με μια φυσική 

επιχείρηση, υπάρχει αξιοσημείωτη πολυπλοκότητα. Για να κάνετε μια καλή αρχή, βάλτε 

μόνο ένα μικρό ποσοστό (περίπου 20%) των προϊόντων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον 

ιστότοπο σας. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε προϊόντα στο Amazon και το eBay για να 

δείτε τι πουλάει και σε ποια τιμή. Επιπλέον, το να εφοδιάζετε το διαδικτυακό σας απόθεμα 

με είδη που είναι δημοφιλή σε όλη τη χώρα είναι μια άλλη έξυπνη μέθοδος για να το 
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βελτιώσετε. Θα μπορέσετε να ξεκινήσετε απευθυνόμενοι σε ένα ευρύτερο κοινό με αυτόν 

τον τρόπο (αντί να στοχεύετε μόνο σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς). 

Σε γενικές γραμμές, οι πρωτογενείς καταναλωτές είναι εκείνοι που αγοράζουν τακτικά από 

τη φυσική τοποθεσία μιας εταιρείας. Αυτή η τρέχουσα πελατειακή βάση αποτελεί σημαντικό 

πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν προβάδισμα με το 

ηλεκτρονικό τους κατάστημα, πουλώντας σε ένα κοινό που ήδη ενδιαφέρεται για τη μάρκα. 

Ο ιστότοπός σας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα είναι σε θέση να προσεγγίσει ένα ευρύτερο 

κοινό από τη φυσική σας τοποθεσία, αλλά πιθανότατα θα απευθύνεται σε μια παρόμοια 

βάση καταναλωτών με αυτή που έχετε συνηθίσει να εξυπηρετείτε αυτοπροσώπως. Ένας 

άλλος λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό για τις διαδικτυακές και τις μη διαδικτυακές 

επιχειρήσεις σας να λειτουργούν ως ένα ενιαίο εμπορικό σήμα είναι αυτός. Δεν πρέπει να 

παραβλέπεται η σε βάθος κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών-

στόχων σας. Με βάση αυτό, μπορείτε να επικεντρωθείτε στη διασφάλιση ότι τα ψηφιακά 

και φυσικά περιουσιακά στοιχεία σας έχουν συνεπή επωνυμία, περιεχόμενο και πρότυπα 

υπηρεσιών, καθώς και στη διασφάλιση ότι το μάρκετινγκ σας είναι συγχρονισμένο. 

Βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπος σας δεν είναι απλώς ελκυστικός αλλά και συμβατός με τα 

κινητά τηλέφωνα. Οι πελάτες χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για να σας 

αναζητήσουν στο διαδίκτυο, καθώς και για να κάνουν συγκρίσεις καταστημάτων και να 

διαβάσουν κριτικές προϊόντων στο κατάστημα.  

Δουλέψτε πάνω στην εμπειρία σας στο κατάστημα καθώς και στην εμπειρία σας μέσω 

κινητού. Οι πελάτες εξακολουθούν να προτιμούν να πηγαίνουν στα καταστήματα για να 

αγγίξουν, να δοκιμάσουν και να κάνουν ερωτήσεις στους αρμόδιους υπαλλήλους. Οι 

πελάτες μπορούν να συνοδεύονται στο κατάστημά σας από το προσωπικό πωλήσεων, το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα smartphone ή ένα tablet για να παρουσιάσει 

αντικείμενα από τον ιστότοπό σας  και να δώσει συμβουλές. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν 

τους πελάτες να ολοκληρώσουν μια συναλλαγή επί τόπου, όπως η παραγγελία ενός 

προϊόντος στο ράφι ή μέσω του ιστότοπού σας. 

Μπείτε στον όχλο του webrooming. Ο όρος αυτός περιγράφει την πρακτική των αγοραστών 

που ερευνούν τα προϊόντα σας στο διαδίκτυο πριν επισκεφθούν το φυσικό σας κατάστημα 

για να πραγματοποιήσουν μια αγορά. Για να προωθήσουν το webrooming, οι έμποροι 

ενσωματώνουν όλο και περισσότερο εφαρμογές στους ιστότοπούς τους. Επιτρέπουν στους 

αγοραστές να βλέπουν και να δοκιμάζουν προϊόντα πριν προβούν σε αγορά online ή από 
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κοντά. Αν και είναι δαπανηρή για ορισμένες επιχειρήσεις, παρέχει ένα ευρύ φάσμα 

πλεονεκτημάτων όσον αφορά την προσέλκυση πελατών. 

Η παραλαβή στο κατάστημα είναι μια άλλη επιλογή που αξίζει να εξετάσετε. Το να 

επιτρέπετε στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους στο κατάστημα 

είναι μια καλή ιδέα, καθώς σας δίνει την δυνατότητα να τους προσφέρετε πρόσθετα 

προϊόντα ενώ βρίσκονται εκεί. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σημαντικά προβλήματα 

εάν οι καταναλωτές σας δεν παραλάβουν τα πακέτα τους. Ως αποτέλεσμα, αντί να 

εξαπλωθείτε σε μια τεράστια περιοχή, μπορείτε να εξετάσετε την παραλαβή στο κατάστημα 

για πελάτες σε μια μικρή περιοχή, όπως στην ίδια γειτονιά. Όταν η πλειονότητα των 

καταναλωτών σας διαμένει κοντά στο κατάστημά σας και έχει εύκολη πρόσβαση σε εσάς, 

λειτουργεί καλύτερα. Μετά από μια περίοδο δοκιμών, ίσως θελήσετε να σκεφτείτε την 

επέκταση αυτής της υπηρεσίας. 

1. Βασικά βήματα πριν από την έναρξη: Έρευνα για... 

Πριν από την έναρξη 

1. Αναγνωρίστε ένα προϊόν με υψηλές προοπτικές (Long,2017) 

2. Εξασφαλίστε έναν κατασκευαστή (Long,2017) 

3. Δημιουργήστε ένα εμπορικό όνομα και εξασφαλίστε τη διαδικτυακή σας παρουσία 

(Long,2017) 

4. Αναπτύξτε την ιστοσελίδα σας (Long,2017) 

5. Κατανοήστε την εκπλήρωση και τη αποστολή σας (Long,2017) 

6. Καθορισμός στόχου εσόδων (Long,2017) 

7. Αναπτύξτε ένα σχέδιο μάρκετινγκ (Long,2017) 

8. Ξεκινήστε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα (Long,2017) 

1. Αναγνωρίστε ένα προϊόν με υψηλές προοπτικές 

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας όταν αποφασίζετε ποια θα 

είναι η προσφορά των προϊόντων σας. Θα θελήσετε να βρείτε κάτι που έχει μεγάλη 

παγκόσμια ζήτηση, έχει υψηλά περιθώρια κέρδους και μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί και 

να πωληθεί. 
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Οι ενότητες "Best Sellers" στις πλατφόρμες πωλήσεων Google Trends, eBay και Amazon 

είναι εξαιρετικοί πόροι για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε δημοφιλή προϊόντα. Για 

παράδειγμα, τα fidget είναι τα πιο δημοφιλή αυτή τη στιγμή και πωλούνται σε έναν νέο 

ιστότοπο κάθε μέρα (Long,2017). Όσο πιο γρήγορα εντοπίσετε μια τάση, τόσο 

περισσότερες πιθανότητες έχετε να την μετατρέψετε σε μια διαδικτυακή επιχείρηση που 

την αναπτύσσει. 

Επιλέξτε κάτι που σας ενδιαφέρει, γιατί αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε έναν επιτυχημένο 

ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου, θα πρέπει να επενδύσετε πολύ χρόνο και ενέργεια 

(Long,2017). Όσο πιο ενθουσιώδης είστε, τόσο πιο εύκολο θα είναι. 

2. Εξασφαλίστε έναν κατασκευαστή 

Μπορεί να έχετε μια σπουδαία ιδέα και μια ατελείωτη πηγή επισκεψιμότητας στον ιστότοπο, 

αλλά αν ο κατασκευαστής σας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, δεν έχει νόημα 

και πνίγεστε. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική, ειδικά αν συνεργάζεστε με έναν 

κατασκευαστή από το εξωτερικό, τον οποίο εντοπίσατε μέσω ενός ιστότοπου 

πόρων/πωλήσεων, όπως το Alibaba, το Ebay. Οι λεπτομέρειες έχουν σημασία 

(Long,2017). 

3. Δημιουργήστε ένα εμπορικό όνομα και εξασφαλίστε τη διαδικτυακή σας 

παρουσία 

Το όνομα της μάρκας σας πρέπει όχι μόνο να είναι ευμνημόνευτο και ελκυστικό για τους 

πελάτες σας, αλλά και να είναι διαθέσιμο στη φόρμα όνομα τομέα και προφίλ στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (Long,2017). Προτείνω να επιλέγετε πάντα την έκδοση "com", 

ακόμη και αν χρειαστεί να πληρώσετε το παραπάνω αντίτιμο από έναν flipper domain. 

4. Αναπτύξτε την ιστοσελίδα σας 

Είναι απαραίτητο να ανοίξετε έναν νέο ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου. Αλλά πρώτα, 

μπορείτε να ξεκινήσετε το ηλεκτρονικό εμπόριο ανοίγοντας ένα κατάστημα σε τοπικές ή 

παγκόσμιες ιστοσελίδες λιανικής πώλησης. Ετσι- Θα αποκτήσετε εμπειρία σε θέματα όπως 

η λήψη παραγγελιών, η αποστολή και οι διαδικασίες επιστροφής (Long,2017). Είναι 

απαραίτητο να διατεθεί ένας προϋπολογισμός για τη δημιουργία, το σχεδιασμό, το 

λογισμικό και κάθε είδους υπηρεσίες υποδομής του ιστότοπου ηλεκτρονικού εμπορίου 
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(Long,2017). Θα πρέπει να γίνει ένας καλός υπολογισμός του κόστους για τις εφαρμογές 

του ιστότοπου και την προμήθεια προϊόντων. 

 

Πηγή: (Commerce, 2021) 
 

5. Κατανοήστε την εκπλήρωση και τη αποστολή σας 

Πρέπει να αποφασίσετε αν θα αναλάβετε την επεξεργασία και την εκτέλεση των 

παραγγελιών στο εσωτερικό σας, και αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τον τύπο του 

προϊόντος που πουλάτε (Long,2017). Ορισμένες καταστάσεις απαιτούν ένα επιχειρηματικό 

μοντέλο drop ship, όπου εσείς ενεργείτε ως υπεύθυνος για την παραγγελία και ένα τρίτο 

μέρος (ή ο κατασκευαστής) αναλαμβάνει την εκπλήρωση. 

Όταν το προϊόν πωλείται από το εικονικό κατάστημα, πρέπει να συναφθεί συμφωνία με τις 

εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων που θα παραδώσουν τις αποστολές στους πελάτες 

(Long,2017). Το περιεχόμενο των συμφωνιών που συνάπτονται με τις εταιρείες φορτίου 

μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. 

6. Καθορισμός στόχου εσόδων 

Είναι κάτι που απαιτεί γνώση των αριθμών. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσο κοστίζει το 

προϊόν σας, ανά μονάδα, που φτάνει στην πόρτα σας, ποια είναι τα έξοδα αποστολής σας, 
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συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων εκπλήρωσης, όπως προσωπικό, λογισμικό, 

ταχυδρομικά έξοδα (Long,2017). 

Έχετε εξαιρετικά συγκεκριμένους στόχους εσόδων, μέχρι και ημερήσιους αριθμούς. Το 

προϊόν σας έχει ημερομηνία λήξης, οπότε η επίτευξη των στόχων βοηθά να διασφαλίσετε 

ότι δεν θα ξεμείνετε με αποθέματα που δεν μπορούν να πωληθούν.  

Επίσης, αναζητήστε τρόπους για να μειώσετε το κόστος, διότι καθώς αυξάνεται ο όγκος 

των πωλήσεών σας, μπορεί να είναι ένας τρόπος για να αυξήσετε δραστικά τα έσοδά σας.  

7. Αναπτύξτε ένα σχέδιο μάρκετινγκ 

Έχετε ένα προϊόν και έναν ιστότοπο, τώρα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα φτάσει η προσφορά 

σας στους καταναλωτές που είναι πιθανό να ενδιαφέρονται για ό,τι κι αν είναι αυτό που 

πουλάτε (Long,2017). 

Αν θέλετε να αρχίσετε να πραγματοποιείτε άμεσα πωλήσεις, ξεκινήστε μια διαφημιστική 

καμπάνια στο Facebook που θα περιλαμβάνει και το Instagram. Μπορείτε επίσης να 

χρησιμοποιήσετε το μάρκετινγκ επιρροής για να προωθήσετε μετατροπές αμέσως μόλις 

ξεκινήσετε. Ενώ το σχέδιο μάρκετινγκ σας θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 

μακροπρόθεσμες συνιστώσες όπως η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, θα πρέπει να 

επικεντρωθείτε στη δημιουργία πωλήσεων και εσόδων από την αρχή, αν θέλετε να 

επεκταθείτε γρήγορα (Long,2017). 

Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε τα πάντα - ρυθμίστε τα conversion pixels και τους στόχους 

σας, ώστε να γνωρίζετε από πού προέρχεται κάθε πώληση. Όσο περισσότερα δεδομένα και 

πληροφορίες έχετε στη διάθεσή σας, τόσο πιο στοχευμένες μπορούν να γίνουν οι 

καμπάνιες σας και τόσο πιο γρήγορα μπορείτε να αναπτυχθείτε (Long,2017). 

8. Ξεκινήστε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα 

Η πιο σημαντική συμβουλή που μπορώ να σας δώσω όσον αφορά την επιχείρησή σας στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η εξής: Μην περιμένετε μέχρι να νομίζετε ότι είναι τέλεια για να 

ξεκινήσετε. Θα χρειαστεί να κάνετε συνεχώς διαχωριστικές δοκιμές και αλλαγές - ποτέ δεν 

θα είναι τέλειο (Long,2017). 

Ήμουν τόσο ανυπόμονος να δοκιμάσω διαφορετικές πτυχές που ξεκίνησα πριν φτάσει το 

πρώτο φορτίο του προϊόντος μου. Μην αφήνετε τις δικαιολογίες ή το φόβο να σας 
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εμποδίζουν - δεν πρόκειται ποτέ να μάθετε αν έχετε μια βιώσιμη διαδικτυακή επιχείρηση 

αν δεν την ξεκινήσετε (Long,2017). 

Αν αποτύχετε μια φορά, μην τα παρατήσετε. Δοκιμάστε ξανά και ξανά. Μερικοί από τους 

πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες απέτυχαν πολλές φορές πριν βιώσουν μια νίκη 

(Long,2017).   
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Πώς να ξεκινήσετε το ηλεκτρονικό εμπόριο; 

Ηλεκτρονικό εμπόριο: μπορείτε να ξεκινήσετε μαθαίνοντας την έννοια, την δυνατότητα, 

τις μεθόδους και τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ικανότητα ηλεκτρονικού 

εμπορίου του τομέα σας είναι από τα πρώτα που πρέπει να γνωρίζετε. Υποστήριξη μπορεί 

να ληφθεί από προγράμματα κατάρτισης για το ηλεκτρονικό εμπόριο που 

χρηματοδοτούνται από το κράτος ή από ιδιωτικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου 

(Commerce, 2021). 

Κατά την είσοδο στο ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 

(Commerce, 2021): 

1. Διαδικτυακές αγορές 

2. Η εταιρεία 

3. Όνομα πεδίου και διαδικτυακή φιλοξενία 

4. Κόστος εγκατάστασης και προϊόντων 

5. Προσδιορισμός των προϊόντων 

6. Μέθοδοι πληρωμής 

7. Υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων 

8. Υποστήριξη λογισμικού 

9. Εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ 

10. Ψηφιακή διαφήμιση 

11. Εφαρμογή για κινητά 

⦁   Διαδικτυακές αγορές: Είναι φυσικά απαραίτητο να ανοίξετε έναν νέο διαδικτυακή 

ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου. Αλλά πρώτα, μπορείτε να ξεκινήσετε το ηλεκτρονικό 

εμπόριο ανοίγοντας ένα κατάστημα σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο λιανικής πώλησης 

(Commerce, 2021). Θα αποκτήσει εμπειρία σε θέματα όπως η λήψη παραγγελιών, η 

αποστολή παραγγελιών και στις διαδικασίες επιστροφής. 

⦁   Η εταιρεία: Σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας μας, δεν απαιτείται η σύσταση 

εταιρείας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι έμποροι και άλλοι που δεν είναι έμποροι μπορούν 

επίσης να κάνουν ηλεκτρονικό εμπόριο. Απαιτείται φορολογική εγγραφή καθώς 

δημιουργείται εισόδημα- ωστόσο, ακόμη και αυτή η κατάσταση έχει εξαιρέσεις (Commerce, 

2021). Εάν θέλετε να ιδρύσετε μια εταιρεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο τύπος της 

εταιρείας δεν είναι σημαντικός. Μια εταιρεία με φυσικό κατάστημα μπορεί να πωλεί τα 

προϊόντα της απευθείας στο κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου χωρίς να ιδρύσει 
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διαφορετική εταιρεία. Η ίδρυση ατομικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού είναι η επιλογή με 

το χαμηλότερο κόστος. 

⦁   Όνομα πεδίου και διαδικτυακή φιλοξενία: Κατά τη σύσταση εταιρείας για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, μπορεί επίσης να καταχωρηθεί το όνομα του ιστοτόπου. Κατά τη διαδικασία αυτή, 

θα πρέπει να ληφθούν υπηρεσίες Όνομα πεδίου «domain name» και Διαδικτυακή 

φιλοξενία «web hosting».  

⦁   Κόστος εγκατάστασης και προϊόντων: Είναι απαραίτητο να διατεθεί ένας 

προϋπολογισμός για τη δημιουργία, το σχεδιασμό, το λογισμικό και κάθε είδους υπηρεσίες 

υποδομής του διαδικτυακής ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα πρέπει να γίνει καλός 

υπολογισμός του κόστους για τις εφαρμογές του ιστότοπου και την προμήθεια προϊόντων. 

⦁   Προσδιορισμός των προϊόντων: Το ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτεί λεπτομερές 

επιχειρηματικό σχέδιο. Ποια προϊόντα πωλούνται περισσότερο στο Διαδίκτυο; Ποια 

προϊόντα πρέπει να προβάλλονται σε ποιες ημέρες; Τι συμβαίνει στις ιστοσελίδες των 

ανταγωνιστών; Οι απαντήσεις σε αυτές και παρόμοιες ερωτήσεις είναι απαραίτητες για 

έναν καλό στόχο πωλήσεων και μάρκετινγκ.  

⦁    Μέθοδοι πληρωμής: Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του ηλεκτρονικού 

εμπορίου είναι οι μέθοδοι πληρωμής. Στον ιστότοπο θα πρέπει να δημιουργηθεί μια 

ασφαλής υποδομή πληρωμών. Είναι απαραίτητο να γίνουν συμφωνίες με τράπεζες για την 

υποδομή ψηφιακών μεθόδων πληρωμής, όπως το σύστημα πληρωμών με πιστωτική κάρτα, 

EFT ή εντολή πληρωμής, ψηφιακό πορτοφόλι και εικονικό POS. Η μέθοδος αντικαταβολής 

είναι επίσης ένας συνηθισμένος τρόπος πληρωμής. 

⦁   Υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων: Όταν το προϊόν πωλείται από το εικονικό 

κατάστημα, πρέπει να γίνει συμφωνία με τις εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων που θα 

παραδώσουν τις αποστολές στους πελάτες. Το περιεχόμενο των συμφωνιών που 

συνάπτονται με τις εταιρείες φορτίου μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

στην αγορά. 

⦁    Υποστήριξη λογισμικού: Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η ιστοσελίδα είναι η βιτρίνα του 

καταστήματος. Για το λόγο αυτό, η υποδομή του πρέπει να είναι πολύ καλή. Το λογισμικό 

πρέπει να αναπτύσσεται σύμφωνα με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του εικονικού 

καταστήματος. Οι ενημερώσεις του λογισμικού θα πρέπει να είναι εφικτές όταν είναι 

απαραίτητο. 
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⦁   Εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ: Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου 

και η έκθεση των προϊόντων δεν αρκεί για να την επισκεφθούν οι πελάτες. Ο ιστότοπος 

θα πρέπει να περιέχει πρωτότυπο περιεχόμενο κειμένου και να γίνεται βελτιστοποίηση στις 

μηχανές αναζήτησης (SEO). Η ενσωμάτωση εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ που 

χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς είναι ένας από τους τρόπους προσέλκυσης 

επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα. 

Επιπλέον, μια μελέτη της SEMrush που εξέτασε 13 κάθετους τομείς του ηλεκτρονικού 

εμπορίου διαπίστωσε ότι σε 5 τομείς (μουσική, βιβλία, έπιπλα, σπίτι και κήπος, ηλεκτρονικά 

είδη) κυριαρχούσε η οργανική αναζήτηση, ενώ και για τους 13 τομείς η οργανική και η 

άμεση αντιστοιχούσαν στο 80% της συνολικής επισκεψιμότητας.1 

 

2 (semrush, 2021) 
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⦁   Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Ένας από τους πιο πρακτικούς τρόπους εύρεσης πελατών 

για μια ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα πρέπει 

να κοινοποιείται ενδιαφέρον οπτικό και γραπτό περιεχόμενο και να γίνονται διαφημίσεις 

από τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ενεργά για την απόκτηση νέων ακολούθων. 

⦁    Ψηφιακή διαφήμιση: Η διαφήμιση είναι μία από τις απαραίτητες μεθόδους μάρκετινγκ 

στον εικονικό κόσμο, καθώς και στον πραγματικό κόσμο. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 

δοθεί σημασία στην ψηφιακή διαφήμιση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι διαφημίσεις 

δημοσιεύονται στους ιστότοπους που επισκέπτονται περισσότερο η ομάδα-στόχος. Οι 

διαφημίσεις της Google είναι ο πιο πρακτικός τύπος διαφήμισης με αυτή την έννοια. 

Δουλεύοντας με έναν ειδικό αλγόριθμο για την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

που προσφέρεται προς πώληση στην ομάδα-στόχο, οι διαφημίσεις Google προσεγγίζουν 

την ομάδα-στόχο μέσω λέξεων κλειδιά . 

⦁    Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα: Η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω κινητών 

τηλεφώνων ή "m-commerce" παρουσιάζει ζήτηση με αυξανόμενη κινητικότητα. Για το 

λόγο αυτό, μια εφαρμογή για κινητά όπου προωθούνται ιστοσελίδες ηλεκτρονικού 

εμπορίου θα αυξήσει τις πωλήσεις και θα προσδώσει κύρος στην εταιρεία. Οι εφαρμογές 

για κινητά που έχουν σχεδιαστεί και ενημερωθεί με χαρακτηριστικά κατάλληλα για τη 

συσκευή μπορούν να σχεδιαστούν σύμφωνα με το θέμα της ιστοσελίδας ηλεκτρονικού 

εμπορίου ή να παρουσιαστούν με διαφορετικό θέμα. Οι εφαρμογές για κινητά, οι οποίες 

αποτελούν το μέσο προσέγγισης προϊόντων ή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε περιβάλλον, 

συμβάλλουν στην αξιοπιστία της μάρκας.  

Affiliate μάρκετινγκ (Μάρκετινγκ θυγατρικών εταιρειών) 

Τι είναι το Affiliate μάρκετινγκ  

Το Affiliate μάρκετινγκ είναι ουσιαστικά μια πρακτική διαμοιρασμού των εσόδων, κατά την 

οποία μια εταιρεία πληρώνει μια προμήθεια σε κάποιον σε αντάλλαγμα για την εργασία που 

προσφέρεται. Η ίδια η έννοια υπάρχει εδώ και αιώνες, αλλά χάρη στην πρόοδο του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιακής τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, το Affiliate 

μάρκετινγκ εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα δικό του δυναμικό κλάδο. 
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3(Riggins, 2016) 

 

Πώς δουλεύει το Affiliate μάρκετινγκ; 

• Ενώ η ίδια η έννοια είναι αρκετά απλή, υπάρχει στην πραγματικότητα μια μεγάλη 

ποικιλία διαφορετικών μοντέλων, τα οποία εμπίπτουν όλα στον τίτλο "affiliate 

μάρκετινγκ". 

• Η πληρωμή ανά κλικ (PPC) είναι αναμφίβολα ο πιο δημοφιλής τύπος affiliate  

μάρκετινγκ μεταξύ των εκδοτών. Αυτή η μέθοδος προβλέπει ότι μια εταιρεία 

πληρώνει μια προμήθεια για κάθε επισκέπτη που κάνει κλικ στον ιστότοπό της από 

τον ιστότοπο ενός συνεργάτη. 

• Ένας άλλος τύπος μάρκετινγκ θυγατρικών είναι η πληρωμή ανά παραπομπή(PPL). 

Αυτή η δομή προσφέρει στους συνεργάτες μια προμήθεια που συνδέεται με τους 

επισκέπτες που παραπέμπουν και οι οποίοι συνήθως εγγράφονται για ένα 

ενημερωτικό δελτίο, μια δοκιμαστική προσφορά ή τη λήψη προϊόντος. 
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• Τέλος, η πληρωμή ανά πώληση (PPS) προβλέπει ότι ένας συνεργάτης ανταμείβεται 

με προμήθεια για κάθε επισκέπτη που παραπέμπεται και συνεχίζει να αγοράζει 

αγαθά και υπηρεσίες από έναν έμπορο. Αυτή η μέθοδος προσφέρει συνήθως την 

καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για τις εταιρείες και προσφέρει επίσης σημαντικά 

υψηλότερες προμήθειες για τους εγγεγραμμένους συνεργάτες. 

Πώς μπορεί η εταιρεία μου να χρησιμοποιήσει το Affiliate μάρκετινγκ 

Ως ένας ιδιοκτήτης μικρών επιχειρήσεων, μπορείτε να επωφεληθείτε από το μάρκετινγκ 

θυγατρικών με μία από τις δύο ιδιότητές σας. Μπορείτε είτε να δημιουργήσετε το δικό σας 

affiliate πρόγραμμα προκειμένου να κάνετε πωλήσεις για την επιχείρησή σας, είτε μπορείτε 

να εγγραφείτε σε ένα υπάρχον affiliate πρόγραμμα και να κάνετε προωθήσεις για μια άλλη 

εταιρεία προκειμένου να δημιουργήσετε ένα μικρό, παθητικό εισόδημα για τη δική σας 

επιχείρηση (Riggins,2016). 

Η μικρή επιχείρησή σας μπορεί επίσης να εμπλακεί στο affiliate μάρκετινγκ, συμμετέχοντας 

σε ένα υπάρχον πρόγραμμα ως συνεργάτης. Τα υπάρχοντα προγράμματα, όπως το 

Amazon Associates και το Google AdSense, παρέχουν απλά μοντέλα που μπορούν να σας 

προσφέρουν μια σταθερή ροή παθητικού εισοδήματος κάθε μήνα, επιτρέποντας την 

προβολή ορισμένων μόνο διαφημίσεων στον δικό σας ιστότοπο. Αυτά τα προγράμματα σας 

δίνουν επίσης τον έλεγχο των ειδών των διαφημίσεων που εμφανίζονται στον ιστότοπό 

σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τους ανταγωνιστές που 

εμφανίζουν τις διαφημίσεις τους κατά λάθος. 

Τι είναι το πρόγραμμα Amazon Associates; 

Το Amazon Associates είναι ένα affiliate πρόγραμμα μάρκετινγκ που επιτρέπει στους 

ιδιοκτήτες ιστοτόπων και στους bloggers να δημιουργούν συνδέσμους και να κερδίζουν 

αμοιβές παραπομπής όταν οι πελάτες κάνουν κλικ και αγοράζουν προϊόντα από το Amazon. 

Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και εύκολη στη χρήση. Προσφέρει στους καταναλωτές 

την ευκολία της παραπομπής τους σε έναν αξιόπιστο ιστότοπο όπου μπορούν να 

αγοράσουν άμεσα τα προϊόντα που διαφημίζετε. Και όταν το κάνουν, μπορείτε να 

κερδίσετε έως και 10% σε αμοιβές παραπομπής  

Ως affiliate προγράμματα, το πρόγραμμα θυγατρικών της Amazon δεν μπορεί να 

ξεπεραστεί από άποψη πρόσβασης και μεγέθους. Σύμφωνα με το Business Insider, η αξία 
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της Amazon ανέρχεται σε 356 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι μεγαλύτερη από τις Wal-

Mart, Target, Best Buy, Macy's, Kohl's, JCPenney και Sears μαζί (Associates,2021). 

Οι συνολικές πωλήσεις της Amazon το 2019 ήταν 280,5 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός 

που την καθιστά το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής πώλησης στον κόσμο 

(Forbes,2021). 

Drop Shipping 

Drop Shipping σημαίνει "Δεν διατηρούνται αποθέματα για τις ανάγκες πώλησης 

προϊόντων". Αντίθετα, οι εισερχόμενες παραγγελίες κατευθύνονται στην εταιρεία-

προμηθευτή και τα προϊόντα παραδίδονται στον πελάτη από την αποθήκη του προμηθευτή. 

Το Drop Shipping, με χαμηλά κεφαλαιακά και λειτουργικά έξοδα, είναι μια ιδανική 

εναλλακτική λύση πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, ειδικά για επενδυτές ή 

επιχειρηματίες που είναι νέοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Στο Drop Shipping, διαφορετικά προϊόντα προσφέρονται στους καταναλωτές μέσω της 

ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου. Όταν ο καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν, η εταιρεία 

πωλητής κατευθύνει την παραγγελία από τον ιστότοπο στην εταιρεία-προμηθευτή. Ο 

προμηθευτής στέλνει επίσης το προϊόν στον καταναλωτή. Η εταιρεία προμηθευτής στέλνει 

το οπτικό και γραπτό περιεχόμενο και τις πληροφορίες των προϊόντων που θέλει να 

πουλήσει στην εταιρεία που θέλει να κάνει Drop Shipping. Η εταιρεία αυτή προσθέτει 

επίσης το περιεχόμενο αυτού του προϊόντος στην δικιά της ιστοσελίδα ηλεκτρονικού 

εμπορίου.

 

(Commerce, 2021) https://www.eticaret.gov.tr/ 

Παραπομπές: https://www.eticaret.gov.tr/ (Republic of Turkey Ministry of Commerce) 

https://meetanentrepreneur.lu/en/books-social-entrepreneurship/
https://meetanentrepreneur.lu/en/books-social-entrepreneurship/
https://www.smallbizdaily.com/graphic-design-tools/
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Πώληση ψηφιακών προϊόντων 

Τα ψηφιακά προϊόντα δεν μπορεί κανείς να τα κρατήσει, να τα αγγίξει ή να τα δοκιμάσει, 

αλλά όλοι τα καταναλώνουν - από μουσική μέχρι βίντεο, από ηλεκτρονικά βιβλία μέχρι 

διαδικτυακά μαθήματα και πολλά άλλα. 

Πολλοί επιχειρηματίες χτίζουν ολόκληρες επιχειρήσεις γύρω από αυτά τα άυλα αγαθά, 

λόγω της δημοτικότητάς τους και της ευκολίας διανομής τους, ή λανσάρουν σειρές 

ψηφιακών προϊόντων για να συμπληρώσουν τα φυσικά αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν. Και είναι εύκολο να ξεκινήσετε, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για 

να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με το Shopify. 

Αυτό που κάνει τα ψηφιακά προϊόντα ιδιαίτερα ελκυστικά, είναι ότι μπορούν να 

δημιουργηθούν μία φορά και να πωληθούν επανειλημμένα σε διαφορετικούς πελάτες 

χωρίς να χρειάζεται να ανανεωθεί το απόθεμα, καθιστώντας τα ιδανικά για δημιουργούς, 

καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς και ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν νέες ροές 

εισοδήματος που απαιτούν λιγότερη προσπάθεια για τη διατήρησή τους. 

 

(Kumar, 2021)  

Τα οφέλη της δημιουργίας ψηφιακών προϊόντων 

Τα ψηφιακά προϊόντα έχουν πολλά πλεονεκτήματα που τα καθιστούν μοναδικά ελκυστικά 

για πώληση: 
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• Χαμηλά γενικά έξοδα. Δεν χρειάζεται να διατηρείτε αποθέματα ή να επιβαρύνεστε 

με έξοδα αποστολής. 

• Εξαιρετικά υψηλά περιθώρια κέρδους. Δεν υπάρχει επαναλαμβανόμενο κόστος 

αγαθών, οπότε διατηρείτε το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών σας σε κέρδη. 

• Δυνατότητα αυτοματοποίησης. Οι παραγγελίες μπορούν να παραδοθούν άμεσα, 

επιτρέποντάς σας να είστε σχετικά ανεξάρτητοι από την εκτέλεση των 

παραγγελιών. 

• Ευέλικτα προϊόντα. Μπορείτε να προσφέρετε δωρεάν προϊόντα για τη δημιουργία 

της λίστας email σας, μηνιαίες συνδρομές επί πληρωμή για πρόσβαση σε 

αποκλειστικό ψηφιακό περιεχόμενο ή άδειες χρήσης των ψηφιακών σας προϊόντων. 

Έχετε πολλές επιλογές ως προς τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνετε τα ψηφιακά 

προϊόντα στην επιχείρησή σας. 

• Η ηλεκτρονική μάθηση είναι το μέλλον της εκπαίδευσης. Έχετε μια τεράστια 

ευκαιρία να επεκτείνετε την επιχείρησή σας και τον αντίκτυπό σας με την 

ηλεκτρονική μάθηση, μια βιομηχανία που αναμένεται να αξίζει 331 δισεκατομμύρια 

δολάρια μέχρι το 2025.  
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2. Βασικά βήματα πριν από την έναρξη: Ιδέες και 

Έμπνευση 

Το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι απίστευτα λαμπρό. Όμως, η έναρξη μιας 

επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σκληρή δουλειά και απαιτεί πολλά βήματα και 

αποφάσεις που πρέπει να συνδυαστούν τη σωστή στιγμή. 

Επιλογή προϊόντος 

Το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση μιας επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου είναι να 

γνωρίζετε ποια προϊόντα θέλετε να πουλήσετε online, σε χονδρική ή απευθείας στον 

καταναλωτή. Αυτό είναι συχνά το πιο δύσκολο μέρος της έναρξης μιας νέας διαδικτυακής 

επιχείρησης. 

Αναζήτηση δημοφιλών προϊόντων στο Amazon/Ebay 

Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να γνωρίζετε τα καλύτερα και τα προϊόντα με τις 

υψηλότερες πωλήσεις στο Amazon/Ebay για να αυξήσετε τα έσοδά σας το 2021. 

Προσθέτοντας τα προϊόντα που αγοράζονται περισσότερο από τον πελάτη στην αποθήκη 

σας είναι μια λύση για να αυξήσετε το ποσοστό των πωλήσεών σας. Έτσι, για να ενισχύσετε 

τις πωλήσεις σας γνωρίζοντας τα προϊόντα με τις υψηλότερες πωλήσεις στο eBay. 

Εδώ είναι τα προϊόντα και οι κατηγορίες τους (Tanya,2021): 

• Κινητό τηλέφωνο & αξεσουάρ 

• Βιντεοπαιχνίδια 

• Υγεία και Ομορφιά 

• Σπίτι και Κήπος 

• Υπολογιστές και Tablets 

• Μόδα 

• Χειροτεχνία 
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Κατηγορίες και αντικείμενα με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Amazon (Arishekar,2021): 

• Παιχνίδια 

• Ηλεκτρονικά αξεσουάρ & Gadgets 

• Βιντεοπαιχνίδια 

• Κάμερα & Αξεσουάρ Φωτογραφίας 

• Βιβλία 

• Ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα 

• Ομορφιά και προσωπική φροντίδα 

Αναζήτηση για Best Sellers στο Amazon/Ebay 

Αναρωτηθήκατε ποτέ ποια είναι τα προϊόντα με τις καλύτερες πωλήσεις στο Amazon και 

το eBay; Το να το ανακαλύψετε αυτό δεν είναι απλώς ένας τρόπος να περάσετε την ώρα 

σας αντί να εργάζεστε, είναι ένας τρόπος να μάθετε τι θέλουν περισσότερο οι πελάτες. 

Για πολλούς τρίτους πωλητές στο Amazon, η εξέταση των προϊόντων με τις μεγαλύτερες 

πωλήσεις στο Amazon καθώς και στο eBay μπορεί να ξεκλειδώσει ιδέες για αντικείμενα 

που θα προσθέσουν στο κατάστημά τους (Breslin, 2021).   

Εστίαση στις κριτικές για προϊόντα 

Οι κριτικές μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις: Βλέποντας πολλές θετικές κριτικές για τη 

μάρκα σας οδηγεί συχνά σε αύξηση των πωλήσεων. Για να βοηθήσετε στην ανάπτυξη και 

την προώθηση ενός τέτοιου περιβάλλοντος, η εστίαση της εταιρείας σας σε ένα εξαιρετικό 

προϊόν και μια ισότιμη εξυπηρέτηση θα οδηγήσει σε μια εξαιρετική εμπειρία και θα 

συγκεντρώσει περισσότερες θετικές κριτικές.. Αυτό είναι λογικό γιατί θα ήθελαν να μάθουν 

πόσο καλό είναι το προϊόν από κάποιον που το έχει αγοράσει από πρώτο χέρι πριν το 

αγοράσουν οι ίδιοι. Η ύπαρξη μιας καλής κριτικής για το προϊόν σας θα αυξήσει τα ποσοστά 

μετατροπής σας, γεγονός που θα οδηγήσει σε περισσότερες πωλήσεις (Prichard, 2021). 

Έρευνα Google Trends 

Το Google Trends είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που βοηθά τους χρήστες να απεικονίσουν 

και να ανακαλύψουν τις τάσεις στη συμπεριφορά αναζήτησης των ανθρώπων στο Google 
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Search, Google News, Google Images, Google Shopping και στο YouTube. Πρόκειται για 

ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο όταν πρόκειται για την ανασκόπηση της επιτυχίας της 

στρατηγικής SEO μιας εταιρείας (Nasser, 2018). 

Λάβετε ανατροφοδότηση για την ιδέα σας (π.χ. καλλυντικά) 

χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει σχεδόν δύο ώρες καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Αυτό αντιστοιχεί σε πέντε χρόνια και τέσσερις μήνες κοινωνικής πρακτικής για μια 

ολόκληρη ζωή. Αν και ο αριθμός αυτός ακούγεται περίεργος, όλοι ξέρουμε πόσο σπουδαία 

μπορεί να είναι η κοινωνικότητα για να συνδεθούμε και να αλληλοεπιδράσουμε με τους 

φίλους μας, την οικογένειά μας και τις επωνυμίες που αγαπάμε. Μπορούμε να λαμβάνουμε 

τις ειδήσεις, τις οικογενειακές ενημερώσεις και τα τρέχοντα γεγονότα που χρειαζόμαστε 

για να νιώθουμε συνδεδεμένοι σε ένα μέρος. Ποιο είναι λοιπόν το μόνο πράγμα που δεν 

ψάχνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

Η υπερβολική δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να οδηγήσει τους 

ακολούθους σας να πατήσουν το "unfriendly" κουμπί. 

Για να σας βοηθήσουμε να βρείτε την τέλεια ισορροπία, ακολουθούν έξι τρόποι με τους 

οποίους μπορείτε να προωθήσετε τα προϊόντα σας στο ηλεκτρονικό εμπόριο χωρίς να 

πληρώσετε πάρα πολλά. 

1. Συνδεθείτε με bloggers και influencers 

Οι φίλοι και η οικογένεια ήταν πάντα μια από τις πιο αξιόπιστες πηγές για προτάσεις 

προϊόντων. 

Καθιερώνοντας συνεργασίες με influencers και bloggers, μπορείτε να αυξήσετε τις 

πωλήσεις προϊόντων και να αναπτύξετε μια πιο πιστή πελατειακή βάση. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 59% των εμπόρων σχεδιάζει να αυξήσει τους προϋπολογισμούς 

του στο μάρκετινγκ εππιροής κατά τους επόμενους 12 μήνες. Μόλις το 21% σχεδιάζει να 

μειώσει τις δαπάνες αυτές ή να τις διατηρήσει στα ίδια επίπεδα ενώ οι υπόλοιποι είναι 

αναποφάσιστοι (Tomoson,2021). 
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2. Διεξάγετε έναν διαγωνισμό ή μια προωθητική ενέργεια 

Για να δείτε πραγματικά αποτελέσματα από μια προώθηση, επιμείνετε στην επωνυμία σας. 

Επικεντρωθείτε στην ποιότητα των συμμετεχόντων - όχι μόνο στην ποσότητα. 

Αναφέρετε πότε θα επιλέξετε τον νικητή, πότε θα κλείσει ο κύκλος των συμμετοχών και 

πότε οι νικητές μπορούν να αναμένουν τα βραβεία τους. 

Το πιο σημαντικό είναι να έχετε ένα σχέδιο για το τι θα κάνετε στη συνέχεια. 

Όταν τελειώσει η περίοδος προώθησης, αναπτύξτε ένα σχέδιο για να εισαγάγετε νέες 

προοπτικές και πελάτες στο κατάλληλο marketing funnel. 

Ταχύτερα αναπτυσσόμενη διαδικτυακή απόκτηση πελατών 

Ταχύτερα αναπτυσσόμενη διαδικτυακή απόκτηση πελατών 

Οργανική αναζήτηση 

 

Μάρκετινγκ με influencers 

 

 

  

Άλλο 

 

Email 

 
Διαφήμιση μέσω οθόνης 

 Affiliate Μάρκετινγκ 

 

Δεδομένα: Tomoson, 2021 

 

Πληρωμένη αναζήτηση 
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3. Ξεκινήστε την παραγωγή βίντεο προϊόντων 

Παρακολουθούμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ώρες βίντεο στο YouTube την ημέρα, 

περισσότερες από το Netflix και τα βίντεο στο Facebook μαζί (Smith, 2021). 

Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 57.000 χρόνια περιεχομένου βίντεο απορροφώνται σε όλο 

τον κόσμο κάθε μέρα. 

 

(Patel, 2021)  
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Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ενδιαφερόμαστε όλο και περισσότερο για 

το οπτικό περιεχόμενο. Η δημιουργία και η κοινοποίηση βίντεο είναι πιο εύκολη από ποτέ. 

Τα βίντεο σας επιτρέπουν να αλληλεπιδράσετε με το κοινό-στόχο σας με έναν νέο τρόπο. 

Η προσθήκη ζωντανού βίντεο στο Facebook ή το Instagram, καθώς και στα Snapchat και 

Instagram Stories, σας επιτρέπει να εμφανίζεστε ως ένας ακόμη φίλος στο κοινό-στόχο 

σας. Με τέσσερις φορές περισσότερους αγοραστές να επιλέγουν το βίντεο έναντι του 

κειμένου, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην έχετε δυνατό περιεχόμενο βίντεο. 

4. Μοιραστείτε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες 

Ποιοι είναι οι καλύτεροι μαγνήτες για νέους πελάτες; Οι υπάρχοντες πελάτες; 

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία 

μιας κοινότητας. Χρησιμοποιώντας το εμπορικό σήμα ως εργαλείο για τη σύνδεση με 

άλλους αγοραστές, οι καμπάνιες που δημιουργούνται από χρήστες συνδέουν αγοραστές 

από όλο τον κόσμο. Το 92% των καταναλωτών εμπιστεύεται το περιεχόμενο που 

δημιουργείται από χρήστες περισσότερο από την παραδοσιακή διαφήμιση. 

Σύμφωνα με μια μελέτη της ComScore, η εμπλοκή των εμπορικών σημάτων αυξάνεται 

κατά 28% όταν οι καταναλωτές εκτίθενται σε ένα μείγμα επώνυμου περιεχομένου και 

περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι 

καταναλωτές κατέταξαν το UGC υψηλότερα από το επαγγελματικά παραγόμενο 

περιεχόμενο ως προς τη συναισθηματική ένταση, τη σχετικότητα, την επικοινωνία των 

βασικών μηνυμάτων και τη σημαντικότητα (Stouch, 2018). 

5. Εκμεταλλευτείτε τις υποστηριζόμενες αναρτήσεις στο Pinterest και στο 

Instagram 

Ωθώντας τον πελάτη σας στη σελίδα αγοράς της κοινωνικής πλατφόρμας. 

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με τη σελίδα του προϊόντος, πρέπει να βρείτε 

έναν τρόπο να δείξετε στον πελάτη σας πού να αγοράσει. 

Ενώ το Facebook και το Twitter σας επιτρέπουν να προσθέτετε εύκολα συνδέσμους 

προϊόντων οπουδήποτε θέλετε, το Instagram και το Pinterest θέλουν να κάνουν τη 

δημιουργία συνδέσμων λίγο πιο περίπλοκη. 
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Οι αγοραστές δεν αποθηκεύουν πλέον αντικείμενα ως "inspiration". Αντίθετα, τα Buyable 

Pins τους δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν αντικείμενα σαν καλάθι αγορών. 

Εάν δεν είναι έτοιμοι να αγοράσουν αυτή τη στιγμή, μπορούν να επανέλθουν στο Pinterest 

όταν αγοράσουν. 

Το Pinterest είναι ένας κοινωνικός πρωτοπόρος για τα προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου 

που είναι σχεδόν διπλάσια από τη μέση ποσότητα παραγγελίας στο Facebook.  

Οι αγοραστές του Pinterest είναι έτοιμοι να αγοράσουν. 

 

(Kumar,2021) 

 

6. Γίνετε μέρος της συζήτησης 

Αν μπορούσατε να προσθέσετε περίπου 30% σε κάθε ηλεκτρονική παραγγελία απλά και 

μόνο απαντώντας σε σχόλια, κάνοντας like σε κάποιες αναρτήσεις και δίνοντας συμβουλές, 

γιατί όχι; 

Η κοινωνική δικτύωση έχει να κάνει με την οικοδόμηση συζητήσεων, όχι με την απόκρυψη 

της προώθησης που κάνατε εκείνη την εβδομάδα. 

Αν και αυτή η συμβουλή δεν αποτελεί άμεση στρατηγική προώθησης, είναι μια 

μακροπρόθεσμη επένδυση που μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις σας και να ενισχύσει τις 

σχέσεις με τους πελάτες σας. 
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(Patel, 2021) 

  

Οι πελάτες ξοδεύουν 20-40% περισσότερα 

χρήματα σε εταιρείες που συναναστρέφονται 

μαζί τους στα κοινωνικά δίκτυα. 
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3. Ανταγωνιστική έρευνα αγοράς 

Μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να διαφοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές. Φυσικά, 

αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απίθανο - απλά σημαίνει ότι πρέπει να καταβάλλετε προσπάθεια 

για να αναδείξετε τις διαφορές που έχετε να παρουσιάσετε. Μπείτε σε μια ανταγωνιστική 

έρευνα αγοράς. Η έρευνα αγοράς είναι μια παλιά αλλά αποτελεσματική στρατηγική, αν και 

μπορεί να φαίνεται λίγο διαφορετική με τη σύγχρονη τεχνολογία και τις επιχειρηματικές 

ιδεολογίες σήμερα (Osborne, 2021). 

Προσδιορισμός άμεσων και έμμεσων ανταγωνιστών 

Ο άμεσος ανταγωνισμός είναι κάθε επιχείρηση που προσφέρει το ίδιο πράγμα με εσάς- ο 

έμμεσος ανταγωνισμός αναφέρεται σε μια επιχείρηση της οποίας τα προϊόντα ή οι 

υπηρεσίες είναι διαφορετικά από τα δικά σας, αλλά μπορούν δυνητικά να καλύψουν την 

ίδια ανάγκη και να επιτύχουν τον ίδιο στόχο. 

Για παράδειγμα, και τα δύο εστιατόρια προσφέρουν το ίδιο προϊόν σε παρόμοιες τιμές. 

Ένας δευτερεύων ανταγωνισμός που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ένας έμμεσος 

ανταγωνιστής και αναφέρεται σε μια επιχείρηση ή έναν υποκείμενο παράγοντα που 

προσφέρει διαφορετικές προσεγγίσεις στους πελάτες για την επίτευξη του ίδιου στόχου. 
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(Keenan, 2021) 

 

Πώς να νικήσετε και τις δύο πλευρές του ανταγωνισμού 

1. Παρακολουθήστε όλους τους ανταγωνιστές: επιχειρήσεις, τάσεις και 

οικονομία 

Προσπαθήστε να καταλάβετε πώς οι πελάτες σας θεωρούν ότι είναι σημαντικό για την 

επιχείρησή σας. Οι τάσεις τεχνογνωσίας, τα νέα προϊόντα, ακόμη και η οικονομία 

επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων κατά την αγορά των προϊόντων σας. 
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2. Παροχή χρήσιμου περιεχομένου 

Είτε είστε μια εταιρεία του Fortune 500 είτε ένας ελεύθερος επαγγελματίας, το περιεχόμενό 

σας είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδράτε με άλλους ανθρώπους. Αυτό θα σας 

βοηθήσει να κερδίσετε πιθανούς πελάτες. 

3. Επικοινωνήστε σε κανάλια με τα οποία οι πελάτες θα αισθάνονται άνετα 

Χρειάζεται πρώτα μια αληθινή σχέση για να δημιουργηθεί μια πελατειακή βάση που είναι 

πρόθυμη να περιπλανηθεί ό,τι κι αν συμβεί. Η οικοδόμηση ενός πραγματικού κοινού γύρω 

από την επιχείρησή σας απαιτεί να μην τους ενοχλείτε με διαφημιστικά πανό και 

ανεπιθύμητα μηνύματα. 

4. Να είστε οδηγός για τους πελάτες 

Οι εταιρείες, μικρές και μεγάλες, θα επικεντρωθούν στο να κάνουν τα πράγματα πιο 

γρήγορα και πιο ανθρώπινα τα επόμενα χρόνια. Προφανώς, ένας τρόπος διαχείρισης των 

ερωτημάτων είναι σημαντικός, αλλά μόνο αν προσθέσετε μια πινελιά καθοδήγησης στη 

στρατηγική σας (Keenan,2021) 

Πώς να προετοιμαστείτε για τον ανταγωνισμό 

Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν τα κατάλληλα βήματα για τη διαχείριση των 

ανταγωνιστών (Commerce,2021): 

1. Δημιουργήστε μια λίστα για εμπνευσμένες ιστοσελίδες ανταγωνιστών 

2. Κατανοήστε την ευκαιρία της αγοράς σας 

3. Κατανοήστε τον ανταγωνιστή σας 

4. Κατανοήστε τα κανάλια μάρκετινγκ των ανταγωνιστών σας 

5. Κατανοήστε την τεχνολογία των ανταγωνιστών σας 

6. Κατανόηση της τιμής και της πρότασης αξίας των ανταγωνιστών σας 

7. Γίνετε πελάτης των ανταγωνιστών σας 

8. Δημιουργήστε μια τελική συνοπτική έκθεση 

1. Δημιουργήστε μια λίστα για εμπνευσμένες ιστοσελίδες ανταγωνιστών 

Ο στόχος της ανάλυσης ανταγωνιστών είναι να σας δώσει μια σαφή κατανόηση των εξής: 

-Ποια είναι η αγορά σας και πώς πρέπει να ανταγωνιστείτε σε αυτήν. 
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-Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας. 

-Ποια είναι η δική σας πρόταση αξίας - κατανοώντας την πρόταση αξίας των ανταγωνιστών 

σας. 

2. Κατανοήστε την ευκαιρία της αγοράς σας 

Πρέπει να πάρετε μια ιδέα για το μέγεθος της συνολικής αγοράς και το ποσοστό αυτής της 

αγοράς που πωλείται μέσω διαδικτύου.   

3. Κατανοήστε τον ανταγωνιστή σας 

Πρέπει να γνωρίζετε ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας και πόσο επιτυχημένοι είναι. 

Δημιουργία: συμπεριλάβετε έναν κατάλογο με τους ανταγωνιστές σας και τα βασικά 

ιστορικά στοιχεία, τα επιχειρηματικά στοιχεία και τους πόρους τους. 

Εργαλεία: Μπορείτε να βρείτε τις περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες στους 

ιστότοπους των ανταγωνιστών σας, στις δημόσιες πληροφορίες και στα εργαλεία 

επιχειρηματικής ανάλυσης που παράγουν, όπως τα ειδησεογραφικά στοιχεία. 

Αναφορά: Δημιουργήστε μια περίληψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας κάθε 

ανταγωνιστή. Στη συνέχεια, συντάξτε μια επισκόπηση του ανταγωνισμού στην αγορά σας. 

4. Κατανοήστε τα κανάλια μάρκετινγκ των ανταγωνιστών σας 

Πρέπει να καταλάβετε πόσο οι ανταγωνιστές σας ασχολούνται με το ψηφιακό μάρκετινγκ. 

Σε ποια κανάλια δραστηριοποιούνται, το εύρος της συμμετοχής τους σε αυτά τα κανάλια. 

5. Κατανοήστε την τεχνολογία των ανταγωνιστών σας 

Η τεχνολογική πλατφόρμα που χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές σας. Ανακαλύψτε ποιος 

παρέχει το ηλεκτρονικό τους εμπόριο και επιθεωρήστε τον ιστότοπo τους.   

6. Κατανοήστε την τιμή και την πρόταση αξίας των ανταγωνιστών σας 

Συγκρίνετε την τιμή και την πρόταση αξίας σας με τους ανταγωνιστές σας. 
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7. Γίνετε πελάτης των ανταγωνιστών σας 

Εγγραφείτε στις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ανταγωνιστών σας. Παραγγείλετε 

από τις ιστοσελίδες τους για να ελέγξετε τις εγγυήσεις πωλήσεών τους. 

8. Δημιουργία τελικής συνοπτικής έκθεσης 

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια υψηλού επιπέδου αξιολόγηση της συνολικής αγοράς 

και του ανταγωνισμού. Κυκλοφορήστε την στους βασικούς ενδιαφερόμενους. 
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4. Αρχική ανάπτυξη της επωνυμίας 

Η ανάπτυξη της επωνυμίας είναι μια στρατηγική διαδικασία για τη διαφοροποίηση της 

εικόνας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας σας από τους ανταγωνιστές σας. 

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει την προσαρμογή της επωνυμίας σας με τους επιχειρηματικούς 

σας στόχους, την κοινοποίηση της επωνυμίας σας στην αγορά-στόχο και την 

επικαιροποίηση ή την ενίσχυση της επωνυμίας σας ανάλογα με τις ανάγκες.  

 

 (lucidadvertising, 2021) 

Σχεδιάστε τα βασικά στοιχεία της εμπορικής επωνυμίας 

Η ταυτότητα της μάρκας είναι το πρόσωπο μιας επωνυμίας. 

Η ταυτότητα της επωνυμίας περιλαμβάνει τα λογότυπα, την τυπογραφία, τα χρώματα, τη 

συσκευασία και τα μηνύματα και συμπληρώνει και ενισχύει την υπάρχουσα φήμη μιας 

επωνυμίας. Η ταυτότητα της μάρκας κάνει τους υπάρχοντες πελάτες να αισθάνονται σαν 

στο σπίτι τους, ενώ παράλληλα προσελκύει νέους πελάτες στην εταιρεία. (McDonald & 

Talbot 2016) 
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Επιλέξτε το επιχειρηματικό όνομα 

Παρόλο που δεν υπάρχει μαγική φόρμουλα, υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά που 

διευκολύνουν τη χρήση ενός εμπορικού ονόματος για εσάς και για τους άλλους να το 

θυμούνται. Ιδανικά θα πρέπει να είναι: 

Εκφραστικό: Να επικοινωνεί την ουσία της μάρκας σας, να δημιουργεί μια εικόνα και να 

αναπτύσσει μια θετική συναισθηματική σύνδεση. 

Διακριτικό: Να είναι μοναδικό, αξιομνημόνευτο και να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές 

σας. 

Προσβάσιμο: Οι άνθρωποι να μπορούν εύκολα να το ερμηνεύσουν, να το πουν, να το 

συλλαβίσουν ή να το χρησιμοποιήσουν στο Google. (Ακόμη και αν έχετε ένα ασυνήθιστο 

ή παράξενο όνομα, θα πρέπει να είναι κατανοητό). 

Προστατευμένο: Να μπορεί να κατοχυρωθεί ως εμπορικό σήμα τόσο νομικά όσο και 

δημόσια. 

Έτοιμο για το μέλλον: Να μπορεί να αναπτυχθεί και να παραμείνει σχετικό με την εταιρεία 

και να προσαρμοστεί για διαφορετικά προϊόντα και επεκτάσεις της μάρκας. 

Οπτικό: Εικονίδια, λογότυπα, χρώματα κ.λπ. Μπορείτε να μεταφράζετε / προωθείτε με 

σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων (French,2021) 

Σχεδιασμός λογότυπου και χρώματα 

Ένα καλό λογότυπο συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία αυτής της πολύ σημαντικής 

πρώτης εντύπωσης σε έναν πελάτη. 

Το λογότυπο μεταφέρει τις αξίες της εταιρείας σας, αφηγείται μια ιστορία και βοηθά τους 

ανθρώπους να εμπιστευτούν την επωνυμία σας. 

Εάν το λογότυπό σας δεν μεταφέρει το σωστό μήνυμα σε έναν δυνητικό πελάτη, η εταιρεία 

σας βρίσκεται αμέσως σε μειονεκτική θέση. Μπορεί ακόμη και να σημαίνει τη διαφορά 

μεταξύ της επιλογής του ανταγωνισμού και της επιλογής σας (Bowersox, 2017). 

Βεβαιωθείτε ότι το λογότυπό σας έχει αυτά τα 10 στοιχεία: 
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1. Το λογότυπο της εταιρείας σας είναι ισχυρό και ισορροπημένο 

Έχετε κατά νου το κοινό και τα προϊόντα/υπηρεσίες σας, επειδή θέλετε το λογότυπό σας 

να αντικατοπτρίζει την επιχείρησή σας. Προτιμήστε τα λογότυπα που έχουν ισχυρή, 

ισορροπημένη εμφάνιση. 

2. Το λογότυπό σας είναι απλό 

Μην υπερφορτώνετε το κοινό σας με πληροφορίες που μπορούν να βιωθούν μέσω της 

χρήσης των προϊόντων/υπηρεσιών σας - δώστε μόνο μια πολύ στοχευμένη υπόδειξη. 

3. Το λογότυπό σας είναι αξιομνημόνευτο 

Όταν χρησιμοποιείτε εικονίδια στο σχεδιασμό του λογότυπού σας, σκεφτείτε εικονίδια που 

θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν το εμπορικό σήμα σας χωρίς το όνομα της εταιρείας. 

(παραδείγματα: το Swoosh για τη Nike). 

4. Το λογότυπό σας είναι ευέλικτο 

Το λογότυπό σας θα πρέπει επίσης να λειτουργεί καλά σε διάφορα μεγέθη, όπως για 

παράδειγμα σε επαγγελματικές κάρτες, φυλλάδια, μπλουζάκια και άλλα υλικά μάρκετινγκ, 

όπως κεντήματα, στάμπες, ανάγλυφα κ.λπ. 

5. Το λογότυπό σας χρησιμοποιεί τα κατάλληλα χρώματα 

Για παράδειγμα, το μπλε χρώμα επικοινωνεί συχνά εμπιστοσύνη, αφοσίωση και φρεσκάδα. 

Το πράσινο αντιπροσωπεύει τη ζωή, τη φύση και την καθαριότητα. 

6. Το λογότυπό σας είναι διαχρονικό 

Ένα λογότυπο πρέπει να έχει μεγάλο προσδόκιμο ζωής. Θα εξελίσσεται και θα αλλάζει με 

την πάροδο του χρόνου. Παραδείγματα: Coca-Cola, Dior, Rolex. 

7. Το λογότυπο της εταιρείας σας είναι μοναδικό 

Προσπαθήστε να αποφύγετε τα κοινά κλισέ λογότυπων. 

8. Το λογότυπό σας χρησιμοποιεί ποιοτική τυπογραφία 

Η τυπογραφία είναι μια τέχνη από μόνη της, είναι η πρώτη φωνή που δηλώνει ποιος είστε. 
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Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, οι γραμματοσειρές με οδοντωτούς χαρακτήρες 

μεταφέρουν μια αίσθηση αξιοπρέπειας και δύναμης, ενώ οι γραμματοσειρές χωρίς 

οδοντωτούς χαρακτήρες έχουν συχνά καθαρή εμφάνιση. 

9. Το λογότυπό σας αντλεί νόημα από την επωνυμία σας 

"Ο σχεδιασμός είναι ο σιωπηλός πρεσβευτής της επωνυμίας σας". - Paul Rand 

Το λογότυπό σας πρέπει να αντλεί νόημα από την επωνυμία σας και όχι το αντίθετο. 

10. Το λογότυπό σας είναι σχεδιασμένο σε διανυσματική μορφή 

Να ζητάτε πάντα διανυσματικά γραφικά. 

"Επενδύστε" στην απασχόληση ενός γραφίστα 

Ο γραφιστικός σχεδιασμός είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της στρατηγικής του 

εμπορικού σήματος μιας μικρής επιχείρησης, αλλά συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα 

πάντα, από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ έως το σχεδιασμό 

ιστοσελίδων και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να περιλαμβάνουν 

στοιχεία σχεδιασμού και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εικόνας της επιχείρησής σας. 

Στατιστικά μιλώντας, ο κακός γραφιστικός σχεδιασμός μπορεί να βλάψει σοβαρά τις 

δυνατότητες κέρδους μιας επιχείρησης. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι ένας καλός 

γραφικός σχεδιασμός σχετίζεται άμεσα με την αναγνωσιμότητα της μάρκας. 

Καλός σχεδιασμός σημαίνει περισσότερη εμπιστοσύνη και μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα της 

μάρκας. Οι μικρότερες εταιρείες τείνουν να έχουν λιγότερα διαθέσιμα κεφάλαια, πράγμα 

που σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να αφιερώσουν λιγότερους πόρους στον γραφιστικό 

σχεδιασμό. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν έμπειρους, 

επαγγελματίες σχεδιαστές, μια πολλά υποσχόμενη μάρκα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. 

Εδώ είναι που τα δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία είναι χρήσιμα (Ferguson 2017). 

1. Burst 

2. Canva 

3. PicMonkey 

4. Piktochart 

5. Coolors 
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Αγοράστε ένα επώνυμο domain   

Τα brandable domain names είναι μοναδικά, υψηλής ποιότητας domain names που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον μοναδικό προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης 

εταιρείας ή μάρκας. Ενώ τα περιγραφικά ονόματα συνοδεύονται από ένα προκαθορισμένο 

νόημα, τα brandable domains ορίζονται από το εμπορικό σήμα που αντιπροσωπεύουν 

(BrandBucket, 2021). 

Τα κύρια πλεονεκτήματα των brandable domains είναι ότι είναι μοναδικοί. Γι' αυτό θέλετε 

να βεβαιωθείτε ότι το brandable domain σας δεν είναι πολύ παρόμοιο, στον ήχο ή στην 

αίσθηση, με κάποιο από τα domains των ανταγωνιστών σας. Δεν πειράζει αν το όνομά σας 

παρουσιάζει μικρές ομοιότητες με μια επιχείρηση που δεν ανήκει στον χώρο σας, αλλά 

ακόμη και τότε, δεν θα πρέπει να είναι καθόλου εύκολο να τα μπερδέψετε. 

 

 

(brandbucket, 2021) 

Δημιουργία προφίλ σε κοινωνικές πλατφόρμες 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η πρακτική της χρήσης 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση ενός καταστήματος ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Τα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας της μάρκας, την 

προσέλκυση διαδικτυακών ακολούθων και τη δημιουργία διαδικτυακών πωλήσεων. Οι 
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εταιρείες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

κοινοποιήσουν το εμπορικό σήμα, το προφίλ και τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο. 

4 οφέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο 

1. Επεκτείνετε τη διαδικτυακή σας εμβέλεια 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 71% των ενηλίκων με πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιεί 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδόν κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από το 

μάρκετινγκ σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Twitter και το Instagram. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα για τους λιανοπωλητές ηλεκτρονικού εμπορίου. 

2. Προσεγγίστε το κοινό-στόχο σας εκεί που περνάει τον περισσότερο χρόνο 

Η βελτιστοποίηση του ιστότοπού σας για τις μηχανές αναζήτησης και η εκτέλεση 

εκστρατειών PPC σας επιτρέπει να προσεγγίσετε τους χρήστες ενώ αυτοί αναζητούν ενεργά 

συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε επίσης να τους 

προσεγγίσετε στις αγαπημένα τους ιστοσελίδες. 

3. Προσελκύστε το κοινό-στόχο σας με απλό τρόπο 

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν επίσης έναν πολύ λιγότερο επίσημο 

τρόπο επικοινωνίας με τους δυνητικούς πελάτες σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κανάλι 

διαφήμισης, καθιστώντας εύκολη την εμπλοκή σε αμφίδρομες συζητήσεις με τους χρήστες 

που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τα προϊόντα σας. 

4. Βοηθήστε τη μάρκα σας να κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο 

Δεδομένης της φύσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέπει στους σημερινούς 

πελάτες σας να μοιραστούν τη μάρκα σας με την οικογένεια και τους φίλους τους - μια 

ιδανική κατάσταση για κάθε διαδικτυακό λιανοπωλητή. 

Ένας γρήγορος οδηγός για τη δημιουργία λογαριασμών μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης για την επιχείρησή σας   

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος του σημερινού τοπίου 

μάρκετινγκ.  Ακολουθεί ένας οδηγός βήμα προς βήμα για να μπορέσετε να δημιουργήσετε 
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γρήγορα και εύκολα λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επιχείρησή σας 

(Webfx,2021): 

Σελίδα στο Facebook 

Βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού: 

Για τη δημιουργία μιας σελίδας στο Facebook απαιτείται προσωπικός λογαριασμός στο 

Facebook. 

1. Συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook και, στη συνέχεια, 
μεταβείτε στη διεύθυνση facebook.com/pages/create/. 

2. Επιλέξτε τον τύπο της σελίδας που θέλετε να δημιουργήσετε: 
3. Τοπική επιχείρηση ή μέρος 
4. Καλλιτέχνης, συγκρότημα ή δημόσιο πρόσωπο 
5. Εταιρεία, οργανισμός ή ίδρυμα 
6. Ψυχαγωγία 
7. Μάρκα ή προϊόν 
8. Σκοπός ή κοινότητα 

Εισάγετε τα στοιχεία της εταιρείας σας, ελέγξτε τους όρους του Facebook και κάντε κλικ 

στο "Ξεκινήστε". 

Το Facebook θα παρέχει τέσσερις καρτέλες: 

1. Σχετικά με 
2. Εικόνα προφίλ 
3. Προσθήκη στο Αγαπημένο 
4. Προσεγγίστε περισσότερους ανθρώπους. 

Συμπληρώστε τα πεδία σε κάθε καρτέλα και κάντε κλικ στο "Αποθήκευση πληροφοριών". 

Other Resources: 

• www.facebook.com/about/pages 

• www.facebook.com/help/364458366957655/ 

Εταιρική σελίδα στο LinkedIn 

Βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού: 

• Για τη δημιουργία μιας εταιρικής σελίδας LinkedIn απαιτείται προσωπικός 
λογαριασμός LinkedIn. 

• Συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό LinkedIn στη διεύθυνση linkedin.com. 

https://ideadrop.co/innovation-strategy/innovation-tips-for-startups/
https://ideadrop.co/innovation-strategy/innovation-tips-for-startups/
https://www.strategyzer.com/books/value-proposition-design
https://www.strategyzer.com/books/value-proposition-design
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• Κάντε κλικ στο " Ενδιαφέροντα" > "Εταιρείες" > "Δημιουργία" (στη δεξιά στήλη, 
κάτω από το "Δημιουργία εταιρικής σελίδας". 

• Εισάγετε το όνομα της εταιρείας σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σας και κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για να επιβεβαιώσετε ότι είστε ο επίσημος 
εκπρόσωπος της εταιρείας. 

• Για να δημοσιεύσετε τη σελίδα της εταιρείας σας, πρέπει να συμπεριλάβετε μια 
περιγραφή της εταιρείας και τη διεύθυνση URL του ιστότοπου της εταιρείας. 

Άλλες πηγές: 

• https://www.linkedin.com/help/linkedin?lang=en 

• https://business.linkedin.com/marketing-solutions/linkedin-pages 

Twitter 

Βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού: 

• Πηγαίνετε στο twitter.com. 
• Εισάγετε το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν 

κωδικό πρόσβασης στο πεδίο " Νέος στο Twitter; Εγγραφείτε". 
• Κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή στο Twitter". 
• Στην επόμενη σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη (τα ονόματα χρήστη 

είναι μοναδικά αναγνωριστικά στο Twitter) - πληκτρολογήστε το δικό σας ή 
επιλέξτε ένα που σας προτείνει το Twitter. Το Twitter θα σας ενημερώσει αν το 
όνομα χρήστη που θέλετε είναι διαθέσιμο. 

• Ελέγξτε ξανά το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό 
πρόσβασης και το όνομα χρήστη. 

• Κάντε κλικ στο "Δημιουργία του λογαριασμού μου". 
• Μπορεί να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα Captcha. 
• Το Twitter θα στείλει ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση που καταχωρήσατε 

κατά την εγγραφή, κάντε κλικ στο σύνδεσμο σε αυτό το email για να επιβεβαιώσετε 
τη διεύθυνση email και το λογαριασμό σας. 

Άλλες πηγές: 

https://business.twitter.com/ 

Google+ / Google My Business 

Με τη δημιουργία μιας τοπικής σελίδας στο Google My Business, οι πληροφορίες της 

επιχείρησής σας μπορούν να εμφανίζονται στην Αναζήτηση Google, στο Google Earth και 

σε άλλες ιδιότητες της Google. Επιπλέον, η επιχείρησή σας αποκτά μια σελίδα στο Google+ 

για να συνδεθείτε με τους πελάτες σας. 

Βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού: 

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/linkedin-pages
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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• Για τη δημιουργία ενός λογαριασμού Google My Business απαιτείται ένας 
προσωπικός λογαριασμός Google. 

• Μεταβείτε στη διεύθυνση plus.google.com/pages/create και συνδεθείτε στο 
λογαριασμό σας Google. 

• Επιλέξτε τον τύπο της επιχείρησής σας: 
• Προσθήκη καταστήματος 
• Περιοχή εξυπηρέτησης 
• Εμπορικό σήμα 
• Αναζητήστε την επωνυμία της επιχείρησής σας.  Εάν η επιχείρησή σας δεν 

εμφανίζεται, κάντε κλικ στο "Προσθήκη της επιχείρησής σας" (κάτω από το πλαίσιο 
"Κανένα από αυτά δεν ταιριάζει"). 

• Εισάγετε την επωνυμία της επιχείρησής σας, τη διεύθυνση οδού, την πόλη, την 
πολιτεία, τον ταχυδρομικό κώδικα, το τηλέφωνο της επιχείρησής σας, την 
κατηγορία και κάντε κλικ στο "Παραδίδω τα αγαθά και τις υπηρεσίες μου στους 
πελάτες μου" (εάν η δήλωση είναι αληθής). 

• Κάντε κλικ στο "Συνέχεια". 
• Επιλέξτε τη γεωγραφική ακτίνα στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας και 

κάντε κλικ στο "Εξυπηρετώ επίσης πελάτες στη διεύθυνση της επιχείρησής μου" 
(εάν η δήλωση είναι αληθής). 

• Η Google θα σας ζητήσει να επαληθεύσετε τα στοιχεία σας και να συμφωνήσετε με 
τους όρους παροχής υπηρεσιών. 

• Θα δημιουργηθεί αυτόματα μια σελίδα Google+ για την επιχείρησή σας.  
Συμπληρώστε το προφίλ της επιχείρησής σας σύμφωνα με τις οδηγίες. 

• Η Google απαιτεί όλοι οι λογαριασμοί να επαληθεύονται με έναν κωδικό 
προκειμένου να ρυθμιστούν.  Αυτός ο κωδικός θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά μέσω 
μιας ταχυδρομικής κάρτας. 

• Κάντε κλικ στο "Στείλτε μου τον κωδικό μου" και προσθέστε ένα προαιρετικό όνομα 
επαφής.  Κάντε κλικ στο "Αποστολή ταχυδρομικής κάρτας".  Θα πρέπει να λάβετε 
μια καρτ ποστάλ εντός 1-2 εβδομάδων.  Μόλις λάβετε τον κωδικό, συνδεθείτε στο 
ταμπλό του Google+ στη διεύθυνση plus.google.com/u/0/dashboard, επιλέξτε τη 
νέα σας σελίδα και εισαγάγετε τον κωδικό για να επαληθεύσετε τον λογαριασμό My 
Business.  Ο κωδικός ισχύει μόνο για 30 ημέρες. 

Άλλες πηγές: 

Google+ Partner Playbook 

Pinterest 

Βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού: 

• Μεταβείτε στη διεύθυνση pinterest.com/business/create/ (αν έχετε προσωπικό 
λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί). 

• Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και δημιουργήστε έναν νέο 
κωδικό πρόσβασης. 

https://www.coursera.org/learn/social-business-model
https://www.coursera.org/learn/social-business-model
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• Συμπληρώστε τα στοιχεία για την επιχείρησή σας και τα στοιχεία επικοινωνίας για 
το άτομο που θα διαχειρίζεται το λογαριασμό. 

• Ελέγξτε και αποδεχτείτε τους όρους παροχής υπηρεσιών. 
• Κάντε κλικ στο "Δημιουργία λογαριασμού". 

Άλλες πηγές: 

https://business.pinterest.com/en/basics/ 

Instagram 

Βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού 

• Κατεβάστε την εφαρμογή Instagram για Apple iOS από το App Store, για Android 
από το Google Play Store ή για Windows Phone από το Windows Phone Store. 

• Μόλις εγκατασταθεί η εφαρμογή, πατήστε το για να την ανοίξετε. 
• Πατήστε "Εγγραφή με email" για να εγγραφείτε με τη διεύθυνση email σας ή 

"Εγγραφή με Facebook" για να εγγραφείτε με το λογαριασμό σας στο Facebook. 
• Αν εγγραφείτε με email, δημιουργήστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό 

πρόσβασης, συμπληρώστε τα στοιχεία του προφίλ σας και, στη συνέχεια, πατήστε 
"Έγινε". 

• Αν εγγραφείτε με το Facebook, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας 
στο Facebook, αν είστε εκείνη τη στιγμή αποσυνδεδεμένοι. 

Άλλες πηγές: 

Instagram for Businesses 

Getting Started on Instagram 

YouTube 

Βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού 

• Για τη δημιουργία ενός λογαριασμού YouTube απαιτείται ένας προσωπικός 
λογαριασμός Google. 

• Μεταβείτε στη διεύθυνση youtube.com/channel_switcher και συνδεθείτε 
χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού 
σας Google. 

• Κάντε κλικ στο "Δημιουργία νέου καναλιού". 
• Συμπληρώστε τα στοιχεία για να δημιουργήσετε το νέο σας κανάλι. 
• Από εδώ μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε το προφίλ σας και να ανεβάζετε 

βίντεο προς κοινή χρήση. 

 

https://isaacjeffries.com/blog/2018/9/8/how-to-fill-in-a-business-model-canvas
https://isaacjeffries.com/blog/2018/9/8/how-to-fill-in-a-business-model-canvas
https://isaacjeffries.com/blog/2018/9/8/how-to-fill-in-a-business-model-canvas
https://isaacjeffries.com/blog/2018/9/8/how-to-fill-in-a-business-model-canvas
https://www.udemy.com/course/social-entrepreneurship-lean-startup/
https://www.udemy.com/course/social-entrepreneurship-lean-startup/
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5. Τάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 

  

 (Sabanoglu,2021) 

Τα έσοδα της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να φθάσουν τα 2.723.991$ το 

2021. 

Τα έσοδα αναμένεται να παρουσιάσουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR 2021-2025) 6,3%, 

με αποτέλεσμα ο προβλεπόμενος όγκος της αγοράς να ανέλθει σε 3.477.296$ έως το 2025. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς είναι η μόδα με προβλεπόμενο όγκο αγοράς 759.466$ 

το 2021. 

Η διείσδυση των χρηστών θα είναι 50,8% το 2021 και αναμένεται να φτάσει το 63,1% 

μέχρι το 2025. 

Το μέσο εισόδημα ανά χρήστη (ARPU) αναμένεται να ανέλθει σε 714,11$ . 

Η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου καλύπτει την πώληση φυσικών αγαθών σε ιδιώτη τελικό 

χρήστη (B2C) μέσω ψηφιακού καναλιού. Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνονται οι αγορές 

που πραγματοποιούνται μέσω επιτραπέζιων υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένων των 

φορητών υπολογιστών) και κινητών συσκευών, όπως τα smartphones και τα tablets. Όλα 

τα νομισματικά στοιχεία αντιπροσωπεύουν το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα και δεν 

λαμβάνουν υπόψη τα έξοδα αποστολής (Sabanoglu,2021).  
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10 Τάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου που διαμορφώνουν το 

επιχειρηματικό τοπίο. 

 

 (Bakshi, 2021) 
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1. Η άνοδος των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου 

Ο κλάδος του ψηφιακού εμπορίου παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά 

καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται και η κατάσταση επιδεινώνεται, ο κλάδος δέχεται 

τεράστιες πιέσεις. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη είναι εδώ για να μείνει, καθώς πολλοί online αγοραστές στρέφονται 

στο διαδίκτυο για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Μάλιστα, σε αντίθεση με τις 

τρέχουσες προβλέψεις, η μελέτη για τη μόδα και την ένδυση αποκαλύπτει ότι μεγάλος 

αριθμός λιανοπωλητών αναμένει αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου μετά την 

κρίση COVID-19, μία από τις τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου του 2021 (Bakshi, 2021). 

2. Μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά 

Στις μέρες μας, οι καταναλωτές αναπτύσσονται πιθανώς ταχύτερα από ό,τι όταν ψωνίζουν 

online. Η κύρια αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι ότι οι αγορές εκτός 

σύνδεσης προτιμώνται από τις ηλεκτρονικές αγορές. Υπάρχει συνεχής πρόοδος στο χώρο 

των ηλεκτρονικών αγορών που οι επιχειρήσεις αγκαλιάζουν, εξασφαλίζοντας μια πιστή 

πελατειακή σχέση. 

3. Εξατομίκευση 

Η εξατομίκευση είναι η λέξη της μόδας στον κλάδο του ψηφιακού ηλεκτρονικού εμπορίου 

αυτή τη στιγμή. 

Η προσαρμογή των αρχικών σελίδων, η προβολή εξατομικευμένων προϊόντων με βάση τις 

αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτή και η προβολή των πιο πρόσφατα προβαλλόμενων 

προϊόντων είναι μερικοί από τους τρόπους για να προσφέρετε προσαρμοστικότητα στους 

ιστότοπους. Πολλοί ιστότοποι μόδας χρησιμοποιούν την εξατομίκευση, ως την κύρια 

ανερχόμενη τάση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, για να κάνουν την τροφοδοσία των χρηστών 

πιο δημιουργικό και χρήσιμο περιεχόμενο σε όλες τις συσκευές (tablets, κινητά, φορητοί 

υπολογιστές, έξυπνα ρολόγια κ.λπ.) και έτσι να τους προσφέρουν μια εξατομικευμένη 

εμπειρία πελάτη.  

4. Μάρκετινγκ του Instagram 

Το Instagram έχει αναδειχθεί μεταξύ των κορυφαίων ψηφιακών προορισμών του 

Generation Υ και είναι το κατάλληλο μέρος για κάθε βιομηχανία που στοχεύει σε αυτούς. 
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Το κανάλι προσφέρει πολλούς δημιουργικούς τρόπους για την προώθηση και την εμπορική 

προώθηση μιας μάρκας μέσω αναρτήσεων, ιστοριών, ακόμη και επιρροών. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το μάρκετινγκ στο Instagram είναι μία από τις κορυφαίες 

τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου για το 2021. 

Ορισμένες μάρκες φροντίζουν επίσης να αλληλεπιδρούν με τους οπαδούς τους και να 

μοιράζονται σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα τους. 

5. Ταχύτητα προώθησης στην αγορά 

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου συχνά προσπαθούν να προσφέρουν κάτι νέο στους 

πελάτες τους. Αυτό μπορεί να είναι ένας συνδυασμός προσθήκης νέων χαρακτηριστικών, 

εισαγωγής μιας νέας σειράς προϊόντων ή ακόμη και μιας νέας εμπειρίας αγορών στον 

ιστότοπο. 

Ωστόσο, για να αποκτήσει κανείς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι ζωτικής σημασίας να 

αντιδρά γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς και να επιταχύνει τις κυκλοφορίες προϊόντων, 

μια από τις σημαντικότερες τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου για το 2021. Όσο νωρίτερα 

κυκλοφορεί το προϊόν τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία του (Bakhsi,2021). 

6. Αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον 

Η αγορά ήταν πάντα δυναμική όσον αφορά το γεωπολιτικό πλαίσιο και τις οικονομικές 

διακυμάνσεις, αλλά τα πράγματα χειροτέρεψαν με την πανδημία. 
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(Bakshi,2021) 

7. Ψηφιακά εργαλεία/πλατφόρμες 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές εμπειρίες αποτελούν σήμερα τον πυρήνα των επιχειρήσεων 

ηλεκτρονικού εμπορίου και τα εργαλεία ψηφιακής πλατφόρμας συμβάλλουν στη 

δημιουργία αυτών των εμπειριών. Αυτές οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου διαθέτουν 

πολυάριθμα χαρακτηριστικά που τελικά αυξάνουν τη δέσμευση των πελατών στον 

ιστότοπο. Οι επιχειρήσεις μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να βεβαιωθούν ότι 

σημειώνουν πρόοδο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

10 δωρεάν εργαλεία ηλεκτρονικού εμπορίου για να ξεκινήσετε το ηλεκτρονικό 

σας κατάστημα 
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Το ηλεκτρονικό εμπόριο εκρήγνυται ως κλάδος. Ακολουθούν 10 παραδείγματα δωρεάν 

εργαλείων ηλεκτρονικού εμπορίου για να ξεκινήσετε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα το 

2021 (Schome,2021): 

1.Square - Ένα εντελώς δωρεάν ηλεκτρονικό κατάστημα για να πουλάτε τα προϊόντα σας. 

2. WooCommerce - Το WooCommerce είναι μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες 

ηλεκτρονικού εμπορίου στο διαδίκτυο. Μια ασφαλής και επιτυχημένη επιλογή που μπορείτε 

να επιλέξετε. 

3. Magento Commerce - Μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες εμπορίου νέφους στον 

κόσμο. 

4. X-Cart - Δημιουργήστε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα φιλικό προς τα κινητά μέσα σε λίγα 

λεπτά με αυτό το εύκολο διαδικτυακό drag and drop κατασκευαστή ηλεκτρονικού 

καταστήματος. 

5. PrestaShop - Δημιουργήστε ένα κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου από το μηδέν 

χρησιμοποιώντας αυτό το δωρεάν εργαλείο. 

6. OpenCart - Μια δωρεάν πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοικτού κώδικα. Επιλέξτε 

από μια ποικιλία θεμάτων, πυλών πληρωμής και μεθόδων αποστολής. 

7. SalesCart - Ένα δωρεάν καλάθι αγορών για πάντα για έως και 10 προϊόντα. 

8. Aftership - Μια εξαιρετική δωρεάν λύση παρακολούθησης για την επιχείρησή σας στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο.  

9. Shopify Free Tools - Ένα σύνολο δωρεάν εργαλείων που κυκλοφόρησε το shopify και 

θα ενισχύσει το ηλεκτρονικό σας κατάστημα για μάρκετινγκ και ανάπτυξη 

10. Shopify Ecommerce Report - Αποκτήστε μια δωρεάν έκθεση ηλεκτρονικού εμπορίου 

για τον ιστότοπο σας. 

8. Άψογη εμπειρία πληρωμής 

Μια ομαλή εμπειρία πληρωμής μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να αποκαταστήσει τη 

διατήρηση και την αφοσίωση των πελατών. 

Για πολλούς χρήστες, η εγκατάλειψη της πληρωμής είναι ευκολότερη από το να περάσουν 

από μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 

ότι το τελευταίο και πιο σημαντικό βήμα του ταξιδιού του αγοραστή είναι αβίαστο. 
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Επομένως, η εμπειρία online αγορών χωρίς προβλήματα στο checkout είναι μία από τις 

κορυφαίες τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου για το 2021. 

9. Πωλήσεις απευθείας στον καταναλωτή 

Η ιδιοκτησία έχει γίνει ένα μεγάλο μέρος του σημερινού τοπίου του ηλεκτρονικού εμπορίου 

και μία από τις τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου - ιδιοκτησία, επικοινωνία και φήμη της 

επωνυμίας. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που πολλές εταιρείες αρχίζουν να πωλούν απευθείας 

στους καταναλωτές τους, αποφεύγοντας κάθε λιανοπωλητή ή μεσάζοντα. Επιπλέον, ο 

ψηφιακός χώρος έχει διευκολύνει τους κατασκευαστές να προσεγγίζουν απευθείας τους 

πελάτες τους και να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των πωλήσεών τους. 

10. Πολυδιάστατη εξυπηρέτηση πελατών 

Ενώ πολλές επιχειρήσεις βασίζονται σε ιστότοπους και εφαρμογές για την εμπορία και την 

πώληση των προϊόντων τους, δεν μπορούν να αγνοήσουν το πεδίο εφαρμογής της 

σύνδεσης με διάφορα άλλα κανάλια για την οικοδόμηση ισχυρής επικοινωνίας και 

παρουσίας, μια από τις πιο σημαντικές τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου για το 2021. 

Οι πελάτες άρχισαν να επικοινωνούν με τις μάρκες μέσω όλο και περισσότερων καναλιών 

και να χρησιμοποιούν διάφορα σημεία επαφής κατά τη διάρκεια της αγοραστικής τους 

διαδρομής. Για τους εμπόρους λιανικής πώλησης, αυτό σημαίνει διάδοση πληροφοριών 

μέσω πολλαπλών πηγών επικοινωνίας. 
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6. Ασφάλεια 

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η προστασία των περιουσιακών στοιχείων 

του ηλεκτρονικού εμπορίου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αλλοίωση ή 

καταστροφή. 

Έκθεση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

(2018) 

Σήμερα, γνωρίζουμε ότι το ποσοστό εγκληματικότητας ή ηλεκτρονικού εγκλήματος στο 

διαδίκτυο αυξάνεται. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό και τι είδους 

επιθέσεις έχουν αναφερθεί στο διαδίκτυο. Εν ευθέτω χρόνω, ορισμένοι ερευνητικοί 

οργανισμοί και πρακτορεία ερευνών δημοσιεύουν τέτοιες εκθέσεις και η πιο πρόσφατη 

έκθεση για το ηλεκτρονικό έγκλημα στον κυβερνοχώρο δίνει τα ακόλουθα στοιχεία. 

Το 29% της επισκεψιμότητας στο ηλεκτρονικό σας εμπόριο μπορεί να προέρχεται από 

κακόβουλη πρόθεση, όχι μόνο για αγορές. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

αποτελούν δυνητική πηγή επίθεσης, οπότε το 92,4% των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου περιέχει κακόβουλο λογισμικό. 

Σχεδόν οι μισές μικρές επιχειρήσεις παραδέχθηκαν ότι οι επιθέσεις έχουν γίνει πιο 

εξελιγμένες και σχεδόν το 35% από αυτές είναι επιθέσεις χωρίς αρχεία. 
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(Solutions, 2021)  

Επιπτώσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο έχει βαθιές επιπτώσεις στην ασφάλεια του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Ως εκ τούτου, 

• Το 43% των μικρών καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκονται στο 

στόχαστρο των κυβερνοεγκληματιών. 

• Το 54% του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει υποστεί μία ή περισσότερες επιθέσεις. 

• Το 60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου πέθανε μετά από 

μια επίθεση εντός έξι μηνών. 

• Μόνο το 38% των καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν τις ικανότητες να 

διαχειριστούν τις επιθέσεις και να επιβιώσουν. 

 

 

Έκθεση ηλεκτρονικού εμπορίου για το έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο 

Το 29% της επισκεψιμότητας 

της ιστοσελίδας σας είναι εκεί 

για να σας επιτεθεί 

Το 92,4% του κακόβουλου 

λογισμικού παραδίδεται μέσω 

email 

Οι επιθέσεις χωρίς αρχεία 

βρίσκονται σε άνοδο και 

προβλέπεται ότι θα αποτελέσουν 

το 35% του συνόλου των 

επιθέσεων το 2018. 

Το 50% των μικρών επιχειρήσεων 

δηλώνει ότι οι επιθέσεις γίνονται όλο 

και πιο σοβαρές και πιο εξειδικευμένες. 
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(Solutions, 2021) 

 Τι ψάχνουν οι επιτιθέμενοι; 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν τις ακόλουθες αιτίες πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις. 

• Δεδομένα για επισκέπτες ηλεκτρονικού εμπορίου. 

• Δεδομένα για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και 

δεδομένα των εργαζομένων που εργάζονται στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου. 

• Διαπιστευτήρια πρόσβασης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων του 

ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. 

Θέματα ασφάλειας και πώς να τα αντιμετωπίσετε και να τα ξεπεράσετε 

Τώρα, ήρθε η ώρα να σκεφτούμε πιθανές λύσεις ασφαλείας, και αυτές είναι: 

Η επίδραση στις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου 

Το 43% των επιθέσεων στον 

κυβερνοχώρο στοχεύουν σε 

μικρές εταιρείες 

Το 60% των μικρών 

επιχειρήσεων που δέχονται 

κυβερνοεπίθεση δεν 

επιβιώνουν περισσότερο 

από έξι μήνες 

Το 54% των 

εταιρειών υπέστησαν 

μία ή περισσότερες 

επιτυχημένες 

επιθέσεις 

Μόνο το 38% των 

παγκόσμιων 

οργανισμών 

ισχυρίζονται ότι 

αντιμετώπισαν 

κυβερνοεπίθεση 
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Ασφαλής φιλοξενία 

Η ασφάλεια ξεκινά από το ασφαλές σπίτι και είναι το σπίτι της επιχείρησης για τα πάντα, 

συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας, όπου αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται 

ευαίσθητα δεδομένα μέσω αιτημάτων HTTP. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να 

χρησιμοποιούνται οι τελευταίες τεχνολογίες SSL για την ασφάλεια των πάντων στο σπίτι / 

φιλοξενία. 

Όταν παραβιάζεται ο διακομιστής ηλεκτρονικού εμπορίου, μπορεί να χάσετε τα πάντα, 

συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησής σας, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. 

Επομένως, επιλέξτε VPN ή επιλογές αποκλειστικής φιλοξενίας, αν είναι δυνατόν. 

Διαφορετικά, η φιλοξενία στο νέφος δεν είναι κακή ιδέα. 

Αποφύγετε την ενιαία αποθήκευση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 

Μην αποθηκεύετε τα δεδομένα των καταναλωτών σε έναν μόνο διακομιστή, αλλά 

χρησιμοποιήστε πολλαπλούς διακομιστές ή στιγμιότυπα για να διανείμετε τα δεδομένα σας 

σε παγκόσμιο επίπεδο σε συστάδες νέφους. 

Πάρτε ένα online και offline αντίγραφο ασφαλείας σε πολλαπλούς διακομιστές και 

συσκευές, καθιστώντας εύκολη τη διαχείρισή του σε καταστάσεις καταστροφής. 

Χρήση λογισμικού που αποτρέπει την πειρατεία και τις επιθέσεις 

Τα λογισμικά Antivirus, πρόληψης κακόβουλου λογισμικού, σαρωτές και άλλα λογισμικά 

που σχετίζονται με το τείχος προστασίας σας παρέχουν ασφάλεια όλο το εικοσιτετράωρο 

με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Ανακαλύψτε το πιο αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο 

στο ηλεκτρονικό σας εμπόριο. 

Χρήση συστήματος ειδοποιήσεων 

Οι ειδοποιήσεις του συστήματος για τις ύποπτες δραστηριότητες μπορούν να παρέχουν 

στους προγραμματιστές και τους εμπόρους ηλεκτρονικού εμπορίου τη δυνατότητα να 

σώσουν το σύστημα από τις πιθανές επιθέσεις. Οι ειδοποιήσεις του συστήματος πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χρήσης καρτών και πραγματοποίησης 

χρηματικών συναλλαγών στο διαδίκτυο ή στους πελάτες κινητής τηλεφωνίας. 
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7. Σχεδιάστε το περιεχόμενο και την έναρξη λειτουργίας 

του ιστοτόπου σας 

Ακολουθούν τα βήματα που θα οδηγήσουν τη νέα σας επιχειρηματική ιδέα για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο από τη σύλληψή της στο τελικό στάδιο, έτοιμη να κατακτήσει τον 

ηλεκτρονικό κόσμο. 

1. Επιλέξτε την πλατφόρμα και το σχεδιασμό 

2. Υποβάλετε αίτηση για άδειες και εγκρίσεις 

3. Ανοίξτε τραπεζικό λογαριασμό επιχείρησης 

4. Σχεδιάστε τη στρατηγική αποστολής και αποθεμάτων σας 

5. Αναζητήστε το κατάλληλο λογισμικό 

Μετά από αυτές τις προετοιμασίες, θα συνεχίσετε με τα παρακάτω: 

1. Δημιουργήστε ένα κοινό πριν από την έναρξη 

2. Επικεντρωθείτε στην αξία διάρκειας ζωής του πελάτη (CLV) 

3. Αυξήστε την αξία διάρκειας ζωής του πελάτη σας 

Επιλέξτε την πλατφόρμα και το σχεδιασμό 

Ένας ιστότοπος με καθαρό και ελκυστικό σχεδιασμό θα κρατήσει το κοινό γύρω σας και θα 

χτίσει την πελατειακή σας βάση. Και πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια κατάλληλη πλατφόρμα 

ηλεκτρονικού εμπορίου για να βρείτε έναν καλό σχεδιασμό που να ταιριάζει στο κοινό-

στόχο σας. 

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου σας επιτρέπουν να πουλάτε απευθείας στον 

ιστότοπό σας. Μπορούν να περιλαμβάνουν υποστήριξη πολλαπλών καναλιών και να 

δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα σε έναν ιστότοπο WordPress ή HTML5. Το 

κόστος και τα χαρακτηριστικά ποικίλλουν, γι' αυτό είναι σημαντικό να ερευνήσετε ποια 

πλατφόρμα είναι η καλύτερη για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. 

Υποβολή αιτήσεων για άδειες και εγκρίσεις 

Πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ελέγξτε ποιες άδειες και εγκρίσεις απαιτούνται από 

την πολιτεία/χώρα και πάρτε όλες τις εγκρίσεις. 
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Άνοιγμα επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού 

Πρέπει να διαχωρίσετε τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας από τα προσωπικά σας 

περιουσιακά στοιχεία. Πρώτον, υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για αριθμό ταυτότητας 

εργοδότη. 

Στη συνέχεια, κάντε αίτηση για μια επαγγελματική πιστωτική κάρτα. Καθορίστε ποια 

χαρακτηριστικά της κάρτας είναι καλύτερα για την επιχείρηση, είτε πρόκειται για επιτόκια, 

είτε για επιστροφή μετρητών είτε για ανταμοιβές. Είναι απαραίτητο για τις οικονομικές 

αποφάσεις μακροπρόθεσμα. 

Σχεδιάστε τη στρατηγική σας για τη ναυτιλία και τα αποθέματα 

Ως επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, ένα σημαντικό μέρος του σχεδίου σας θα είναι να 

εφαρμόσετε έγκαιρες μεθόδους αποστολής και να αποθηκεύσετε αρκετά αποθέματα για να 

διατηρήσετε την επιχείρησή σας σε κίνηση και τους καταναλωτές ευχαριστημένους. 

Αναζητήστε το σωστό λογισμικό 

Το λογισμικό θα βοηθήσει στη διαχείριση της εικονικής αγοράς παρέχοντας εργαλεία για 

τη δημιουργία, τη συντήρηση, την απογραφή προϊόντων, το μάρκετινγκ, τις προωθητικές 

ενέργειες, την επεξεργασία πληρωμών και πολλά άλλα.  

Δημιουργήστε ένα κοινό πριν από την έναρξη 

Η δημιουργία μιας σελίδας προορισμού πριν από την κυκλοφορία είναι ευκολότερη από 

ό,τι νομίζετε. Εάν ο ιστότοπoς σας λειτουργεί με WordPress, υπάρχουν αρκετά πρόσθετα 

και θέματα που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε μια σελίδα προορισμού που θα ανοίξει 

σύντομα με ένα μόνο κλικ του ποντικιού. Πολλά από αυτά συνοδεύονται από ένα ωραίο 

χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης που μπορείτε να προσθέσετε στη σελίδα προορισμού 

σας. 

Ακολουθούν μερικές ιδέες για να δημιουργήσετε ένα κοινό, πριν αποκτήσετε το προϊόν 

σας ή αν δεν έχετε καθόλου προϊόν. 

• Ανάπτυξη κοινωνικού κοινού 

• Ανάπτυξη λίστας email 

• Χρησιμοποιήστε το κοινό άλλων ανθρώπων 
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• Ξεκινήστε ένα blog (και μάρκετινγκ περιεχομένου) 

• Συνδεθείτε με φορείς επιρροής από την αγορά-στόχο σας 

• Συνδυάστε όλα τα παραπάνω 

Εστίαση στην Αξία Διάρκειας Ζωής του Πελάτη (CLV) 

Η αξία διάρκειας ζωής του πελάτη είναι η κύρια μέτρηση για την κατανόηση των πελατών 

σας. Για να είμαστε πιο ακριβείς, είναι μια εκτίμηση της αξίας που μπορεί να αποφέρει η 

σχέση σας με έναν πελάτη στην επιχείρησή σας. 

Η προσέγγιση αυτή βοηθά τους οργανισμούς να αναδείξουν τη μελλοντική αξία που 

μπορούν να αντλήσουν από τις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ. 

Οφέλη από την αύξηση του CLV:   

• Οι εμπειρίες των πελατών συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της διάρκειας ζωής 

των πελατών 

• Οι πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για καλύτερες εμπειρίες 

• Οι επαναλαμβανόμενοι αγοραστές μπορούν να συνεισφέρουν 67% περισσότερα 

έσοδα από τους νέους πελάτες 

• Οι εξατομικευμένες στρατηγικές διατήρησης πελατών είναι ζωτικής σημασίας για τη 

βελτίωση της CLV 

• Ακόμη και μια αύξηση κατά 5% στα ποσοστά διατήρησης πελατών μπορεί να 

βελτιώσει τα κέρδη κατά τουλάχιστον 25%  
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Αυξήστε την αξία διάρκειας ζωής των πελατών σας 

1. Τμηματοποιήστε τις λίστες Email και SMS σας 

2. Δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών που συμπληρώνουν τις υπάρχουσες 

προσφορές 

3. Εκμεταλλευτείτε το μοντέλο Freemium 

4. Στείλτε σταθερά κωδικούς κουπονιών και άλλες ειδικές προσφορές 

5. Αξιοποιήστε τα ευχαριστήρια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

6. Κατευθυντήρια κυκλοφορία από τα κοινωνικά δίκτυα 

7. Δημιουργήστε μια απρόσκοπτη αγοραστική εμπειρία 

8. Χρήση emails ελέγχου 

9. Προσφέρετε πρόγραμμα επιβράβευσης 

1. Τμηματοποιήστε τις λίστες Email και SMS σας 

Αν κάνετε μάρκετινγκ στους πελάτες σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS ή και 

των δύο, τμηματοποιήστε με βάση τα ενδιαφέροντά τους. 

2. Κατασκευάστε προϊόντα ή υπηρεσίες που συμπληρώνουν τις υπάρχουσες 

προσφορές 

Ο αριθμός των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα πουλήσετε εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο ο πελάτης θα αγοράσει γρήγορα 

περισσότερα από αυτά που έχετε. Για παράδειγμα, κάποιος που πουλάει κάλτσες θα 

πουλήσει περισσότερα προϊόντα από κάποιον που πουλάει πλυντήρια ρούχων. Επιπλέον, 

ίσως να πουλάτε τη δική σας μάρκα απορρυπαντικού μαζί με τα πλυντήρια ρούχων. Οι 

πελάτες που αγοράζουν το δικό σας πλυντήριο μπορεί επίσης να θέλουν το απορρυπαντικό 

να είναι φτιαγμένο ειδικά γι' αυτούς και επομένως να γίνουν μόνιμοι πελάτες. 

3. Επωφεληθείτε από το μοντέλο Freemium 

Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα του δωρεάν μοντέλου που αυξάνει την αξία ζωής των 

πελατών είναι οι αγορές εντός εφαρμογής. Μπορείτε να παίξετε το Candy Crush χωρίς να 

ξοδέψετε ούτε δεκάρα, αλλά αν θέλετε να αγοράσετε επιπλέον ζωές ή άλλες ενισχύσεις 

στο παιχνίδι, θα πρέπει να πληρώσετε. 
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4. Αποστολή κωδικών κουπονιών και άλλων ειδικών προσφορών με συνέπεια 

Οι κωδικοί κουπονιών έχουν υποτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι άνθρωποι λατρεύουν να 

κλείνουν συμφωνίες, και ακόμη και αν το εκπτωτικό κουπόνι 10% σας αφήνει ένα υγιές 

περιθώριο κέρδους, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από αυτό. 

5. Αξιοποιήστε τα ευχαριστήρια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Η ευγνωμοσύνη έχει μεγάλη σημασία στις επιχειρήσεις. Είναι επίσης ένας πολύ καλός 

τρόπος για να κρατάτε επαφή με τους πελάτες σας. Το ευχαριστήριο μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου είναι ένα μήνυμα που στέλνετε στους πελάτες αμέσως μετά την αγορά 

κάποιου προϊόντος από εσάς. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κουπόνια στο μήνυμα. 

6. Funnel Traffic από τα κοινωνικά δίκτυα 

Εάν κάποιος αγοράσει από εσάς, μπορεί επίσης να σας ακολουθήσει στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Μην σπαταλάτε αυτή την ευκαιρία. 

7. Δημιουργήστε μια ομαλής εμπειρία αγοράς 

Οι άνθρωποι συχνά δεν μπορούν να αγοράσουν αντικείμενα από μια εταιρεία πάνω από 

μία φορά λόγω προβλημάτων με την εμπειρία αγοράς τους. Η διαδικασία αγοράς πρέπει 

να είναι σύντομη και απλή. 

8. Χρήση Emails για έλεγχο 

Πρόκειται για άτομα που έχουν αγοράσει από εσάς στο παρελθόν, αλλά δεν είναι ενεργά 

για διάστημα έξι μηνών. Στείλτε ένα email τυχαία ρωτώντας τους πώς είναι και αν 

ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στον ιστότοπό σας. Μπορείτε επίσης να τους δώσετε τη 

δυνατότητα να εξαιρεθούν από τα μηνύματά σας αν δεν τους ενδιαφέρει πλέον.   

9. Προσφέρετε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης 

Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα πιστότητας. Οι πελάτες μπορούν να κερδίζουν πόντους για 

μελλοντικές αγορές και να εξοικονομούν χρήματα σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 
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Κεφάλαιο 2:  

Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα 
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2.1. Ορισμός της επιχειρηματικότητας και οι διαφορές 

με την κοινωνική επιχειρηματικότητα  

Με την πάροδο των ετών, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι ορισμοί για την 

επιχειρηματικότητα.    

Σύμφωνα με τους Hisrich & Peters (2002) είναι μια διαδικασία αφιέρωσης χρόνου και 

προσπάθειας για τη δημιουργία κάτι νέου, το οποίο έχει αξία, μέσω της ανάληψης του 

σχετικού οικονομικού, ψυχολογικού και κοινωνικού κινδύνου. Η διαδικασία αυτή 

αναμένεται να ανταμείψει το εμπλεκόμενο άτομο προσφέροντας χρηματικά οφέλη ή 

προσωπική ικανοποίηση και ανεξαρτησία. 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα διαφέρει από την παραδοσιακή επιχειρηματικότητα με 

πολλούς τρόπους. Ένας βασικός τρόπος για να διακρίνει κανείς έναν παραδοσιακό 

επιχειρηματία από έναν κοινωνικό επιχειρηματία είναι μέσω του στόχου που ελπίζει να 

επιτύχει. Ενώ ο παραδοσιακός επιχειρηματίας στοχεύει στη δημιουργία ενός προϊόντος, 

μιας υπηρεσίας ή μιας διαδικασίας για την οποία ο καταναλωτής θα πληρώσει, ο κοινωνικός 

επιχειρηματίας στοχεύει στη δημιουργία ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας διαδικασίας 

από την οποία θα επωφεληθεί η κοινωνία. Στην ουσία, οι παραδοσιακοί επιχειρηματίες 

στοχεύουν στη δημιουργία εμπορικής αξίας, ενώ οι κοινωνικοί επιχειρηματίες στοχεύουν 

στη δημιουργία κοινωνικής αξίας. 

Επιπλέον, επειδή οι κοινωνικοί επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα όπως η 

πρόληψη και η θεραπεία σοβαρών ασθενειών, οι ανταμοιβές της επιτυχίας τους μπορεί να 

είναι μεγαλύτερες. Ενώ η επιχειρηματική επιτυχία μπορεί να σημαίνει περισσότερα χρήματα 

για τους επενδυτές, η επιτυχία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μπορεί να σημαίνει τη 

διάσωση ζωών και τη βελτίωση του κόσμου στο σύνολό του. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες 

προσθέτουν αξία στην κοινωνία αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις που εγκαθιδρύουν ένα 

εντελώς νέο - και καλύτερο - status quo. Αντί να βασίζονται σε δωρεές για χρηματοδότηση, 

οι κοινωνικοί επιχειρηματίες επανεπενδύουν τα κέρδη τους πίσω στις επιχειρήσεις τους. 
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2.2 Κοινωνία των πολιτών και κοινωνική οικονομία 

Πριν από την εμβάθυνση στον κόσμο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, είναι σημαντικό 

να αποσαφηνιστούν ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες. Η Κοινωνία των Πολιτών και η 

Κοινωνική Οικονομία είναι δύο όροι που παίζουν σημαντικό ρόλο στη δομή της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας ως εναλλακτικής μορφής επιχειρηματικότητας. 

Οι κοινωνίες εξετάζονται συνήθως από μια οικονομική πτυχή και ως εκ τούτου η διάκριση 

μεταξύ κοινωνικής και συμβατικής οικονομίας βασίζεται σε αυτό.  

Η πρώτη αναφέρεται σε αυτό που είναι γνωστό ως "αγορά πολιτών". Αναφέρεται έτσι σε 

πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία των πολιτών που δημιουργούν ιδιωτικές -και όχι κρατικές- 

επιχειρήσεις για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Δεδομένου ότι η κρατική (ή δημόσια) 

οικονομία - ή, με άλλα λόγια, το κράτος πρόνοιας - αντιπροσωπεύει ένα μέρος των 

αναγκών της κοινωνίας, τα όρια μεταξύ των δύο είναι συχνά θολά. Από την άλλη πλευρά, 

η κοινωνική οικονομία δεν προορίζεται να αντικαταστήσει την κρατική οικονομική 

δραστηριότητα. Θα πρέπει να θεωρείται ως η οικονομική και λειτουργική έκφραση της 

κοινωνικής συνοχής, της δημοκρατίας και της υποχρέωσης της κοινωνίας των πολιτών. 

Κοινωνία πολιτών - η δύναμη του τώρα | Andreas Rickert | 

TEDxBerlinSalon 

 

https://youtu.be/gswJIaJ_Vac
https://youtu.be/gswJIaJ_Vac
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Η κοινωνική οικονομία είναι μια αλληλέγγυα οικονομία που διαφέρει από την 

ανταγωνιστική οικονομία. Είναι το σημείο συνάντησης του φιλελεύθερου και του 

σοσιαλιστικού οικονομικού μοντέλου, όπου συνυπάρχουν οικονομικοί και κοινωνικοί 

στόχοι. Κάποιοι μπορεί να ισχυριστούν ότι η κοινωνική οικονομία αποτελεί μέρος της 

οικονομίας ενός κράτους ή ακόμη και της διεθνούς οικονομίας, ενώ άλλοι μπορεί να 

υποστηρίξουν ότι είναι μια ξεχωριστή, ανεξάρτητη οικονομική λειτουργία (Williams et al., 

2005). Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνική οικονομία και η επιχειρηματικότητα έχουν 

αναπτυχθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια μορφή επιχειρηματικότητας που ευθυγραμμίζεται 

με τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας: να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και όχι κέρδος. 

Στο βιβλίο Kindness: the currency of Civil Society, ο Mohammad Yunus περιγράφει τις 

αρχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: "Φανταστείτε μια κοινωνία όπου αντί να 

επιδιώκουμε τον μεγάλο πλούτο και να φιλοδοξούμε να γίνουμε σαν τους πλουσιότερους 

ανάμεσά μας, αναγνωρίζαμε την καλοσύνη ως το πραγματικό νόμισμα. Θα αρχίζαμε να 

αποδεχόμαστε τους πιο ευγενικούς από εμάς ως πρότυπα μας. Αντί να φιλοδοξούμε να 

συσσωρεύσουμε περισσότερο πλούτο από ό,τι χρειαζόμαστε και περισσότερο από 

οποιονδήποτε στον κοινωνικό μας κύκλο, θα ανταγωνιζόμασταν για το ποιανού οι πράξεις 

καλοσύνης είχαν το μεγαλύτερο όφελος για τους άλλους. Η κοινωνία θα ωφεληθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Όσοι από εμάς, οι οποίοι σήμερα ανταγωνίζονται για να αποκτήσουν 

περισσότερο πλούτο από τον άλλον, θα εξακολουθούσαν να είναι ανταγωνιστικοί. Ωστόσο, 

η επιθυμία τους να έχουν υψηλότερο κύρος λόγω των περισσότερων χρημάτων θα 

μετατοπιστεί στο να έχουν υψηλότερο κύρος λόγω του μεγαλείου των πράξεων καλοσύνης 

τους (Yunus,2015)". 

Δεδομένου ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι κάτι που θα αποτελέσει τον πυρήνα 

των μονάδων που θα αναπτυχθούν, θα πρέπει να οριστεί σε αυτό το σημείο. 

2.3 Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα; 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια έννοια που έχει εξάψει τη φαντασία πολλών 

ερευνητών και φορέων χάραξης πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα υποδηλώνει ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να στοχεύει στην ωφέλεια 

της κοινωνίας και όχι απλώς στη μεγιστοποίηση των ατομικών πλεονεκτημάτων. Φαίνεται 
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να υπόσχεται μια αλτρουιστική μορφή καπιταλισμού που δεν αξιολογεί όλες τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες με επιχειρηματικούς όρους. Δίνει τη δυνατότητα να οικοδομηθεί μια 

γέφυρα ανάμεσα στην επιχείρηση και την καλοσύνη (Roberts and Woods, 2005). 

Ωστόσο, δεν ήταν εύκολο να καταλήξουμε σε μια κοινή έννοια της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι 

μια συλλογή πρακτικών που εξαρτάται από το πλαίσιο και τις περιστάσεις και απαιτεί 

ερμηνευτική ανάλυση και υπολογισμό (Bacq & Janssen 2011). 

Δεδομένου ότι υπάρχει ποικιλία ορισμών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ορισμένοι 

από αυτούς συγκεντρώνονται παρακάτω, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η διαφοροποίηση 

των υφιστάμενων πτυχών: 

Mort et al. (2003: 76) "ένα πολυδιάστατο κατασκεύασμα που 

περιλαμβάνει την έκφραση 

επιχειρηματικά ενάρετης συμπεριφοράς 

για την επίτευξη της κοινωνικής 

αποστολής, μια συνεκτική ενότητα 

σκοπού και δράσης μπροστά στην ηθική 

πολυπλοκότητα, την ικανότητα 

αναγνώρισης ευκαιριών δημιουργίας 

κοινωνικής αξίας και τα βασικά 

χαρακτηριστικά λήψης αποφάσεων της 

καινοτομικότητας, της 

προληπτικότητας και της ανάληψης 

κινδύνου". 

Mair and Marti (2004:3) "μια διαδικασία που συνίσταται στην 

καινοτόμο χρήση και τον συνδυασμό 

πόρων για τη διερεύνηση και την 

εκμετάλλευση ευκαιριών, η οποία 

αποσκοπεί στην καταλυτική κοινωνική 

αλλαγή μέσω της κάλυψης των 

βασικών ανθρώπινων αναγκών με 

βιώσιμο τρόπο." 
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Austin et al. (2006: 2) "καινοτόμες, κοινωνικές 

δραστηριότητες που δημιουργούν 

κοινωνική αξία, οι οποίες μπορούν να 

λαμβάνουν χώρα εντός ή μεταξύ των 

μη κερδοσκοπικών, επιχειρηματικών ή 

κυβερνητικών τομέων". 

Zahra et al. (2009: 5) περιλαμβάνει "δραστηριότητες και 

διαδικασίες που αναλαμβάνονται για 

την ανακάλυψη, τον καθορισμό και την 

εκμετάλλευση ευκαιριών με σκοπό την 

ενίσχυση του κοινωνικού πλούτου 

μέσω της δημιουργίας νέων 

επιχειρήσεων ή της διαχείρισης 

υφιστάμενων οργανισμών με καινοτόμο 

τρόπο". 

 

Βίντεο: Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα;  

 

https://www.youtube.com/watch
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Παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, υπάρχει συναίνεση σχετικά με 

ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την κοινωνικά επιχειρηματική 

συμπεριφορά (Martin & Osberg 2007- Nicholls 2006). 

Το σύνολο των ορισμών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας συμφωνεί στη σημασία της 

έμφασης στις κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες έναντι της μεγιστοποίησης του 

οφέλους ή άλλων στρατηγικών εκτιμήσεων.  

Η καινοτομία είναι ο δεύτερος διακριτικός παράγοντας. Νέες οργανωτικές δομές και 

διαδικασίες, νέα αγαθά και υπηρεσίες, νέοι τρόποι σκέψης και διαμόρφωσης κοινωνικών 

προβλημάτων είναι όλοι τρόποι για την επιδίωξη της καινοτομίας.  

Αρκετά έργα κοινωνικής επιχειρηματικότητας συνδυάζουν αυτές τις διάφορες προσεγγίσεις 

της καινοτομίας. Τέλος, αρκετοί συγγραφείς τονίζουν πώς οι κοινωνικοί επιχειρηματίες 

διαδίδουν τα κοινωνικά καινοτόμα μοντέλα τους μέσω παρεμβάσεων προσανατολισμένων 

στην αγορά με γνώμονα την απόδοση, επεκτείνοντας τα έργα τους σε άλλα πλαίσια μέσω 

συμμαχιών και συνεργασιών, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερων και πιο 

μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. 

Μετά από αυτή τη σύντομη έκθεση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, θα πρέπει επίσης 

να παρουσιαστεί, γιατί κάποιος θα πρέπει να την επιλέξει ως επαγγελματική πορεία ή ακόμη 

και ως τρόπο ζωής. 

2.4 Γιατί να επιλέξετε την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα; 

Είναι μια ερώτηση που έρχεται φυσικά. Γιατί κάποιος επιλέγει να γίνει κοινωνικός 

επιχειρηματίας αντί για συμβατικός επιχειρηματίας; 

Πρώτον, πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι θέμα προσωπικότητας. Μερικοί άνθρωποι τείνουν 

να συνεισφέρουν και να βελτιώνουν τη ζωή των άλλων ανθρώπων, ενώ άλλοι τείνουν να 

εργάζονται ανταγωνιστικά και εγωκεντρικά. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι που πρέπει να 

επικρίνουμε. Ο καθένας είναι ένα μοναδικό άτομο και ως εκ τούτου οι στόχοι και τα όνειρα 

μπορεί να είναι διαφορετικά. 

Αν είστε ο τύπος του ανθρώπου που ενδιαφέρεται για τα κοινωνικά ή/και περιβαλλοντικά 

προβλήματα, μπορεί να σας φαίνεται μια επιλογή που σας έρχεται φυσικά.   
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Αν δεν είστε, ιδού μερικοί καλοί λόγοι για να κάνετε αυτή την αλλαγή στα επιχειρηματικά 

σας σχέδια: 

Γίνετε η αλλαγή που θέλετε να δείτε. Μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τα 

κοινωνικά χρόνια προβλήματα μπορεί να επιλυθούν ή τουλάχιστον να παρακινήσουν τους 

ενδιαφερόμενους φορείς ή τους φορείς χάραξης πολιτικής να ενώσουν τις δυνάμεις τους 

για την επίλυσή τους. Εξάλλου, είναι ασύγκριτο συναίσθημα να δημιουργείς μια θετική 

αλλαγή για τους άλλους ανθρώπους! 

Υποστήριξη: Είναι σύνηθες φαινόμενο να βλέπουμε ανθρώπους να βοηθούν τους 

κοινωνικούς επιχειρηματίες να επιτύχουν την κοινωνική τους αποστολή. Σε σύγκριση με 

τους συμβατικούς επιχειρηματίες, η υλική ή άυλη υποστήριξη, καθώς και η δικτύωση 

προσφέρονται εύκολα στους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες. Είναι ζωτικής σημασίας να 

γνωρίζετε ότι επιλέγοντας αυτόν τον δρόμο, δεν θα είστε ποτέ μόνοι. 

Διαφοροποιηθείτε από τους άλλους: Οι άνθρωποι θα δείξουν την προτίμησή τους στο 

έργο σας, δεδομένου ότι αυτό υποκινείται από ανθρωπιστικά κίνητρα. 

Αλλάζοντας τον κόσμο μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Willemijn Verloop at 

TEDxUtrecht 

https://www.youtube.com/watch?v=Vvq9YgoJabY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Vvq9YgoJabY&t=3s
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2.5 Προσωπικότητα του κοινωνικού επιχειρηματία 

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να σας παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 

κοινωνικού επιχειρηματία. Σύμφωνα με τον Dees (2001), οι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες 

είναι "φορείς αλλαγής στον κοινωνικό τομέα", υιοθετώντας μια κοινωνική αποστολή 

προκειμένου να δημιουργήσουν αξία ή/και να τη διατηρήσουν. Στόχος τους είναι να 

αναγνωρίσουν τέτοιου είδους ευκαιρίες και να τις εκμεταλλευτούν για να εξυπηρετήσουν 

την κοινωνική τους αποστολή. Επιπλέον, αναζητούν συνεχώς τη γνώση για να μάθουν, 

ενεργούν αποφασιστικά και δεν εμποδίζονται από καμία διαθέσιμη πηγή και ταυτόχρονα 

εργάζονται με υψηλή υπευθυνότητα απέναντι στις ομάδες-στόχους για τις οποίες 

εργάζονται. 

Ορισμένες μελέτες εξετάζουν τα εγγενή χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρηματιών. 

Τα περισσότερα από αυτά είναι κοινά με τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβατικών 

επιχειρηματιών, ενώ κάποια άλλα τα διαφοροποιούν: 

-Καινοτομία: Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες τείνουν 

να είναι άτομα που αναζητούν καινοτόμες λύσεις και ιδέες προκειμένου να είναι σε θέση 
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να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ιδίως όταν προσπαθούν να 

επιλύσουν επίμονα και περίπλοκα κοινωνικά ζητήματα (Bornstein,2004). 

-Προσανατολισμός στα επιτεύγματα: Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες συνήθως βασίζονται 

στις δικές τους δυνάμεις και ικανότητες και υπολογίζουν την επιτυχία τους σύμφωνα με τα 

επιτευχθέντα αποτελέσματα, ως μέσο επιτυχίας (Bornstein,2004). 

- Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο: Είναι συνήθως ανεκτικοί απέναντι σε πιθανούς κινδύνους 

και τείνουν να εφευρίσκουν τρόπους για να τους εξαλείψουν. (Bornstein,2004). 

-Έλεγχος:  Οι επιχειρηματίες τείνουν να πιστεύουν ότι ελέγχουν τη μοίρα τους, επειδή 

τείνουν να βλέπουν τα εμπόδια ως πιθανές ευκαιρίες και όχι ως απειλές (Bornstein,2004). 

-Δημιουργικότητα: Ικανότητα μετατροπής των προβλημάτων σε λύσεις με δημιουργικούς 

τρόπους (Bornstein,2004) 

-Ευαισθησία στα κοινωνικά προβλήματα: Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που 

διαφοροποιεί τον συμβατικό επιχειρηματία από τον κοινωνικό επιχειρηματία. Έχουν 

ευαισθησία στα προβλήματα των ανθρώπων καθώς και στα περιβαλλοντικά ζητήματα και 

είναι πρόθυμοι να αφιερωθούν σε αυτή την αποστολή (Bornstein,2004) 

-Αρχές δικαιοσύνης και ισότητας: Ο Catford (1998) προσδιόρισε την ισχυρή δέσμευση 

για κοινωνική δικαιοσύνη ως καθοριστικό χαρακτηριστικό. Το αίσθημα της δημιουργίας 

ενός καλύτερου κόσμου για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τα προσωπικά τους 

χαρακτηριστικά. 

Για να συνοψίσουμε τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά για τους Κοινωνικούς 

Επιχειρηματίες, είναι σημαντικό να συγκεντρώσουμε τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός 

επιχειρηματία που συνοδεύονται από την ευαισθησία στα προβλήματα των άλλων 

ανθρώπων καθώς και του περιβάλλοντος και την προθυμία να εργαστεί για την 

αντιμετώπισή τους. 
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2.6 Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Για να εξασφαλίσουν βιωσιμότητα και κερδοφορία, οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν 

επιχειρηματικά μοντέλα.  

Τα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργούν ως σύντομη περίληψη ενός οργανισμού, 

παρουσιάζοντας τα βασικότερα μέρη του: πώς προσφέρεται αξία στους πελάτες, ποιοι 

πόροι αξιοποιούνται και, τέλος, πώς παράγεται κέρδος. Η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού 

μοντέλου και όχι ενός επιχειρηματικού σχεδίου στην αρχή μιας νεοσύστατης επιχείρησης 

επιτρέπει σε κάποιον να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα όλων των βασικών συνιστωσών, 

καθιστώντας το εύχρηστο και γρήγορο στην προσαρμογή σε τυχόν αλλαγές που 

απαιτούνται.  Η χρήση ενός επιχειρηματικού σχεδίου από την αρχή, αντίθετα, θα ήταν 

χρονοβόρα και κατατοπιστική, ενώ κρίσιμες πτυχές της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, 

όπως η αξία που παρέχεται στους καταναλωτές ή οι εσωτερικές διαδικασίες, θα περνούσαν 

απαρατήρητες. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η δημιουργία ενός καμβά επιχειρηματικού 

μοντέλου για κάθε κοινωνικό επιχειρηματία, ιδίως στην αρχή, ως εργαλείο που εστιάζει 

στα βασικά στοιχεία και κατά συνέπεια, διευκολύνει τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου αργότερα. 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συναντώνται σχεδόν πάντα ως υβρίδια διαφορετικών τύπων 

και, ως εκ τούτου, η ταξινόμησή τους αποτελεί συνήθως εμπόδιο. Προτείνεται ένα γενικό 

πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το οποίο βασίζεται σε μια οντολογία 

επιχειρήσεων, η οποία βασίζεται στην ανακατασκευή των βασικών συστατικών της 

επιχειρηματικότητας, όπως περιγράφεται στη φωτογραφία που ακολουθεί:  
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Πηγή: Social Enterprise Knowledge Network 2006:264f 

 

Προκειμένου να γνωρίζουμε όλες τις πιθανές εκδοχές μιας κοινωνικής επιχείρησης, θα 

αξιοποιηθεί μια μελέτη του Wolfgang Grassl (2011). Υπάρχουν 9 τύποι κοινωνικών 

επιχειρήσεων:     

• Το μοντέλο υποστήριξης επιχειρηματιών  
• Το µοντέλο του µεσολαβητή της αγοράς  
• Το μοντέλο απασχόλησης  
• Το µοντέλο αµοιβής για υπηρεσίες  
• Το μοντέλο πελατών χαμηλού εισοδήματος  
• Το συνεργατικό μοντέλο  
• Το μοντέλο σύνδεσης της αγοράς  
• Το μοντέλο επιδότησης υπηρεσιών 
• Μοντέλο οργανωτικής υποστήριξης 

 

 

Πηγή: (Grassl,2011) http://www.acrn.eu/resources/Journals/JoE012012/Grassl_SE-Hybridity.pdf 

Θα προσφέρουμε (Χ) 

κάνοντας (Υ) 

(X) Ποιος 

εξυπηρετείται; 

(Υ) Πώς 

εξυπηρετού

νται; 

Ποια είναι η αποστολή μας;  

Ποιος είναι ο πελάτης; 

Τι χρειάζεται/εκτιμά ο πελάτης μας; 

 Ποια αγαθά/υπηρεσίες παράγονται; 

Πώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

πελατών; 
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2.6.1 Μοντέλο υποστήριξης επιχειρηματιών 

Αυτό το μοντέλο κοινωνικής επιχειρηματικότητας παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες 

απευθείας στους επιχειρηματίες της ομάδας-στόχου του. (Grassl,2011). Μέσω αυτού του 

τύπου, οι επιχειρηματίες επιτυγχάνουν την εκτόξευση της επιχείρησής τους στα ύψη. Τα 

μέσα υποστήριξης μπορεί να είναι απτά, όπως τεχνική, οικονομική, σχεδιαστική 

υποστήριξη ή μπορεί να είναι άυλα, όπως συμβουλευτικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

(Kleemann,2014).  

2.6.2 Μοντέλο διαμεσολαβητή της αγοράς 

Σε αυτόν τον τύπο, η Κοινωνική Επιχείρηση παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ μιας 

επιχείρησης και των πελατών είτε αναλαμβάνοντας την εμπορία του προϊόντος είτε 

πουλώντας το για λογαριασμό τους (Grassl,2011).  Αυτός ο τύπος Κοινωνικής Επιχείρησης 

παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση στις 

αγορές (Kleemann,2014). Για παράδειγμα, η δημιουργία μιας μικρής βιοτεχνικής 

επιχείρησης πωλείται από την Κοινωνική Επιχείρηση, προκειμένου να παραμείνει βιώσιμη. 

2.6.3 Μοντέλο απασχόλησης 

Αυτός ο τύπος κοινωνικής επιχείρησης δημιουργεί ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και 

σχετική κατάρτιση. Οι εταιρείες που χρειάζονται εργαζόμενους, πληρώνουν την Κοινωνική 

Επιχείρηση προκειμένου να παίξει το ρόλο του προσλήπτη (Grassl,2011). Τα κέρδη της 

Κοινωνικής Επιχείρησης επιστρέφουν στην επιχείρηση για να καλύψει τα έξοδά της και να 

συνεχίσει να προσφέρει θέσεις εργασίας σε ανέργους (Kleemann,2014). Πολλές 

οργανώσεις νεολαίας και ατόμων με αναπηρία υιοθετούν αυτό το μοντέλο. 

2.6.4 Το µοντέλο αµοιβής για υπηρεσίες 

Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται συχνά από τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις. Ο πελάτης χρεώνεται άμεσα για να λάβει τα οφέλη των παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε κοινωνικό επίπεδο (Grassl,2011). Υιοθετείται από κλινικές, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα ή οργανώσεις μελών περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα με διάφορους 

παράγοντες, όπως η βιωσιμότητα και η ικανότητα των πελατών να πληρώνουν για τη λήψη 

των υπηρεσιών. 
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2.6.5 Το μοντέλο πελατών χαμηλού εισοδήματος 

Σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, οι κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται άμεσα (όπως στο 

μοντέλο "αμοιβή για υπηρεσία") και ταυτόχρονα επικεντρώνεται η προσοχή στους πελάτες 

με χαμηλό εισόδημα (Grassl,2011). Τα νοσοκομεία χρησιμοποιούν συνήθως αυτό το 

μοντέλο. Για παράδειγμα, οι πελάτες με χαμηλό εισόδημα πιθανότατα δεν θα μπορούν να 

πληρώσουν μια νοσοκομειακή διαμονή και για το λόγο αυτό αυτό το μοντέλο των 

κοινωνικών επιχειρήσεων διασφαλίζει ότι θα μπορούν να φροντίζουν την υγεία τους. 

2.6.6 Το συνεργατικό μοντέλο 

Αυτό το μοντέλο είναι το πιο δημοφιλές. Ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται τα ίδια 

ενδιαφέροντα ή στόχους δημιουργούν έναν συνεταιρισμό.  Συνήθως, υπάρχει συνδρομή 

των μελών προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμοι και η ιδιοκτησία μοιράζεται σε όλα τα 

μέλη. Επίσης, λειτουργούν την Κοινωνική Επιχείρηση και κατά συνέπεια είναι ταυτόχρονα 

δικαιούχοι και ιδιοκτήτες (Grassl,2011). Δύο από τους πιο γνωστούς τύπους 

συνεταιρισμών περιλαμβάνουν τις πιστωτικές ενώσεις και τις επιχειρήσεις που ανήκουν 

στους εργαζόμενους ("συνεταιρισμοί") (Kleemann,2014). Ένα παράδειγμα αυτού του 

τύπου είναι οι γεωργικοί συνεταιρισμοί, όπου οι αγρότες συγκεντρώνονται και συντονίζουν 

τις δραστηριότητές τους με αμοιβαία υποστήριξη και διαμοιρασμό των κερδών. 

2.6.7 Το μοντέλο σύνδεσης της αγοράς 

Μέσω αυτού του μοντέλου, οι κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν ως μεσάζοντες μεταξύ 

των πελατών και της αγοράς (Grassl,2011). Η κύρια δραστηριότητά τους είναι να 

δημιουργούν σχέσεις και να συνδέουν ανθρώπους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες 

τους (προϊόντα ή/και υπηρεσίες). Πολλές εμπορικές ενώσεις υιοθετούν το μοντέλο 

διασύνδεσης της αγοράς. Το βασικό χαρακτηριστικό επιτυχίας αυτού του μοντέλου είναι 

ότι δεν πωλεί τα προϊόντα των πελατών, αλλά συνδέει τους πελάτες με τις αγορές 

(Kleemann,2014). 

2.6.8 Το μοντέλο επιδότησης υπηρεσιών 

Σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, τα κοινωνικά προγράμματα λαμβάνουν κεφάλαια από 

την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά (Grassl,2011). Η επιδότηση υπηρεσιών 
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είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα επιχειρηματικά μοντέλα που μπορεί να υιοθετηθεί σχεδόν 

από κάθε κοινωνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με την οργανωτική υποστήριξη, η επιδότηση 

υπηρεσιών ενσωματώνει την εσωτερική επιχειρηματική δραστηριότητα των Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων σε εξωτερικά κοινωνικά προγράμματα (Kleemann,2014). Για παράδειγμα, 

ένα δικηγορικό γραφείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τα έσοδα που προκύπτουν από την 

κανονική του πρακτική για να χρηματοδοτήσει ένα κοινωνικό πρόγραμμα που παρέχει 

δωρεάν νομικές υπηρεσίες σε όσους έχουν ανάγκη. Η εταιρεία μπορεί να διαχειρίζεται το 

πρόγραμμα από τα γραφεία της και να παρέχει δωρεάν νομικές υπηρεσίες από μόνη της. 

2.6.9 Organizational Support Model 

Αυτός ο τύπος κοινωνικής επιχείρησης, όπως και ένας οργανισμός επιδότησης υπηρεσιών, 

πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων 

(Grassl,2011). Ωστόσο, τα κοινωνικά προγράμματα που χρηματοδοτούν αποτελούν μέρος 

ενός ξεχωριστού, μητρικού οργανισμού. Με άλλα λόγια, μια Κοινωνική Επιχείρηση 

οργανωτικής υποστήριξης συγκεντρώνει κεφάλαια για μια μητρική μη κερδοσκοπική 

εταιρεία, η οποία με τη σειρά της διαχειρίζεται τα κοινωνικά προγράμματα που επιθυμεί να 

υποστηρίξει η Κοινωνική Επιχείρηση (Kleemann,2014). 

Παρόλο που οι περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν με φυσικό 

τρόπο σε μία από τις εννέα κατηγορίες του W. Grassi παραπάνω, υπάρχει πάντα χώρος για 

την ανάδυση νέων και συνδυασμένων μοντέλων. Εάν η κοινωνική σας επιχείρηση δεν 

μπορεί να επιτύχει τους στόχους της μέσω ενός από αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα, 

μπορείτε να επιλέξετε να εξερευνήσετε εντελώς νέα. 
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2.7 Επιχειρηματικό μοντέλο Canvas  
Ένα επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργεί ως ο κύριος κορμός μιας επιχείρησης. Πάνω σε 

αυτό, περιγράφεται συνοπτικά πώς δημιουργείται η αξία καθώς και πώς παράγεται το 

κέρδος. Το στρατηγικό σχέδιο μιας επιχείρησης απεικονίζει επίσης τη σχέση με τους 

πελάτες, τους διαθέσιμους πόρους, τυχόν σημαντικές ενέργειες που είναι απαραίτητο να 

γίνουν, τις συνεργασίες με τρίτους που θα αναπτυχθούν και τους τρόπους δημιουργίας 

εσόδων.  Πολλά επιχειρηματικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί, ανταποκρινόμενα στις ολοένα 

αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικής δομής   

Ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το πιο 

δημοφιλές για την αποτελεσματικότητα και την εφαρμοσιμότητά του, είναι ο καμβάς 

επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model Canvas).  

Το Business Model Canvas (BMC) αναπτύχθηκε από τον Alexander Osterwalder και τον 

Yves Pigneur και συνδημιουργήθηκε με τη συμβολή 470 επαγγελματιών παγκοσμίως 

(Osterwalder,2010).  

Είναι απλό στη χρήση και δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις για την ανάπτυξή του.  

Σε μία μόνο σελίδα μπορούν να τοποθετηθούν, να εξεταστούν, να συζητηθούν και να 

επανασχεδιαστούν τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης.  

Με τη χρήση ενός καμβά επιχειρηματικού μοντέλου, οι επιχειρηματικές ιδέες μπορούν να 

γίνουν πραγματικότητα: ο καμβάς σας επιτρέπει να διατυπώσετε μια υπόθεση και στη 

συνέχεια να εφαρμόσετε δοκιμές σε ελάχιστο αριθμό πελατών. Σύμφωνα με τις υποθέσεις 

και τα συμπεράσματα της φάσης δοκιμών, ο καμβάς προσαρμόζεται. Το στοιχείο που τον 

καθιστά επιτυχημένο είναι η δυνατότητα επισκόπησης των συνδέσεων μεταξύ των αρχικών 

τμημάτων του Καμβά, όπως οι Πελάτες και η Αξία. Ως αποτέλεσμα, μπορούν να 

αποφευχθούν σοβαρά λάθη.    

Για να μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα τα παραπάνω, στην ακόλουθη εικόνα 

παρουσιάζεται η δομή του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου: 
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Πηγή: https://cscuk.fcdo.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/BMC-for-Social-Enterprise.pdf 

2.7.1 Γιατί να χρησιμοποιήσετε έναν καμβά επιχειρηματικού 

μοντέλου; 

Κάθε στοιχείο συνοδεύεται από οδηγίες και ερωτήσεις που πρέπει να εξετάσετε πριν το 

συμπληρώσετε.  

Κατά τη διάρκεια των πρώτων βημάτων του σχεδιασμού μιας κοινωνικής επιχείρησης, ο 

καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου μπορεί να αποδειχθεί υψίστης σημασίας για πολλούς 

λόγους. 

Βασικές 

συνεργασίες 

Βασικές 

δραστηριότητες 

Πρόταση 

αξίας 

Πελατειακές 

σχέσεις 

Τμήματα 

πελατών 

Το δίκτυο προμηθειών 

και συνεργατών που 

καθιστούν την 

επιχειρησιακή τιμή 

λειτουργική 

Τα πιο σημαντικά 

πράγματα που πρέπει να 

γίνουν είναι να 

λειτουργήσει η 

επιχειρηματική προσφορά 

Τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες που 

κρατούν τους πελάτες 

να επιστρέφουν στην 

επιχείρησή σας 

Οι διάφορες 

ομάδες ανθρώπων 

ή οργανισμών που 

στοχεύει να 

προσεγγίσει και να 

εξυπηρετήσει μια 

επιχείρηση 

Τα είδη των σχέσεων 

που δημιουργεί μια 

επιχείρηση με 

συγκεκριμένα 

τμήματα πελατών 

Βασικοί πόροι 

Κανάλια 

Ροές εσόδων 

Δομή κόστους 

Τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία και 

πόροι (φυσικοί, διανοητικοί, ανθρώπινοι, 

οικονομικοί) που απαιτούνται για να 

λειτουργήσει μια επιχείρηση 

Τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία και 

πόροι (φυσικοί, διανοητικοί, ανθρώπινοι, 

οικονομικοί) που απαιτούνται για να 

λειτουργήσει μια επιχείρηση 

Όλο το κόστος που 

περιλαμβάνεται για τη 

λειτουργία μιας 

επιχείρησης 
Τα μετρητά που παράγει μια 

επιχείρηση από κάθε κατηγορία 

πελατών 

https://cscuk.fcdo.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/BMC-for-Social-Enterprise.pdf


 

                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-CZ01-KA205-061080 

 

 

  Σ ε λ ί δ α  | 91 

Υπάρχουν πολλά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση ενός καμβά επιχειρηματικού 

μοντέλου: 

1.Εστίαση: Το BMC εστιάζει τις προσπάθειες της εταιρείας στα στρατηγικά στοιχεία που 

είναι πιο σημαντικά και θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Ο οπτικός του 

χαρακτήρας βοηθά στην κατανόηση, επιτρέποντας στους χρήστες να δουν τη μεγάλη 

εικόνα της εταιρείας και έτσι να εντοπίσουν τους τομείς ισχύος και αδυναμίας με βάση τις 

εισροές (Osterwalder,2010). 

2.Ταχύτητα & ευελιξία: Η βασική ιδέα του BMC είναι να εστιάζει στην ποιότητα και όχι 

στην ποσότητα (Osterwalder,2010). Δεν πρόκειται για μια άσκηση συμπλήρωσης κενών 

(όπως η SWOT) ή για ένα έγγραφο ανά σελίδα. Αντίθετα, πρόκειται για το να καταλάβουμε 

ποιες είναι οι βασικές εισροές κάθε δομικού στοιχείου. Ο σχεδιασμός του BMC είναι απλός 

και εστιασμένος, καθιστώντας εύκολη την έναρξη, την οικοδόμηση και την επανάληψη 

(Osterwalder,2010). Πρόκειται για ένα ζωντανό έγγραφο που πρέπει να δοκιμάζεται και 

να αναπροσαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου, ενθαρρύνοντας μια ευέλικτη νοοτροπία 

σχεδιασμού, επαλήθευσης και επανάληψης. Είναι απλώς ένα σύνολο υποθέσεων που 

πρέπει να ελέγχεται και να επικυρώνεται με πραγματικούς πελάτες. 

3. Κοινή γλώσσα: Η ομορφιά του BMC είναι ότι καθιερώνει μια κοινή γλώσσα και ένα 

κοινό πλαίσιο για τη διατύπωση, τον διαμοιρασμό και τη λήψη στοιχείων για κάθε 

επιχειρηματικό μοντέλο και τα συστατικά του (Osterwalder,2010). Ο διαισθητικός του 

χαρακτήρας δεν απαιτεί αποκρυπτογράφηση, καθιστώντας το απλό στην κατανόηση και 

την κατανάλωση. Προσφέρει μια απλή αλλά διαφανή αναφορά που μπορεί να μοιραστεί 

μεταξύ των ομάδων καθώς και να κοινοποιηθεί σε συμβούλους, επενδυτές και εξωτερικούς 

συνεργάτες. Το BMC είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε όταν πρόκειται να 

υπολογίσετε, να οικοδομήσετε, να επικυρώσετε και να βελτιώσετε το επιχειρηματικό 

μοντέλο της εταιρείας σας (Osterwalder,2010). Άλλες πτυχές της επιχειρηματικής 

επιτυχίας υπονοούνται αλλά δεν καλύπτονται συγκεκριμένα από το BMC, όπως το επίπεδο 

και η φύση του ανταγωνισμού, οι ρόλοι και οι ευθύνες, οι βασικές ικανότητες και 

δεξιότητες και ο καθορισμός μετρήσιμων στόχων- ωστόσο, το πλαίσιο BMC καλύπτει και 

συνδέει τους κύριους κινητήριους παράγοντες. 

4.Με επίκεντρο την Πρόταση Αξίας: Η Πρόταση Αξίας είναι η πιο σημαντική πτυχή του 

καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. Το BMC παίρνει στα αριστερά παράγοντες που 

σχετίζονται με το προϊόν σας και είναι κυρίως υπό τον έλεγχό σας, και στα δεξιά την αγορά, 
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η οποία έχει πολλές πτυχές που δεν είναι άμεσα υπό τον έλεγχό σας (Osterwalder,2010). 

Η Πρόταση Αξίας, από την άλλη πλευρά, βρίσκεται στη μέση, καλύπτοντας και τις δύο 

διαστάσεις. Είναι το καθοριστικό στοιχείο του καμβά του επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς 

είναι ο κεντρικός πυλώνας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλα τα άλλα στοιχεία. Είναι 

ο λόγος ύπαρξης της εταιρείας- επιλέγει τις βασικές συμπεριφορές και δραστηριότητες της 

εταιρείας, καθώς και παρέχει συνολική καθοδήγηση (Osterwalder,2010). Η συνολική 

επιτυχία οποιουδήποτε επιχειρηματικού μοντέλου εξαρτάται από την ύπαρξη μιας 

ελκυστικής, ελκυστικής και ηχηρής Πρότασης Αξίας. 

Ένα παράδειγμα επιτυχημένου Business Model Canvas είναι αυτό της AirBnB, το οποίο 
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έχει δομηθεί η εταιρεία: 

Airbnb Business Model: Τι κάνει την Airbnb τόσο επιτυχημένη;  

 

2.7.2 Τα εννέα δομικά στοιχεία του Business Model Canvas 

2.7.2.1 Τμήματα πελατών 

Η συνολική πίτα των πελατών χωρίζεται σε τμήματα με βάση το πόσο καλά τα προϊόντα ή 

οι υπηρεσίες ενός οργανισμού ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες ενός τμήματος. Το 

τμήμα του πελάτη αποτελεί σημαντικό μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου ενός 

οργανισμού, διότι διασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι ευθυγραμμισμένα 

με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του τμήματος (Luenendonk,2020). 

Για την επιτυχή τμηματοποίηση πελατών, μια επιχείρηση πρέπει πρώτα να κατανοήσει τις 

τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών της. Στη συνέχεια, ο οργανισμός πρέπει 

να ιεραρχήσει τους πελάτες του, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου πιθανών 

μελλοντικών πελατών. Τέλος, η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί σε ενδελεχή ανάλυση των 

πελατών της προσδιορίζοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους (Luenendonk,2020). 

2.7.2.2 Πρόταση αξίας 

Η Πρόταση Αξίας είναι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Κοινωνική 

Επιχείρηση στους πελάτες. Σύμφωνα με τον Osterwalder (2010), είναι σημαντικό να 

διακρίνεται και να διαφοροποιείται από παρόμοια προϊόντα που παράγονται από 

ανταγωνιστές στον τομέα. Το απαραίτητο ερώτημα που πρέπει να θέσει στον εαυτό του 

https://www.acumenacademy.org/blog/social-enterprise-how-uncover-original-ideas-using-business-model-canvas?v=WzGhFmiB9G0&ab_channel=BusinessDisruptors
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κάθε Κοινωνικός Επιχειρηματίας είναι ποιο πρόβλημα επιλύεται μέσω της παρεχόμενης 

υπηρεσίας ή του προϊόντος (Luenendonk,2020).   

2.7.2.3 Κανάλια 

. Ένα κανάλι είναι το μέσο με το οποίο ένας οργανισμός παρέχει την πρόταση αξίας του 

στην αγορά-στόχο του. Ένας οργανισμός έχει να επιλέξει από μια ποικιλία επιλογών 

καναλιών και επιλέγεται αυτό που είναι το πιο εύκολο, το πιο αποτελεσματικό και απαιτεί 

το μικρότερο ποσό επένδυσης (Luenendonk,2020). Υπάρχουν δύο τύποι καναλιών 

(Luenendonk,2020): αυτά που ανήκουν στην εταιρεία, όπως τα καταστήματα, και αυτά 

που ανήκουν σε συνεργάτες, όπως οι διανομείς. Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ένα ή το άλλο, ή συνδυασμό των δύο. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες θα πρέπει να 

αναζητήσουν και να ανακαλύψουν ποια κανάλια χρησιμοποιούνται από το κοινό-στόχο 

τους και να αξιολογήσουν αν μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους μέσω αυτού του 

καναλιού. 

2.7.2.4 Πελατειακές σχέσεις 

Σε αυτό το τμήμα, οι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες θα αποφασίσουν τον τύπο της σχέσης που 

θέλουν να οικοδομήσουν με τους πελάτες τους προκειμένου να διασφαλίσουν τη 

βιωσιμότητά τους (Luenendonk,2020). 

2.7.2.5 Ροές εσόδων 

Η ροή εσόδων είναι η στρατηγική μιας εταιρείας για να πείσει τα τμήματα πελατών-στόχων 

της να αγοράσουν το προϊόν ή την υπηρεσία της (Luenendonk,2020). 

2.7.2.6. Βασικοί πόροι 

Πρόκειται για τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ικανότητα του 

οργανισμού να παρέχει αξία στους πελάτες του (Luenendonk,2020). Οι ανθρώπινοι, οι 

περιβαλλοντικοί, οι φυσικοί και οι πνευματικοί πόροι είναι όλα τα είδη των βασικών πόρων. 

2.7.2.7. Βασικές δραστηριότητες 

Βασικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία της πρότασης αξίας της 

εταιρείας. Ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να ξεκινήσει με τη σύνταξη ενός καταλόγου των 

σημαντικότερων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επιχείρησή του. Πρόκειται για τις 
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σημαντικότερες διαδικασίες που πρέπει να λάβουν χώρα προκειμένου να λειτουργήσει το 

επιχειρηματικό μοντέλο (Luenendonk,2020). Οι ροές εσόδων θα αντιστοιχούν στις βασικές 

δραστηριότητες. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ποιες δραστηριότητες 

είναι πιο σημαντικές, προσθέτοντας ή διαγράφοντας κάποιες δραστηριότητες και 

αξιολογώντας την επίδρασή τους (Luenendonk,2020). 

 2.7.2.8. Βασικές συνεργασίες 

Ένας κοινωνικός επιχειρηματίας πρέπει πρώτα να εντοπίσει τους βασικούς εταίρους πριν 

αναπτύξει μελλοντικές στρατηγικές συνεργασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 

αξιολόγηση της εταιρικής σχέσης για να καθοριστούν οι πτυχές της σχέσης που είναι 

σημαντικές. 

Ένας οργανισμός διαμορφώνει εταιρική σχέση με τους προμηθευτές υψηλής ποιότητας για 

την παραγωγή αποτελεσματικών, εξορθολογισμένων λειτουργιών και τον μετριασμό των 

κινδύνων που συνδέονται με κάθε επιχειρηματικό μοντέλο. Το δίκτυο προμηθευτών και 

συνεργατών που βοηθούν την εταιρεία να αναπτύξει την πρόταση αξίας της είναι γνωστό 

ως βασικές συνεργασίες. Οι στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ αντιπάλων (γνωστές και ως 

συναγωνισμός), οι κοινοπραξίες και οι σχέσεις αγοραστή-προμηθευτή είναι οι τρεις τύποι 

συνεργασιών. 

2.7.2.9 Δομή κόστους 

Αυτό προσδιορίζει το κόστος λειτουργίας μιας εταιρείας με βάση ένα συγκεκριμένο 

μοντέλο. Οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι προσανατολισμένες στο κόστος ή στην αξία, με 

τη δεύτερη να επικεντρώνεται στην παροχή της μεγαλύτερης αξίας στον πελάτη 

(Luenendonk,2020). Για έναν κοινωνικό επιχειρηματία, το πρώτο βήμα είναι να 

προσδιορίσει με σαφήνεια όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εταιρεία. Ένα από τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός καλού επιχειρηματικού μοντέλου είναι η πρακτική 

κατανόηση του κόστους της επιχείρησης. Μετά τον προσδιορισμό των δαπανών, είναι 

κρίσιμο να καταγράψετε όλες τις δαπάνες στον καμβά, ώστε να είναι ορατές, και στη 

συνέχεια να κάνετε σχέδια για κάθε δαπάνη. Ορισμένα κόστη μπορούν να μειωθούν μέσω 

ορισμένων ενεργειών, ενώ άλλα μπορούν να αυξηθούν αν αποφασίσετε ότι η επένδυση σε 

ένα συγκεκριμένο τμήμα θα αποφέρει μελλοντικά κέρδη (Luenendonk,2020). 

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα γερή βάση, είναι επίσης ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε 

τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθεί, θα παραδοθεί και θα καταγραφεί η αξία. Αυτοί 
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είναι οι τρεις βασικοί τομείς στους οποίους βασίζεται ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου: 

Δημιουργία αξίας, παράδοση αξίας, σύλληψη αξίας (Sutton,2018).   

 

Πηγή:https://www.acumenacademy.org/blog/social-enterprise-how-uncover-original-ideas-using-

business-model-canvas    

 

Ο παρακάτω πίνακας έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τα βασικά στοιχεία για τη δημιουργία, 

τη δέσμευση και την παροχή αξίας, καθώς και χρήσιμες ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν 

προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία συμπλήρωσης του καμβά επιχειρηματικού 

μοντέλου για κοινωνικές επιχειρήσεις.   

ΑΞΙΑ 

  Δημιουργία Αποτύπωση Παράδοση  

https://www.acumenacademy.org/blog/social-enterprise-how-uncover-original-ideas-using-business-model-canvas
https://www.acumenacademy.org/blog/social-enterprise-how-uncover-original-ideas-using-business-model-canvas
https://www.acumenacademy.org/blog/social-enterprise-how-uncover-original-ideas-using-business-model-canvas
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Τα δομικά 

στοιχεία του 

επιχειρηματικού 

μοντέλου του 

ΚΕΜ που 

ανήκουν εδώ: 

Πρόταση αξίας     

Κανάλια     

Πελατειακές 

σχέσεις   

Ροές εσόδων   

Δομή κόστους  

Βασικοί πόροι:     

- Φυσικοί   

- Διανοητικοί    

- Ανθρώπινοι    

- Οικονομικοί    

- Αντίκτυπο   

Βασικές συνεργασίες:    

- Εμπορικές Συμπράξεις    

- Συμπράξεις αντικτύπου    

Βασικές δραστηριότητες:    

- Συμπληρωματικές    

- Αντίθετες  

        

Ερωτήσεις που 

πρέπει να 

κάνετε: 

Πώς μπορεί η 

κοινωνική μου 

επιχείρηση να 

βελτιώσει το 

σχεδιασμό και τα 

οφέλη του 

προϊόντος/υπηρεσ

ίας μας ώστε να 

ευθυγραμμιστεί με 

τις ανάγκες των 

πελατών και την 

ποικιλία τους;     

Πώς μπορεί η 

κοινωνική μου 

επιχείρηση να 

προσαρμόσει τον 

τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί η 

δημιουργία 

προϊόντος/υπηρεσίας 

ώστε να είναι πιο 

βιώσιμη και 

ταυτόχρονα να 

εξυπηρετεί τις αρχές 

της ομάδας-στόχου;   

Τι αξία παρέχουμε;    

Ποια προβλήματα επιλύουμε;    
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Ερωτήσεις που 

πρέπει να 

κάνετε: 

    Ποια είναι η αξία που 

παρέχουμε στους πελάτες μας;    

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της 

εμπορικής μας πρότασης αξίας 

και της πρότασης αξίας 

αντίκτυπού μας;     

Ποιος εκτιμά και ποιος θα 

πλήρωνε για την πρόταση 

αξίας του αντίκτυπού μας;     

Ποιος την κατανοεί;   

Ερωτήσεις που 

πρέπει να 

κάνετε: 

     Πώς υπολογίζετε/μετράτε την 

πρόταση αξίας σας;     

Προφανώς, η αξία και ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται, αποτελούν μείζον ζήτημα σε μια 

Κοινωνική Επιχείρηση, κυρίως επειδή είναι το μέρος που τη διαχωρίζει από τις τυπικές 

επιχειρήσεις (Sutton,2018).  

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αξιοποιηθεί ένας καμβάς προτάσεων αξίας, όπως 

παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. 

Επιπλέον υλικό 

Άρθρο: Πώς να συμπληρώσετε έναν καμβά επιχειρηματικού μοντέλου 

  

2.8 Καμβάς προτάσεων αξίας  

Ο καμβάς της Πρότασης Αξίας είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί 

ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία τοποθετείται γύρω από τις αξίες και τις ανάγκες του πελάτη 

https://www.coursera.org/learn/social-impact
https://academy.ied.eu/course/social-entrepreneurship-for-young-unemployed
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(Osterwalder et al, 2014).Ο καμβάς αξιακής πρότασης αναπτύχθηκε αρχικά από τον Dr 

Alexander Osterwalder ως ένα πλαίσιο για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει ταύτιση μεταξύ του 

προϊόντος και της αγοράς. Πρόκειται για μια λεπτομερή εξέταση της σχέσης μεταξύ δύο 

τμημάτων του ευρύτερου καμβά επιχειρηματικού μοντέλου του Osterwalder: των 

τμημάτων πελατών και των προτάσεων αξίας (Osterwalder et al, 2014). Η πρόταση αξίας 

περιγράφει τα οφέλη που μπορούν να αναμένουν οι πελάτες από το προϊόν/την υπηρεσία.  

"Ο καμβάς πρότασης αξίας είναι μια οπτική αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο το 

προϊόν ή η υπηρεσία της εταιρείας σας τέμνεται με τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των 

πελατών σας. Αν γίνει σωστά, απεικονίζει την προσαρμογή μεταξύ αυτού που προσφέρετε 

και του λόγου για τον οποίο οι άνθρωποι το αγοράζουν" (Strategyzer,2021).    

Στις κοινωνικές επιχειρήσεις η πρόταση αξίας περιλαμβάνει την εμπορική αξία και την αξία 

αντίκτυπου.  

- Η εμπορική αξία σχετίζεται με τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του προϊόντος/υπηρεσίας, 

όπως η ποιότητα ή η δίκαιη αναλογία μεταξύ της τιμής και της ποιότητας (Osterwalder et 

al, 2014).  

- Η Αξία αντίκτυπου, από την άλλη πλευρά, σχετίζεται με την κοινωνική αποστολή της 

επιχείρησης, όπως το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

ή/και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς η Αξία, 

ανεξάρτητα από το είδος (κοινωνικό ή εμπορικό) είναι μία από τις εξέχουσες πτυχές 

σημασίας μιας Κοινωνικής Επιχείρησης (Osterwalder et al, 2014). Η Εμπορική Αξία 

εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και η κοινωνική ότι η κοινωνική αποστολή εξυπηρετείται και 

διαπνέεται. 
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Πηγή: https://cscuk.fcdo.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/BMC-for-Social-Enterprise.pdf  

 

 

https://cscuk.fcdo.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/BMC-for-Social-Enterprise.pdf
https://cscuk.fcdo.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/BMC-for-Social-Enterprise.pdf
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2.8.1 Γιατί είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας καμβάς προτάσεων 

αξίας (VP) σε μια κοινωνική επιχείρηση; 

Ο καμβάς της πρότασης αξίας (VP) λειτουργεί ως προεπισκόπηση της δομής της κοινωνικής 

επιχείρησης και επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να κατανοήσουν τα αδύνατα σημεία. Για 

παράδειγμα, εάν υπάρχουν μη ρεαλιστικές πτυχές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 

αναπτυχθεί ένας καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, θα είναι χρήσιμο να εντοπιστούν και 

να διορθωθούν (π.χ. η διαδικασία χρηματοδότησης ή αν ο αντίκτυπος φαίνεται να είναι 

κατώτερος των προσδοκιών). Ωστόσο, αυτά τα είδη συγκρούσεων θα είναι πιο εμφανή 

κατά την ανάπτυξη του Value Proposition Canvas. Ο καμβάς προτάσεων αξίας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί ένα υπάρχον προϊόν ή μια υπάρχουσα 

προσφορά υπηρεσιών ή όταν αναπτύσσεται μια νέα προσφορά από το μηδέν.   
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2.8.2 Ερωτήσεις για τη συμπλήρωση του Καμβά Προσφοράς Αξίας  

Η πρόταση αξίας μπορεί να ακούγεται δύσκολο να οριστεί στον τομέα της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες χρήσιμες ερωτήσεις που πρέπει να 

τεθούν για τη συμπλήρωση του καμβά πρότασης αξίας 

- “Τι αξία παρέχετε στους πελάτες σας; Γιατί να συνεχίσουν να έρχονται;   

- Ποια είναι η σχέση μεταξύ της εμπορικής σας πρότασης αξίας και της πρότασης αξίας 

αντίκτυπου;   

- Πόσο ορατή ή εμφανής είναι η πρόταση αξίας του αντίκτυπού σας; Ποιος εκτιμά και ποιος 

θα πλήρωνε για την πρόταση αξίας του αντίκτυπού σας; Ποιος την κατανοεί;   

- Πώς υπολογίζετε/μετράτε την πρόταση αξίας σας (τόσο εμπορική όσο και αντίκτυπου);" 

(Burkett,2017):   

Ακόμα και αν κάποιες από τις ερωτήσεις δεν έχουν ξανακουστεί, είναι ευκαιρία να 

προβληματιστείτε σχετικά με τα βασικά στοιχεία της κοινωνικής επιχείρησης και να 

αποσαφηνίσετε τον επιθυμητό δυνητικό αντίκτυπο. Απαντώντας στις παραπάνω 

ερωτήσεις, θα λειτουργήσει ως ένα θεμελιώδες βήμα, συμβάλλοντας στην επόμενη 

διαδικασία χαρτογράφησης των επιθυμιών, των αναγκών και των φόβων του πελάτη σας 

και υπολογίζοντας πώς το νέο σας προϊόν ή η νέα σας υπηρεσία απαντά σε αυτές 

(Burkett,2017).   

2.8.3 Ανάλυση των στοιχείων ενός καμβά Προσφοράς Αξίας   

A. Προφίλ πελάτη  

Το τμήμα του προφίλ του πελάτη είναι το ένα μέρος του καμβά της πρότασης αξίας και 

αποσκοπεί στο να κατανοηθούν οι ανάγκες του πελάτη, προκειμένου να σχεδιαστεί ένα 

προϊόν ή μια υπηρεσία προσαρμοσμένη στις ανάγκες αυτές.  Τα μέρη που περιλαμβάνονται 

είναι τα κέρδη, οι ζημίες και οι θέσεις εργασίας του πελάτη. Πιο συγκεκριμένα:  

- Τα κέρδη είναι τα οφέλη ή τα αποτελέσματα που αναμένονται ή απαιτούνται από τον 

πελάτη. Επιπλέον, τα κέρδη των πελατών είναι όλα τα στοιχεία που οι πελάτες διεκδικούν 

για το προϊόν ή την υπηρεσία (Osterwalder,2010).  

Προκειμένου να προσδιοριστεί αυτό το μέρος, είναι χρήσιμο να αναρωτηθούμε: Ποια 

αποτελέσματα και οφέλη επιθυμούν οι πελάτες;  
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Μπορεί να είναι (Osterwalder,2010):  

- Απαιτούμενο  

- Αναμενόμενο  

- Επιθυμητό  

- Απροσδόκητο  

- Οι ζημίες είναι οι αρνητικές εμπειρίες, τα συναισθήματα και οι κίνδυνοι ενός πελάτη, ενώ 

στοχεύει στην ικανοποίηση μιας ανάγκης (Osterwalder,2010). Περιγράφει τα ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα που σχετίζονται με τις θέσεις εργασίας των πελατών τις οποίες θέλουν να 

λύσουν, όπως προβλήματα και χαρακτηριστικά (λειτουργικά, συναισθηματικά ή 

βοηθητικά), καθώς και εμπόδια και κινδύνους (Osterwalder,2010).  

Για τον εντοπισμό αυτού του μέρους, είναι χρήσιμο να αναρωτηθούμε: Τι ενοχλεί/εμποδίζει 

τους πελάτες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ικανοποίηση μιας ανάγκης;   

- Οι θέσεις εργασίας των πελατών είναι τα λειτουργικά, κοινωνικά και συναισθηματικά 

καθήκοντα που οι πελάτες προσπαθούν να εκτελέσουν, τα προβλήματα που προσπαθούν 

να λύσουν και οι ανάγκες που επιθυμούν να ικανοποιήσουν (Osterwalder,2014). 

Αυτό το μέρος περιλαμβάνει τους στόχους των πελατών που σχετίζονται με την 

επαγγελματική ή/και την προσωπική τους ζωή, όπως εκφράζονται με τα δικά τους λόγια. 

Προκειμένου να προσδιοριστεί αυτό το μέρος, είναι χρήσιμο να ρωτήσουμε: Τι προσπαθούν 

να πετύχουν οι πελάτες;  

 

Πηγή: https://www.strategyzer.com/ 

https://academy.ied.eu/course/startup-academy
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B. Πρόταση αξίας  

Η Πρόταση Αξίας είναι ένα οπτικό εργαλείο. Η χρήση της επιτρέπει το σχεδιασμό και την 

επισκόπηση του είδους των προβλημάτων ή των αναγκών που καλύπτει μια Κοινωνική 

Επιχείρηση και ταυτόχρονα διευκολύνει τη διαδικασία αντιστοίχισής της με τις 

εξατομικευμένες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών (Osterwalder,2010). Οι 

παράγοντες της Πρότασης Αξίας μπορεί να είναι φυσικοί/υλικοί, άυλοι, ψηφιακοί, 

οικονομικοί και η κοινή τους πτυχή είναι η γενική βελτίωση της ζωής των πελατών. Στις 

επόμενες γραμμές παρουσιάζονται οι παράγοντες αυτοί, συνοδευόμενοι από ερωτήσεις για 

την εξέταση του πεδίου των Αξιών σε μια κοινωνική επιχείρηση (Osterwalder,2010):  

- Δημιουργοί κερδών - Αυτό το μέρος της Πρότασης Αξίας περιγράφει πώς το προϊόν ή η 

υπηρεσία δημιουργεί κέρδη στον πελάτη και με ποιους τρόπους προστιθέμενη αξία 

προσφέρεται στον πελάτη.  

Για τον προσδιορισμό αυτού του μέρους, είναι χρήσιμο να ρωτήσετε:  

- Ανταποκρίνονται τα αποτελέσματα που παράγει η εταιρεία στις προσδοκίες του πελάτη;  

- Τα αποτελέσματα διευκολύνουν τη δουλειά ή τη ζωή του πελάτη σας;  

- Ταιριάζουν τα αποτελέσματα με τα κριτήρια επιτυχίας και αποτυχίας των πελατών σας;  

Ανακούφιση από τις ζημίες - Αυτό το μέρος περιγράφει πώς το προϊόν/υπηρεσία 

εξαλείφει τις ζημίες των πελατών.   

Για να προσδιορίσετε αυτό το μέρος, είναι χρήσιμο να ρωτήσετε:  

- Τα αποτελέσματα προκαλούν θετικά συναισθήματα στους πελάτες σας;  

- Βελτιώνουν τα αποτελέσματα τη ζωή των πελατών σας;  

- Εξαλείφουν τα αποτελέσματα τα εμπόδια στη ζωή των πελατών σας;  

Προϊόντα και υπηρεσίες - Σε αυτό το μέρος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 

παράγονται από την κοινωνική επιχείρηση εξετάζονται με βάση το επίπεδο της ικανότητάς 

τους να δημιουργούν κέρδη και να ανακουφίζουν ζημίες, να στηρίζουν τη δημιουργία αξίας 

για τον πελάτη.   

Για τον προσδιορισμό αυτού του μέρους, είναι χρήσιμο να ρωτήσετε:  
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- Ποια προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρετε βοηθούν τον πελάτη σας είτε να κάνει μια 

λειτουργική, κοινωνική ή συναισθηματική εργασία, είτε τον βοηθούν να ικανοποιήσει 

βασικές ανάγκες;   

- Ποια βοηθητικά προϊόντα και υπηρεσίες βοηθούν τον πελάτη σας να εκτελέσει τους 

ρόλους του;  

- Είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σας υλικά, ψηφιακά/εικονικά, άυλα ή οικονομικά;  

Μετά την ολοκλήρωση του Προφίλ Πελάτη και της Πρότασης Αξίας, η επόμενη πρόκληση 

είναι να επιτευχθεί η ιδανική προσαρμογή μεταξύ τους. Η προσαρμογή επιτυγχάνεται όταν 

τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται ως μέρος της πρότασης αξίας 

αντιμετωπίζουν τους σημαντικότερους πόνους και τα σημαντικότερα οφέλη από το προφίλ 

του πελάτη. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι προτάσεις αξίας και μέσω της 

ανατροφοδότησης του πελάτη και να προχωρήσουμε στις ανάλογες προσαρμογές. 

Επιπλέον, μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ της αξίας των ανταγωνιστών θα μπορούσε 

να είναι χρήσιμη προκειμένου να διαφοροποιηθεί από αυτούς.  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι ο Καμβάς Επιχειρηματικού 

Μοντέλου από μόνος του μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός, αλλά ο συνδυασμός του με 

τον Καμβά Πρότασης Αξίας μπορεί να αποδειχθεί μέσο επιτυχίας, ιδίως για μια Κοινωνική 

Επιχείρηση. 

Επιπλέον υλικό  

Άρθρο: Πώς να συμπληρώσετε έναν καμβά πρότασης αξίας  

Βίντεο: Καμβάς πρότασης αξίας εξηγείται  

  

 

  

https://isaacjeffries.com/blog/2018/2/27/how-to-fill-in-a-value-proposition-canvas
https://www.socialchangecentral.com/standing-out-from-the-crowd-how-to-differentiate-your-social-enterprise/?v=ReM1uqmVfP0&feature=youtu.be
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2.9 Κοινωνικός αντίκτυπος  

Ο κοινωνικός χαρακτήρας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων αποτελεί μια μοναδική 

επιχειρηματική πρόταση που έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα την τελευταία δεκαετία, καθώς 

δημιουργούνται όλο και περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι η φύση 

αυτών των επιχειρήσεων είναι να παράγουν κοινωνικό αντίκτυπο, θα ήταν χρήσιμο να 

ποσοτικοποιηθούν και να αναγνωριστούν οι κοινωνικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων 

των επιχειρήσεων για χρήση από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι 

επενδυτές, οι δημόσιες αρχές, οι καταναλωτές, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Κάθε 

κοινωνική επιχείρηση διαθέτει ένα κεφάλαιο. Τα χρήματα αυτά διατίθενται σε 

προγράμματα που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, όπως αυτά που στηρίζουν την οικονομία, 

τον πολιτισμό και τους ανθρώπους, καθώς και το περιβάλλον. "Ο αντίκτυπος είναι η 

αντανάκλαση των κοινωνικών αποτελεσμάτων, προσαρμοσμένη στα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται ούτως ή άλλως, για τις αρνητικές συνέπειες και για τις συνέπειες που 

μειώνονται με την πάροδο του χρόνου" (GECES, 2014). Στόχος των Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων είναι να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των αναγκών της κοινωνίας και να 

δημιουργήσουν επιχειρηματικές προτάσεις που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα της 

τοπικής κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων για τις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη 

φροντίδα ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί. Η υλοποίηση των προτάσεων κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας απαιτεί οικονομικούς πόρους ικανούς να δημιουργήσουν βιώσιμες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς που θα εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο 

δημιουργήθηκαν.     

Οι 5 αρχές του κοινωνικού αντίκτυπου | Marian Spier | 

TEDxErasmusUniversityRotterdam 

https://medium.com/social-enterprise-alliance/15-podcasts-for-social-entrepreneurs-c3796a5505da?v=vsQJ2Y_F0ZY
https://medium.com/social-enterprise-alliance/15-podcasts-for-social-entrepreneurs-c3796a5505da?v=vsQJ2Y_F0ZY
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Προκειμένου να αντλήσουν πόρους, συνεπώς, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν το 

έργο τους και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους, ώστε να πείσουν ότι είναι 

αξιόπιστοι και βιώσιμοι για να προσελκύσουν κρατικά κονδύλια, τραπεζική χρηματοδότηση 

και επενδυτές. Ένας τρόπος για να επικοινωνήσουν το έργο τους είναι η μέτρηση του 

αντίκτυπου των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στην κοινωνία.  Η μέτρηση, η 

παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κοινωνικών επιδόσεων των 

κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελούν επομένως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τόσο των 

επενδυτών όσο και του κράτους στην προσπάθειά τους για βιωσιμότητα. 
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2.10 Μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου: Τι είναι, 

γιατί και πώς να τον μετρήσουμε; 

Μέτρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων μιας επιχείρησης ή μιας επένδυσης μέσω της 

καταγραφής της πραγματικής της αξίας όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, διότι η ύπαρξη 

θετικού αντίκτυπου αποδεικνύει ότι η κοινωνική της αποστολή έχει επιτευχθεί. Η μέτρηση 

του κοινωνικού αντίκτυπου είναι σημαντική για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, καθώς θα τους 

δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουν ρεαλιστικούς στόχους, να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

τους προκειμένου να ιεραρχήσουν τις αποφάσεις τους και να αποκτήσουν πρόσβαση στις 

αγορές κεφαλαίων (Nichols, 2007) μπορούν επίσης να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα 

τους κινδύνους που ενέχει μια επιχείρηση. 

Η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου είναι ένα κρίσιμο μέτρο, διότι επιτρέπει στους 

οργανισμούς χρηματοδότησης να κατευθύνουν τους πόρους σε δραστηριότητες που 

αποδεδειγμένα προσφέρουν υψηλής ποιότητας κοινωνικά αποτελέσματα, καθώς και στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τον αντίκτυπο που δημιουργούν 

προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κοινωνικά οφέλη.       

Μέτρηση του κοινωνικού σας αντίκτυπου: Θεωρία της Αλλαγής 
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Οι μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις ως εργαλείο διαχείρισης 

για τη βελτίωση της απόδοσής τους, για την ενημέρωση σχετικά με το κόστος τους, για 

την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας τους και για να τους δοθεί η ευκαιρία να αναλύσουν 

την αξία των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Ο κοινωνικός αντίκτυπος μπορεί να 

μετρηθεί και θα πρέπει να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη δημιουργία αξίας 

επιτυγχάνεται, ώστε να δοθεί μια σωστή εικόνα της επιτυχίας ή της αποτυχίας ενός 

κοινωνικού επιχειρηματία.  

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί η σημασιολογία πριν από τη μέτρηση του 

κοινωνικού αντίκτυπου, ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή αποτελεσμάτων που 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη μέτρηση του αντίκτυπου των κοινωνικών επιχειρήσεων στην 

κοινωνία: 

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Όταν μια Κοινωνική Επιχείρηση μετρά τον αντίκτυπό 

της, είναι ευκολότερο να αποκτήσει πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης από δωρητές, 

καθώς αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της (Rodriguez,2019).  

Δημιουργία καλής φήμης: Η μέτρηση του αντίκτυπου αποδεικνύει ότι παρέχεται 

διαφάνεια στους ενδιαφερόμενους φορείς και στους δωρητές, με αποτέλεσμα να 

γνωρίζουν το αποτέλεσμα της δωρεάς τους. Από την άλλη πλευρά, το προσωπικό θα γίνει 

πιο αφοσιωμένο, αφού θα είναι γνωστό ότι η εργασία του έχει αντίκτυπο στην κοινωνία 

και ότι ο κόσμος γίνεται καλύτερος χάρη σε αυτό (Rodriguez,2019).  
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Ενημέρωση των ενδιαφερομένων: Έχει νόημα να χτίσετε την ιστορία της Κοινωνικής 

σας Επιχείρησης, επειδή είναι ένας τρόπος διάδοσης. Μια ιστορία που ξαναλέγεται, 

διευρύνει τη φήμη και αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβάλει στην προσφορά κεφαλαίων 

και κατά συνέπεια στη δυνατότητα να ωφεληθεί περισσότερο η κοινωνία 

(Rodriguez,2019).  

Επίτευξη του σκοπού σας: Κατά την οικοδόμηση μιας κοινωνικής επιχείρησης, το πιο 

σημαντικό μέρος είναι η επίτευξη προκαθορισμένων στόχων. Παρουσιάζοντας τον τρόπο 

με τον οποίο οι στόχοι αυτοί έγιναν πραγματικότητα με επιτυχημένο τρόπο, αποτελεί 

ένδειξη καλά δομημένης διαχείρισης και τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να γίνουν 

αντιληπτά στην κοινωνία (Rodriguez,2019).  

Να εντοπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που πρέπει να εξαλειφθούν και τα σημεία που 

χρειάζονται βελτίωση. Αν οι αλλαγές είναι μετρήσιμες ή μακροχρόνιες, η έκτασή τους 

επηρεάζει τη σημασία της αλλαγής και το αν θα συνέβαινε ούτως ή άλλως.   

Τέλος, η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου συμβάλλει στην πρόσθετη ανάπτυξη του 

κλάδου της κοινωνικής οικονομίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης 

μεταξύ της κοινωνίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν 

αξιολογηθεί θετικά για τις κοινωνικές τους επιδόσεις, εδραιώνοντας την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα με σαφή κοινωνικό αντίκτυπο. Η χρηματοδότηση αυξάνει τον 

κοινωνικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών 

τους επιδόσεων, του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. 

Τα παρακάτω βίντεο θα δώσουν μια αίσθηση των διαθέσιμων τρόπων μέτρησης του 

κοινωνικού αντίκτυπου. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια διαδικασία που διαφέρει από 

Κοινωνική Επιχείρηση σε Κοινωνική Επιχείρηση, είναι σημαντικό για κάθε Κοινωνικό 

Επιχειρηματία να έχει το γενικό πλαίσιο. 

Επιπλέον υλικό  

Δωρεάν εργαλείο μέτρησης αντικτύπου: https://iris.thegiin.org/ 

Βίντεο: 

● Βίντεο 1- Πώς μετράτε τον κοινωνικό αντίκτυπο; 
● Βίντεο 2- Πώς μετράτε τον κοινωνικό αντίκτυπο; 

https://www.skubana.com/blog/ecommerce-site-launch-steps
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2.11 Συμπληρωματικό υλικό για κοινωνικούς 

επιχειρηματίες  
Σε αυτή την ενότητα, συγκεντρώνονται σημαντικά υλικά με τη μορφή Μαθημάτων, καθώς 

και ομιλιών Ted Talks και βιβλίων.  

Έχουν επιλεγεί από μια μεγάλη ποικιλία σχετικού υλικού, προκειμένου να διευκολυνθούν 

τα πρώτα βήματα των νέων Κοινωνικών Επιχειρηματιών.   

2.11.1 Λίστα μαθημάτων  

Τίτλος Πλατφόρμα Λεπτομέρειες Διάρκεια Πηγή Τιμή 

Κοινωνική 
επιχειρηματικό
τητα 

Coursera  Σε αυτό το μάθημα ο 
σπουδαστής εξοικειώνεται με 
τα βασικά στοιχεία της SE   

6 ώρες  Σύνδεσμος   Δωρεάν 

Κοινωνικό 
επιχειρηματικό 
μοντέλο και 
σχεδιασμός για 
κοινωνική 
καινοτομία 

Coursera  Σε αυτό το μάθημα ο 
σπουδαστής μαθαίνει για τα 
επιχειρηματικά μοντέλα και 
λαμβάνει ειδική βοήθεια για 
την οικοδόμηση της 
ευκαιρίας κοινωνικής 
καινοτομίας. 

9 ώρες Σύνδεσμος   Δωρεάν 

https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-the-value-propositioncanvas/?ranMID=40328&ranEAID=*GqSdLGGurk&ranSiteID=.GqSdLGGurk-of.JOLxxthUinxl4nh6VOw&siteID=.GqSdLGGurk-of.JOLxxthUinxl4nh6VOw&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=*GqSdLGGurk
https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-the-value-propositioncanvas/?ranMID=40328&ranEAID=*GqSdLGGurk&ranSiteID=.GqSdLGGurk-FsrJtfLHoGMS2U8sA8QkRA&siteID=.GqSdLGGurk-FsrJtfLHoGMS2U8sA8QkRA&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=*GqSdLGGurk
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Στρατηγική 
κοινωνικού 
αντίκτυπου: 
Επιχειρηματίες 
και 
Καινοτόμοι: 
Εργαλεία για 
Επιχειρηματίες 
και 
Καινοτόμους 

Coursera  Αυτό το μάθημα προσφέρει 
μια εισαγωγή στη 
στρατηγική κοινωνικού 
αντίκτυπου και την 
κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, 
συμπεριλαμβανομένων 
βασικών εννοιών, μιας 
επισκόπησης του τομέα και 
εργαλείων για να ξεκινήσετε 
ως δημιουργοί αλλαγών. Οι 
φοιτητές θα μάθουν πώς να 
καινοτομούν και να 
σχεδιάζουν νέες ιδέες και 
νέες οργανωτικές μορφές 
για την υλοποίηση αυτών 
των ιδεών. Οι φοιτητές που 
θα παρακολουθήσουν αυτό 
το μάθημα θα είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι για να 
ξεκινήσουν τον κοινωνικό 
αντίκτυπο. 

8 ώρες Σύνδεσμος   Δωρεάν 

Κοινωνική 
επιχειρηματικό
τητα για νέους 
ανέργους 

IED 
Academy  

Ένα καινοτόμο και 
ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό 
υλικό με θέμα την Κοινωνική 
Οικονομία και 
Επιχειρηματικότητα με στόχο 
την υποστήριξη νέων 
(δυνητικών) κοινωνικών 
επιχειρηματιών προκειμένου 
να ξεκινήσουν τη δική τους 
κοινωνική επιχείρηση. 

  Σύνδεσμος   Δωρεάν 

https://www.youtube.com/watch?ranMID=40328&ranEAID=*GqSdLGGurk&ranSiteID=.GqSdLGGurk-HhgmIkyamLT5XnLHi1PsVw&siteID=.GqSdLGGurk-HhgmIkyamLT5XnLHi1PsVw&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=*GqSdLGGurk
https://www.youtube.com/watch
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Επιχειρηματικό
τητα: Πώς να 
ξεκινήσετε μια 
λιτή νεοφυή 
επιχείρηση που 
αγαπάτε 

Udemy  Αυτό το μάθημα παρέχει τον 
οδικό χάρτη που πρέπει να 
ακολουθήσετε ώστε να 
ξεπεράσετε τους φόβους 
σας, να ξεκινήσετε το δικό 
σας κοινωνικό εγχείρημα και 
να αρχίσετε να παίρνετε τον 
έλεγχο του μέλλοντός σας.  

Ο χάρτης πορείας και όλες οι 
τακτικές, τα σενάρια και οι 
τεχνικές είναι προϊόν 
πολυετών δοκιμών και 
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό 
σε αρχές που επιτυχημένοι 
επιχειρηματίες 
χρησιμοποιούν εδώ και 
χρόνια. Έχω προσωπικά 
χρησιμοποιήσει τις 
στρατηγικές αυτού του 
μαθήματος για να ξεκινήσω 
5 επιτυχημένες κοινωνικές 
επιχειρήσεις - όλες 
εξασφάλισαν τους πρώτους 
πελάτες που πλήρωναν μέσα 
σε 30 ημέρες.   

 -  Σύνδεσμος  Επί 
πληρωμή 

Εντοπισμός 
ευκαιριών 
κοινωνικής 
επιχειρηματικό
τητας 

Coursera  Αυτό το μάθημα θα 
αποσαφηνίσει τον ορισμό και 
την έννοια της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και θα 
επικεντρωθεί στην ανάγκη 
να μάθουμε την πηγή και τη 
ρίζα ενός κοινωνικού 
προβλήματος. Θα εισαχθείτε 
σε διαφορετικές προοπτικές 
σχετικά με την Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα και θα 
μάθετε για τα 
συμπληρωματικά και 
ευκαιριακά στοιχεία που θα 
σας βοηθήσουν να 
εντοπίσετε μια ευκαιρία και 

Περίπο 
23 ώρες  

Σύνδεσμος   Δωρεάν 

https://www.forbes.com/sites/rhettpower/2019/06/30/best-books-for-social-entrepreneurs/?awc=6554_1483129084_730701a3146933deabf38e9c554c5309&dtcode=MKIgves37msQ&utm_campaign=Campaign-Name&utm_content=Placement&utm_medium=Affiliate-Window&utm_source=Growth-Affiliate&utm_term=288111#/instructor-11257620
https://www.gabrielegranato.it/innovazione-di-prodotto-e-innovazione-di-processo/
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να αναπτύξετε μια ιδέα για 
το πώς να δημιουργήσετε μια 
επιχείρηση για την κοινωνική 
αλλαγή. 

Κοινωνική 
επιχειρηματικό
τητα 101 

Acumen 
Academy  

Για άτομα που δεν έχουν 
ασχοληθεί με την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, το 
μάθημα αυτό θα προσφέρει 
μια επισκόπηση του τομέα 
και των δυνατοτήτων του να 
αλλάξει ζωές αλλάζοντας 
συστήματα. Θα αρχίσετε να 
εντοπίζετε ένα πρόβλημα 
που σας ενδιαφέρει, θα 
κατανοήσετε τις εκτιμήσεις 
που απαιτούνται για τον 
αντίκτυπο και την 
οικονομική βιωσιμότητα και 
θα μάθετε πώς διάφοροι 
επιχειρηματίες έχουν 
σκεφτεί για την κλίμακα. 

6 
εβδομάδ
ες 

Σύνδεσμος   Δωρεάν 

https://www.brandbucket.com/resources/what-is-a-brandable-domain-name
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Ακαδημία 
Startup 

IED 
Academy 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
StartUp Ακαδημία 
αναπτύχθηκε για να 
βοηθήσει τους νέους 
επιχειρηματίες να 
εξοικειωθούν με βασικές 
επιχειρηματικές έννοιες, 
όπως τεχνικές επικοινωνίας, 
λογιστική και 
χρηματοοικονομική 
διαχείριση, διοίκηση 
επιχειρήσεων, πωλήσεις και 
μάρκετινγκ, βασικές 
οικονομικές έννοιες, ΤΠΕ για 
επιχειρηματικούς σκοπούς, 
πώς να προετοιμάζουν 
μελέτες για τη διεθνή αγορά 
κ.λπ.  

Το μάθημα περιλαμβάνει 
επίσης έννοιες όπως 
αυτοπεποίθηση και κίνητρα, 
επιχειρηματική επικοινωνία 
στα αγγλικά, επίλυση 
συγκρούσεων, διαχείριση 
έργων και καινοτομίας, 
διαδικτυακό μάρκετινγκ και 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
για επιχειρηματικούς 
σκοπούς, μεταξύ άλλων. 

Ασύγχρο
νη 

Σύνδεσμος  Δωρεάν 

2.11.2 Κατάλογος άρθρων 

Δημιουργία Πειστικών Προτάσεων Αξίας   

Παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρηματιών   

5 Βέλτιστες Ευκαιρίες για Κοινωνικές Επιχειρήσεις   

Ξεχωρίζοντας από το Πλήθος: Πώς να Διαφοροποιήσετε την Κοινωνική σας Επιχείρηση   

15 podcasts για Κοινωνικούς Επιχειρηματίες   

http://www.uky.edu/%7Edsianita/390/390wk4.html
https://www.minnovo.it/quali-sono-forme-e-modelli-innovazione/
https://valchanova.me/value-proposition-canvas-template-guide/
https://www.socialchangecentral.com/5-best-opportunities-for-social-enterprises-january/
https://www.acumenacademy.org/blog/social-enterprise-how-uncover-original-ideas-using-business-model-canvas
https://www.sellerapp.com/blog/best-selling-products-on-amazon/
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22 podcasts που πρέπει να ακούσει κάθε Κοινωνικός Επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια της 
Πανδημίας του Κορονοϊού   

2.11.3 Λίστα βίντεο  

5 Συστατικά Επιτυχίας για Κοινωνικούς Επιχειρηματίες   

Πώς να γίνεις Κοινωνικός Επιχειρηματίας   

Πώς να ξεκινήσετε μια Κοινωνική Επιχείρηση   

15 Κοινωνικοί Επιχειρηματίες και οι τρελές ιδέες τους   

Πώς να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη Κοινωνική Επιχείρηση   

Το μέλλον της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας   

Αλλάζοντας τον κόσμο μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας   

Ανάκτηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  

Η Ανάδυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  

Η ιστορία ενός 16χρονου Κοινωνικού Επιχειρηματία   

Επανεξέταση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας   

Η επίλυση προβλημάτων με τη χρήση της κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας   

Οι 5 αρχές του Κοινωνικού Αντίκτυπου   

2.11.4 Κατάλογος βιβλίων       

https://www.forbes.com/sites/rhettpower/2019/06/30/best-books-for-social-
entrepreneurs/?sh=2ec5db5d16fa    

 https://meetanentrepreneur.lu/en/books-social-entrepreneurship/   

  

 

 

 

 

 

 

 

https://aspireinternetdesign.com/social-media-blogging/quick-guide-setting-social-media-accounts-business
https://aspireinternetdesign.com/social-media-blogging/quick-guide-setting-social-media-accounts-business
https://www.youtube.com/watch?v=Pl8c5ooHfWs&t=49s
https://www.socialchangecentral.com/22-podcasts-every-social-entrepreneur-should-be-listening-to-during-the-coronavirus-pandemic/?v=N8LVa9pb-n8
https://www.researchgate.net/publication/232965690_The_Multiple_Faces_of_Social_Entrepreneurship_A_Review_of_Definitional_Issues_Based_on_Geographical_and_Thematic_Criteria?v=7178mTndI6A
https://www.netsolutions.com/insights/top-ecommerce-trends/?v=nlXKcpgPP6M
https://www.acumenacademy.org/course/social-entrepreneurship?v=M3fl1R2lZFk
https://www.repricerexpress.com/best-selling-products-on-amazon-ebay/?v=mx9MEuxoWn0&t=739s
https://www.crowdspring.com/blog/create-a-successful-logo-with-these-10-essential-elements/?v=Vvq9YgoJabY
https://cscuk.fcdo.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/BMC-for-Social-Enterprise.pdf?v=RdrfMqBRfEQ&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=dHdvFAs3BrQ
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/innovation_activities/inno_activities_guidance_en.pdf?v=8PS3VTc2_-U
https://youtu.be/aTo0qtdVMpM?v=Sp1opfcgEIs
https://www.digital4.biz/executive/design-thinking-come-favorire-l-innovazione-in-azienda-stimolando-il-pensiero-creativo/?v=6xh9H5XuO40
https://www.crazyegg.com/blog/customer-lifetime-value/?v=vsQJ2Y_F0ZY
http://www.fuqua.duke.edu/centers/case/documents/dees_SE.pdf?sh=2ec5db5d16fa
http://www.fuqua.duke.edu/centers/case/documents/dees_SE.pdf?sh=2ec5db5d16fa
https://useinsider.com/how-to-optimize-customer-lifetime-value-clv-15-effective-tactics-that-every-marketer-needs-to-know/%23How_to_Optimize_Your_CLV
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Κεφάλαιο 3:  

Καινοτομία 
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Σύντομη εισαγωγή στην καινοτομία 

Ο όρος καινοτομία μπορεί να αναφέρεται σε διάφορους τομείς. Ο Joseph Schumpeter, 

όρισε την καινοτομία δηλώνοντας: "Δεν είναι επιχειρηματίας [...] αυτός που πραγματοποιεί 

οικονομικές συναλλαγές, με σκοπό να αποκομίσει κέρδος, αλλά αυτός που εισάγει 

καινοτόμες πράξεις". Έτσι, για τον Schumpeter, καινοτομία σημαίνει εισαγωγή νέων 

προοπτικών προκειμένου να ανατραπεί η προϋπάρχουσα κατάσταση. Ένα από τα στοιχεία 

που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας είναι η 

καινοτομία. Βρίσκεται σε στενή αμοιβαία σχέση με τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας 

και της γνώσης και, επομένως, με την πρόοδο που επιτρέπει τη δυνατότητα επανεξέτασης 

της παραγωγικής διαδικασίας υπό νέο πρίσμα. Στα οικονομικά, η καινοτομία διακρίνεται 

σε καινοτομία προϊόντος (βελτίωση ή ριζική αλλαγή των προσφερόμενων αγαθών) και 

σε καινοτομία διαδικασίας, βελτίωση ή ριζική αλλαγή που αφορά το σύστημα ή τα 

μηχανήματα ή την οργάνωση της παραγωγής. 

Σήμερα, όσοι θέλουν να παραμείνουν σταθερά σε οποιαδήποτε αγορά, εξασφαλίζοντας τη 

θέση τους και αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό, πρέπει αναγκαστικά να καινοτομούν. 

Οι επιχειρηματίες, οι startuppers, οι μικρές επιχειρήσεις, πρέπει να είναι σε θέση να 

αμφισβητούν τον εαυτό τους και να κατανοούν εκείνες τις λεπτομέρειες που μπορούν να 

τους κάνουν να συμβαδίζουν με τις νέες συνθήκες της αγοράς και να ανταποκρίνονται σε 

αυτές με καινοτόμο τρόπο. Καινοτομία σημαίνει επομένως προσαρμογή στις συνθήκες, 

παρατήρηση των αλλαγών της αγοράς, σύλληψη των επιστημονικών ανακαλύψεων και 

πρόταση συγκεκριμένων λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες των πελατών. Κάθε 

επιχείρηση, προκειμένου να είναι ανταγωνιστική, καλείται να αντιμετωπίζει καθημερινά 

την πραγματικότητα που την περιβάλλει, και κυρίως καλείται να εξετάζει την αγορά. Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να δίνει προσοχή στις ανάγκες των πελατών μας, στις απαντήσεις που 

τους προσφέρει η αγορά, στις ανεξερεύνητες ακόμη δυνατότητες. Καινοτομία σημαίνει 

επίσης να αναλαμβάνουμε κινδύνους και να αποδεχόμαστε την πρόκληση της αλλαγής. 
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Ακολουθούν μερικά από τα πιο συχνά χαρακτηριστικά του καινοτόμου: 

 
 

1. Being visionary, that is, knowing how to identify in advance in one's sector and implement solutions or 
ideas that have not yet been applied, or improve those that 

are already used 
 
3. Knowing how to use technology and keep up with new scientific 

discoveries 
 

2. Knowing how to collaborate and communicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως θα έλεγε ο John Kao (συγγραφέας του "Innovation Nation" και στρατηγικός 

σύμβουλος): 

"Ο δικός μου ορισμός της καινοτομίας είναι η ικανότητα συνεχούς υλοποίησης ενός 

επιθυμητού μέλλοντος". 

Οι τύποι και τα πρότυπα καινοτομίας είναι: 

 Καινοτομία προϊόντος έναντι καινοτομίας διαδικασίας 

 Ριζοσπαστική έναντι σταδιακής καινοτομίας  

 Καινοτομία που ενισχύει τις ικανότητες έναντι καινοτομίας που καταστρέφει τις 

ικανότητες 

 Καινοτομία αρχιτεκτονικής έναντι καινοτομίας συστατικών στοιχείων 

 

 

1.Να είναι οραματιστής, δηλαδή να 

γνωρίζει πώς να εντοπίζει εκ των 

προτέρων στον τομέα του και να 

εφαρμόζει λύσεις ή ιδέες που δεν 

έχουν ακόμη εφαρμοστεί, ή να 

βελτιώνει εκείνες που ήδη 

 

 

3. Να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί 

την τεχνολογία και να παρακολουθεί 

τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις 

 

2. Να γνωρίζει πώς να 

συνεργάζεται και να 

επικοινωνεί 
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3.1. Τύποι και πρότυπα καινοτομίας 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιδιωχθεί η καινοτομία, καθώς και 

μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων καινοτομίας με τα οποία μπορεί να δομηθεί η διαδικασία 

καινοτομίας ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες εγγυήσεις για την επιτυχία της. 

Εξ ορισμού, η καινοτομία πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζει τη λεγόμενη "πρόταση αξίας", 

η οποία πρέπει να είναι αντικειμενικά αναγνωρίσιμη. 

Η Πρόταση Αξίας, στην πλήρη έκφραση " Πρόταση Αξίας Πελάτη (CVP)" είναι η πρόταση 

αξίας που προσφέρει μια επιχείρηση στην αγορά, η οποία πρέπει να εκφράζεται με όρους 

αντιληπτών πλεονεκτημάτων που μπορούν να αποκομίσουν οι καταναλωτές από την αγορά 

της λύσης που προτείνεται στην αγορά. 

Στην περίπτωση της καινοτομίας, θα ξεκινήσουμε θεωρώντας την καινοτομία ως 

οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή σύνολο πρωτοβουλιών που καθορίζουν τη δημιουργία αξίας 

σε ένα πλαίσιο όπου η αξία αυτή δεν υπήρχε προηγουμένως. Η καινοτομία, επομένως, 

μπορεί να λάβει τις πιο ποικίλες μορφές και να αφορά διάφορα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εισάγει μια νέα αξία. Για τη διάκριση των 

μορφών καινοτομίας χρησιμοποιούνται ορισμένα κριτήρια που χρησιμοποιούνται συνήθως 

για την ταξινόμηση των τεχνολογιών. Υπάρχουν τέσσερις διαστάσεις που 

χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των διαφόρων τύπων καινοτομίας. 
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1.1 Καινοτομία προϊόντος έναντι καινοτομίας διαδικασίας 

Η πρώτη διάσταση αφορά τη "φύση" της καινοτομίας που μας οδηγεί να διακρίνουμε 

μεταξύ της καινοτομίας προϊόντος και της καινοτομίας διαδικασίας, αναλύοντας εκτενώς 

από τον οικονομολόγο Joseph Shumpeter στο βιβλίο του "Η θεωρία της οικονομικής 

ανάπτυξης (1934)" τη διχοτόμηση μεταξύ της καινοτομίας προϊόντος και της 

καινοτομίας διαδικασίας. 

Ο Schumpeter αναφέρει ότι η καινοτομία προϊόντος αφορά την εισαγωγή ενός νέου 

αγαθού - δηλαδή ενός αγαθού που οι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη εξοικειωθεί - ή μιας 

νέας ποιότητας ενός αγαθού, στη συνέχεια την κυκλοφορία στην αγορά εντελώς νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών ή παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της γκάμας των 

υφιστάμενων προϊόντων (για παράδειγμα η κυκλοφορία του smartphone, κατά καιρούς) - 

ενώ η καινοτομία διαδικασίας αφορά την εισαγωγή μιας νέας μεθόδου παραγωγής, 

δηλαδή μιας μεθόδου που δεν έχει ακόμη βιωθεί από την εμπειρία στον συγκεκριμένο 

τομέα παραγωγής. Αφορά, λοιπόν, όλες εκείνες τις αλλαγές στους τρόπους με τους 

οποίους μια επιχείρηση διεξάγει τις δραστηριότητές της: από τις τεχνικές παραγωγής έως 
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τα logistics, περνώντας μέσα από τα συστήματα πληροφοριών, το μάρκετινγκ και την 

επικοινωνία. Για παράδειγμα, μπορούμε να σκεφτούμε τον αντίκτυπο της εισαγωγής των 

πρώτων γραμμών συναρμολόγησης ή των πρώτων μηχανογραφημένων μηχανημάτων σε 

ολόκληρο το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής ή, πάλι, πώς τα κοινωνικά δίκτυα έχουν 

αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες επικοινωνούν, πωλούν και προωθούν. 

Προφανώς, η καινοτομία προϊόντος είναι η πιο ορατή καινοτομία βραχυπρόθεσμα, ενώ η 

καινοτομία διαδικασίας απαιτεί μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες, ωστόσο, 

θα επιτρέψουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην παραγωγή ενός προϊόντος ή 

μιας υπηρεσίας.  

Ακριβώς γι' αυτόν τον τελευταίο λόγο, και οι δύο τύποι καινοτομίας έχουν θεμελιώδη 

σημασία για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης σε μια σύγχρονη 

αγορά, σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναδεικνύεται η συμπληρωματική τους σχέση. με υψηλή 

τεχνολογική πολυπλοκότητα. 

Προκειμένου να γίνουν οι έννοιες πιο κατανοητές, προχωρούμε με παραδείγματα 

καινοτομίας προϊόντος και καινοτομίας διαδικασίας που βρέθηκαν σε μια γνωστή ιταλική 

καινοτόμο εταιρεία στην αγορά τροφίμων και ποτών: Ferrero. 

Η Ferrero είναι μια ιταλική πολυεθνική εταιρεία, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των 

συσκευασμένων προϊόντων ζαχαροπλαστικής, η οποία ανταγωνίζεται εταιρείες όπως η 

Nestlé, η Mars κ.λπ. Η Ferrero έχει βασίσει την επιτυχία της στην ικανότητά της να 

αναπτύσσει νέα προϊόντα και να ανανεώνει συνεχώς τα ιστορικά. 

Όπως μπορούμε να δούμε από τον παρακάτω πίνακα, η Ferrero έχει προσθέσει νέα 

προϊόντα ή νέες εκδόσεις στα πιο γνωστά "Mon Cheri" και "Nutella" κάθε χρόνο. Σε αυτές 

τις συνεχείς καινοτομίες προϊόντων, η Ferrero έχει συνδέσει συνεχείς επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις, εργοστάσια και εξοπλισμό που έχουν οδηγήσει σε συνεχείς βελτιώσεις. 

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνολογικές λύσεις για τη 

δημιουργία συσκευασιών ικανών να περιορίζουν τις θερμικές μεταβολές, ενεργών 

συσκευασιών (ικανών να ρυθμίζουν την απορρόφηση οξυγόνου), ιδιαίτερα αδιαπέραστων 

(για τον περιορισμό της επίδρασης της οξείδωσης) ή αντι-παραποιητικών 

(αποτελεσματικών για την υπεράσπιση των προϊόντων από παραποιήσεις). 

 

 



 

                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-CZ01-KA205-061080 

 

 

  Σ ε λ ί δ α  | 122 

Έτος Προϊόν Κατηγορία προϊόντος 

1956 Mon cheri πραλίνες 

1961 Brioss snacks 

1964 Fiesta snacks 

1964 Nutella κρέμα κακάο 

1968 Kinder cioccolato μπάρες σοκολάτας 

1969 Tic Tac μπάρες σοκολάτας 

1972 Esta Thé ρόφημα 

1974 Kinder sorpresa Σοκολατένια αυγά 

1975 Kinder Brioss snacks 

1976 Kinder Cereali μπάρες σοκολάτας 

1981 Kinder colazione +  snacks 

1982 Ferrero rocher πραλίνες 

1985 Kinder délice snacks 

1987 Tronky μπάρες σοκολάτας 

1987 Kinder duplo μπάρες σοκολάτας 

1990 Kinder Fetta al latte Φρέσκα προϊόντα 

1990 Kinder Bueno μπάρες σοκολάτας 

1990 Raffaello πραλίνες 
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1992 Kinder Pinguì Φρέσκα προϊόντα 

1994 Kinder paradiso Φρέσκα προϊόντα 

1995 Yoga Brioss snacks 

1999 Nutella & Go snacks 

2001 Kinder merendero Σοκολατένια αυγά 

2002 Kinder Shoko Bons Σοκολατένια αυγά 

2003 Kinder Hippo snacks 

2004 Nutella snack snacks 

2004 Kinder pan e cioc snacks 

2005 Kinder softy Σοκολατένια αυγά 

2005 Kinder choco fresh Φρέσκα προϊόντα 

2005 Opera mini πραλίνες 

2005 Maxi king Φρέσκα προϊόντα 

2006 Grand Soleil επιδόρπιο 

2006 Kinder bueno white Μπάρες σοκολάτας 

2007 Kinder garden πραλίνες 

2008 Pocket espresso to go Πραλίνες&ποτό 

2008 Nutella Snack&drink Snacks 

2008 Rondnoir πραλίνες 
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2009 Liberty Snacks 

2013 Kinder happy hippo Snacks 

2014 Kinder B - ready Snacks- πρωϊνό 

2016 Kinder ice cream Φρέσκα προϊόντα 

 

1.2. Ριζοσπαστική έναντι σταδιακής καινοτομίας  

Η δεύτερη διάσταση αφορά την ένταση και τον βαθμό ευρύτητας. Ο Chris Freeman στο 

βιβλίο "The Economics of Industrial Innovation" διακρίνει τις καινοτομίες σε ριζικές και 

σταδιακές. 

Οι ριζοσπαστικές καινοτομίες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη επαναστατικών νέων 

τεχνολογιών, αγορών και επιχειρηματικών μοντέλων που αλλάζουν τον κόσμο. Οι 

ριζοσπαστικές καινοτομίες κατανέμονται μη συνεχώς με την πάροδο του χρόνου, τείνουν 

να εξαπλώνονται σε όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε έναν τομέα και ανοίγουν νέες 

ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων αγορών. Η δύναμη της αλλαγής είναι τέτοια που 

δημιουργεί νέες επιχειρήσεις και καταστρέφει τις υπάρχουσες. Εν ολίγοις, αποτελούν 

απόλυτη καινοτομία. 

Η σταδιακή καινοτομία αναφέρεται σε διαδικασίες καινοτομίας που επιδιώκουν να 

βελτιώσουν τα υπάρχοντα συστήματα και προϊόντα για να τα κάνουν καλύτερα, φθηνότερα 

ή ταχύτερα. Σε σύγκριση με τις ριζοσπαστικές καινοτομίες, συμβαίνουν με συνεχή διαδοχή 

με την πάροδο του χρόνου και υποκινούνται από τη ζήτηση. Απαιτούν την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων που δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές που ήδη κατέχουν και 

παρουσιάζουν ελάχιστα επίπεδα αβεβαιότητας και επενδύσεων. 

Ο Chris Freeman στο βιβλίο του ορίζει τις δύο καινοτομίες με βάση το χρόνο που μεσολαβεί 

μεταξύ της καινοτομίας και του υπάρχοντος προϊόντος/υπηρεσίας. Αν η απόσταση αυτή 

είναι μικρή, μιλάμε για σταδιακές καινοτομίες - αντίθετα, αν είναι μεγάλη, μιλάμε για 

ριζικές καινοτομίες. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, στην πραγματικότητα, η 

διχοτόμηση των δύο αυτών τύπων καινοτομιών πρέπει να διαβαστεί από την άποψη της 

συμπληρωματικότητας. Πράγματι, και οι δύο τύποι καινοτομίας είναι αλληλένδετοι. Όπως 

δείχνει το παρακάτω γράφημα, η ριζοσπαστική καινοτομία συνήθως ακολουθεί τη σταδιακή 

καινοτομία. Προσφέρει μεγάλα άλματα προόδου στα έσοδα ή την αποδοτικότητα, ενώ οι 
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αλλαγές που προσφέρει η σταδιακή καινοτομία οδηγούν σε οφέλη που τείνουν να είναι πιο 

μέτρια. 

 

Για να φτιάξουμε ένα παράδειγμα ριζικής καινοτομίας θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το 

iPhone. Αυτό έχει καθιερωθεί ως ο πρωτοπόρος των κινητών τηλεφώνων του 21ου αιώνα, 

καθιστώντας το τηλέφωνο κάτι πολύ περισσότερο από μια συσκευή που μας συνδέει με 

άλλους. Το iPhone επαναπροσδιόρισε τι θα μπορούσε να κάνει ένα "τηλέφωνο", 

συνδυάζοντας ένα πλήθος εργαλείων όπως η φωτογραφία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι 

χάρτες/συστήματα πλοήγησης, η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και η μουσική. 

Ένα υβριδικό αυτοκίνητο αποτελεί παράδειγμα σταδιακής καινοτομίας. Δεν αλλάζει τη 

φύση ή τις δυνατότητες ενός αυτοκινήτου, απλώς προσθέτει μια δεύτερη πηγή ενέργειας. 

Αλλά το υβριδικό αυτοκίνητο προκύπτει από την ανάγκη για αλλαγή και από μια ευαισθησία 

που γεννήθηκε τα τελευταία χρόνια μεταξύ των καταναλωτών που σέβονται περισσότερο 

το περιβάλλον. 
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1.3. Καινοτομία ενίσχυσης ικανοτήτων έναντι υποβάθμισης 

ικανοτήτων  

Αναλύοντας την τρίτη διάσταση που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των τύπων 

καινοτομίας, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αφορά την επίδραση που ασκείται στις 

δεξιότητες που διαθέτει η επιχείρηση - έτσι μπορούμε να έχουμε καινοτομίες που 

ενισχύουν τις δεξιότητες και καινοτομίες που μειώνουν τις δεξιότητες. 

Η ενίσχυση των καινοτομιών οδηγεί στην ενίσχυση των υφιστάμενων γνώσεων, κάθε 

καινοτομία έχει από μόνη της και αξιοποιεί τον πλούτο των προϋπαρχουσών γνώσεων, 

επομένως η ποιότητα των ικανοτήτων ενίσχυσης της καινοτομίας αυξάνει τις υφιστάμενες 

δεξιότητες - ένα παράδειγμα αυτού είναι η εξέλιξη του λειτουργικού συστήματος IOS της 

Apple. 

Οι καινοτομίες που υποβαθμίζουν τις ικανότητες καταστρέφουν τις ικανότητες που 

διαθέτουν οι επιχειρήσεις, καθώς απαιτούν νέες δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις και 

αντικαθιστούν μια τεχνολογία καθιστώντας την παρωχημένη. Ας αναλύσουμε την εμπειρία 

του BlockBuster, με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ενοικίασης και των νέων πλατφορμών 

όπου μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές από την άνεση του 

σπιτιού σας, η αξία των καταστημάτων BlockBuster μειώθηκε μέχρι που δεν άντεξε τη 

σύγκριση και εξαφανίστηκε. 
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        VS    

 

1.4. Καινοτομία αρχιτεκτονικής έναντι καινοτομίας συστατικών 

στοιχείων 

Τέλος, για να κατανοήσουμε την τέταρτη και τελευταία διάσταση για την ταξινόμηση του 

τύπου της καινοτομίας, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα περισσότερα προϊόντα και 

διαδικασίες αποτελούν ένα ένθετο σύστημα, ένα σύνολο συστατικών στοιχείων και, ως εκ 

τούτου, πρέπει να διευκρινιστεί ότι μια καινοτομία μπορεί να περιλαμβάνει την 

τροποποίηση των επιμέρους στοιχείων της γενικής δομής ή την τροποποίηση ενός 

μεμονωμένου στοιχείου. 

Έτσι, μπορούν να διακριθούν δύο τύποι καινοτομίας: η συστατική και η αρχιτεκτονική. 

Η συστατική καινοτομία είναι μια καινοτομία που περιλαμβάνει αλλαγές σε ένα ή 

περισσότερα στοιχεία χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στη γενική διαμόρφωση του συστήματος. 

Ως εκ τούτου, αναφερόμαστε σε σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές σε επίπεδο συστατικού 

στοιχείου, οι οποίες, ωστόσο, έχουν ασήμαντο αντίκτυπο στα άλλα συστατικά στοιχεία. 

Η αρχιτεκτονική καινοτομία, από την άλλη πλευρά, είναι μια καινοτομία που 

περιλαμβάνει μια αλλαγή στη γενική δομή του συστήματος ή στον τρόπο με τον οποίο τα 
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συστατικά στοιχεία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Έτσι, η ουσία της είναι η αναδιαμόρφωση 

ενός συστήματος που χρησιμοποιεί συστατικά στοιχεία με έναν εντελώς νέο τρόπο. 

Για να καταδείξουμε καλύτερα αυτή τη διχοτόμηση, ας θεωρήσουμε ένα σύνθετο προϊόν 

ως ένα σύνολο συστατικών. Ένα αυτοκίνητο αποτελείται από πολλά μέρη. Ένα αμάξωμα, 

έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, συστήματα τηλεματικής, φλας και συστήματα 

φωτισμού. Μια καινοτομία σε οποιοδήποτε από αυτά τα εξαρτήματα είναι μια καινοτομία 

εξαρτήματος. Όταν όμως η καινοτομία περιλαμβάνει αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αυτά 

τα εξαρτήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, πρόκειται για αρχιτεκτονική καινοτομία. Μια 

αλλαγή στην αρχιτεκτονική συνεπάγεται μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία 

συνδέονται μεταξύ τους. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει σημαντικά διαφορετική 

αλληλεπίδραση μεταξύ ηλεκτρικών, μηχανικών και ψηφιακών εξαρτημάτων από ένα 

αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης. Μια αλλαγή στην αρχιτεκτονική συχνά συνεπάγεται 

αλλαγή στην υποκείμενη ροή πληροφοριών στον οργανισμό. Δεδομένου ότι η ροή των 

πληροφοριών συνδέεται επίσης με τη δομή ενός οργανισμού, αποτελεί μια ενθαρρυντική 

καινοτομία για μια καθιερωμένη εταιρεία.  



 

                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-CZ01-KA205-061080 

 

 

  Σ ε λ ί δ α  | 129 

2. Οργάνωση & Σχεδιασμός Καινοτομίας  

Σχεδιαστική Σκέψη & Πώς οι δημιουργικές ιδέες γίνονται καινοτομίες 

Μέθοδοι και εργαλεία για την ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης 

Πνευματικά δικαιώματα 

2.1. Σχεδιαστική Σκέψη & Πώς οι δημιουργικές ιδέες γίνονται 

καινοτομίες 

Σήμερα, η δημιουργικότητα αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη γέννηση της 

καινοτομίας, αλλά πολύ συχνά εξακολουθεί να παραπέμπεται στους καλλιτεχνικούς 

κλάδους. Η δημιουργικότητα, στην πραγματικότητα, εξακολουθεί να συνδέεται με τη 

φαντασία, με την καλλιτεχνική διαίσθηση, ενώ αντίθετα έχει επανεκτιμηθεί και 

αναγνωριστεί ως μια οριζόντια δεξιότητα θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη της 

σκέψης και των μαθησιακών δεξιοτήτων και μια ιδιότυπη προϋπόθεση για την καινοτομία. 
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Μπορούμε να πούμε ότι η δημιουργικότητα συνίσταται στη γέννηση μιας νέας ιδέας, ενώ 

η καινοτομία στη γνώση του τρόπου εφαρμογής της. Ωστόσο, η μετάβαση από τη 

δημιουργικότητα στην καινοτομία δεν είναι αυτόματη. Είναι το αποτέλεσμα μιας 

σχεδιαστικής ολοκλήρωσης μεταξύ των δημιουργικών διαδικασιών, των καινοτόμων 

διαδικασιών και των διαδικασιών παραγωγής και πρέπει να καθοδηγείται και να 

διαχειρίζεται με επάρκεια μέσω μιας επαρκούς διαχειριστικής ικανότητας που σας επιτρέπει 

να μετατρέψετε την ιδέα σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. 

Ο συνδυασμός της δημιουργικότητας και της διοικητικής ικανότητας είναι η θεμελιώδης 

αξία για την αποτελεσματική καινοτομία και είναι απαραίτητο να γίνει μέρος της 

"Επιχειρηματικής Κουλτούρας", ώστε να γίνει ο καταλύτης για όλες εκείνες τις ενέργειες, 

δεξιότητες και ικανότητες που είναι ικανές να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις προς ένα 

επιτυχημένο μέλλον. Υπάρχουν όμως ήδη μοντέλα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε για 

να εισάγουμε τη δημιουργικότητα στη διαδικασία της καινοτομίας; 

Γεννημένο τη δεκαετία του 2000 στο Στάνφορντ της Καλιφόρνια, η Σχεδιαστική Σκέψη 

(Design Thinking) είναι ένα μοντέλο διαχείρισης επιχειρήσεων ιδιαίτερα κατάλληλο για την 

αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων, τα οποία μπορούν να αναλυθούν και να 

επιλυθούν χάρη στο δημιουργικό και αντισυμβατικό όραμα που χαρακτηρίζει τον 

σχεδιασμό. 

Ο Rolf Faste, καθηγητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, επινόησε τον όρο 

Design Thinking τη δεκαετία του 1980, ενώ ο συνάδελφός του David Kelley εξέτασε τη 

συμπληρωματικότητά του στη διοικητική σφαίρα. 

Εφαρμόζοντας στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, η Σχεδιαστική Σκέψη διεγείρει τη συμμετοχή 

των μεμονωμένων εργαζομένων, σε όλα τα επίπεδα, στην επίτευξη των στόχων ανάπτυξης 

που έχουν τεθεί και μειώνει σημαντικά τους κινδύνους που συνδέονται με την καινοτομία, 

εισάγοντας εργαλεία για την επαλήθευση των λύσεων πριν από την πραγματική εφαρμογή 

τους.  

Η διαδικασία και τα εργαλεία για τη δημιουργία ιδεών είναι πολύ πιο εμπνευσμένα από ό,τι 

φαίνεται από αυτά που υιοθετούν οι σχεδιαστές για τη δημιουργική ανάπτυξη: 

Ο στόχος της σχεδιαστικής σκέψης είναι ο εντοπισμός μιας καινοτόμου λύσης, όλες οι 

προτάσεις που δημιουργούνται με την εφαρμογή της μεθοδολογίας πρέπει να πληρούν 

τρία θεμελιώδη κριτήρια: 
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1. Επιθυμία εκ μέρους της αγοράς ή των εσωτερικών παραγόντων της εταιρείας 

2. Τεχνολογική, τεχνική και οργανωτική σκοπιμότητα 

3. Οικονομική αποδοτικότητα 

Η Σχεδιαστική Σκέψη είναι μια μέθοδος με επίκεντρο τον χρήστη, η οποία εστιάζει στον 

πελάτη για να δημιουργήσει αξία και να τη μεταφέρει στην προσφορά. Στην 

πραγματικότητα, η μέθοδος βασίζεται στη δημιουργία μιας ομάδας και στην εφαρμογή ενός 

πραγματικού καταιγισμού ιδεών. Ξεκινά με τον προσδιορισμό μιας διαλειτουργικής ομάδας 

ανθρώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία δημιουργίας αξίας, ανεξάρτητα από τον ρόλο 

που μπορεί να καλύπτουν εντός ή εκτός της εταιρείας. Όλοι καλούνται να συνεισφέρουν 

με τις δικές τους ιδέες και προτάσεις, προσπαθώντας να βρουν δημιουργικές και 

αντισυμβατικές ιδέες και καμία ιδέα δεν απορρίπτεται εκ των προτέρων. Η ποικιλομορφία 

στην ομάδα σχεδιασμού είναι θεμελιώδης, διότι η συμμετοχή ανθρώπων με διαφορετικό 

υπόβαθρο σας επιτρέπει να αντιμετωπίσετε το έργο αξιοποιώντας πολλαπλές απόψεις, 

ευαισθησίες και ικανότητες του καθενός. Κατά τη διαδικασία δημιουργίας ιδεών, η ομάδα 

εξετάζει τα κρίσιμα ζητήματα αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα όχι ως εμπόδια αλλά ως 

νέες ευκαιρίες και πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους για να ελέγξει την 

αποτελεσματικότητα της λύσης και την οικονομική της σκοπιμότητα πριν από την 

κυκλοφορία της στην αγορά. Η Σχεδιαστική Σκέψη περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση 

τεχνικών καταιγισμού ιδεών, σκίτσων, εννοιολογικών χαρτών και post-it για τη βελτίωση 

της οπτικοποίησης των ιδεών, την τόνωση της δημιουργικότητας και την ευθυγράμμιση 

του ατόμου με τον στόχο της ομάδας. 

Γιατί, επομένως, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται η προσέγγιση της Σχεδιαστικής Σκέψης 

στην καινοτόμο διαδικασία; 

Ακολουθούν ορισμένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της Σχεδιαστικής Σκέψης: 
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Αναλύοντας λεπτομερέστερα τη συμβολή της προσέγγισης της Σχεδιαστικής Σκέψης στην 

καινοτόμο διαδικασία, περιγράφουμε επομένως τις φάσεις της δημιουργικής διαδικασίας 

που θα οδηγήσουν σε νέες ιδέες και, επομένως, σε νέες προτάσεις για καινοτομία. Στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν πέντε πυλώνες, αλλά οι φάσεις του πλήρους κύκλου είναι οι 

εξής: 

 Ενσυναίσθηση (1ος πυλώνας): σε αυτή τη φάση προσπαθούμε να "συντονιστούμε" 

με τον πελάτη, με τον τρόπο σκέψης του, με τις ανάγκες του. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της φάσης, οι ασκήσεις ταύτισης και τα παιχνίδια ρόλων είναι θεμελιώδους 

σημασίας. 

 Ορισμός (2ος πυλώνας): πρόκειται για την πραγματική ενημέρωση, προφορική ή 

γραπτή, που περιέχει μια ένδειξη του στόχου που πρέπει να επιτευχθεί. 

 Έρευνα: είναι η αναζήτηση πληροφοριών υποβάθρου που θα συμπεριληφθούν στη 

δημιουργική διαδικασία. 

 Ιδεολογία (3ος πυλώνας): είναι η φάση κατά την οποία προσδιορίζονται οι ανάγκες 

και τα κίνητρα των τελικών χρηστών και παράγονται ιδέες, συχνά μέσω 

καταιγισμού ιδεών. 

 Πρωτότυπο (4ος πυλώνας): σε αυτή τη φάση, επαληθεύεται η πραγματική 

λειτουργικότητα της ιδέας, η οποία παρουσιάζεται στις ομάδες ενδιαφερομένων 

πριν παρουσιαστεί στον πελάτη. 

 Επιλογή: πρόκειται για την αναθεώρηση των προτεινόμενων λύσεων σε σχέση με 

τη σύντομη περιγραφή. Ορισμένες λύσεις μπορεί να αποδειχθούν πρακτικές, αλλά 
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μπορεί να μην είναι οι καλύτερες. Άλλες, ωστόσο, ακόμη και αν επιτυγχάνουν τον 

στόχο της επίλυσης του προβλήματος μπορεί να μην είναι εφικτές. 

 Υλοποίηση / δοκιμή (5ος πυλώνας): η υλοποίηση της λύσης και η παρουσίασή της 

στον πελάτη. 

Μάθετε: Η ανατροφοδότηση σχετικά με την ικανότητα της λύσης να επιτύχει την 

ενημέρωση του κοινού-στόχου είναι σημαντική. 

 

 

 

 

 

2.2 Μέθοδοι και εργαλεία για την ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης 

Μπορεί να τονωθεί η δημιουργικότητα; Μπορεί να εκπαιδευτεί; Κάποιοι πιστεύουν ότι η 

δημιουργικότητα είναι ένα έμφυτο ταλέντο, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι όλοι έχουμε 

προδιάθεση να είμαστε δημιουργικοί και ότι είναι απλώς θέμα εξάσκησης, είναι μια 

ικανότητα που όλοι έχουν και που ενισχύεται με την εξάσκηση. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε 

Σχεδιαστική 
Σκέψη

Εμπεδώστε

Καθορίστε

Ι δεολογήστεΠρωτοτυπήστε

Δοκιμάστε
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το τελευταίο και πιστεύουμε ακράδαντα στις ικανότητες του αναγνώστη, θα αναλύσουμε 

ορισμένες μεθόδους και ερεθίσματα για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, 

προσπαθώντας να βρούμε απαντήσεις στο ακόλουθο ερώτημα: "Πώς μπορώ να βρω νέες 

ιδέες;" 

1. Μοναξιά 

Η μοναξιά είναι ο πιο επιλεγμένος τρόπος από τους δημιουργούς, οι οποίοι δεν τη 

φοβούνται και την αναζητούν περισσότερο απ' ό,τι θα πίστευε κανείς. Φυσικά, η 

δημιουργική διαδικασία απαιτεί αναγκαστικά ερεθίσματα που η μοναξιά μπορεί να αρνηθεί, 

προτιμώντας αντίθετα κοσμικές στιγμές, στις οποίες οι άνθρωποι προσφέρουν νέα τροφή 

για σκέψη. Ωστόσο, η μοναξιά μπορεί να είναι σημαντική για την επόμενη στιγμή, δηλαδή 

την εκ νέου επεξεργασία. Η μοναξιά προσφέρει χρόνο για να εμβαθύνει κάποιος τον 

προβληματισμό του και ακολουθεί τη δημιουργική ροή. 

2. Συνεργασία 

Όσοι χρειάζονται νέες ιδέες πρέπει απαραίτητα να διευρύνουν το δίκτυο συνεργασίας τους. 

Στην πραγματικότητα, η σύγκριση είναι η ζωογόνος δύναμη της καινοτομίας και οι 

καλύτερες ιδέες γεννιούνται από τη συνεργασία πολλών μυαλών. 

3. Σημειώσεις 

Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά το να έχετε μαζί σας ένα στυλό και ένα χαρτί ή 

οποιοδήποτε εργαλείο γραφής μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τονώσετε 

τη δημιουργικότητα. Μερικές φορές φαίνεται ότι η δράση προηγείται της αιτίας, αλλά στην 

πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το να γνωρίζετε ότι έχετε μαζί σας κάποια 

χρήσιμα εργαλεία μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να μπείτε στη δημιουργική διαδικασία. 

4. Κίνηση 

Η άσκηση αποτελεί βασικό συστατικό του να αισθάνεστε καλά με τον εαυτό σας και 

επομένως, παρά την άσκηση δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν καθαρά 

ψυχικές, είναι απαραίτητο να φροντίζετε το σώμα σας. Για παράδειγμα, ο Haruki 

Murakami, ένας αξιόλογος σύγχρονος συγγραφέας, ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα 

γυμναστικής. 

5. Ονειροπόληση 
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Μερικές φορές είναι απαραίτητο να αφήσετε το μυαλό σας ελεύθερο να περιπλανηθεί, να 

αφήσετε τις σκέψεις σας να κυλήσουν χωρίς να προσπαθείτε να τις ελέγξετε λογικά. Η 

δημιουργική σκέψη πρέπει να ξεφεύγει από τα όρια. 

Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα για το πώς μπορεί να εκπαιδευτεί η δημιουργικότητα, 

αλλά αν προχωρήσουμε σε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, θα θέλαμε να 

παρουσιάσουμε την πλάγια σκέψη. Το 1965 δύο Αμερικανοί βιομήχανοι, ο Noah και ο 

Joseph McVicker, ανακάλυψαν ότι μια εύπλαστη και ελαστική ουσία που χρησιμοποιούνταν 

για τον καθαρισμό ταπετσαριών θα μπορούσε να γίνει ένα υλικό με το οποίο θα μπορούσαν 

να παίξουν και να δημιουργήσουν γλυπτά. Από εκείνη τη στιγμή εκατομμύρια παιδιά 

άρχισαν να παίζουν με το Play-Doh, στην Ιταλία το Didò, και οι δύο βιομήχανοι έγιναν 

εκατομμυριούχοι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς οι δύο βιομήχανοι χρησιμοποίησαν 

την πλάγια σκέψη τους. Ήταν ο Edward de Bono (Μαλτέζος ψυχολόγος, κορυφαίος 

εκφραστής της έρευνας της δημιουργικής σκέψης) που επιβεβαίωσε ότι είναι δυνατόν να 

μάθουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά, χάρη στην ανθρώπινη ικανότητα της λεγόμενης 

"πλάγιας σκέψης". 

Η πλευρική σκέψη είναι μια μορφή συλλογισμού που παρεκκλίνει από τη γραμμική λογική 

διαδρομή στην οποία έχει συνηθίσει ο εγκέφαλός μας (κάθετη σκέψη), εξερευνώντας 

νέους δρόμους. Ενώ η γραμμική σκέψη οδηγεί σε μια μονοσήμαντη και συνηθισμένη λύση 

που μερικές φορές μας καθιστά "εγκλωβισμένους" και περιορισμένους στον τρόπο που 

βλέπουμε, ερμηνεύουμε και κατά συνέπεια αλληλεπιδρούμε με την πραγματικότητα που 

μας περιβάλλει- η Πλευρική σκέψη παρατηρεί νέες προοπτικές και επεξεργάζεται νέες 

λύσεις που ποτέ δεν είναι τετριμμένες, αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της πιθανής 

"υπονόμευσης" πεποιθήσεων. 

Αλλά πώς να εκπαιδεύσετε την πλευρική σκέψη; 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η ελευθερία και η πρωτοτυπία στις διάφορες καθημερινές 

σκέψεις, αναλύουμε τις ακόλουθες τεχνικές: 

• Τυχαίες ιδέες: Βασικό συστατικό της πλευρικής σκέψης είναι το ανοιχτό μυαλό. Αυτό 

προϋποθέτει να μην απορρίπτετε όλες τις επιλογές και, κυρίως, είναι σκόπιμο να 

διατυπώνετε νέες και τυχαίες ιδέες και νέες επιλογές, όσο παράξενες ή παράταιρες και αν 

σας φαίνονται. 

• Χρησιμοποιήστε αναλογίες: Οι αναλογίες είναι χρήσιμες για τη σύγκριση ιδεών που 

φαινομενικά δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους. Ο στόχος είναι να απομακρυνθείτε από 
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στερεότυπα, κοινοτοπίες και "έτοιμες" έννοιες. Σκεφτείτε το διάσημο σχέδιο της όπερας 

"Ο μικρός πρίγκιπας": είναι καπέλο; Είναι ένα φίδι που έφαγε έναν ελέφαντα; Είναι ένας 

ελέφαντας κάτω από ένα καπέλο; 

 

• Μέθοδος αντιστροφής: Γιατί δεν προσπαθείτε να το δείτε από μια διαφορετική οπτική 

γωνία όταν έχετε να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα ή μια πρόκληση; Βλέποντας το 

πρόβλημα ξεχωριστά μπορεί να σας ανοίξουν πόρτες που δεν περιμένατε- το να σκέφτεστε 

το αντίθετο από αυτό που είχατε καθιερώσει μπορεί μερικές φορές να σας δώσει νέα 

οράματα που δεν είναι σε θέση να δουν όλοι. 

• Κατακερματισμός ή διαίρεση: σκοπός της πρότασης αυτής είναι να διασπάσει την 

ενότητα του προβλήματος σε μικρότερα μέρη, ώστε να δούμε την πρόκληση με μια 

ευρύτερη έννοια, δηλαδή με όλες τις επιλογές που υπάρχουν. Τα νοητικά μπλοκαρίσματα, 

στην πραγματικότητα, συνήθως χτυπούν όταν εξετάζετε μόνο ένα μέρος του προβλήματος 

ή της πρόκλησης, αλλά κάθε δράση αποτελείται από πολλά μικρά μέρη που πρέπει να 

εξετάσετε. 

Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε πληθώρα γρίφων και ασκήσεων για την εξάσκηση της 

πλάγιας σκέψης. Σας συμβουλεύουμε να σκεφτείτε διαφορετικά και να ριχτείτε σε έναν 

νέο τρόπο σκέψης για να αναπτύξετε νέες δημιουργικές ιδέες. 

2.3 Πνευματικά δικαιώματα 

Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), το οποίο 

εγγυάται στους συγγραφείς, καλλιτέχνες και άλλους δημιουργούς την προστασία των 

λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών και επιστημονικών δημιουργημάτων τους, που γενικά 

αναφέρονται ως "έργα". 

Η παροχή κινήτρων στους συγγραφείς, καλλιτέχνες και άλλους δημιουργούς με τη μορφή 

αναγνώρισης και μιας πιθανής δίκαιης οικονομικής αμοιβής τους επιτρέπει να 

επικεντρωθούν στο δημιουργικό μέρος της επιχείρησής τους: τη λογοτεχνική και 

καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτό, με τη σειρά του, συμβάλλει στην αύξηση της πρόσβασης 
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και στην ενίσχυση της απόλαυσης του πολιτισμού, της γνώσης και της ψυχαγωγίας σε όλο 

τον κόσμο. 

Οποιοσδήποτε δημιουργεί οποιοδήποτε πρωτότυπο λογοτεχνικό, επιστημονικό, 

καλλιτεχνικό έργο προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα ή την πνευματική 

ιδιοκτησία. Κανείς άλλος εκτός από τον συγγραφέα δεν έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει ή 

να αναπαραγάγει το έργο. 

Στις χώρες της ΕΕ, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει την πνευματική 

ιδιοκτησία έως και 70 έτη μετά το θάνατο του δημιουργού ή 70 έτη μετά το θάνατο του 

τελευταίου επιζώντος στην περίπτωση έργων που δημιουργήθηκαν συλλογικά. Εκτός της 

ΕΕ, στις επιμέρους χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Βέρνης, η διάρκεια της 

προστασίας μπορεί να διαφέρει, αλλά είναι τουλάχιστον 50 έτη μετά το θάνατο του 

δημιουργού. 

Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει τα ακόλουθα αποκλειστικά 

δικαιώματα που επιτρέπουν στους δημιουργούς να επωφελούνται εμπορικά από το έργο 

τους: 

• Οικονομικά δικαιώματα: Αυτά επιτρέπουν στους κατόχους των δικαιωμάτων να 

λαμβάνουν οικονομική αμοιβή από τη χρήση των έργων τους από άλλους. Λαμβάνουν 

γενικά τη μορφή αποκλειστικών δικαιωμάτων και είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ. 

Περιλαμβάνουν το δικαίωμα αναπαραγωγής και δημοσίευσης του έργου. 

• Ηθικά δικαιώματα: επιτρέπουν στους κατόχους δικαιωμάτων να διεκδικήσουν την 

πατρότητα (δικαίωμα απόδοσης) και να αποτρέψουν την παραμόρφωση του έργου τους 

που θα μπορούσε να βλάψει την τιμή ή τη φήμη τους (δικαίωμα ακεραιότητας). Συνήθως 

δεν είναι μεταβιβάσιμα και δεν είναι πλήρως εναρμονισμένα, οπότε το πεδίο προστασίας 

τους μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. 

Πώς να αποκτήσετε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων;  

Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων παρέχεται αυτόματα στην ΕΕ, όπως και σε 

κάθε χώρα που έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Βέρνης. Γεννάται από τη στιγμή της 

δημιουργίας του έργου και δεν απαιτείται εγγραφή ή άλλες διατυπώσεις. 

Ωστόσο, είναι κοινή πρακτική να επισυνάπτεται στο έργο μια ειδοποίηση περί πνευματικών 

δικαιωμάτων με σκοπό να ενημερώνονται οι άλλοι για τα πνευματικά δικαιώματα, 

μειώνοντας την πιθανότητα πιθανής παραβίασης. Γενικά, η ειδοποίηση αυτή περιλαμβάνει 
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την αναφορά "όλα τα δικαιώματα διατηρούνται" ή το σύμβολο © μαζί με το έτος κατά το 

οποίο δημιουργήθηκε το έργο, για παράδειγμα: "© Ευρωπαϊκή Ένωση (2017), © 2017 

κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται". 

Τι προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα; 

Δεν υπάρχει εξαντλητικός κατάλογος των έργων που μπορεί να προστατεύονται από τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Ωστόσο, τα ακόλουθα έργα προστατεύονται γενικά με πνευματικά δικαιώματα διεθνώς: 

 
 
 
 

λογοτεχνικά έργα όπως μυθιστορήματα, ποιήματα, 
θεατρικά έργα, άρθρα εφ ημερίδων

προγράμματα/  λογισμικό υπολογιστών, βάσεις 
δεδομένων

ταινίες, μουσικές συνθέσεις και χορογραφ ίες

αρχιτεκτονική, χάρτες, σχέδια, τεχνικά σχέδια

καλλιτεχνικά έργα όπως πίνακες ζωγραφ ικής, σχέδια, 
φ ωτογραφ ίες και γλυπτά

σκίτσα και τρισδιάστατα έργα σχετικά με τη γεωγραφ ία, 
την τοπογραφ ία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη

διαφ ήμιση, μερικές φ ορές εφ αρμοσμένη τέχνη

φ υλλάδια, διαφ ημιστικό υλικό, σλόγκαν, φ υλλάδια και 
εγχειρίδια χρήσης
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Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να συμβουλευτείτε το δελτίο για τα πνευματικά 

δικαιώματα που συνέταξε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Βοήθειας για τα Δικαιώματα Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας, όπου μπορείτε να βρείτε πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες. 
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3.  Διαχείριση και αξιολόγηση της καινοτομίας 

Αν και οι δραστηριότητες καινοτομίας είναι δομημένες σε διαδικασίες από τη δημιουργία 

ιδεών έως τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου και την οικοδόμηση ενός 

μελλοντικού οργανισμού, δεν είναι "κανονικές δραστηριότητες" με την έννοια των 

δραστηριοτήτων που έχουν καθημερινή ρουτίνα και μπορούν εύκολα να μετρηθούν. 

Οι καινοτόμες δραστηριότητες που σχετίζονται με την οικοδόμηση μιας νεοφυούς εταιρείας 

καταναλώνουν χρόνο, οικονομικά και άλλους πόρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι 

δημόσιοι ή ιδιωτικοί ή και τα δύο. 

Η απάντηση στο γιατί η διαχείριση και η μέτρηση της καινοτομίας είναι απλή: 

Να γνωρίζετε, πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι.   

Αυτό θα μπορούσε να γίνει για κάθε δραστηριότητα στο ταξίδι της εκκίνησης, 

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μετρήσεις. 

 

Πηγή: Ecosystem Development Academy eLearning 

 

 

Δημιουργία ιδεών 

Δημιουργία προϊόντος 

Δημιουργία επιχειρηματικού μοντέλου 

Σχηματισμός ομάδας Δημιουργία οργανισμού 

Επικύρωση ιδεών 

  

Επικύρωση προϊόντος 

Επικύρωση ομάδας 

Επιχειρηματική επικύρωση 

Επικύρωση της δέσμευσης της ομάδας Προσέλκυση & έμπνευση 

Επ
ιχείρησ

η
 

Εταιρεία
 

Επ
ιχειρημ

ατική ιδέα
 

Ο
μ

άδα
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Παράδειγμα: 

Όταν προκύπτουν ιδέες για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, πρέπει να 

επιβεβαιωθούν. 

Εάν δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, αυτό είναι σημάδι μεγάλου δυνητικού κινδύνου στα 

επόμενα βήματα της δημιουργίας της startup. Και ένα σήμα για τα μέλη της νεοφυούς 

επιχείρησης να επανεξετάσουν την προτεινόμενη λύση, να την επανασχεδιάσουν ή να 

βρουν μια νέα, η οποία μπορεί να επικυρωθεί. 

Τα ερωτήματα είναι: 

- Πώς να αξιολογήσετε ιδέες; 

- Πώς να επικυρώσετε ιδέες;  

- Πώς να επικυρώσετε ιδέες γρήγορα; 

Η δημιουργία μιας νεοσύστατης επιχείρησης είναι επίσης μια διαδικασία μάθησης, αν τα 

μέλη της επιχείρησης γνωρίζουν αυτό το γεγονός και δεν είναι απλώς ερωτευμένα με την 

ιδέα. 

Έτσι, μπορεί να αναμένεται ότι ο χρόνος που δαπανάται για την επικύρωση των ιδεών θα 

είναι κάθε φορά μικρότερος. 

Για την αξιολόγηση των ιδεών μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία, όπως για 

παράδειγμα το εργαλείο κριτηρίων αξιολόγησης. 
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Αφού επιλεγούν οι ιδέες, είναι καιρός να εξεταστούν τα αποτελέσματά τους, όπως, για 

παράδειγμα, κατά την προετοιμασία προτάσεων έργων για έργα έρευνας και ανάπτυξης 

στο πλαίσιο του προγράμματος "Horizon 2020". 

Αυτό μπορεί να βοηθήσει να δούμε τη γενικότερη εικόνα των επιλεγμένων ιδεών. Ποιες 

είναι οι πιθανές επιπτώσεις σε: 

Κοινωνία (κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις) 

Περιβάλλον 

Δημόσια συμμετοχή (Δυνητικοί αγοραστές του προϊόντος!) 

Χρησιμοποιώντας την ίδια λογική, το ίδιο μπορεί να γίνει για κάθε δραστηριότητα και τα 

αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας νεοφυούς 

επιχείρησης. 
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Πηγή: Innovation A to Z, A complete overview of the innovation funnel, with tips & tricks, tools and 

related methodologies. Everything you need to launch new products or services, or to re-design 

and improve existing ones. From blank page to development. 

 

"Η διαχείριση της καινοτομίας είναι απλώς η διαδικασία της επινόησης και της 

εισαγωγής νέων πραγμάτων και της ανάπτυξης της επιχείρησης, με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο".  

Το να ξέρουμε τι πρέπει να διαχειριστούμε και τι να μετρήσουμε σημαίνει ότι 

πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς πού βρίσκεται η νεοφυής επιχείρηση στην πορεία 

της. 

Οι μετρικές καινοτομίας σας επιτρέπουν να δείτε αν κάνετε αρκετές δραστηριότητες, και 

πιο συγκεκριμένα, αρκετά από τα σωστά είδη δραστηριοτήτων. 

Η καλύτερη συμβουλή για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι η εξής: Κάντε τη δική σας 

έρευνα σχετικά με το τι είναι η διαχείριση και η αξιολόγηση της καινοτομίας. Όσο 

περισσότερες διαφορετικές πηγές, τόσο το καλύτερο! 

Μόλις καταλάβετε τι είναι σημαντικό, μπορείτε εύκολα να βρείτε κάποιον που μπορεί να 

σας βοηθήσει και να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία. 
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Ορισμένες πρόσθετες πηγές: 

https://www.lead-innovation.com/english-blog/evaluation-of-ideas 

http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1146208813_smart__innovation_ads0017625en.pdf 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/innovation_activ

ities/inno_activities_guidance_en.pdf  

(Αλλά όχι η μόνη.) 

  

https://www.researchgate.net/publication/260917398_Business_models_in_Social_Entrepreneurship_and_Social_Business/
https://www.researchgate.net/publication/260917398_Business_models_in_Social_Entrepreneurship_and_Social_Business/
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1146208813_smart__innovation_ads0017625en.pdf
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1146208813_smart__innovation_ads0017625en.pdf
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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4. Εκμετάλλευση της καινοτομίας 

Για να κατανοήσουμε τους πιθανούς τρόπους αξιοποίησης των ιδεών και των πρακτικών 

καινοτομίας, είναι καλό να ανανεώσουμε τον ορισμό της καινοτομίας.  

"Η καινοτομία αναφέρεται στη δημιουργία νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, 

μάρκετινγκ, διαδικασιών ή οργάνωσης που προσθέτουν αξία στις αγορές, τις κυβερνήσεις 

και την κοινωνία". 
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Η PricewaterhouseCoopers προσφέρει έναν ελαφρώς διαφορετικό ορισμό: 

"Καινοτομία είναι η επιτυχής εφαρμογή νέων ιδεών σε οποιαδήποτε πτυχή μιας 

επιχείρησης". 

Σε αυτούς τους δύο ορισμούς, η αξία είναι το κλειδί. 

Λαμβάνοντας υπόψη ποιο είναι το πραγματικό προϊόν της νεοσύστατης επιχείρησης, 

δίνοντας την ευκαιρία να κατανοηθεί η έννοια της αξίας. Το πραγματικό προϊόν της 

νεοφυούς επιχείρησης είναι το επιχειρηματικό μοντέλο, όχι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 

ή μια εφαρμογή ή κάτι άλλο. 

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει τη λογική του τρόπου με τον οποίο ένας 

οργανισμός δημιουργεί, παραδίδει και συλλαμβάνει αξία. Αυτός ο γνωστός ορισμός 

περιγράφηκε για πρώτη φορά στη "Βίβλο" του σχεδιασμού επιχειρηματικών μοντέλων, 

Business Model Generation, γραμμένη από τους Alexander Osterwalder και Yves Pigneur. 

Το επόμενο ερώτημα θα μπορούσε να είναι "Τι είναι αξία"; 

Οι άνθρωποι εκτιμούν κάτι αν το θέλουν ή το χρειάζονται. Οι επιθυμίες σχετίζονται με 

συναισθήματα και οι ανάγκες με προβλήματα που έχουν και πρέπει να επιλυθούν.  

Επομένως, η αξία σχετίζεται με την αντίληψη της προσφοράς εκκίνησης των δυνητικών 

αγοραστών 

Αυτό είναι σημαντικό επειδή πολλά μέλη της ομάδας των νεοφυών επιχειρήσεων 

επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων τους, τουλάχιστον 

αρχικά. Με άλλα λόγια, τα ερωτεύτηκαν. Η κατανόηση της έννοιας της αξίας τους επιτρέπει 

να εντοπίζουν πιθανές πηγές καινοτόμων ιδεών 

Το 2002, σύμφωνα με τον Drucker (και φυσικά πολλούς εμπειρογνώμονες στις 

επιχειρήσεις), οι διαδικασίες εξεύρεσης ευκαιριών καινοτομίας απαιτούσαν μεθοδολογική 

και σκληρή δουλειά. Οκτώ χρόνια αργότερα, το 2010, οι Osterwalder και Pigneur παρείχαν 

μια απλή μεθοδολογία για την κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου και συνεπώς της 

καινοτομίας: τον καμβά δημιουργίας επιχειρηματικού μοντέλου, ο οποίος αργότερα 

εξελίχθηκε σε έναν λιτό καμβά για σκοπούς νεοφυούς επιχείρησης. 
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Εικόνα: Ο καμβάς δημιουργίας επιχειρηματικού μοντέλου 

Όλοι οι καμβάδες, και επομένως και ο αρχικός, ο καμβάς δημιουργίας επιχειρηματικού 

μοντέλου, είναι εργαλεία για την οπτικοποίηση επιχειρηματικών (ή καινοτομικών) ιδεών 

ώστε να κατανοηθεί η ευρύτερη εικόνα των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων. 
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Εικόνα: Ο λιτός καμβάς 

"Πρέπει να μάθουμε τι πραγματικά θέλουν οι πελάτες, όχι τι λένε ότι θέλουν ή τι νομίζουμε 

ότι πρέπει να θέλουν". 

Πριν προχωρήσουμε στο πού να αναζητήσουμε καινοτόμες ιδέες, θα πρέπει να 

ακολουθήσουμε αυτές τις αρχές, προκειμένου να αποφύγουμε να ξοδέψουμε πολύ χρόνο 

ή πόρους και, κυρίως, να αναπτύξουμε το λάθος προϊόν: 

1. Έρευνα και επαναξιολόγηση 

2. Αντικειμενική αξιολόγηση των ιδεών 

3. Δεν πρόκειται μόνο για την ιδέα 

4. Εξάσκηση στο pitching 

5. Καθιέρωση κουλτούρας καινοτομίας από την αρχή 

6. Προγραμματίστε χρόνο για την καινοτομία 

7. Η τεχνολογία βοηθάει 
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Εξηγούνται διεξοδικότερα στον ακόλουθο πίνακα. 

1. Έρευνα και 

επαναξιολόγηση 
Η νεοσύστατη επιχείρηση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μια 

αδιάκοπη και διεξοδική διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης και 

να δαπανήσει σημαντικό χρόνο για να βυθιστεί στην αγορά που 

καταλαμβάνει η νεοσύστατη επιχείρησή της και να γνωρίζει 

απόλυτα το κοινό-στόχο της.  

 

Με άλλα λόγια: 

Η ομάδα της νεοσύστατης επιχείρησης θα πρέπει να είναι τόσο 

συντονισμένη με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών της, 

ώστε να μπορεί να προβλέψει τις ανάγκες τους πριν καν τις 

αντιληφθούν. 

2. Να αξιολογείτε 

αντικειμενικά τις ιδέες 
Είναι σημαντικό να επανεκτιμάτε συνεχώς τις ιδέες 

αντικειμενικά, πώς θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις 

επιθυμίες ή τις ανάγκες των πελατών, αν υπάρχουν. 

 

Η τύφλωση από την ιστορία πίσω από μια ιδέα είναι επικίνδυνη 

και είναι πολύ εύκολο να συνδεθούμε συναισθηματικά με μια 

ιδέα. (Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι "ερωτεύεστε" την ιδέα). 

3. Δεν είναι μόνο η 

ιδέα 
Η προσέλκυση επενδυτών αποτελεί αναγκαιότητα για τη 

συντριπτική πλειονότητα των νεοφυών επιχειρήσεων.  

 

Οι επενδυτές επενδύουν σε ιδέες, αν εμπιστεύονται τους 

ανθρώπους.  

 

Μια σπουδαία ιδέα θα οδηγήσει τη νεοσύστατη επιχείρηση μόνο 

μέχρις ενός σημείου, επομένως πρέπει να λάβει υπόψη της την 

ευρύτερη εικόνα. (Ο καμβάς δημιουργίας επιχειρηματικού 
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μοντέλου, για παράδειγμα, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να 

γίνει αυτό). 

 

Οι επενδυτές θα θέλουν να δουν αποδείξεις επιτυχημένης 

καινοτομίας και αυτό δεν αφορά μόνο τη δημιουργία ιδεών. 

Πρόκειται για την επιμέλεια και την εφαρμογή τους για την 

προώθηση της επιτυχίας και της ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, 

πρόκειται για το επιχειρηματικό μοντέλο. 

4. Εξάσκηση στο 

pitching 
Είναι πολύ καλό να έχετε μια εξαιρετική ιδέα, αλλά η ομάδα 

εκκίνησης πρέπει να είναι σε θέση να την πουλήσει.  

 

Κάντε την εσωτερική παρουσίαση ιδεών τον κανόνα, έτσι ώστε 

η διαδικασία να γίνει φυσική και αποτελεσματική.  

 

Αν τα μέλη της ομάδας startup δεν μπορούν να πείσουν τους 

συναδέλφους τους ότι μια ιδέα θα είναι επιτυχής, τι πιθανότητες 

έχουν να πείσουν τον έξω κόσμο; 

5. Καθιέρωση 

κουλτούρας 

καινοτομίας από την 

αρχή 

Η καθιέρωση μιας κουλτούρας καινοτομίας από την αρχή είναι 

το κλειδί για μια επιτυχημένη στρατηγική διαχείρισης της 

καινοτομίας. Τα μέλη της ομάδας εκκίνησης θα πρέπει να έχουν 

το ελεύθερο να είναι δημιουργικά και να διαμορφώνουν έναν 

ασφαλή χώρο για την παραγωγή ιδεών, όπου η αποτυχία είναι 

εντάξει και η επιτυχία ανταμείβεται. 

 

"Αν τα πράγματα δεν αποτυγχάνουν, δεν καινοτομείτε αρκετά". 

- Elon Musk, διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της Tesla 

Motors 



 

                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-CZ01-KA205-061080 

 

 

  Σ ε λ ί δ α  | 151 

6. Προγραμματίστε 

χρόνο για καινοτομία 
Αυτό σημαίνει απλώς ότι η νεοσύστατη επιχείρηση πρέπει να 

διαθέτει χρόνο για την καινοτομία, θέτοντας στην άκρη τακτικά 

ωράρια κάθε εβδομάδα και διαθέτοντας στα μέλη της ομάδας 

έναν ορισμένο αριθμό εβδομαδιαίων ωρών για την καινοτομία. 

Ως μελλοντική εταιρεία, θα είναι καλύτερη στην εξεύρεση 

δημιουργικών λύσεων σε τυχόν προβλήματα και θα είναι σε 

θέση να προχωρήσει την επιχείρηση προς τα εμπρός ως 

αποτέλεσμα. 

7. Η τεχνολογία 

βοηθά 
Η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς και είναι σημαντικό οι 

νεοφυείς επιχειρήσεις και οι εταιρείες να κατανοούν τις 

δυνατότητες και τις ευκαιρίες της, ώστε να βρίσκονται μπροστά 

από το παιχνίδι της καινοτομίας και να μην μένουν πίσω. Η νέα 

τεχνολογία θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει πηγή για νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα και, ως εκ τούτου, για καινοτομία. 

 

Βασικά συμπεράσματα 

• Συνεχής έρευνα και επαναξιολόγηση για την καλύτερη κατανόηση της αγοράς- 

θυμηθείτε να αφήνετε μια συναισθηματική απόσταση και να χρησιμοποιείτε μια 

κριτική ματιά. 

• Διαμορφώστε κάθε ιδέα στο ευρύτερο πλαίσιο των επιχειρηματικών σας 

στόχων, ώστε να πουλάτε ένα ρεαλιστικό σχέδιο και όχι απλώς μια ιδέα. 

• Διαθέστε πάντα χρόνο που μπορεί να αφιερωθεί στην καινοτομία και κάντε το 

χώρο εργασίας σας έναν ασφαλή χώρο για να το κάνετε. 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο εισαγωγής νέων λογισμικών και τεχνολογιών στην 

επιχείρησή σας για να κάνετε τις διαδικασίες πιο αποδοτικές και παραγωγικές. 

Ακολουθώντας αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, το επόμενο βήμα είναι να 

κατανοήσουμε πού θα μπορούσαν να βρεθούν ιδέες για καινοτομία.  
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Ή αλλιώς, αν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν ήδη μια "διεισδυτική ιδέα" για καινοτομία, 

τότε μπορεί να αναρωτηθούν αν η ιδέα ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές. (Θα πρέπει 

να το κάνουν!) 

Εν ολίγοις, αν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να λυθεί με την ιδέα, 

ή αν υπάρχει μια μεγάλη επιθυμία, η οποία θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με την ιδέα της 

καινοτομίας, τότε η νεοφυής επιχείρηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο και μπορεί να 

δοκιμάσει την καινοτομία στην αγορά.  

Οι πιθανές πηγές ιδεών για καινοτομία θα παρουσιαστούν παρακάτω. 

Ο Drucker προτείνει επτά είδη καταστάσεων για ευκαιρίες καινοτομίας, αυτές είναι οι εξής 

1. Απροσδόκητα 

περιστατικά 
"δεν έπρεπε να συμβεί" 

 

Τι συνέβη το έτος 2020; 

 

Πώς άλλαξε η πραγματικότητα; 

 

Ποιοι τομείς ανέβηκαν και ποιοι υποχώρησαν; 

 

Πώς θα μπορούσαν τομείς, που αντιμετώπιζαν εμπόδια και 

δυσκολίες, να λύσουν κάποια από τα προβλήματά τους; 

 

Πώς θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά 

τους πόρους τους, για να παραμείνουν "ζωντανές"; 

 

Τι χρειάζονταν οι πελάτες και δεν μπορούσαν να τα αποκτήσουν οι 

ίδιοι; Πώς επιλύθηκε το πρόβλημα; 

Τι σας έρχεται πρώτα στο μυαλό σχετικά με το 2020; Πώς θα 

μπορούσε αυτό να αποτελέσει ευκαιρία για καινοτομία; 
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2. Ασυμφωνίες (σύγκρουση μεταξύ παραδοχών και πραγματικότητας) 

 

"Ο Drucker περιέγραψε μια ασυμφωνία ως μια ασυμφωνία, μια 

παραφωνία, μεταξύ αυτού που είναι και αυτού που "θα έπρεπε" να 

είναι, ή μεταξύ αυτού που είναι και αυτού που ο καθένας υποθέτει 

ότι είναι. Όπως και το απροσδόκητο γεγονός, είτε πρόκειται για 

επιτυχία είτε για αποτυχία, η ασυμφωνία είναι σύμπτωμα της 

αλλαγής που έχει ήδη συμβεί ή της αλλαγής που μπορεί να γίνει". 

 

Υπάρχουν τρεις τύποι ασυμφωνίας: 

Ασυμφωνία μεταξύ της πραγματικότητας ενός κλάδου και των 

υποθέσεων σχετικά με αυτόν. 

Ασυμφωνία μεταξύ των αντιλαμβανόμενων και των πραγματικών 

αξιών και προσδοκιών των πελατών 

Ασυμβατότητα εντός του ρυθμού ή της λογικής μιας διαδικασίας 

 

Ένα παράδειγμα της πρώτης αναντιστοιχίας υπήρχε στη 

βιομηχανία των υπερωκεάνιων φορτηγών πλοίων, η οποία 

θεωρήθηκε ότι πέθαινε τη δεκαετία του 1950. Η βασική 

παραδοχή για τον κλάδο ήταν ότι το κύριο κόστος του πλοίου 

ήταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του από το σημείο Α στο 

σημείο Β. Σημαντικές προσπάθειες κατευθύνθηκαν στην 

απόκτηση ταχύτερων και αποδοτικότερων πλοίων, λιγότερων 

μελών πληρώματος κ.λπ. προκειμένου να μειωθεί το κόστος.  

 

Ένας καινοτόμος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι 

υποθέσεις για τον κλάδο ήταν λανθασμένες και ότι το 

μεγαλύτερο κόστος ήταν όσο το πλοίο βρισκόταν αδρανές 
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στο λιμάνι, περιμένοντας την εκφόρτωση του φορτίου και τη 

φόρτωση νέου φορτίου. 

 

Το αποτέλεσμα ήταν η καινοτομία του εμπορευματοκιβωτίου 

και του πλοίου roll-on, roll-off και του πλοίου μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων. Το συνολικό κόστος μειώθηκε κατά 

60 τοις εκατό και ο κλάδος επιβίωσε και έκτοτε αναπτύσσεται 

δραματικά. Στην πραγματικότητα το εμπορευματοκιβώτιο 

αναπτύχθηκε από τον Malcolm McLean στα τέλη της 

δεκαετίας του 1950 και είδε την αρχική του εφαρμογή από 

την κυβέρνηση στη μεταφορά προμηθειών για τον πόλεμο 

του Βιετνάμ. Ποιες παραδοχές γίνονται στον κλάδο σας που 

μπορεί να συμβάλλουν σε αυτού του είδους την αναντιστοιχία 

και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν;  

3. Ανάγκες 

διαδικασιών 
(ατομικές ανάγκες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο) 

Ασυμβατότητες στη διαδικασία Οι ανάγκες ουσιαστικά 

αναζητούν έναν "αδύναμο" ή "ελλείποντα" κρίκο σε μια 

υπάρχουσα διαδικασία. Ευκαιρίες για καινοτομία υπάρχουν 

εάν υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Πρέπει να υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει ένας 

"καλύτερος τρόπος" για να γίνει κάτι που θα γίνει δεκτός με 

ενθουσιασμό από τους χρήστες. 

 

Ένα κλασικό παράδειγμα αυτής της πηγής καινοτομίας είναι ένα 

κύπελλο λίπανσης που έσταζε αυτόματα λάδι στα κινούμενα μέρη 

των τρένων, αντί να γίνεται αυτό με το χέρι, το οποίο είναι γνωστό 

ως "λιπαντήρας McCoy". 

 

Κάποια άλλα παραδείγματα θα μπορούσαν να εξηγηθούν με τη 

χρήση ερωτήσεων όπως: 
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Ποιος είναι ο λόγος για την ίδρυση μιας εταιρείας όπως η Uber; 

Ποια είναι η ιστορία πίσω από το Dropbox; Γιατί εφευρέθηκε; 

4. Αλλαγές στον 

κλάδο και την 

αγορά 

(αμφισβήτηση του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται και 

ορίζεται η αγορά ή του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται η 

επιχείρηση για να την εξυπηρετήσει) 

 

"Οι αλλαγές στις δομές του κλάδου και της αγοράς 

πραγματοποιούνται συνήθως ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων 

προτιμήσεων των πελατών, των προτιμήσεων και των νέων αξιών. 

Η ταχεία ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου κλάδου αποτελεί αξιόπιστο 

δείκτη μεταβαλλόμενων δομών του κλάδου". 

 

Παραδείγματα αυτού του είδους καινοτομίας θα μπορούσαν να 

εξηγηθούν με τη χρήση ερωτήσεων όπως: 

Πώς το ηλεκτρικό αυτοκίνητο Tesla επηρεάζει την 

αυτοκινητοβιομηχανία; 

Πώς το διαδίκτυο άλλαξε το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση; 

Ποια είναι η προβλεπόμενη αγοραία αξία της βιομηχανίας 

προπόνησης και πώς θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί σε καταστάσεις 

όπως η πανδημία; 

Ποιο είναι το φαινόμενο της "μακράς ουράς" και πώς άλλαξε τον 

κλάδο των εκδόσεων; 

5. Δημογραφικές 

αλλαγές 
(συμβαίνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύεται) 

 

"Ο Ντράκερ θεωρούσε ότι τα δημογραφικά στοιχεία και οι αλλαγές 

στον πληθυσμό (ηλικία, εκπαίδευση, διαθέσιμο εισόδημα, 

γεωγραφική μετατόπιση κ.λπ.) είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους 
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προγνωστικούς παράγοντες για το μέλλον και προσφέρουν 

ευκαιρίες για καινοτομία". 

Για την κατανόηση της ευκαιρίας από τα δημογραφικά στοιχεία, θα 

μπορούσαν να απαντηθούν παρόμοιες ερωτήσεις: 

Πώς συμπεριφέρονται διαφορετικά οι "millennials" στην περίπτωση 

της ιδιοκτησίας αυτοκινήτου; Πώς επηρεάζει αυτή η συμπεριφορά 

το επιχειρηματικό μοντέλο ενός παραγωγού αυτοκινήτων; 

Ποιες νέες υπηρεσίες θα μπορούσαν να προσφερθούν για τους 

ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν από το σπίτι τους; 

Τι γίνεται με την ιδέα της σύνδεσης ηλικιωμένων και ορφανών; 

Είναι η μοναξιά μια ευκαιρία για κάποια νέα υπηρεσία; 

Τι γίνεται με την παροχή της δια βίου οικονομικής εκπαίδευσης; 

Πώς θα μπορούσαν οι παραγκουπόλεις να μετατραπούν σε καλύτερο 

τόπο διαβίωσης; 

Πώς η πυραμίδα των αναγκών του Maslow θα μπορούσε να βοηθήσει 

στην καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών καινοτομίας από τα 

δημογραφικά δεδομένα; 

… 
 

6. Αλλαγές στην 

αντίληψη 
(βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο, δύο όψεις του 

ίδιου νομίσματος, αλλά η προτιμώμενη διάθεση επηρεάζει 

την πραγματικότητα) 

 

Γιατί το Segway, το μέλλον των μεταφορών, όπως διακήρυττε η ίδια 

η εταιρεία, τερματίζει την παραγωγή του;  

 

Πώς οι πελάτες του κλάδου XY άλλαξαν την αντίληψή τους για την 

προσφορά του κλάδου, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια;  
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Σε ποια βιομηχανία οι πελάτες άλλαξαν τη συμπεριφορά τους; Γιατί; 

7. Νέα γνώση Η σημερινή έρευνα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μελλοντική 

καινοτομία. Η εξέταση των ερευνών που διεξάγονται θα μπορούσε 

να αποτελέσει ευκαιρία για καινοτόμες ιδέες σχετικά με τον τρόπο 

χρήσης των αποτελεσμάτων. 

 

Τι γίνεται, από την άλλη πλευρά, με τη σημερινή ξεχασμένη γνώση 

που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες και μπαίνει στη γωνία εξαιτίας 

κάτι νέου; Η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να είναι ένα πεδίο όπου 

θα μπορούσαν να δοκιμαστούν παρόμοιες ιδέες. 

Η Doblin, μια εταιρεία συμβούλων από το Σικάγο, πρότεινε τη διαφορετική άποψη για την 

καινοτομία.  

"Για πολλά χρόνια, τα στελέχη ταύτιζαν την καινοτομία με την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Αλλά η δημιουργία νέων προϊόντων είναι μόνο ένας τρόπος για την καινοτομία και από 

μόνη της παρέχει τη χαμηλότερη απόδοση της επένδυσης και το μικρότερο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Το πλαίσιο Ten Types of Innovation® παρέχει έναν τρόπο για τον εντοπισμό 

νέων ευκαιριών πέρα από τα προϊόντα και την ανάπτυξη βιώσιμων καινοτομιών". 

 

Δέκα τύποι καινοτομίας, από τον Doblin 

Η Doblin έχει χωρίσει τους διάφορους τύπους καινοτομιών στις ακόλουθες κατηγορίες: 

o Διαμόρφωση 

o Προσφορά 

o Εμπειρία 
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Μοντέλο κέρδους 

Πώς βγάζει χρήματα η εταιρεία ή πώς σκοπεύει να βγάλει χρήματα μια νεοσύστατη 

επιχείρηση; 

Τα καινοτόμα μοντέλα κέρδους βρίσκουν έναν νέο τρόπο να μετατρέψουν τις 

προσφορές μιας επιχείρησης και άλλες πηγές αξίας σε μετρητά. Τα σπουδαία 

αντανακλούν μια βαθιά κατανόηση του τι πραγματικά αγαπούν οι πελάτες και οι 

χρήστες και πού μπορεί να βρίσκονται νέες ευκαιρίες εσόδων ή τιμολόγησης. Τα 

καινοτόμα μοντέλα κέρδους συχνά αμφισβητούν τις παλιές, κουρασμένες 

παραδοχές ενός κλάδου σχετικά με το τι πρέπει να προσφέρεται, τι πρέπει να 

χρεώνεται ή πώς πρέπει να εισπράττονται τα έσοδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος 

της δύναμής τους: στους περισσότερους κλάδους το κυρίαρχο μοντέλο κέρδους 

συχνά δεν αμφισβητείται για δεκαετίες. 

Δίκτυο 

Πώς συνδέεται η εταιρεία ή η νεοσύστατη επιχείρηση με άλλους για να δημιουργήσει αξία; 

Στον σημερινό υπερ-συνδεδεμένο κόσμο, καμία εταιρεία δεν μπορεί ή δεν πρέπει 

να τα κάνει όλα μόνη της. Οι δικτυακές καινοτομίες παρέχουν έναν τρόπο στις 

επιχειρήσεις να επωφελούνται από τις διαδικασίες, τις τεχνολογίες, τις 

προσφορές, τα κανάλια και τα εμπορικά σήματα άλλων εταιρειών - σχεδόν από 

κάθε στοιχείο μιας επιχείρησης. Αυτές οι καινοτομίες σημαίνουν ότι μια 

επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τις δικές της δυνάμεις, ενώ παράλληλα 

αξιοποιεί τις δυνατότητες και τα περιουσιακά στοιχεία άλλων. Οι δικτυακές 



 

                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-CZ01-KA205-061080 

 

 

  Σ ε λ ί δ α  | 159 

καινοτομίες βοηθούν επίσης τα στελέχη να μοιράζονται τον κίνδυνο κατά την 

ανάπτυξη νέων προσφορών και εγχειρημάτων. Αυτές οι συνεργασίες μπορεί να 

είναι σύντομες ή μακροχρόνιες, και μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ στενών 

συμμάχων ή ακόμη και αφοσιωμένων ανταγωνιστών. 

Δομή 

Πώς οργανώνει και ευθυγραμμίζει το ταλέντο και τα περιουσιακά της στοιχεία η εταιρεία ή 

η νεοσύστατη επιχείρηση; 

Οι καινοτομίες δομής επικεντρώνονται στην οργάνωση των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας - σκληρών, ανθρώπινων ή άυλων - με μοναδικούς 

τρόπους που δημιουργούν αξία. Μπορεί να περιλαμβάνουν τα πάντα, από 

ανώτερα συστήματα διαχείρισης ταλέντων έως ευφυείς διαμορφώσεις βαρέως 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Οι σταθερές δαπάνες και οι εταιρικές λειτουργίες 

μιας επιχείρησης μπορούν επίσης να βελτιωθούν μέσω καινοτομιών δομής, 

συμπεριλαμβανομένων τμημάτων όπως το ανθρώπινο δυναμικό, η Ε&Α και η 

πληροφορική. Ιδανικά, τέτοιες καινοτομίες συμβάλλουν επίσης στην 

προσέλκυση ταλέντων στον οργανισμό, δημιουργώντας εξαιρετικά παραγωγικά 

περιβάλλοντα εργασίας ή προωθώντας ένα επίπεδο απόδοσης που οι 

ανταγωνιστές δεν μπορούν να φτάσουν. 

Διαδικασία 

Πώς η εταιρεία ή η νεοφυής επιχείρηση χρησιμοποιεί υπογεγραμμένες ή ανώτερες 

μεθόδους για να κάνει τη δουλειά της; 

Οι καινοτομίες διαδικασίας αφορούν τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες που 

παράγουν τις πρωταρχικές προσφορές μιας επιχείρησης. Η καινοτομία εδώ 

απαιτεί μια δραματική αλλαγή από τη "συνήθη λειτουργία" που επιτρέπει στην 

εταιρεία να χρησιμοποιεί μοναδικές ικανότητες, να λειτουργεί αποτελεσματικά, 

να προσαρμόζεται γρήγορα και να δημιουργεί περιθώρια που οδηγούν στην 

αγορά. Οι καινοτομίες διαδικασιών συχνά αποτελούν την κύρια ικανότητα μιας 

επιχείρησης και μπορεί να περιλαμβάνουν πατενταρισμένες ή ιδιόκτητες 

προσεγγίσεις που αποφέρουν πλεονέκτημα για χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες. 

Ιδανικά, είναι η "ειδική σάλτσα" που χρησιμοποιείτε και που οι ανταγωνιστές 

απλά δεν μπορούν να αντιγράψουν. 
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Απόδοση του προϊόντος 

Πώς η εταιρεία ή η νεοφυής επιχείρηση αναπτύσσει διακριτικά χαρακτηριστικά και 

λειτουργίες; 

Οι καινοτομίες απόδοσης προϊόντος αφορούν την αξία, τα χαρακτηριστικά και την 

ποιότητα της προσφοράς μιας εταιρείας. Αυτός ο τύπος καινοτομίας περιλαμβάνει 

τόσο εντελώς νέα προϊόντα όσο και αναβαθμίσεις και επεκτάσεις της σειράς που 

προσθέτουν σημαντική αξία. Πολύ συχνά, οι άνθρωποι μπερδεύουν την Απόδοση 

προϊόντος με το σύνολο της καινοτομίας. Σίγουρα είναι σημαντική, αλλά αξίζει 

πάντα να θυμόμαστε ότι είναι μόνο ένας από τους δέκα τύπους καινοτομίας και 

είναι συχνά ο ευκολότερος για τους ανταγωνιστές να τον αντιγράψουν. Σκεφτείτε 

οποιοδήποτε προϊόν ή πόλεμο χαρακτηριστικών που έχετε παρακολουθήσει - είτε 

πρόκειται για ροπή και αντοχή σε φορτηγά, είτε για οδοντόβουρτσες που είναι 

πιο εύχρηστες και εύχρηστες, ακόμη και με καροτσάκια μωρών. Πολύ γρήγορα, 

όλα εξελίσσονται σε μια δαπανηρή τρελή κούρσα προς την ισοτιμία. Οι 

καινοτομίες απόδοσης προϊόντων που προσφέρουν μακροπρόθεσμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελούν μάλλον την εξαίρεση παρά τον κανόνα. 

Σύστημα προϊόντων 

Πώς η εταιρεία ή η νεοφυής επιχείρηση δημιουργεί συμπληρωματικά προϊόντα και 

υπηρεσίες; 

Οι καινοτομίες του συστήματος προϊόντων έχουν τις ρίζες τους στον τρόπο με τον 

οποίο μεμονωμένα προϊόντα και υπηρεσίες συνδέονται ή συνδυάζονται μεταξύ 

τους για να δημιουργήσουν ένα ισχυρό και επεκτάσιμο σύστημα. Αυτό προωθείται 

μέσω της διαλειτουργικότητας, της αρθρωτότητας, της ολοκλήρωσης και άλλων 

τρόπων δημιουργίας πολύτιμων συνδέσεων μεταξύ διαφορετικά διακριτών και 

διαφορετικών προσφορών. Οι καινοτομίες του Product System σας βοηθούν να 

δημιουργήσετε οικοσυστήματα που αιχμαλωτίζουν και ενθουσιάζουν τους 

πελάτες και υπερασπίζονται τους ανταγωνιστές. 

Υπηρεσία 

Πώς η εταιρεία ή η νεοφυής επιχείρηση υποστηρίζει και ενισχύει την αξία των προσφορών 

της; 
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Οι καινοτομίες στον τομέα των υπηρεσιών εξασφαλίζουν και ενισχύουν τη 

χρησιμότητα, την απόδοση και την προφανή αξία μιας προσφοράς. Κάνουν ένα 

προϊόν ευκολότερο να το δοκιμάσει, να το χρησιμοποιήσει και να το απολαύσει 

κανείς- αποκαλύπτουν χαρακτηριστικά και λειτουργίες που οι πελάτες θα 

μπορούσαν διαφορετικά να παραβλέψουν- και διορθώνουν προβλήματα και 

εξομαλύνουν κακοτεχνίες στο ταξίδι του πελάτη. Αν γίνουν σωστά, αναβαθμίζουν 

ακόμη και τα βαρετά και μέτρια προϊόντα σε συναρπαστικές εμπειρίες για τις 

οποίες οι πελάτες επιστρέφουν ξανά και ξανά. 

Κανάλι 

Πώς η εταιρεία ή η νεοφυής επιχείρηση παραδίδει τις προσφορές της στους πελάτες και 

τους χρήστες; 

Οι καινοτομίες καναλιού περιλαμβάνουν όλους τους τρόπους με τους οποίους 

συνδέετε τις προσφορές της εταιρείας σας με τους πελάτες και τους χρήστες σας. 

Ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχη δύναμη τα τελευταία 

χρόνια, τα παραδοσιακά κανάλια, όπως τα φυσικά καταστήματα, εξακολουθούν 

να είναι σημαντικά - ιδίως όταν πρόκειται για τη δημιουργία καθηλωτικών 

εμπειριών. Οι ειδικευμένοι καινοτόμοι αυτού του τύπου βρίσκουν συχνά 

πολλαπλούς αλλά συμπληρωματικούς τρόπους για να φέρουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους στους πελάτες. Στόχος τους είναι να διασφαλίσουν ότι οι χρήστες 

μπορούν να αγοράσουν αυτό που θέλουν, όταν και όπως το θέλουν, με ελάχιστη 

τριβή και κόστος και μέγιστη απόλαυση. 

Επωνυμία 

Πώς αντιπροσωπεύει η εταιρεία ή η νεοσύστατη επιχείρηση τις προσφορές και την 

επιχείρησή της; 

Οι καινοτομίες του εμπορικού σήματος συμβάλλουν στο να διασφαλιστεί ότι οι 

πελάτες και οι χρήστες αναγνωρίζουν, θυμούνται και προτιμούν τις προσφορές 

σας έναντι εκείνων των ανταγωνιστών ή των υποκατάστατων. Οι σπουδαίες 

αποστάζουν μια "υπόσχεση" που προσελκύει τους αγοραστές και μεταδίδει μια 

ξεχωριστή ταυτότητα. Είναι συνήθως το αποτέλεσμα προσεκτικά σχεδιασμένων 

στρατηγικών που εφαρμόζονται σε πολλά σημεία επαφής μεταξύ της εταιρείας 

σας και των πελατών σας, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών, της 

διαφήμισης, των αλληλεπιδράσεων με τις υπηρεσίες, των περιβαλλόντων 
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καναλιών και της συμπεριφοράς των εργαζομένων και των επιχειρηματικών 

εταίρων. Οι καινοτομίες μάρκας μπορούν να μετατρέψουν τα εμπορεύματα σε 

πολύτιμα προϊόντα και να προσδώσουν νόημα, πρόθεση και αξία στις προσφορές 

και την επιχείρησή σας. 

Εμπλοκή πελατών 

Πώς η εταιρεία ή η νεοσύστατη επιχείρηση ενισχύει τις συναρπαστικές αλληλεπιδράσεις; 

Οι καινοτομίες για τη δέσμευση πελατών αφορούν την κατανόηση των βαθιά 

ριζωμένων προσδοκιών των πελατών και των χρηστών και τη χρήση αυτών των 

πληροφοριών για την ανάπτυξη ουσιαστικών συνδέσεων μεταξύ αυτών και της 

εταιρείας σας. Οι σπουδαίες καινοτομίες δέσμευσης πελατών παρέχουν ευρείες 

λεωφόρους για εξερεύνηση και βοηθούν τους ανθρώπους να βρουν τρόπους να 

κάνουν μέρη της ζωής τους πιο αξιομνημόνευτα, ικανοποιητικά, ευχάριστα - 

ακόμη και μαγικά. 

Τέσσερις φακοί της καινοτομίας από τον Rowan Gibson 

Για να κατανοήσουν ακόμη καλύτερα την καινοτομία, όσοι θέλουν να βρουν καινοτόμες 

ιδέες πρέπει να κατανοήσουν τα συγκεκριμένα μοτίβα σκέψης που ξεκλειδώνουν την 

ικανότητα για καινοτομία. Πρόκειται για το να μάθουν πώς να μιμούνται το μυαλό του 

καινοτόμου, που περιγράφεται στο βιβλίο του Rowan Gibsons "Οι 4 φακοί της 

καινοτομίας". Πρότεινε να εξετάζουμε την (πιθανή) καινοτομία μέσα από αυτούς τους 

τέσσερις "φακούς": 

Αμφισβήτηση των ορθοδοξιών 

Τι γίνεται αν οι κυρίαρχες συμβάσεις στον τομέα, την αγορά ή τη βιομηχανία είναι 

ξεπερασμένες, περιττές ή απλώς λανθασμένες; 

Αξιοποίηση των τάσεων 

Πού βρίσκονται οι αλλαγές και οι ασυνέχειες που θα παράσχουν, τώρα και στο μέλλον, την 

ενέργεια που χρειάζεται η νεοφυής επιχείρηση για ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός; 

Αξιοποίηση πόρων 

Πώς μπορεί η νεοφυής επιχείρηση να οργανώσει τις υπάρχουσες δεξιότητες και τα 

υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία σε νέους συνδυασμούς που να προσθέτουν περισσότερα 

από το άθροισμα των μερών τους; 



 

                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-CZ01-KA205-061080 

 

 

  Σ ε λ ί δ α  | 163 

Κατανόηση των αναγκών 

Ποιες είναι οι ανεκπλήρωτες ανάγκες και οι απογοητεύσεις που όλοι οι άλλοι απλώς 

αγνοούν; 

Παραδείγματα αμφισβήτησης της ορθοδοξίας είναι:  

"Τι γίνεται αν η Γη δεν είναι το κέντρο του Σύμπαντος;" Κοπέρνικος 

"Τι κι αν ο παπισμός και τα δόγματα της εκκλησίας είναι στην πραγματικότητα λάθος;" 

Μαρτίνος Λούθηρος  

"Κι αν...;" 

Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο και να διαβάσετε το βιβλίο. 

Τέλος, για όσους έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και τα αυτιά τους έτοιμα να ακούσουν, είναι 

σε πολύ καλύτερη θέση να αναγνωρίσουν την ευκαιρία για καινοτομία. Ακόμη και σε 

φόρουμ ή ομάδες στο Facebook, όπου οι άνθρωποι παραπονιούνται για κάτι. 
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5. Οικοσύστημα καινοτομίας 

Η προέλευση του οικοσυστήματος ως έννοια προέρχεται από την επιστήμη της οικολογίας 

και περιγράφει τη ροή υλικών και ενέργειας. Όπως περιγράφεται από τους Shaw και Allen 

(2018, σ. 90), μπορεί να οριστεί από "ροές ανακύκλωσης θρεπτικών ουσιών κατά μήκος 

μονοπατιών που αποτελούνται από ζωντανά υποσυστήματα τα οποία είναι οργανωμένα σε 

ρόλους προσανατολισμένους σε διαδικασίες- συνδέει ζωντανά και μη ζωντανά 

υποσυστήματα- ενεργειακές κλίσεις τροφοδοτούν την ανακύκλωση σπάνιων θρεπτικών 

ουσιών, π.χ. ένα τροπικό δάσος". 

Ένα οικοσύστημα καινοτομίας είναι το εξελισσόμενο σύνολο φορέων, δραστηριοτήτων και 

τεχνουργημάτων, καθώς και οι θεσμοί και οι σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

συμπληρωματικών και υποκατάστατων σχέσεων, που είναι σημαντικά για την καινοτόμο 

επίδοση ενός φορέα ή ενός πληθυσμού φορέων. 

Ένα οικοσύστημα καινοτομίας αναφέρεται σε ένα χαλαρά διασυνδεδεμένο δίκτυο 

επιχειρήσεων και άλλων οντοτήτων που συνδιαμορφώνουν ικανότητες γύρω από ένα 

κοινό σύνολο τεχνολογιών, γνώσεων ή δεξιοτήτων και εργάζονται συνεργατικά και 

ανταγωνιστικά για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (Moore, 1993).  

Ένα οικοσύστημα καινοτομίας περιλαμβάνει πανεπιστήμια, κυβέρνηση, εταιρείες, 

επιταχυντές νεοφυών επιχειρήσεων, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, ιδιώτες 

επενδυτές, ιδρύματα, επιχειρηματίες, μέντορες και μέσα ενημέρωσης. Κάθε ένα από αυτά 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αξίας στο ευρύτερο οικοσύστημα, 

μετατρέποντας τις νέες ιδέες σε πραγματικότητα μέσω της πρόσβασης και των οικονομικών 

επενδύσεων. Οι τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές οντότητες μπορούν και πρέπει να 

διαδραματίσουν ρόλο στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Η κατανόηση της ανάπτυξης, 

το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, οι μεταφορές και η οικονομικά προσιτή στέγαση είναι 

ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και οι εταίροι μας στον δημόσιο τομέα το γνωρίζουν 

πολύ καλά αυτό.  

Τα οικοσυστήματα καινοτομίας δημιουργούν μια ενεργή ροή πληροφοριών και πόρων για 

τη μετατροπή των ιδεών σε πραγματικότητα. Μέσω αυτών των οικοσυστημάτων, 

δημιουργούμε μια διαδικασία με την οποία περισσότεροι καινοτόμοι και επιχειρηματίες 

μπορούν να αναπτύξουν και να δρομολογήσουν λύσεις για την ταχύτερη επίλυση 

πραγματικών προβλημάτων.  Η διαδικασία αυτή δημιουργεί τεχνογνωσία σε νέους τομείς, 
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συμβάλλει στη διαφοροποίηση της οικονομίας και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

ανταποκρίνονται στους πελάτες τους εκεί που βρίσκονται. Επιπλέον, ένα οικοσύστημα 

καινοτομίας παρέχει τα μέσα για τη δημιουργία οικονομικής σταθερότητας και την 

ανταλλαγή πόρων. 

Ποια χαρακτηριστικά κάνουν ένα σύστημα καινοτομίας καλύτερο;  

Διαφανή μέσα επικοινωνίας από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις προς τους επενδυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των αγγέλων, των VC και των επιχειρήσεων. 

Προετοιμασία των καινοτόμων (πανεπιστημιακών και αρχάριων) ώστε να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη εξειδίκευση στον κύκλο ζωής και τη διαδικασία χρηματοδότησης των νεοφυών 

επιχειρήσεων, ώστε οι δεσμεύσεις με τους επενδυτές να είναι πιο παραγωγικές και 

ουσιαστικές. 

Βοήθεια προς τις μεγάλες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό κρίσιμων τεχνολογιών για 

πιλοτική δοκιμή, συνεργασία, εξαγορά, έργα ή επενδύσεις, ώστε να τις βοηθήσει να 

καινοτομήσουν ταχύτερα. 

Να βοηθήσουν τα επενδυτικά κεφάλαια να βρουν τις καλύτερες εταιρείες για τα 

χαρτοφυλάκιά τους ώστε να επενδύσουν πιο έγκαιρα και αποτελεσματικά. 

Αναδείξτε επιτυχίες καινοτομίας από νεοσύστατες επιχειρήσεις και εταιρείες με μεγαλύτερη 

προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης για να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση. 

Δημιουργία ενός οικοσυστήματος που κινεί και διαφοροποιεί την οικονομία, επιτρέποντας 

στις εταιρείες να περάσουν από την ιδέα στη σπορά, στην ανάπτυξη και στη σειρά Α - όλα 

στην αυλή της. 

Εάν η καινοτομία είναι η διαδικασία δημιουργίας επιχειρηματικών μοντέλων που είναι νέα 

και βιώσιμα σε οποιαδήποτε κλίμακα, και ένα οικοσύστημα είναι μια κοινότητα 

αλληλεπιδρώντων μερών, τότε ένα οικοσύστημα καινοτομίας είναι ένας βιώσιμος τρόπος 

παροχής συνεχούς καινοτομίας μέσω της αλληλεπίδρασης των στοιχείων του. 

Από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα της καινοτομίας είναι 

η αξία και το αποτέλεσμα του οικοσυστήματος είναι η συνεχής καινοτομία. 

"Αλλά ο ορισμός ενός οικοσυστήματος είναι μόνο το πρώτο βήμα. Αν ο στόχος είναι να 

αυξήσουμε την ικανότητα καινοτομίας, τότε πρέπει να ανακαλύψουμε τους μοχλούς που 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να χειραγωγήσουμε τις σχέσεις εισροών/εκροών εντός 
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αυτού του οικοσυστήματος για μέγιστο όφελος. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, 

μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από την απλή κατανόηση του οικοσυστήματος 

καινοτομίας μας και να αρχίσουμε να το ελέγχουμε". 

Πριν εμβαθύνουμε στο οικοσύστημα καινοτομίας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, είναι καλό 

να κατανοήσουμε το ταξίδι της νεοφυούς επιχείρησης από την ιδέα στην επιχείρηση και 

την ανάπτυξη. 

 

Πηγή: Ecosystem Development Academy eLearning 

Και σκεφτείτε τι πρέπει να συμπεριληφθεί, όπως: 

Έρευνα & Ανάπτυξη 

Επιχειρηματίες & άνθρωποι του επιχειρείν 
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Πηγή: Ecosystem Development Academy eLearning 

 

 

Πηγή: Ecosystem Development Academy eLearning 
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Εδώ και αρκετά χρόνια, η διαδικασία της καινοτομίας απομακρύνεται από τις "κλειστές 

δομές" και τις μεγάλες εταιρείες προς πιο ανοικτά και συνεργατικά οικοσυστήματα. 

Πιο συγκεκριμένα, ένα οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων αποτελείται από διάφορες 

οργανώσεις, μέσα, εκδηλώσεις κ.λπ., όπως αναφέρονται παρακάτω: 

Πανεπιστήμια 

Οργανισμοί συμβουλευτικής και καθοδήγησης 

Θερμοκοιτίδες 

Επιταχυντές 

Χώροι συνεργασίας 

Παροχείς υπηρεσιών (συμβουλευτικές, λογιστικές, νομικές κ.λπ.) 

Διοργανωτές εκδηλώσεων 

Διαγωνισμοί νεοφυών επιχειρήσεων 

Δίκτυα επενδυτών 

Εταιρείες VC 

Πλατφόρμες crowdfunding 

Άλλοι πάροχοι χρηματοδότησης (δάνεια, επιχορηγήσεις κ.λπ.) 

Blogs & ΜΜΕ 

Φορείς οικονομικής ανάπτυξης 

Άλλοι διευκολυντές και ενδιαφερόμενοι φορείς 

Έχουν διαφορετικούς ρόλους μέσα στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, όπως 

για παράδειγμα: 

Επιχειρηματίες και μελλοντικοί επιχειρηματίες 

Νεοφυείς επιχειρήσεις και ιδέες για νεοφυείς επιχειρήσεις 

Μέλη ομάδων και δυνητικά μέλη ομάδων 

Οργανισμοί του οικοσυστήματος (δικοί τους λειτουργικοί άνθρωποι) 

Εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι 
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Επενδυτές όλων των τύπων 

Εφευρέτες 

Πρωτοπόροι 

Μέντορες 

Ερευνητές 

Υποστηρικτές 

Άλλοι επιχειρηματίες 

Άλλοι φορείς του οικοσυστήματος 

"Ένα οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων σχηματίζεται από ανθρώπους, 

νεοφυείς επιχειρήσεις στα διάφορα στάδιά τους και διάφορους τύπους 

οργανισμών σε μια τοποθεσία (φυσική ή/και εικονική), που αλληλεπιδρούν ως 

οργανικό σύστημα για τη δημιουργία νέων εταιρειών.  

Διαφορετικοί οργανισμοί επικεντρώνονται συνήθως σε συγκεκριμένα μέρη της 

λειτουργίας του οικοσυστήματος ή/και σε νεοφυείς επιχειρήσεις στο 

συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. 

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αναπτύσσονται σε οικοσυστήματα νεοσύστατων 

επιχειρήσεων μέσω των φάσεων ανάπτυξης σε συνεχή αλληλεπίδραση με 

διάφορους οργανισμούς, υπηρεσίες & ανθρώπους. 

Όσο πιο δυναμικό, διαφανές και ισορροπημένο είναι το οικοσύστημα τόσο πιο 

επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις μπορεί να δημιουργήσει το οικοσύστημα". 

Τι χρειάζεται για να είναι ζωντανό και ενεργό το οικοσύστημα νεοφυών 

επιχειρήσεων; 

● Μόνο η πραγματική επιχειρησιακή συνεργασία λειτουργεί λόγω: 

o κοινών στόχων, με κατανεμημένους ρόλους και ευθύνες  
o κοινόχρηστου χώρου εργασίας ή/και εργαλείων (φυσικά ή εικονικά) 
o κοινών διαδικασιών, οφελών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων 
o δέσμευσης σε όλα τα επίπεδα 

● Δεν χρειάζεται να είναι "ένας οργανισμός", αλλά ένα "κοινό πράγμα" που 

αναπτύσσεται από κοινού από τη δική του οπτική γωνία, αλλά θα πρέπει επίσης 
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να υπάρχει συλλογικά αναγνωρισμένο όφελος (π.χ. πώς λειτουργούν τα έργα 

ανοικτού κώδικα). 

 

Πηγή: Ecosystem Development Academy eLearning 

 

Επιπλέον πηγές 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/innovation_incubator.pdf 

  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/innovation_incubator.pdf
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