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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 



StartUp or Down

George Kokkas
Director of the Entrepreneurship Hub
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What is a startup?

A startup is a young company having innovative characteristics and a 
scalable business model.

Startups are typically online or technology-oriented 
businesses that can easily reach a large market. On the 
other hand, small businesses don't need a big market to 
grow into. They just need a market that they are able to 
reach and serve in an efficient way.
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New Business Survival rate

• 25% close within first year
• 50% close in 5 years
• 75% close in 10 years

It doesn't matter how many times you fall but how many times you get up
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Startup is a risky business

Don’t forget Pareto: 80 percent of returns come from 20 percent of startups
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Invention VS Innovation

Innovation flows from invention

Invention is the creation of a product or introduction of a process for the first time

Innovation occurs if someone improves on or makes a significant contribution to an existing 
product, process or service. It converts a new idea into a marketable product, service or 
operating method.

Invention Is Clever — Innovation Is Genius



The Xerox photocopy machine

• The inventor of photocopying was Chester Carlson. Based on his kitchen,
he made the first copier in 1938, and patented his method. He named it
Electrophotography. Carlson tried to sell his patent without success.

• In 1947 Haloid Cooperation bought the rights to the method. It changed
its name to dry, and Haloid was renamed Xerox.

• When the Xerox 914 was invented in 1959, it was a revolution in the field
of document reproduction.

• Because it was so expensive, many businesses could not afford it.

• Xerox has proposed an alternative method of generating revenue:

It gave the machine a very low price and charged the customer

based on the usage (the number of copies). It also generated
revenue from toners

Innovation, unlike invention, refers to 
entrepreneurship!



On May 15th …

Source: https://www.visualcapitalist.com/zoom-boom-biggest-airlines

https://www.visualcapitalist.com/zoom-boom-biggest-airlines/
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Track record or what?
Funding startups

When businesses seek financing, one crucial factor for potential investors or banks 
is the business’ track record. The better a business’ track record is, the greater is 
the chance of obtaining further financing.

As the track record of startups is extremely short, other factors become 
increasingly important for entrepreneurs seeking, such as: 

• The reputation of the entrepreneur

• The management team (studies, experiences) 

• The idea (Innovative, but maybe not too innovative)

• The business plan (optimistic but realistic and convincing, good knowledge of 
the market)



When acquiring capital for starting a business venture, 
an entrepreneur can benefit from its personal 
resources. 
However, the financial needs will quickly increase as 
the startup develops and starts to grow.
For acquiring external capital, entrepreneurs meet 
investors and lenders in the capital market. 
Besides financial capital, risk and managerial control 
are also allocated in the capital market.

The ability to acquire sufficient financing is a crucial 
element in a business venture, especially in those 
where the business relies on new knowledge, and 
where there is a lengthy development process from 
“idea” to a profit-generating. 
Financing decisions rely heavily on which options are 
available for the entrepreneur. The availability of 
different financing sources has a significant impact on 
startup rates, survival rates and early development of 
the business.

10

Sources
Funding Startups
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Sources
Funding Startups

.

Self financing1 Family & Friends2 Venture Capitals3 Business Angels4

Bank Loans5 Microcredicts6 State & EU Financing7 Crowdfunding8
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Self Financing
Sources

It is very common that during the very early stages of a startup
entrepreneurs finance their ventures with their own money1

Advantage:

➢ The entrepreneur has full 
ownership and control of his firm.

Disadvantages:

➢ The financial capacity of the entrepreneur may be 
limited. Startups demand capital in their early rapid 
development stages.

➢ It may be wiser to keep the self-owned capital for 
running expenses instead of using it for tangible assets 
like buildings, which have a long depreciation period.
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Family & Friends
Sources

Friends are usually involved during the very early stages providing
“seed money”.2

Advantages:

➢ The process is simple and informal
➢ Terms are often beneficial
➢ The entrepreneur has direct 

contact with the capital provider
➢ The need for a track record is 

relatively low. 

Disadvantages:

➢ The amount of capital available is often limited
➢ The investor may become too influential due to 

personal relations
➢ Personal relations may become damaged if the 

venture fails, as risk is transferred to family and 
friends
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Venture Capitals
Sources

Acquiring financing from the formal risk capital 
market is generally convenient in any phase 
from the startup phase until the business is 
publically listed. 
Venture capitalists are professional investors 
seeking to maximize the return of their 
investment. Therefore, they will normally 
contribute with intellectual capital, in addition 
to financial capital. They provide guidance, 
counseling and support for the executive 
management, access to large professional 
networks, and they can contribute to increase 
the legitimacy of the business.

3
Venture capitalists are generally inclined 
towards investing in business whose goal is to 
grow rapidly, hence there must be a 
substantiated business plan supporting such 
objectives. The active position venture 
capitalists take, and the resources they provide 
beyond financial support, further increase the 
likelihood of achieving this goal of rapid growth.
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Business Angels
Sources

An angel investor is commonly a person working in a high-income profession
willing to invest in businesses or projects that they believe will be successful

They are also regarded as competent and actively engaged in the venture.

Business Angels differ from Venture Capitals in certain ways:

• Business angels tend to invest in very early-stage companies, in industries that 
they know and understand, and in their own community.

• The business angel market is less professional, subsequently terms and 
conditions are often less extensive and more favorable for the business owner. 

4
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Bank Loans
Sources

Bank loans normally require security in the form 
of credit (accounts receivable) or tangible assets. 
However, startups, especially knowledge-based 
startups, may possess neither credit nor tangible 
assets. Although banks are generally the most 
common source of financing for companies, they 
are rarely involved with knowledge-based 
ventures that are in an early-development stage.

5
Young companies have experienced a lack of debt 
financing as banks rule out firms with a short 
operating history, due to uncertainty regarding 
these companies’ creditworthiness. Hence, the 
entrepreneur must often be personally liable for 
the loan. Bank loans may negatively affect the 
company’s financial freedom as they impose a 
lower limit on the liquidity of the firm to ensure 
its ability to pay off debt and interest.

Advantage: Ownership structure remains unaltered.
Bank loans in Greece are solely provided by banking institutions.
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Microcredicts
Sources

A microcredit or microloan is a small loan given to people with restricted access 
to banking system to help them become self-employed. 

Microcredits are usually provided with little collateral. It is common that the 
organizations which offer microcredits support the small business by providing 
them mentoring to increase the possibilities of their success.

Many organizations support small business by offering microcredit programs.

Advantage: Ownership structure remains unaltered.

6
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States & EU Funding
Sources

Governments argue that governmental funding is justified for socio-economic 
reasons. Firstly, young entrepreneurial firms create jobs and profits which are 
taxed. Secondly, the funding of innovative startups may create positive 
externalities for other firms and society as a whole.

Furthermore, National/EU financing proponents argue that since young startup 
firms are often unable to acquire required capital, it is necessary that the State 
and the EU fill this funding gap by providing capital for the very-early stage.

The Greek Investment Law and ESPA programs, like “Neofyis Epihirimatikotita” 
support the establishment of startups with generous subsidies. 

7
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Crowdfunding
Sources

Crowdfunding is a relatively new phenomenon 
where the customers become investors. It is the 
practice of funding a project or venture by 
raising small amounts of money from a large 
number of people, typically via the Internet. The 
incentive to finance a project, other than 
contributing to realize a project one believes in, 
is a share of potential profits proportionate to 
one’s investment.

8
Although similar concepts can also be executed 
through mail-order subscriptions, benefit events, 
and other methods, the term crowdfunding refers 
to Internet-mediated registries. This modern 
crowdfunding model is generally based on three 
types of actors: the project initiator who proposes 
the idea or project to be funded, individuals or 
groups who support the idea, and a moderating 
organization (the "platform") that brings the 
parties together to launch the idea.

Crowdfunding has been used to fund a wide range of for-profit, entrepreneurial ventures such 
as artistic and creative projects, medical expenses, travel, or community-oriented social 
entrepreneurship projects.



Funding Startups

Sources and Development Stages

20

R&D StartUp Early Growth

Entrepreneur

Friends & Family

Crowfunding

Business Angels

State/EU Financing

Microcredits

Venture Capitals

Bank Loans

Sources of new venture fiancing
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Indicative Useful Websites
Funding Startups

www.espa.gr
www.ependyseis.gr

For ESPA1
www.afi.org.gr
www.thepeoplestrust.org
www.microstars.gr

For Microcredicts2

www.heban.gr

For Business Angels3

https://equifund.gr/equifund/portfolio/

For Venture Capitals in Greece5
https://www.thebalancesmb.com/best-
crowdfunding-sites-4580494
www.kickstarter.com
www.indiegogo.com

For Crowdfunding6

http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.afi.org.gr/
http://www.thepeoplestrust.org/
http://www.microstars.gr/
http://www.heban.gr/
https://equifund.gr/equifund/portfolio/
http://www.kickstarter.com/
http://www.kickstarter.com/
http://www.indiegogo.com/
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Intellectual Property Rights
Funding Startups

Trademarks1 Patents2 Copyright3

In the financing process protecting an idea should be considered crucial.

In a world where everything is copied….
Who come first with the idea?

Who transformed the idea into a product/service 
widely accepted by the market?



Important things:

…and some advice for the pitch 

• The impression you will give to the to the persons that you are asking the money

• Business Plan, studies, experiences, power point or videos

23
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Who you are
When you are presenting

➢ (You may use photos)

➢ Describe yourselves with emphasis in studies and professional experience

➢ Explain how you came up with the idea

1
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Explain what you want to do
Advice for the pitch

➢ Use simple words (they may don’t have your expertise)

➢ Describe the product / service (not many technical details)

2
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To which market is your product/service referring to?
Advice for the pitch

➢ Who needs it?

➢ What needs does it satisfy?

➢ What are the characteristics / tendencies of the market?

➢ How is the market served?

➢ Have you made a research?

It is crucial to show that you have very good knowledge of your market!

3
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Proposed Values
Advice for the pitch

➢ Which values do you propose to your clients?

(freedom, beauty, flexibility, social status, comfort, health, etc)

➢ Why the clients will prefer you and not your competitors?

4
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Required Resources
Advice for the pitch

➢ Resources can be tangible (e.g. installations, equipment), intellectual or 
human. 

➢ They may either belong to the company itself or be searched for by external 
sources or by the company's main partners.

➢ Describe for which actions resources will be required, the kind of resources, 
and estimated costs.

5



29

Revenue model
Advice for the pitch

➢ Retail

➢ Wholesale

➢ Electronic sales

➢ From the consumables

➢ Subscriptions

➢ …….

6
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Realization
Advice for the pitch

➢ Time-plan

➢ Millstones

Have in mind that professional investors seek for fast profit generating ventures.

7
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Last advice…
Advice for the pitch

➢ All the aforementioned are indicative

➢ Make your presentation enjoyable to watch: Use colors, photos, 
videos, charts, box-diagrams)

➢ Do not tire with unnecessary details

➢ Make rehearsals

➢ Speak clearly

➢ Stay on the given time

➢ Keep eye contact

➢ Be confident

8
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Digital and Social 
Media Marketing 
in the new era.

Adapt or...Die!



Θοδωρής Παπανέστορος
Director of Marketing & Communications,
Anatolia College

www.linkedin.com/in/papanestoros

http://www.linkedin.com/in/papanestoros


Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει το 
σκοπό του marketing και αυτού που 
αποκαλούμε 
“Integrated Brand Promotion”

O σκοπός παραμένει ο ίδιος.



Να επικοινωνούμε όσο πιο αποτελεσματικά 
γίνεται για τη μάρκα που εκπροσωπούμε. 

Γι΄αυτό δηλαδή που ονομάζουμε:



Στον κόσμο του marketing ένα brand είναι ένα 
άθροισμα άυλων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος 
ή μιας υπηρεσίας!

Το όνομα, η συσκευασία και η τιμή, η ιστορία, η 
φήμη ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο 
διαφημίζεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 
δημιουργούν αυτό που λέμε brand.





Τίποτα δεν άλλαξε!

Εκτός από...



...αυτό!





1,56 δις smartphones 
πουλήθηκαν μέσα στο 
2019

4,3 εκ. / ημέρα!

www.statista.com

To 2011 είχαν πωληθεί μόλις 
80,7εκ...



11 ώρες την ημέρα online 















Το 2000 η μέση διάρκεια 
προσοχής ήταν 
12 δευτερόλεπτα, 
με το χρόνο αυτό να έχει 
μειωθεί πλέον στα 
7 δευτερόλεπτα!



Τα χρυσόψαρα πιστεύεται ότι 
έχουν μέση διάρκεια 
προσοχής κοντά στα 
...8 δευτερόλεπτα.



 







● Δεν διαβάζουν εφημερίδες, αλλά ακολουθούν Bots στο Messenger.

● Δεν παρακολουθούν τηλεόραση, αλλά είναι συνδρομητές σε 
κανάλια στο YouTube.

● Δεν είναι και τόσο ομιλητικοί. Ωστόσο, μιλάνε στο... Siri.

● Δεν κουβεντιάζουν ... αλλά «τεξτάρουν» στο Viber.

38



Ένα νέο ανθρώπινο είδος “cyborg”
πλέον εξελίσσεται...







“Στις μέρες μας business 
σημαίνει τεχνολογία. 
Οτιδήποτε κάνουμε έχει 
μέσα του ενσωματωμένη 
την τεχνολογία”



The 10 Most Valuable Brands in 2019

Amazon $315.5 billion

Apple $309.5 billion

Google $309 billion

Microsoft $251.2 billion

Visa $177.9 billion

Facebook $159 billion

Alibaba $131.2 billion

Tencent $130.9 billion

McDonald’s $130.4 billion

AT&T $108.4 billion
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Μια μάρκα (brand) που 
δεν ικανοποιεί τις 
ανάγκες αυτού του 
νέου ανθρώπινου 
είδους 
αργά ή γρήγορα θα 
σβήσει...



Κι αυτό συμβαίνει γιατί στις μέρες μας 
οι καταναλωτές αλλάζουν συμπεριφορές 

με ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς!



Οι κοινωνίες μεταλλάσσονται συνεχώς.

Το ίδιο συμβαίνει και στο Branding!





Η κατάσταση καταντά έως και προβληματική 
σ' ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον ανταγωνισμού 
και εξελίξεων.

Σε ένα νέο περιβάλλον όπου τίποτα δεν παραμένει 
σταθερό και τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται 
δεδομένο καθώς τα brands δεν έχουν πλέον τον 
απόλυτο έλεγχο των κινήσεων.



Οι προτιμήσεις των καταναλωτών και οι νέες 
τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον 
επικοινωνίας και ξαναμοιράζουν την τράπουλα...



H λύση είναι μία και μοναδική...



Jack Welch Jr.
Chairman and 

CEO of GE
1981-2001



Τι άλλαξε 
λοιπόν και 
φτάσαμε 
εδώ;



14 
Μεγάλες 
Αλλαγές



1. Οι νέοι πελάτες = Networks



Ένα δίκτυο πελατών μας πλέον είναι:

Όχι μόνο το σύνολο των σημερινών αλλά και των 
δυνητικών πελατών ενός οργανισμού που 
συνδέονται με τον οργανισμό αλλά και μεταξύ 
τους, μέσω ενός δικτύου ψηφιακών εφαρμογών.





Δημιουργήθηκε από δύο 
πελάτες, 
τον Dusty Sorg 
και τον Mike 
Jedrzejewski, 
δυο ηθοποιούς με... πολύ 
ελεύθερο χρόνο στο LA. 

Ήταν και οι δύο οπαδοί της 
Coca Cola και αποφάσισαν 
να δημιουργήσουν μια σελίδα 
για το Facebook.



H σελίδα έφτασε να είναι 
2η σε likes στις ΗΠΑ 
πίσω από αυτήν του 
Barack Obama...

Όμως γι’ αυτό το 
αποτέλεσμα δεν 
ευθυνόταν η Coca Cola...



2. Platforms



Για πολλά χρόνια ζούσαμε σε έναν κόσμο 
όπου το εμπόριο έρεε “γραμμικά”. 

Οι εταιρείες δημιουργούσαν 
προστιθέμενη αξία σε προϊόντα & 
υπηρεσίες, και τα πούλησαν στους 
καταναλωτές. 

Οι παραγωγοί και οι καταναλωτές είχαν 
διαφορετικούς και διακριτούς ρόλους. 



Σήμερα βρισκόμαστε εν μέσω 
κοσμογονικών αλλαγών και 
οδηγούμαστε σε νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα, που υποστηρίζονται αλλά και 
βασίζονται πλήρως στο διαδίκτυο και 
φυσικά στους συνδεδεμένους χρήστες. 

Αναπτύσσονται νέες πλατφόρμες και 
όλοι όσοι είναι μέσα σε αυτές 
αλληλεπιδρούν και συναλλάσσονται. 

Οι σημερινές πλατφόρμες δικτύου 
βοηθούν στη δημιουργία εντελώς νέων 
αγορών συνδέοντας παραγωγούς και 
καταναλωτές μεταξύ τους.Platform Revolution: 

How Networked Markets Are Transforming the 
Economy - And How to Make Them Work for You



Mass Market > Customer Network

Και τα ίδια τα social media επικοινωνούν μεταξύ τους



3. The Customer in Control



20072005



Βρισκόμαστε σε μια σε συνεχή μετάβαση

Πάντα μας κούραζαν οι διαφημίσεις. 

Πάντα προσπαθούσαμε να τις αποφύγουμε.

Σήμερα έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε.





4. Crowdsourcing
“Η ισχύς εν τη ενώσει”



Το Crowdsourcing εξαπλώνεται παντού! 
Εντός αλλά και εκτός του χώρου του 
Marketing.





Οι χρήστες δεν καταναλώνουν μόνο 
περιεχόμενο.

Το δημιουργούν επίσης. 

Συμμετέχουν ενεργά στις καμπάνιες μας.





5. Επαναπροσδιορισμός 
εχθρών αλλά... και φίλων



Ανταγωνισμός Συνεργασία



“Συνταγωνισμός”

Ανταγωνισμός Συνεργασία

David Rogers: 
The Digital Transformation 

Playbook









6. Διαμεσολάβηση



Πριν τα Social Media, 
για να διαβάσουμε κάτι online 
θα έπρεπε να μπούμε organically σε ένα website! 







7. Απoδιαμεσολάβηση







8. Ταχύτητα



Πριν από τα social media, 
την τηλεόραση, το 
ραδιόφωνο και ακόμη και 
τον τηλέγραφο, χρειάστηκε 
σχεδόν ένας μήνας για να 
φτάσουν σε όλη τη χώρα τα 
νέα τα για τη Διακήρυξη της 
Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το 
1776.

www.smithsonianmag.com



Zayn Malik



https://docs.google.com/file/d/1GrYiFlb3Pwtlls1XlqhK8TUgjLCSgMbT/preview


9. Το “funnel”



Όταν αναφερόμαστε στο 
Marketing Funnel στην ουσία 
περιγράφουμε το θεωρητικό 
“ταξίδι” ενός καταναλωτή από 
τη στιγμή που ενημερωθεί για 
ένα προϊόν μέχρι όχι μόνο την 
αγορά αλλά και την 
συμπεριφορά του μετά από 
αυτό το στάδιο...



Σήμερα το Funnel είναι σαφώς πιο απρόβλεπτο και 
σίγουρα πιο άναρχο...



10. Αλγόριθμος



Αλγόριθμο (με απλά λόγια) ονομάζουμε μία σειρά 
από εντολές που έχουν αρχή και τέλος, είναι 
σαφείς και έχουν ως σκοπό την επίλυση κάποιου 
προβλήματος.



Καθώς εξελίσσονται, ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στις 
διαδικασίες μάρκετινγκ και αλληλεπιδρούν στενότερα με άλλους 
αλγόριθμους για να αυξήσουν το συνολικό επίπεδο αυτοματισμού.



Τους συναντάμε παντού. 
Ακόμα και στις διαφημίσεις οι οποίες “μαθαίνουν” να βελτιώνονται...



Πώς εφαρμόζεται όλο αυτό στην πράξη;







H ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορούν λοιπόν να δουλέψουν και υπέρ του 
καταναλωτή... (GREY)



http://www.youtube.com/watch?v=bsrmvc440SI


11. Influencers



Ένας Social Media Influencer 
θεωρείται αυθεντία στο χώρο του. 
Ακολουθείται από ένα αριθμητικά 
μεγάλο κοινό και μπορεί να αποβεί 
χρήσιμο εργαλείο marketing ή 
επικίνδυνος (αν δεν τον 
διαχειριστούμε σωστά) για μια 
εταιρεία ένα έναν οργανισμό.





12. Niche markets & marketing



Χαρακτηριστικά ενός Niche Market
1. Μικρή ομάδα καταναλωτών 
2. Κοινές κι εξειδικευμένες 

ανάγκες 
3. Πρόθυμοι να πληρώσουν το... 

κάτι παραπάνω αν χρειαστεί.

Το Digital περιβάλλον είναι ο τέλειος χώρος γι’ αυτές τις αγορές!



13. Sharing



Κάθε λεπτό που περνά στο 
Facebook έχουμε: 
● 510.000 comments 
● 293.000 status updates 
● 136.000 photo uploads



Viral: 
Χαρακτηρίζεται το content το οποίο γίνεται 
δημοφιλές (κυρίως) μέσω sharing.

Viral Marketing: H άμεση ή έμμεση 
“εκμετάλλευση” αυτού του content για 
σκοπούς marketing.



GoPro’s "Fireman Saves Kitten" clip
Cory Kalanick, 2013  - 1.5 million views 

H GoPro  έκανε repost  to video στο YouTube channel 
της εταιρείας, προσθέτοντας το logo της.

Αυτή τη φορά, το συναισθηματικά φορτισμένο κλιπ 
έφτασε σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό, έχοντας 
συγκεντρώσει έως σήμερα 42 εκατομμύρια προβολές!



http://www.youtube.com/watch?v=CjB_oVeq8Lo


14. Cloud & Mobile



Το 80% των επιχειρήσεων προβλέπεται να έχουν 
“μεταναστεύσει” στο Cloud μέχρι το 2025.

(Source: Computerworld UK)

To 2018  το 40,1% του χρόνου επίσκεψης σε 
websites γινόταν μέσω κινητών συσκευών. 
Η τάση είναι αυξητική.

(Source: www.broadbandsearch.net)





Οι 4 “αναδυόμενες” 
τάσεις του 2020



1. Αγκαλιάζοντας ακατέργαστες και λιγότερο 
“προσεγμένες” παραγωγές 

Ζούμε σε μια νέα πραγματικότητα προκλήσεων που αφορά και στις 
παραγωγές διαφημιστικών υλικών.

Φαίνεται πως οι καταναλωτές είναι ανοιχτοί (και μερικές φορές, ακόμη και 
προτιμούν) ακατέργαστο, ατίθασο περιεχόμενο από μάρκες, έχοντας 
βαρεθεί τις τεχνικά άρτιες παραγωγές.

Τα agencies εξερευνούν νέες προσεγγίσει με λιγότερο λαμπερές 
δημιουργικές τακτικές με content που μοιάζει σαν να δημιουργήθηκε από 
έναν από όλους εμάς...



http://www.youtube.com/watch?v=Kl1NW7h7lrY


2. Αναγνωρίζοντας το UGC ως ένα μεγάλο 
σύμμαχο - μία νέα ευκαιρία...
To User-Generated content (UGC) δηλαδή το περιεχόμενο που δημιουργείται 
από τους ίδιους τους χρήστες και όχι από τις εταιρείες, υπήρξε ιστορικά ένα 
από τα πιο αχρησιμοποίητα εργαλεία του digital marketing.

Ωστόσο, κατά την “Covid” εποχή, στην οποία φαίνεται να “κούρασαν” πολύ οι 
influencers, είχε την τιμητική του!

Είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί η UGC έχει τη στιγμή της στον ήλιο. 
Και με τους καταναλωτές να λαχταρούν πραγματικές, σχετικές ανθρώπινες 
ιστορίες, αυτή η τάση πιθανότατα θα κερδίσει μια μόνιμη θέση στο μάρκετινγκ 
ρόστερ.



http://www.youtube.com/watch?v=h79Gu-WOjQw


3. Βρίσκοντας νότες αισιοδοξίας μέσω της 
επικοινωνίας...

Εν μέσω lockdown, η “ενσυναίσθηση” ήταν ο επιθυμητός τόνος φωνής στη 
διαφήμιση, σύμφωνα με έρευνα των καταναλωτών των ΗΠΑ. 

Από τότε, είναι προφανές ότι έχει γίνει μια συνολική στροφή και ορισμένες 
μάρκες στρέφονται στο χιούμορ και μια πιο ελπιδοφόρα προσέγγιση για να 
σπάσουν το μονότονο της θλίψης των ημερών που διανύουμε και θα διανύουμε 
απ’ ό,τι φαίνεται και στην σεζόν που έπεται.



http://www.youtube.com/watch?v=TvHm9ccW8-w


4. Δημιουργώντας γνήσιες και μοναδικές 
ψηφιακές εμπειρίες

Ενώ οι προκλήσεις και τα ρίσκα μεγαλώνουν, παρατηρούμε όλα τα brands 
προσπαθούν να παραμείνουν επίκαιρα πολλές φορές κάνουν όλοι το ίδιο.

Παρόλα αυτά η διαφορά φαίνεται όταν κάνεις πρώτος  το διαφορετικό. 

Για παράδειγμα το θέμα δεν είναι να κάνεις συναυλία με τη Βίσση στο ΜEGA 
αλλά να κάνεις μια εικονική συναυλία όπως αυτή που έκανε ο Travis Scott 
μέσω του Fortnite.
Μια συναυλία την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 12 εκατομμύρια 
θεατές!



http://www.youtube.com/watch?v=cPYA9Fsmo-0






Το Digital Branding διαφέρει από το 
“παραδοσιακό” γιατί ουσιαστικά δημιουργείται 
κυρίως μέσα από διαδραστικότητα εμπειρίες, 
αλλά και εξελίσσεται αυτόματα μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης.

Μπορούμε όμως εμείς ως Marketers να ελέγχουμε 
100% το αποτέλεσμα;







Α.Ι. rules,but...



Ο παράγοντας 
“άνθρωπος” πάντα 
θα είναι απρόβλεπτος 
και πάντα θα κάνει 
τη δουλειά μας 
απλά συναρπαστική!



www.act.edu/digital-diploma
See you in September!

http://www.act.edu/digital-diploma


COACHING & 
STARTUPS



Καλησπέρα!
ΕΙΜΑΙ Η ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΕΝΑ

Business Coach

theodoranena@gmail.com



ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΜΕ

1. Τι είναι Coaching

2. Τι μπορεί να προσφέρει σε μια startup

3. 3 βασικά ερωτήματα και οι καλύτερες συμβουλές



1. ΤΙ ΕIΝΑΙ COACHING (1/3)

○ International Coach Federation:  Coaching είναι η συνεργασία 

μεταξύ του Coach και Πελάτη, σε μια δημιουργική διαδικασία 

που προκαλεί σκέψη και εμπνέει τον Πελάτη να μεγιστοποιήσει 

το προσωπικό και το επαγγελματικό του δυναμικό.

○ Το Coaching είναι μια μεθοδολογία, μια συστηματική διαδικασία, 

εστιασμένη στη λύση και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα.



1. ΤΙ ΕIΝΑΙ COACHING (2/3)

○ Ο Coach μέσα από δομημένες συζητήσεις υποστηρίζει τον 

πελάτη του για 

○ τη συνειδητοποίηση των προσωπικών του ικανοτήτων και δεξιοτήτων,

○ της απόδοσής του, της αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης και

○ της προσωπικής του ανάπτυξης ώστε   να βρει τις δικές του λύσεις και να 

μεγιστοποιήσει την προσωπική και επαγγελματική του δυναμική.

○ λειτουργεί στο πλαίσιο βασικών αρχών



1. ΤΙ ΕIΝΑΙ COACHING (2/3)

○ Είδη Coaching, life, business, executive, family

○ Αυξητικές τάσεις

○ Συγκεκριμένα εργαλεία



2. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ (1/2)

○ Εξατομικευμένη υποστήριξη ατόμου και επιχείρησης σε ένα 

μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον υψηλών 

απαιτήσεων. 

○ Αρχικά είχε συνδεθεί με προβλήματα απόδοσης, πλέον 

θεωρείται ως παροχή σε στελέχη για τη μεγιστοποιηση των 

δυνατοτήτων τους 



2. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ (2/2)

○ Αναγνώριση αναγκών

○ Χαρτογράφηση

○ Εστίαση focus, Accountability 

○ Ενθάρρυνση 

○ Αυτογνωσία

○ βελτίωση επίδοσης



ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο COACH

○ Ψυχολόγος  

○ Μέντορας

○ Σύμβουλος



○ Αναζήτηση στόχου

○ Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης

○ Διερεύνηση επιλογών για την 

επίτευξη στόχου

○ Προσδιορισμός εμποδίων

○ Επιλογή κατάλληλων ενεργειών

○ Κατάρτιση πλάνου δράσης

○ Παρακολούθηση προόδου

○ Επανεξέταση πλάνου δράσης

○ Επόμενα βήματα

○ Ερωτήσεις κλίμακας (σε κλίμακα 1-10 

όπου 1... και 10... που βρίσκεσαι?)

○ Ερωτήσεις επιτυχίας στο παρελθόν, 

○ Ερωτήσεις ιδανικού μέλλοντος

○ H ερώτηση θαύμα, 

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ



3. … και τώρα?

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

• Ποιος είμαι

• Που πάω

• Πως θα πάω

• Και μετά?



Ποιος είμαι?

○ Swot analysis

○ Χαρτογράφηση:  που βρίσκομαι σε σχέση με το περιβάλλον μου 

○ Ποιο είναι το περιβάλλον μου τι συμβαίνει, που συμβαίνει, τι 

τάσεις υπάρχουν 

○ Εντοπισμός και βελτίωση του πιο αδύναμου σημείου

○ BUSINESS MODEL CANVAS

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=swot+analysis
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=swot+analysis
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Oy0dzP8pdTqo35plNZE73o7rXDg:1593684990250&source=univ&tbm=isch&q=business+model+canvas&client=firefox-b-e&sa=X&ved=2ahUKEwjSz-idq67qAhVw-SoKHYAwAwIQsAR6BAgJEAE&biw=1280&bih=910


Που πάω?

Ξεκίνα έχοντας στο νου το τέρμα

○ Ποιος είναι ο σκοπός μου

○ Ποιο είναι το όραμα για τη μελλοντική μου επιχείρηση

○ Ποιοι θα είναι οι πελάτες μου

○ Τι αξία δίνει το προϊόν μου

○ Πως θα έχω έσοδα από την επιχείρηση μου

○ Πόσο θέλω να αναπτύξω την επιχείρηση



Που πάω?

… ώστε να παρέχεις κάτι που έχει αξία για τον πελάτη και να έχεις 

έσοδα από αυτό..



Πως πάω?

○ Σύνταξη business plan

○ Σχεδιασμός business model canvas

○ βασικές οικονομικές γνώσεις-προσδιορισμός πηγών εσόδων-

κόστους 

○ Εξασφάλιση της κατάλληλης χρηματοδότησης

○ Επένδυση στους κατάλληλους ανθρώπους- στελέχωση-

συνεργάτες- networking



Πως πάω?

○ marketing του προϊόντος και του εαυτού σου /εταιρείας-

website

○ Κάλυψε κάποια συγκεκριμένη ανάγκη, δώσε αξία στον πελάτη, 

και άκου προσεκτικά τις ανάγκες του πελάτη και της αγοράς. 



Και μετά?

○ Συνεχής Ανανέωση και ανάπτυξη 

➔ Προσωπική 

➔ Επαγγελματική

○ FEEDBACK

○ Προετοιμασία για το μέλλον/ την επόμενη φάση της 

επιχείρησης



“Everyone needs a coach

https://justcreative.com/2020/06/29/everybody-needs-a-coach/


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Ερωτήσεις;

theodoranena@gmail.com



Παρουσίαση Γραφείου Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Γεράσιμος Σπανός, MScBA

Χρυστάλλα Χριστοφή, MBA

INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014 - 2020

Project Acronym: GROWING SOCIAL

Project Title: “Enhancement of social entrepreneurship through the establishment 

of support structures in the CB area” 

Τεχνόπολις, 3/7/2020

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Στόχοι Γραφείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Δήμου 

Πυλαίας – Χορτιάτη

 Ενημέρωση

 Ευαισθητοποίηση 

 Ενεργοποίηση

 Υποστήριξη

για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

“Growing Social”
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Κοινό – Στόχος Γραφείου Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

 Κάτοικοι/Δημότες του Δήμου

 Άνεργοι

 Δυνητικοί επιχειρηματίες

 Υφιστάμενοι επιχειρηματίες 

 Ομάδες επιχειρηματιών

 Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία 

(Κ.ΑΛ.Ο.)

“Growing Social”
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)

 Θεσμικό & Κανονιστικό πλαίσιο

 Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

 Τυπικές διαδικασίες ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο./Κοινωνικής Επιχείρησης

 Επιλογή νομικής μορφής-Κατάρτιση Καταστατικού κλπ.

 Επιλογή οικονομικής δραστηριότητας

 Φορολογικές υποχρεώσεις

 Ασφαλιστική νομοθεσία & εργασία στην ΚΑΛΟ

“Growing Social”
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Υπηρεσίες Γραφείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

 Παροχή οδηγιών-κατευθύνσεων σχετικά με τον τρόπο σύνταξης επιχειρηματικού 
σχεδίου για την υλοποίηση επιχειρηματικής ιδέας

 Καθοδήγηση για την κατάθεση και υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου

 Ενημέρωση σχετικά με τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα επιχειρηματικότητας 
(ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ κλπ.)

 Πληροφόρηση σχετικά με επιπλέον πηγές και δυνατότητες χρηματοδότησης 
(Επιχειρηματικά Δάνεια, Μικροχρηματοδοτήσεις κλπ)

 Ενημέρωση ανέργων για ευκαιρίες επιδοτούμενης απασχόλησης

“Growing Social”
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Επιπλέον Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

 Υλοποίηση απαιτήσεων και παραδοτέων προγράμματος «Growing Social», στα 
πλαίσια του Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος 
Πυλαίας – Χορτιάτη ως βασικός εταίρος

 Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας (Εκδηλώσεις – Ημερίδες - Workshops)

 Δικτύωση µε άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του χρηματοδοτούμενου έργου και συνεργασία 
µε τις σχετικές υπηρεσίες του Δήμου. 

“Growing Social”
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Γραφείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Δήμου 

Πυλαίας – Χορτιάτη

 Πρώην Δημαρχείο Ασβεστοχωρίου

 Δημοκρατίας 1, Ασβεστοχώρι 

 Email: epixeirein@pilea-hortiatis.gr

 Τηλέφωνο:2313 302025

 Ώρες Λειτουργίας: Πέμπτη 9:00 - 13:00 

“Growing Social”
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Παρουσίαση έργου GROWING SOCIAL

Αλεξάνδρα Ανανίκα, Μ.Α. 

Προιστ. Τμήματος Αναπτυξιακού  Σχεδιασμού και Προγραμμάτων 

Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014 - 2020

Project Acronym: GROWING SOCIAL

Project Title: “Enhancement of social entrepreneurship through the establishment 

of support structures in the CB area” 

3-4-5 July 2020 START UP for good! Technopolis

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Ταυτότητα του Έργου
INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014 - 2020

Τίτλος Ενίσχυση της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης 

Δομών Στήριξης στη Διασυνοριακή Περιοχή 

Ελλάδας- Βουλγαρίας»

Ακρωνύμιο Growing Social

Διάρκεια 24 μήνες (31.10.17 - 31.10.2019)

Άξονας Προτεραιότητας 4. Μία διασυνοριακή περιοχή κοινωνικής 

ένταξης

Θεματική 09 – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 

καταπολέμηση της φτώχειας και των 

διακρίσεων 

Επενδυτική προτεραιότητα 9c. Υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις 

Ειδικός στόχος 9. Επέκταση της κοινωνικής

επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή 

περιοχή 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Εταιρικό Σχήμα

Ελλάδα:

 Επικεφαλής Εταίρος- Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη

 Εταίρος 2 – Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Βουλγαρία:

 Εταίρος 4 – Δήμος Rudozem 

 Εταίρος 5 – Local active group Zlatogerad - Nedelino

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Κατανομή Προϋπολογισμού 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Σκοπός του Έργου

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως ένα 

μοντέλο τοπικής ανάπτυξης

➢Επιμέρους Στόχοι

1) Δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών για εν δυνάμει 

ενδιαφερόμενα μέρη και νέες κοινωνικές επιχειρήσεις 

στη διασυνοριακή περιοχή, 

2) Ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων με παράλληλο 

θετικό κοινωνικό αντίκτυπο μέσα από την εργασία τους

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Πως;

Δύο Τοπικά Γραφεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας -ένα στην Ελλάδα 

και ένα στην Βουλγαρία- με τριπλή στόχευση: 

 α) παροχή έγκυρης πληροφορίας, καθοδήγησης και υποστήριξη σε 

πιθανά μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων,

 β) δικτύωση ανάμεσα σε άτομα και ομάδες και προώθηση ιδεών 

κοινωνικών επιχειρήσεων σε υφιστάμενους μη κερδοσκοπικούς και 

κερδοσκοπικούς οργανισμού για την ανάπτυξη και υλοποίηση ιδεών,

 γ) δικτύωση ανάμεσα σε υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις που 

αναζητούν προσωπικό και σε ανέργους ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

που αναζητούν εργασία.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Πως;

Και

Μία θερμοκοιτίδα που θα «υιοθετήσει» 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις στα πρώτα τους 

βήματα παρέχοντας:

Πρόσβαση σε εργαλεία και πηγές, 

Δικτύωση, 

Συμβουλευτική  

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Προϊόντα του έργου

 2 νέες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία των τοπικών 

γραφείων

 Διαδικτυακό διαδραστικό γραφείο εξυπηρέτησης με 

εγχειρίδια και εργαλεία συμβουλευτικής για τη δημιουργία 

επενδυτικών σχεδίων Κοινωνικών Επιχειρήσεων

 Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται 

στα τοπικά γραφεία 

 Εγκατάσταση στη θερμοκοιτίδα των 2 καλύτερων 

επενδυτικών σχεδίων και 

 Μία εκπαιδευτική επίσκεψη 20 συμμετεχόντων από τη 

Βουλγαρία

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Προϊόντα του έργου

 Διοργάνωση μιας ημερίδας «Success Stories Day»

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές (300 άτομα)

 Διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων για 

κοινωνικές επιχειρήσεις

 Εκδήλωση δικτύωσης ανάμεσα σε υφιστάμενες 

Κοινωνικές επιχειρήσεις και νέους ανέργους στη 

Βουλγαρία

 Σεμινάρια πιθανών μελών κοινωνικών 

επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη και στο Zlatograd

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Προϊόντα του Έργου

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού μέσω 

δράσεων δημοσιότητας που περιλαμβάνουν την 

ιστοσελίδα του έργου, προώθηση σε social media, 

φυλλάδια, αφίσες, προώθηση σε ΜΜΕ, 3 ανοιχτά 

συνέδρια και 2 videos

 Αξιολόγηση του έργου ως προς τη συνεισφορά 

του στην κοινωνική οικονομία και στην κοινωνική 

ένταξη στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας 

Βουλγαρίας. 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Δύο νέες Κοινωνικές Επιχειρήσεις θα 

δημιουργηθούν και θα δεχθούν την 

υποστήριξη της θερμοκοιτίδας. 

100 άτομα θα εκπαιδευτούν και θα 

δεχθούν συμβουλευτική υποστήριξη για 

να λειτουργήσουν επιτυχώς μια 

Κοινωνική Επιχείρηση

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

300 μαθητές θα συμμετέχουν σε 

διαδραστικά εργαστήρια 

ευαισθητοποίησης σε θέματα 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στο ευρύ κοινό 

μέσω δράσεων δημοσιότητας

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Αλεξάνδρα Ανανίκα
Προιστ. Τμήματος Αναπτυξιακού Σχεδιασμού & Προγραμμάτων

a.ananika@pilea-hortiatis.gr

Τηλ. 2313 301090

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A 
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme  

mailto:a.ananika@pilea-hortiatis.gr


Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Growing Social” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-

A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ιδίους πόρους των 

χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα"

Unit 2
The Mindset of Doing Well by Doing Good 

http://www.greece-bulgaria.eu/


Σκοπός της Ενότητας 
Με το πέρας της ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι έχουν κατανοήσει τις καλές πρακτικές και την φιλοσοφία της 
επιχειρηματικότητας η οπού η κερδοφορία συνδυάζεται με κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια. Μέσα από 
παραδείγματα και βιβλιογραφία θα μάθουν σχετικά με την δημιουργία κοινωνικής και κοινής αξίας,  καθώς και τις 
υφιστάμενες τάσεις. Επίσης θα αναγνωρίσουν την διαφορά κοινωνικής αξίας και κοινωνικής ευθύνης ενώ θα 
εισαχθούν σε σύγχρονες  έννοιες γύρω από την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Τέλος θα κατανοήσουν την 
σημασία της ευθυγράμμισης της ΕΚΕ με την ευρύτερη στρατηγική και θα μπορούν να ξεχωρίσουν αν μια ενέργηεια
εμπίπτει στο πεδίο της ΕΚΕ, εταιρικής φιλανθρωπίας, δωρεάς, cause marketing΄ή άλλη τακτική.

Keywords
Corporate social responsibility, triple bottom line, social value,  shared value, corporate social marketing 

Μαθησιακοί Στόχοι



‘Σε έναν ιδανικό κόσμο τα κοινωνικά προβλήματα θα
λυνότανε με καθαρές και απλές λύσεις. Η πραγματικότητα
ωστόσο είναι κάτι τελείως διαφορετικό.'

The Aspen Institute, Theory of Change

Oπτικοποίηση των 
Παγκόσμιων στόχων Βιωσιμότητας:

https://unstats.un.org/unsd/mdg/Trendalyzer

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

https://youtu.be/5G0ndS3uRdo
https://unstats.un.org/unsd/mdg/Trendalyzer


Jeff Immelt 
CEO General Electric



We are out of this FOG





Oι περισσότερες εταιρείες έχουν «ξεμείνει» στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

40% 
Εταιρειών στον δείκτη Standard & 
Poors 500 δημοσιεύουν εκθέσεις 
κοινωνικής ευθύνης 



Michael E. Porter - Mark R. Kramer

https://hbr.org/search?term=michael%20e.%20porter
https://hbr.org/search?term=mark%20r.%20kramer


Michael E. Porter - Mark R. Kramer

“The fact is, the prevailing approaches to CSR are so 
fragmented and so disconnected from business and 
strategy….CSR can be more than a cost, a constraint, 
or a charitable deed – it can be a source of 
opportunity, innovation and competitive advantage” 

Η σύνδεση μεταξύ 
Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος & ΕΚΕ

https://hbr.org/search?term=michael%20e.%20porter
https://hbr.org/search?term=mark%20r.%20kramer


To ζήτημα της ευθυγράμμισης 

John Elkington, "Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development," California Management Review 36, no. 2 (1994): 90–100.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9

GREEN PAPER: 

Promoting a European framework for 

Corporate Social Responsibility

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9




John Elkington

Πηγή: https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it

http://bcorporation.uk/
https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it


Παγκόσμιος Διάλογος 





New forms of Activism - Things are changing 



A Public Relations Disaster
How saving $1,200 cost United Airlines 10,772,839 negative views on YouTube

https://sentium.com/a-public-relations-disaster-how-saving-1200-cost-united-airlines-10772839-negative-views-on-youtube/

https://sentium.com/a-public-relations-disaster-how-saving-1200-cost-united-airlines-10772839-negative-views-on-youtube/


UNITED Breaks Guitars



The Times Online in the U.K. In a column earlier this 
week, Ayres claimed the Carroll mishap actually cost 
United $180 million, or 10 percent of its market cap

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/chris_ayres/article6722407.ece
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/chris_ayres/article6722407.ece


The New Moral Marketplace Factor 
Αυξάνεται ο ρόλος της αντιληπτέας ηθικής στις 
αποφάσεις των καταναλωτών, πελατών και εργαζομένων 

Source: https://www.researchgate.net/publication/253395139_The_Next_Wave_of_Corporate_Community_Involvement

https://www.researchgate.net/publication/253395139_The_Next_Wave_of_Corporate_Community_Involvement




Out of this FOG

What if NOT? 



From Government Responsibility to….





“Το καπιταλιστικό σύστημα βρίσκεται υπο πολιορκία. Στα σημερινά χρόνια οι επιχειρήσεις 
έχουν κατακριθεί για την συμβολή τους ως οι βασικοί παράγοντες για τα κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα. Οι επιχειρήσεις θεωρούνται γενικά ότι 
ευημερούν εις βάρος των κοινωνιών”. 

ΤΑΣΕΙΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την δυναμική της επιχειρηματικότητας για καλό σκοπό; (Shared Value)

Bishop William Lawrence University Professor ,
Harvard Business School

Porter, M., Kramer, M. (2011), Creating Shared Value, Harvard Busienss Review [online]:  https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value https://www.sharedvalue.org/

Michael Porter (2011)

Bishop William Lawrence University Professor ,
Harvard Business School

https://youtu.be/xuG-1wYHOjY

https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
https://www.sharedvalue.org/
https://youtu.be/xuG-1wYHOjY


Υπάρχει μια ιδέα ότι οι αξίες διαχωρίζονται σε κοινωνικές 
και οικονομικές, όμως αυτό είναι καθολικά λάθος τρόπος 
να προσεγγίσουμε πώς δημιουργείται η αξία. Ο κόσμος 
δεν χωρίζεται σε «κακούς» ανθρώπους των επιχειρήσεων 
και κοινωνικούς ήρωες’

Jed Emerson 
at the World Economic Forum

http://www.blendedvalue.org/wp-content/uploads/2004/02/pdf-proposition.pdf

http://www.blendedvalue.org/wp-content/uploads/2004/02/pdf-proposition.pdf




A Shift from Obligation to Strategy 
New Corporate Philanthropy

Mια στροφή προς Μακροχρόνιες 
δεσμεύσεις σε κοινωνικά ζητήματα 

https://hbr.org/1994/05/the-new-corporate-philanthropyhttps://philanthropynetwork.org/news/special-report-corporate-philanthropy

Παραδείγματα: https://www.careeraddict.com/corporate-philanthropy

H Apple έχει συλλέξει περίπου 
25 εκατ. δωρεές υπαλλήλων 
για ΜΚΟ ανα τον κόσμο. 

H εταιρεία χρηματοδοτεί ένα 
σκοπό ή ένα ίδρυμα απευθείας.

https://hbr.org/1994/05/the-new-corporate-philanthropy
https://philanthropynetwork.org/news/special-report-corporate-philanthropy
https://www.careeraddict.com/corporate-philanthropy


Παραδοσιακή Προσέγγιση 

Source: https://www.researchgate.net/publication/253395139_The_Next_Wave_of_Corporate_Community_Involvement

https://www.researchgate.net/publication/253395139_The_Next_Wave_of_Corporate_Community_Involvement


Η Νέα Προσέγγιση 
Υποστηρίζοντας τους εταιρικούς στόχους 



Volvo video 



DOING GOOD 
Από το συμβολικό 

στο ουσιαστικό



Τι είναι Καλό; 
Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility 

Corporate Philanthropy

Corporate Citizenship

Corporate Giving

Corporate Community Involvement 

Community Development 

Corporate Responsibility 

ΚαλόΚαλόΤι είναι Καλό; 

Global Citizenship

Community affairs Corporate Societal Marketing

Community Relations 

Source: Kotler, P., Hessekiel, D., Lee, N. (2012) Good Works, Willey



Γιατί να κάνω… καλό; 

• Αύξηση μεριδίου αγοράς και πωλήσεων 

• Ισχυροποίηση του Brand

• Eνίσχυση της εταιρικής εικόνας 

• Προσέλκυση, κινητοποίηση και διατήρηση 
προσωπικού

• Μειωμένα λειτουργικά κόστη 

• Καλύτερη αντιμετώπιση από Επενδυτές και 
Οικονομικούς Αναλυτές

Business for social Responsibility Introduction 



Γιατί να κάνω… καλό; 
Αύξηση μεριδίου αγοράς και πωλήσεων 

94% 
είναι πιθανό να αλλάξουν 
μάρκα σε όμοια προϊόντα 
αν το ένα συνδέεται 
κοινωνικό ζήτημα

91% 
Θα αγοράζαν ένα προϊόν 
που έχει  ταύτιση με ένα 
κοινωνικό σκοπό (cause) -
66% το έχουν κάνει.

Οι άνθρωποι είναι  διατεθειμένοι να 
πληρώσουν περισσότερο αν θεωρούν ότι 
ένα προϊόν είναι δίκαιο 

French, J. Gordon R., 2019, Strategic Social Marketing 

https://www.dandad.org/awards/professional/2019/experiential/230241/kraft-now-pay-later/

https://www.dandad.org/awards/professional/2019/experiential/230241/kraft-now-pay-later/








Γιατί να κάνω… καλό; 
Ισχυροποίηση του Brand

Business for social Responsibility Introduction 

Η σύνδεση μιας εταιρείας ή μάρκας με 
κοινωνικό σκοπό ένα cause ή ίδρυμα μπορεί 
να ενισχύσει το “spirit of the Brand”





protesters forming a human shield against 
looters



Nike advertisement 

Brand activism 





Γιατί να κάνω… καλό; 
Eνίσχυση της εταιρικής εικόνας 

https://fortune.com/worlds-most-admired-companies/2019/search/https://www.3blassociation.com/corporate-responsibility-magazine/100-best-corporate-citizens

https://fortune.com/worlds-most-admired-companies/2019/search/
https://www.3blassociation.com/corporate-responsibility-magazine/100-best-corporate-citizens


Γιατί να κάνω… καλό; 
Προσέλκυση, κινητοποίηση και διατήρηση προσωπικού

Σχεδόν 9 στους 10 

86% 
των millennials

9% 
Babyboomers

θα σκεφτότανε μείωση απολαβών για να εργαστούν 
σε μια επιχείρηση της οποίας ο σκοπός και οι αξίες 
ευθυγραμμίζεται με τις δικές τους. 

Workplace Culture report

Σχεδόν 1 στους 10 

https://blog.linkedin.com/2018/june/26/workplace-culture-trends-the-key-to-hiring-and-keeping-top-talent

https://blog.linkedin.com/2018/june/26/workplace-culture-trends-the-key-to-hiring-and-keeping-top-talent
https://blog.linkedin.com/2018/june/26/workplace-culture-trends-the-key-to-hiring-and-keeping-top-talent


Γιατί να κάνω… καλό; 
Προσέλκυση, κινητοποίηση και διατήρηση προσωπικού

https://blog.linkedin.com/2018/june/26/workplace-culture-trends-the-key-to-hiring-and-keeping-top-talent

https://blog.linkedin.com/2018/june/26/workplace-culture-trends-the-key-to-hiring-and-keeping-top-talent


Γιατί να κάνω… καλό; 
Μειωμένα λειτουργικά κόστη 

Λιγότερα κόστη εκτύπωσης, 
Διαχείριση, κατανάλωσης 
ενέργειας, νερού κ.ο.κ.



Γιατί να κάνω… καλό; 

Καλύτερη αντιμετώπιση από Επενδυτές και Οικονομικούς Αναλυτές

over 1,340 organizations currently 
manage USD 502 billion in impact 
investing assets worldwide

https://thegiin.org/assets/Sizing%20the%20Impact%20Investing%20Market_webfile.pdf

https://thegiin.org/assets/Sizing%20the%20Impact%20Investing%20Market_webfile.pdf


Major Challenges 
to Doing Good 



Major Challenges of Doing Good 
Επιλογή Κοινωνικού Ζητήματος 

Ένα ζήτημα πουν υποστηρίζει τους εταιρικούς 
στόχους, δεν το τρέχει ήδη ανταγωνιστής και 
δεν έχει φόβο να κάνει backfire 

30% of all Bangladeshis and 56% of 
Bangladeshi children under the age of 5 
suffer from moderate to severe 
malnutrition.

https://www.yunussb.com/blog/grameen-danone-foods-ltd-nutrition

https://www.yunussb.com/blog/grameen-danone-foods-ltd-nutrition




Major Challenges of Doing Good 
Επιλογή Πρωτοβουλίας για την επίλυση του Ζητήματος 

Grameen Danone Foods was founded in 2006 in order to 
fight malnutrition. The joint venture produces a yoghurt 
enriched with crucial nutrients at a price of 6 BDT (= 0.06 
EUR) which even the poorest can afford. 



Major Challenges of Doing Good 
Ανάπτυξη και εφαρμογή Προγράμματος 

«Η παιδική θνησιμότητα ήταν πολύ μεγάλη και η  μεγαλύτερη αιτία 
θανάτου ήταν η διάρροια, η οποία είναι πολύ απλό να αντιμετωπισθεί.”
Simon Berry



Major Challenges of Doing Good 
Αξιολόγηση If you can’t measure it, 

you can't manage it 

Το πρόγραμμα Change4Life 
ξεπέρασε τους αρχικούς στόχους:

•

•

•

•



Καλές Πρακτικές 



Market Driven 
Πρωτοβουλίες 



Cause Promotion 

WHAT IS FOREVER AGAINST ANIMAL TESTING?

Our Forever Against Animal Testing global campaign

is how we put our passion for animal rights into

action – we're working towards a worldwide ban on

animal tested cosmetics… forever. Approximately

80% of countries have no laws around animal

testing, which is why we haven’t stopped fighting for

the rights of animals since 1989.



Kraft Heinz’s Rise Against Hunger Partnership
Το 2011, η Kraft Heinz ξεκίνησε μια καμπάνια ψηφιακής προσφοράς «Huddle to Fight 
Hunger» όπου κάθε φορά που κάποιος αγόρασε από vending machine εκανε δωρεά ένα 
γεύμα σε τράπεζες γευμάτων. Η καμπάνια δώρισε  επίσης ένα γεύμα κάθε φορά που 
κάποιος έκανε like στο Facebook page. Μια προσφορά που συνδύασε την φιλανθρωπία με τα 
social media marketing ενισχύοντας το brand awareness.

https://www.chiefmarketer.com/huddle-to-fight-hunger/

Cause Related Marketing

https://www.chiefmarketer.com/huddle-to-fight-hunger/


Corporate Driven Πρωτοβουλίες 



Corporate Philanthropy



Workforce volunteering 
Κάθε χρόνο το προσωπικό συμμετέχει σε δύο εξορμήσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, μία η οποία 
διοργανώνεται σε εργάσιμη ημέρα και μία η οποία πραγματοποιείται Σαββατοκύριακο.



Socially Responsible Business Practices

Adidas, Reebok και H&M είναι από τα brands που οδηγούν τον 
κλάδου όσο αφορά την διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

https://www.theguardian.com/fashion/2019/apr/24/the-fashion-transparency-index-2019-report-ranks-worlds-biggest-brands

https://www.theguardian.com/fashion/2019/apr/24/the-fashion-transparency-index-2019-report-ranks-worlds-biggest-brands
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χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα"

Unit 2
The Mindset of Doing Well by Doing Good 

http://www.greece-bulgaria.eu/


Ανάπτυξη  Επιχε ιρηματ ικών Μοντέ λων

Εισαγωγή στο Business Model Canvas

Γεώργιος Θερίου

PhD, MA, BA

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας 



Αναπληρωτής Καθηγητής 
ΔΑΠ και Διαχείρισης Γνώσης

Σχετικά με 
εμένα

Γεώργιος Θερίου

Athabasca University (Canada)

Open University of Cyprus (Cyprus)

Consulting Experience
Science Technology Lab

Business Development Advisor
Mantility



Τεχνολογία

Βιώσιμη ανάπτυξη

γενιές Υ-Ζ

34,8% σε κίνδυνο φτώχειας 
(ΕΛΣΤΑΤ, 2017)

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ε.Ε. 
(39,5% Δεκέμβριος, 2018) καταγράφονται στην Ελλάδα 

(Eurostat, 2018)

86% (δηλαδή 5.354.000 τόνοι) των 
απορριμμάτων θάφτηκαν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής [σε άλλες χώρες 1%] 
(Eurostat, 2017)

Ποσοστό ανακύκλωσης 17% (Eurostat, 2017)

Ικανοποίηση από τη ζωή 5,4. Μία από 
τις χαμηλότερες βαθμολογίες στον 

ΟΟΣΑ, όπου η μέση ικανοποίηση από 
τη ζωή είναι 6,5 (Better Life Index, 2019)



Το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρβαρων ή παχύσαρκων 
παιδιών ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ

(dianeosis, 2016)

Το ποσοστό του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζει κάποια χρόνια πάθηση

αυξήθηκε κατά 24% κατά την περίοδο 2009-
2012

(dianeosis, 2016) 

20 έως 50 εκ. η μέση άνοδος της 
στάθμης της θάλασσας - 12% η κατά 

μέσο όρο η μείωση των βροχοπτώσεων 
(διάστημα 2046-2065, dianeosis, 2017) 

Μόλις το 8,9% των παιδιών ηλικίας 
κάτω των 3 ετών έχει πρόσβαση σε 
υποδομές φροντίδας (στόχος ΕΕ για 

το 2020 3,3%) (dianeosis, 2016)

1/5 Έλληνες δεν θα ήθελαν για 
γείτονες άτομα διαφορετικής 

θρησκείας 
(World Values Survey, dianeosis, 2017)



ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ



Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες ξεκινούν με αυτό που τους «θυμώνει» και 
προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα

Τοπική κοινότητα

Φυσικά ή νοητικά ασθενείς
Ασθενείς ηλικιωμένοι

School Drop outs 

Οικονομικά αποκλεισμένοι 
Κοινωνικά Αποκλεισμένοι Φυσικό περιβάλλον

Άστεγοι

Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων 
Εθνών:

17 βιώσιμοι στόχοι 
ανάπτυξης και 169 

επιμέρους στόχοι έως το 
2030 

Ποιος είναι ο δικός σας σκοπός; 

Σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Ο στόχος κάθε πετυχημένου κοινωνικού επιχειρηματία είναι η
αναγνώριση (επιχειρηματικών) ευκαιριών που είναι πετυχημένες,
οικονομικά βιώσιμες και έχουν αντίκτυπο στον πελάτη και στις
κοινότητες που εξυπηρετούν.

Μια ιδιαίτερα δημοφιλής προσέγγιση προς την επίτευξη αυτού του
στόχου είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων.



ΕΕΊΝΑΙ ΜΉΠΩΣ ΑΥΤΌ; 

Τι είναι όμως το επιχειρηματικό μοντέλο; 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Είναι ένα πλαίσιο που βοηθά στην κατανόηση του πως διαφορετικές οντότητες
του οργανισμού (όπως το μάρκετινγκ, η παραγωγή, η χρηματοδότηση, οι
συνεργάτες κ.α.) αλληλεπιδρούν προκειμένου να δημιουργήσουν αξία για τους
πελάτες – εκφράζει δηλαδή την επιχειρηματική λογική μιας επιχείρησης

Αποτελεί ένα σχέδιο για την εξασφάλιση εσόδων και κερδών από τη λειτουργία
μιας επιχείρησης

Συνήθως έχει 3 διαστάσεις:

1. Αναγνώριση αξίας (value identification) – τι είδους αξία παρέχουμε στον πελάτη/ τι
πρόβλημα λύνουμε;

2. Παράδοση αξίας (value delivery)– πως φτάνει στον πελάτη;

3. Σύλληψη ή πρόσληψη αξίας (value capture) – η επιχείρηση μας ή τα ενδιαφερόμενα
μέρη (ωφελούμενοι) έχουν κέρδος από την αναγνώριση και παράδοση της αξίας; Το
μοντέλο ροών εσόδων βρίσκεται στην καρδιά αυτής της διάστασης



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Οι Osterwalder και Pigneur (2010) ανέπτυξαν τον «Καμβά
επιχειρηματικού Μοντέλου» ο οποίος αποτελεί μια αποτελεσματική
βάση ανάπτυξης των βασικών πτυχών μιας επιχειρηματικής ιδέας
γρήγορα και αποτελεσματικά

- Περιγράφει σύντομα τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση δημιουργεί, παραδίδει και
συλλαμβάνει αξία

- Βοηθά με δομημένο και συνοπτικό τρόπο στο «ξεκαθάρισμα» της επιχειρηματικής
ιδέας και στη μετατροπής της σε μια βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση

- Εξηγεί σύντομα και αποτελεσματικά σε τρίτους (π.χ. χρηματοδότες ή λοιπά
ενδιαφερόμενα μέρη) την ιδέα και τα κύρια στοιχεία της λειτουργίας της επιχείρησης



ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΒΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Μέσω του καμβά, ο επιχειρηματίας καλείται να απεικονίσει σχηματικά το επιχειρηματικό

του μοντέλο σε 9 θεματικές ενότητες, οι οποίες σχετίζονται με το παρεχόμενο προϊόν-

υπηρεσία, τα τμήματα της αγοράς, τις πελατειακές σχέσεις, τα κανάλια διανομής, τους

κυριότερους πόρους/ διαδικασίες, τις εξωτερικές συνεργασίες καθώς και τα έσοδα και

κόστη του εγχειρήματος.



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
Βασικοί  
συνεργάτες 

Βασικές 
δραστηριότητες  

Πρόταση  
αξίας 

Σχέσεις με  
πελάτες 

Ομάδες  
πελατών 

Ποιοι είναι οι βασικοί 
συνεργάτες μας; 
Ποιοι είναι οι βασικοί 
προμηθευτές μας; 
Ποιους βασικούς 
πόρους αποκτάμε 
από συνεργάτες; 
Ποιες βασικές 
δραστηριότητες 
επιτελούν οι 
συνεργάτες μας; 
 
Κίνητρα για τη 
δημιουργία 
συνεργασιών: 
Βελτιστοποίηση και 
οικονομία   
Μείωση κινδύνου και 
αβεβαιότητας 
Εξασφάλιση 
συγκεκριμένων 
πόρων και 
δραστηριοτήτων 
 

Ποιες βασικές 
δραστηριότητες 
απαιτούν οι προτάσεις 
αξίας μας; τα κανάλια 
διανομής μας; Οι 
σχέσεις με πελάτες; Οι 
ροές εσόδων; 
 
Κατηγορίες: 
Παραγωγή 
Επίλυση 
προβλημάτων 
Πλατφόρμα/ δίκτυο  
 

Τι είδους αξία 
παρέχουμε στον 
πελάτη; 
Ποιο πρόβλημα του 
τον βοηθάμε να 
λύσει; 
Ποια πακέτα 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 
προσφέρουμε σε 
κάθε τομέα 
πελατών; 
Ποιες ανάγκες του 
πελάτη 
ικανοποιούμε; 
 
Χαρακτηριστικά: 
Στοιχεία 
νεωτερισμού 
Επίδοση 
Εξατομίκευση  
Το σκεπτικό «να 
κάνει τη δουλειά» 
Σχεδιασμός 
Εμπορικό σήμα / 
γόητρο 
Τιμή 
Μείωση κόστους 
Μείωση κινδύνων 
Προσβασιμότητα 
Ευκολία/ ευχρηστία 
 

Τι είδους σχέση αναμένει από εμάς κάθε 
τομέας πελατών μας;  
Ποιες από αυτές έχουμε ήδη εδραιώσει;  
Με ποιον τρόπο ενσωματώνονται με τα 
υπόλοιπα στοιχεία του επιχειρηματικού 
μοντέλου μας; 
Ποιο είναι το κόστος τους; 
 
Παραδείγματα: 
Προσωπική εξυπηρέτηση 
 Προσωπική εξυπηρέτηση κατ’ 
αποκλειστικότητα  
Αυτοεξυπηρέτηση 
Αυτοματοποιημένες υπηρεσίες  
Κοινότητες χρηστών 
Συνεργατική δημιουργία αξίας  
 

Για ποιους 
δημιουργούμε αξία; 
Ποιοι είναι οι 
σημαντικότεροι 
πελάτες μας; 
 
Μαζική αγορά 
Εξειδικευμένη 
αγορά 
Τμηματοποίηση  
Διαφοροποίηση   
Πολύπλευρες 
πλατφόρμες (ή 
πολύπλευρες 
αγορές) 

Βασικοί  
πόροι 

Κανάλια  
επικοινωνίας 

 Ποιους βασικούς 
πόρους απαιτούν οι 
προτάσεις αξίας μας; 
Τα κανάλια διανομής 
μας;  
Οι σχέσεις με τους 
πελάτες μας; 
Οι ροές εσόδων μας; 
 
Είδη πόρων: 
Φυσικοί 
Διανοητικοί (Εμπορικά 
σήματα, πνευματικά 
δικαιώματα, δεδομένα) 
Ανθρώπινοι 
Οικονομικοί 
 

Μέσω ποιων καναλιών επιθυμούν να 
προσεγγίζονται οι τομείς πελατών μας; 
Πως τους προσεγγίζουμε σήμερα; 
Με ποιον τρόπο συνδυάζονται τα 
χρησιμοποιούμενα κανάλια; 
Ποια είναι τα περισσότερο αποδοτικά σε 
σχέση με το κόστος; 
Πως τα εντάσσουμε  
στις συνήθειες των πελατών; 
 
Τα στάδια των καναλιών επικοινωνίας: 
Ενημέρωση 
Αξιολόγηση 
Αγορά 
Διανομή 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση 
Διαφήμιση (Έντυπη και διαδικτυακή) 
 

Δομή  
κόστους 

Ροές  
εσόδων 

Ποια είναι τα σημαντικότερα κόστη 
που εμπεριέχει το επιχειρηματικό μοντέλο μας; 
Ποιοι βασικοί πόροι είναι οι πλέον δαπανηροί; 
Ποιες βασικές δραστηριότητες είναι οι πλέον 
δαπανηρές; 
 
Η επιχείρηση εστιάζει:  
Στο κόστος;  
Στη δημιουργία αξίας; 
 
Χαρακτηριστικά δομής κόστους: 
Σταθερό κόστος 
Μεταβλητό κόστος 
Οικονομίες κλίμακας 
Οικονομίες φάσματος 

Ποια είναι η αξία για την οποία οι πελάτες μας  
είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν τα χρήματα τους; 
Πόσα πληρώνουν επί του παρόντος;  
Πως πληρώνουν επί του παρόντος; 
Πως θα προτιμούσαν να πληρώσουν; 
Πόσο συνεισφέρει κάθε ροή εσόδων στα συνολικά έσοδα; 
 

 Μηχανισμοί τιμολόγησης 
Είδη: 
Πώληση αγαθών  
Τέλη χρήσης  
Συνδρομές 
Δανεισμός, ενοικίαση, 
χρηματοδοτική μίσθωση 
Παραχώρηση άδειας 
Μεσιτικές αμοιβές  
Διαφημιστικά τέλη  
 

Σταθερή τιμολόγηση: 
Τιμή τιμοκατάλογου 
Τιμή εξαρτώμενη από τα 
χαρακτηριστικά του 
προϊόντος 
Τιμή εξαρτώμενη από τον 
τομέα πελατών  
Τιμή εξαρτώμενη από τον 
όγκο πωλήσεων  
 

Δυναμική τιμολόγηση: 
Διαπραγμάτευση τιμής  
Διαχείριση απόδοσης 
(yield management) 
Αγορά πραγματικού 
χρόνου 
Δημοπράτηση 

 Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου Osterwalder και Pigneur  (2010)
Από Mariotti & Glackin, 2015



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η χρήση του καμβά στις κοινωνικές επιχειρήσεις μας δίνει μια
παράλληλη θεώρηση του εμπορικού αντίκτυπου (commercial impact)
και του κοινωνικού αντίκτυπου (social impact) σε μια πλατφόρμα
διπλής όψης (double sided platform) στην οποία εξυπηρετούνται
ταυτόχρονα πελάτες και ωφελούμενοι.

Κοινωνικοί στόχοι Εμπορικοί στόχοι



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ 

Πρόταση Αξίας

Τι αξία παρέχετε στους πελάτες σας; Γιατί θα σας 
προτιμήσουν; 

Ποιο είναι το μείγμα αξίας δηλαδή η σχέση μεταξύ 
κοινωνικής (κοινωνικού σκοπού) και εμπορικής αξίας; 

Πόσο ορατή είναι η αξία κοινωνικού σκοπού; Ποιος θα 
πλήρωνε; Ποιος την κατανοεί; 

Πως μετριέται το μείγμα αξίας (εμπορική και κοινωνική);Υπάρχουν δύο προτάσεις αξίας:                               

η κοινωνική (αντίκτυπος, κοινωνική αποστολή / 

social value proposition) και η εμπορική (προϊόντα / 

υπηρεσίες) καθώς μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί 

να υπάρξει μόνο μέσα από τη δημιουργία κοινωνικής 

αξίας

Παραδείγματα κοινωνικής αξίας
- Εργασία: βιώσιμες θέσεις 

εργασίας με νόημα για τους 
ωφελούμενους για άτομα με 
αναπηρίες

- Τοπική οικονομική ανάπτυξη: 
Αναζωογόνηση της τοπικής 
οικονομίας σε μια 
συγκεκριμένη αγροτική περιοχή

Παραδείγματα εμπορικής αξίας
- Catering: ποιοτικό,  τιμολογιακά 

προσιτό, χρήση τοπικών 
προμηθευτών

- Κηπουρική: προσοχή στη 
λεπτομέρεια, χωρίς χρήση χημικών, 
προσωποποιημένη στις απαιτήσεις 
των πελατών



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ 

Οι δύο αυτές αξίες είναι αλληλοεξαρτώμενες, 

καθώς το να κάνει μια επιχείρηση κοινό καλό δεν 

είναι ποτέ αρκετό για να είναι βιώσιμη αν 

πρωτίστως η υπηρεσία και το προϊόν της δεν είναι 

καλό και ελκυστικό στους πελάτες της

Κοινωνική αξία

Εμπορική αξία

Κοινωνική και εμπορικής αξίας παράδειγμα

Humane / project Reaction - apparrel & accesories
αφιερωμένα σε διαφορετική κάθε φορά πάθηση ή
αναπηρία

Προϊόντα υψηλής ποιότητας με έμφαση στον σχεδιασμό



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ 

Περισσότερα για την Κοινωνική αξία

Επίσης, σημαντικός είναι ο τρόπος με τον οποίο μια
κοινωνική επιχείρηση γνωστοποιεί την κοινωνική της
αξία (κοινωνικός αντίκτυπος)

Για παράδειγμα, αν βοηθάτε στη δημιουργία βιώσιμων
θέσεων εργασίας για άτομα που αντιμετωπίζουν
μακροχρόνια ανεργία είναι σημαντικό να μοιραστείτε
μερικές ιστορίες επιτυχίας ωφελούμενων με την μορφή
ενός βίντεο ή κάποιας γραπτής μαρτυρίας

-Η κοινωνική αξία (κοινωνική αποστολή) είναι σημαντικό
να μπορεί να μετρηθεί, να εκφραστεί ποσοτικά δηλαδή
ο αντίκτυπος που έχει ώστε να φαίνεται η
αποτελεσματικότητα του οργανισμού



Πελάτες

Αποτελούν τα άτομα ή τους οργανισμούς για τους οποίους
η επιχείρηση δημιουργεί αξία. Πρέπει να ομαδοποιηθούν
σε συγκεκριμένες κατηγορίες με κοινές ανάγκες,
δημογραφικά, κοινές συμπεριφορές ή αλλά κοινά
χαρακτηριστικά

Για ποιους δημιουργείτε αξία και τι είδους αξία είναι αυτή;

Ποιοι είναι οι εμπορικοί σας πελάτες και ποιοι είναι οι κοινωνικοί
σας πελάτες;

Πόσο σημαντική είναι η σύνδεση μεταξύ προϊόντων / υπηρεσιών
και αξίας κοινωνικού σκοπού στους πελάτες; Είναι πρόθυμοι να
πληρώσουν; Ποιοι άλλοι θα πλήρωναν για την αξία κοινωνικού
σκοπού;

Είναι οι χρηματοδότες σας, πελάτες, συνεργάτες ή και τα δύο;

Τι είδους πρόταση αξίας θα κάνει τους πελάτες σας να έχουν
επαναλαμβανόμενες αγορές;

ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΕΛΑΤΕΣ 

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
κατηγορίες πελατών. Πελάτες που αγοράζουν 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης 

(εμπορικοί πελάτες) και πελάτες οι οποίοι 
θέλουν να υποστηρίξουν το κοινωνικό όφελος 
της επιχείρησης ή/και ωφελούνται από αυτό 
(κοινωνικοί πελάτες - πελάτες αντίκτυπου) 



Χρηματοδότες ως πελάτες

Ορισμένες κοινωνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους
χρηματοδότες τους ως συνεργάτες και όχι ως ενδεχόμενους
πελάτες, κάτι που μπορεί να δρα περιοριστικά

Για παράδειγμα, το κράτος για έναν αγροτικό συνεταιρισμό
μπορεί να προσφέρει χρηματοδότηση μέσω κάποιου
προγράμματος αλλά μπορεί να αποτελέσει και πελάτης των
προϊόντων της επιχείρησης (catering εκδηλώσεων που
διοργανώνουν κρατικοί φορείς)

Παρομοίως, μια εταιρεία μπορεί να χρηματοδοτεί μια
κοινωνική επιχείρηση στο πλαίσιο της ΕΚΕ της αλλά μπορεί
ταυτόχρονα και να αποτελέσει πελάτης της (αγορές
εταιρικών δώρων, παροχή υπηρεσιών σε εργαζόμενους της
κ.α.)

Σημείωση: Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τους πελάτες
μας για να αναγνωρίσουμε και την αξία που πρέπει να τους
προσφέρουμε!

ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΕΛΑΤΕΣ 

Impact customers

Business customers



Κανάλια επικοινωνίας

Περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση προσεγγίζει
τις ομάδες πελατών που έχει επιλέξει και προσφέρει την πρόταση
αξίας της. Περιλαμβάνουν την επικοινωνία, τις πωλήσεις, τη
διανομή, και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Τα κανάλια έχουν 5 φάσεις:

Ενημέρωση / επίγνωση  (π.χ. προσωπικές συναντήσεις, αποστολή 
διαφημιστικών e-mails, ιστοσελίδα, από στόμα σε στόμα)

Αξιολόγηση (π.χ. δωρεάν demos ή διάθεση προϊόντων,  μαρτυρίες 
ευχαριστημένων πελατών, αξιολόγηση από bloggers)

Αγορά / πωλήσεις (π.χ. ηλεκτρονικό κατάστημα, χονδρέμποροι, 
αντιπρόσωποι)

Παράδοση / διανομή (π.χ. ταχυδρομικώς, με μεταφορική, από 
καταστήματα λιανικής, με φυσική παρουσία)

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση (π.χ. εγγύηση, τηλεφωνικό κέντρo, 
δωρεάν service)

ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Είναι στρατηγικής σημασίας ποιες δραστηριότητες 
(ενημέρωση, αξιολόγηση κλπ) θα 

πραγματοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση 
(π.χ. πωλητές) και ποιες θα πραγματοποιούνται 

από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. χονδρέμποροι) 

Τύποι καναλιών: 
στελέχη 
πωλήσεων, 
πωλήσεις μέσω 
web, ιδιόκτητα 
καταστήματα, 
καταστήματα 
συνεργατών, 
χονδρέμποροι 



Κανάλια επικοινωνίας

Μέσω ποιών καναλιών θέλουν, τα τμήματα της αγοράς σας, 
να τα προσεγγίσετε;

Ποια κανάλια είναι αποτελεσματικότερα συναρτήσει του 
κόστους τους;

ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Κανάλια κοινωνικής αξίας
- Δίκτυα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 
- Εκδηλώσεις και προγράμματα 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Κανάλια εμπορικής αξίας
- Λιανική: σημείο πώλησης που 

βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην 
πόλη

- Ιστοσελίδα

Τα κανάλια επικοινωνίας μπορούν να 
βοηθήσουν τις διαφορετικές κατηγορίες 
πελατών της κοινωνικής επιχείρησης να 

αξιολογήσουν την εμπορική της αξία, αλλά και 
να κατανοήσουν την κοινωνική της αξία. 



Πελατειακές Σχέσεις

Στόχος: Απόκτηση πελατών, διατήρηση πελατών, αύξηση της
αξίας αγορών ανά πελάτη

Τι είδους σχέσεις αναζητούν οι πελάτες σας;

Τι μπορεί να συμβεί εάν οι πελάτες προσελκύονται
περισσότερο από το κοινωνικό όφελος της επιχείρησης;

Τι άλλο χρειάζεται η επιχείρηση προκειμένου να “σιγουρέψει”
ότι θα διατηρήσει την πελατεία της;

Οι σχέσεις της επιχείρησης με τους κοινωνικούς πελάτες της
διαφέρουν από αυτές με τους εμπορικούς πελάτες της;

Παραδείγματα

Προσωπική εξυπηρέτηση

Self-service 

Αυτοματοποιημένη

Κοινότητες 

Συν-δημιουργία (ανοιχτό σύστημα)

ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, μπορεί να έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παραμερίσουν τις 

παραδοσιακές σχέσεις που συνήθως έχει μια 
επιχείρηση με τους πελάτες της και να 

διερευνήσουν το πώς οι πελάτες τους θα 
μπορούσαν να γίνουν «κοινότητά» τους ή το 
πώς θα μπορούσαν να συν-δημιουργήσουν 

στην επιχείρηση 



Πηγές Εσόδων

Επιτρέπουν στις κοινωνικές επιχειρήσεις να εξελιχθούν και να
δημιουργήσουν κοινωνική αξία

Για να έχει νόημα μια κοινωνική επιχείρηση, θα πρέπει η πηγή
των εσόδων της να συνδέεται με τη κοινωνική της αποστολή
και τα κοινωνικά οφέλη που μπορεί να δημιουργεί

Διαφοροποιούνται τα έσοδα εμπορικών και κοινωνικών
πελατών;

Έχουν υπολογιστεί τα πιθανά έσοδα που θα καλύψουν τα
κόστη για την παροχή αξίας κοινωνικού σκοπού;

Έχουν υπολογιστεί πιθανές πηγές εσόδων συνδεόμενες με την
αξία κοινωνικού σκοπού;

Για ποια παρεχόμενη αξία οι πελάτες δέχονται να πληρώσουν;

Πως θα προτιμούσαν να πληρώσουν;

Τα έσοδα σας προέρχονται από εφάπαξ πληρωμές ή είναι 
επαναλαμβανόμενα;

ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 

Κατά τον σχεδιασμό μιας κοινωνικής 
επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας να 

διερευνηθούν τα επιχειρηματικά μοντέλα των 
ανάλογων εμπορικών επιχειρήσεων. Αν μια 
εμπορική επιχείρηση σε ένα συγκεκριμένο 

τομέα δεν έχει κερδοφορία τότε και η 
κοινωνική επιχείρηση στον αντίστοιχο τομέα 

δεν θα έχει πιθανότητες κέρδους 



Πηγές Εσόδων

Απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στις πηγές εσόδων που
μπορεί να προέρχονται από την παροχή αξίας
κοινωνικού σκοπού (π.χ. φιλανθρωπίες) και από την
εμπορική αξία (π.χ. πωλήσεις).

Η επιχείρηση δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο σε
φιλανθρωπίες για να στηρίζει ένα μη βιώσιμο
επιχειρηματικό μοντέλο!

ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 

Παραδείγματα πηγών εσόδων 
κοινωνικής αξίας
- Δωρεές
- Χρηματοδότηση από 

Προγράμματα 

Παραδείγματα πηγών εσόδων 
εμπορικής αξίας
- Πωλήσεις λιανικής
- Πωλήσεις catering 



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 

Πηγές Εσόδων

Τύποι εσόδων:

Πώληση αγαθών

Τέλος χρήσης (ξενοδοχεία- διανυκτέρευση, 
τηλεπικοινωνίες- χρόνος κλήσης, courier-αποστάσεις)

Συνδρομές (Nova, περιοδικά)

Δανεισμός, Ενοικίαση, Χρηματοδοτική μίσθωση

Αδειοδότηση (Ευρεσιτεχνίες, Εκδόσεις)

Μεσιτεία (multisided platforms, credit cards) 

Τέλη διαφήμισης (μέσα ενημέρωσης, περιοδικό Aegean 
Airlines, facebook)

Σταθερή τιμολόγηση
Τιμοκατάλογος
Εξαρτώμενη από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (πακέτα διακοπών 
simple και premium, εκπτώσεις για ντόνατς 2 ημερών)
Εξαρτώμενη από το τμήμα της αγοράς που απευθύνεται 
(κινηματογράφοι με προσφορές προς φοιτητές)
Εξαρτώμενη από τον όγκο
Δυναμική τιμολόγηση
Απόδοση των διαπραγματεύσεων
Διαχείριση σε πραγματικό χρόνο της αγοράς

Αναζητήστε στο διαδίκτυο την κοινωνική 
επιχείρηση ΕΝΑΛΕΙΑ (http://enaleia.com/). 

Προσδιορίστε τις πηγές εσόδων της

http://enaleia.com/


Κυριότεροι Πόροι

Ποιοι κύριοι πόροι είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία της
παρεχόμενης αξίας (εμπορικής και κοινωνικής) προς τους πελάτες;

Όλοι οι πόροι βρίσκονται στο εσωτερικό της επιχείρησης ή μπορεί
κάποιοι από αυτούς να βρίσκονται μέσω συνεργασιών;

ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Πόροι εμπορικής αξίας Πόροι κοινωνικής αξίας 

Φυσικοί Εγκαταστάσεις, υποδομές, οχήματα, δίκτυα διανομής Ειδικός εξοπλισμός και συστήματα 
υποδομών, προσβασιμότητα σε κτίρια

Άυλοι Εμπορικό όνομα, γνώσεις, ευρεσιτεχνίες, συστήματα 
διαχείρισης επαφών , συνεργάτες

Γνώσεις και δεξιότητες, εταίροι 
υποστήριξης κοινωνικής αποστολής

Ανθρώπινο δυναμικό Άνθρωποι, προσωπικό, συνεργάτες Εθελοντές, ισχυροί σύμμαχοι, δίκτυα 
υποστήριξης, επώνυμοι που 
υποστηρίζουν τον σκοπό 

Χρηματοοικονομικοί Ρευστότητα, πρόσβαση σε χρηματοδότηση Πρόσβαση σε κεφάλαια για την κάλυψη 
του κόστους του κοινωνικού 
αντίκτυπου

Κοινωνικού Αντίκτυπου Μέθοδοι και δίκτυα για την αξιολόγηση 
του κοινωνικού αντίκτυπου



Κυριότερες Δραστηριότητες

Χαρακτηρίζονται οι ενέργειες που σε συνδυασμό με τους
πόρους της επιχείρησης δημιουργούν αξία για τους πελάτες
ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η εμπορική αξία όσο και ο
κοινωνικός αντίκτυπος.

Ποιες δραστηριότητες πρέπει να εκτελέσετε πολύ καλά στο
επιχειρηματικό σας σχέδιο; Τι είναι σημαντικό;

Κατηγορίες

Παραγωγή / υπηρεσίες 

Επίλυση προβλημάτων / συμβουλευτική 

Πλατφόρμα/ δραστηριότητες δικτύου

ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Σε μια κοινωνική επιχείρηση υπάρχουν 
«συμπληρωματικές» δραστηριότητες 

εμπορικής/κοινωνικής αξίας και 
«αντικρουόμενες» δραστηριότητες 

εμπορικής/κοινωνικής αξίας
Π.χ. καφέ που απασχολεί ΑΜΕΑ με στόχο την εκπαίδευση τους 

/ πολλοί πελάτες στο κατάστημα που ζητούν να 
εξυπηρετηθούν άμεσα

Παραδείγματα δραστηριοτήτων     
κοινωνικής αξίας
- Δραστηριότητες υποστήριξης, 

εκπαίδευσης και συμμετοχής 

Παραδείγματα δραστηριοτήτων 
εμπορικής αξίας
- Παρασκευή καφέ
- Μαγειρική / catering

- Πωλήσεις και service  



Βασικοί Συνεργάτες

Οι βασικοί συνεργάτες αφορούν στο δίκτυο των
προμηθευτών, των συμμάχων, των υποστηρικτών και
των συν-δημιουργών που απαιτούνται για να
εξασφαλιστεί ότι μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί να
επιτύχει τόσο τους εμπορικούς, όσο και τους κοινωνικούς
της στόχους.

Ποιοι συνεργασίες είναι σημαντικές για να πετύχουμε
εμπορικούς στόχους;

Ποιοι συνεργασίες είναι σημαντικές για να πετύχουμε
κοινωνικούς στόχους;

Ποιους κύριους πόρους αποκτούμε από συνεργάτες;

Ποιες κύριες δραστηριότητες πραγματοποιούνται από
συνεργάτες;

ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Κίνητρα για συνεργασίες
Βελτιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων
Μείωση του ρίσκου και της αβεβαιότητας

Απόκτηση ιδιαίτερων πόρων και δραστηριοτήτων
Μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου

Εξασφάλιση και μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου 



Διάρθρωση του Κόστους

Κόστη εμπορικής λειτουργίας και κόστη κοινωνικού αντίκτυπου

Κόστη έναρξης / Λειτουργικά κόστη – σταθερά και μεταβλητά

Ποια είναι τα κυριότερα κόστη σας;

Τι αντίκτυπο προσπαθείτε να έχετε;

Ποιες δραστηριότητες απαιτούνται για να πετύχετε αυτό το
αντίκτυπο και πόσο κοστίζουν;

Ποιοι πόροι απαιτούνται για να πετύχετε αυτό το αντίκτυπο και
πόσο κοστίζουν;

Η Επιχείρηση σας οδηγείται κυρίως:

από το κόστος (έμφαση στην ελαχιστοποίηση του κόστους, 
μικρός λόγος τιμής και χρησιμότητας, μεγιστοποίηση των 
αυτοματισμών, εκτεταμένη ανάθεση σε τρίτους)

από την αξία (έμφαση στη δημιουργία αξίας, παροχή προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής χρησιμότητας).

ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Τυπικά κόστη εμπορικής 
λειτουργίας 
- Αποθέματα
- Κόστη πωληθέντων 
- Εγκαταστάσεις 
- Μισθοί
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Ασφάλιση
- Μεταφορικά 
- Διαφήμιση / μάρκετινγκ
- Λογιστικές υπηρεσίες
- Αποσβέσεις

Τυπικά κόστη κοινωνικού αντίκτυπου 
- Συμμετοχής και υποστήριξης 

(επιπλέον κόστη προσωπικού)
- Εκδηλώσεις κοινωνικού σκοπού 
- Εργασίας (άδειες, στολές, εξοπλισμός 

π.χ. για άτομα με αναπηρία)
- Κόστη ευκαιρίας (μειωμένη 

παραγωγικότητα, κόστη συνεχούς 
εκπαίδευσης νέου προσωπικού)

- Κόστη μέτρησης αντίκτυπου
- Κόστη ηθικού επιχειρείν (π.χ. 

προμήθεια fairtrade  προϊόντων)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ VS ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αριστερό τμήμα

Αποδοτικότητα

Τι χρειάζεται για να 
παραχθεί αξία -

εσωστρέφεια

Δεξιό τμήμα

Αξία

Δημιουργία και μεταφορά αξίας 
στον πελάτη - εξωστρέφεια

λογική συναίσθημα



Χωρίς να μπαίνει σε μεγάλες λεπτομέρειες, η επιχειρηματική ομάδα συμπληρώνει τις ενότητες που τον απαρτίζουν και 

προβαίνει σε τροποποιήσεις καθώς η επιχειρηματική ιδέα ωριμάζει είτε στο εργαστήριο η στη πιλοτική της εφαρμογή. 

Καμβάς Επιχειρηματικού 
Μοντέλου

Osterwalder και Pigneur  (2010)



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ

Σε προηγούμενη διδακτική ενότητα είδατε μέσα από την μεθοδολογία του design thinking το στάδιο
της δημιουργίας του πρωτοτύπου κατά την οποία δημιουργείται μια απτή εφαρμογή της ιδέας σας
ώστε αυτή να δοκιμαστεί

Παρομοίως, η ίδια λογική ακολουθείται και με τη χρήση του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. O
σχεδιασμός αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία μετατρέπουμε τις ιδέες μας σε πρωτότυπα
επιχειρηματικά μοντέλα

Χαρακτηρίζεται από μια συνεχή κυκλική πορεία ανάπτυξης πρωτοτύπων (χρήση πολλών καμβάδων),
έρευνας πελατών (κατανόησης) και επαναξιολόγησης ιδεών (προσαρμογές στα αληθινά δεδομένα)



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ

Μια ιδέα συνήθως αρχικά δεν έχει τέλεια μορφή αλλά τροποποιείται, προσαρμόζεται και 

διαμορφώνεται. Ο καμβάς επιχειρηματικών μοντέλων αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο και 

όχι κάτι που κάνουμε μια φορά

Αναπτύσσω 
Χτίζω

Κατανοώ

μαθαίνω

Μετράω

Αποφεύγουμε την παγίδα Ανάλυση – Παράλυση  
(paralysis by analysis)…

Σε συνεχή βάση ο δυνητικός επιχειρηματίας 

δοκιμάζει business hypotheses, μετράει την 

πρόοδο του και προσαρμόζει το 

επιχειρηματικό του μοντέλο 

στις αληθινές ανάγκες της αγοράς 

ο,τιδήποτε «καινούργιο» είναι ένα στοίχημα (hypothesis) που 
χρήζει επαλήθευσης σε πραγματικές συνθήκες αγοράς



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ

Ενδεικτικές υποθέσεις:

Αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τον πελάτη…

Έχω επιλέξει το κατάλληλο τμήμα της αγοράς…

Ο μηχανισμός εσόδων είναι αποδεκτός από τον πελάτη…

Ο σχεδιασμός είναι λειτουργικός και εύκολος στη χρήση… 

Ο συγκεκριμένος τρόπος διανομής είναι κατάλληλος…

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο έχει αναγνωριστεί…

Η στρατηγική μάρκετινγκ που έχω επιλέξει δουλεύει…

Μεθοδολογία δοκιμής-λάθους.  

Οικονομικοί τρόποι συλλογής δεδομένων  όπως 

συζητήσεις με πελάτες, προμηθευτές, διανομείς, 

ανάπτυξη εικονικών διαφημίσεων online 

(αναγνώριση ενδιαφέροντος), online συλλογή 

πληροφοριών για την αποδοχή της ιδέας (χρήση 

εργαλείου pollfish) κλπ. σχετικά με την δυνητική 

αποδοχή του concept



Πρωτότυπο σε χαρτί Λειτουργικό Πρωτότυπο

blog της groupon Explainer video της dropbox

Παρουσίαση της λύσης σε μορφή λειτουργικού πρωτοτύπου, explainer video, 

landing page κλπ.



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ
Βίντεο: Proving It

https://www.youtube.com/watch?v=-2gd_vhNYT4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=-2gd_vhNYT4&feature=youtu.be


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ VS ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

Σε γενικές γραμμές το business model είναι δυναμικό και έχει σχεδιαστεί για να αλλάζει γρήγορα, ώστε κάθε

φορά να είναι σε θέση να αντικατοπτρίζει την δεδομένη στιγμή ενώ το επιχειρηματικό σχέδιο είναι πιο

χρονοβόρο να καταρτιστεί και πιο στατικό (αποτυπώνει μια συγκεκριμένη στιγμή και μέχρι να καταρτισθεί τα

δεδομένα μπορεί να έχουν αλλάξει).

Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα. Στην αρχική φάση της διερεύνησης της

επιχειρηματικής ευκαιρίας η ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και η προτυποποίηση αποτελούν μέρος της

ανάλυσης σκοπιμότητας, δηλαδή της εξέτασης τη βιωσιμότητα μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Μετά από την ανάλυση της σκοπιμότητας μπορεί να ακολουθήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο δηλαδή η

αναλυτική επεξήγηση της επιχειρηματικής ιδέας και του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιηθεί.



1. Blank (2013), Why the Lean Start-up Changed Everything, Harvard

Business Review

2. Osterwalder και Pigneur (2010), Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων,

Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα

3. Mariotti και Glackin, (2016), Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρών

Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα

4. Παξιμάδης (2014), Business Model Canvas, ένα νέο και δυναμικό

εργαλείο επιχειρηματικότητας για κάθε επιχείρηση

ΠΗΓΕΣ



Ανάπτυξη  Επιχε ιρηματ ικών Μοντέ λων

Εργαστήρι Business Model Canvas για 
Social Entrepeneurs

Γεώργιος Θερίου

PhD, MA, BA

Αναπληρωτής Καθηγητής,

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Δημιουργείστε έναν καμβά επιχειρηματικού μοντέλου για μια κοινωνική επιχείρηση όπως

η ΕΝΑΛΕΙΑ ή για τη δική σας (υφιστάμενη ή εν δυνάμει) επιχείρηση!



Συζήτηση │ Ερωτήσεις

gtheriou@mst.ihu.gr│ therioungeorgios@gmail.com

https://gr.linkedin.com/in/therioungeorgios

Γεώργιος Θερίου

PhD, MA, BA

Αναπληρωτής Καθηγητής,

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας 



Enterprising Healthcare 
Advancing healthcare through commercialization of research 



Aim 
of the Unit 

By the end of the Unit the student will be able to
explain what is entrepreneurship, what are the
differences between self employment, STARTUP
and entrepreneurship and what are the links with
Healthcare and Translational Medicine.

Keywords
Entrepreneur, entrepreneurship, startup, Translational medicine, healthcare 
commercialization, entrepreneurial idea, entrepreneurial process, 

Enterprising Healthcare 



Learning

Objectives

• Define entrepreneurship

• Explain the role of entrepreneurship

• Distinguish entrepreneurial ventures from small 
businesses.

• Describe the evolution of entrepreneurship

• Identify today’s broad trends in the field of 
healthcare and entrepreneurship . 

Enterprising Healthcare 



ΕΝΟΤΗΤΑ  1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 



Yuval Noah Harari
Is health Industry the BIG Market?

On the commercial level, health is the ultimate

market. Other markets are finite, they are

exhaustible. There are just so many cars, shoes

or food you can have. But health is an infinite

market - you can never have enough of it.



Εν αρχήν ο ορισμός
ΥΓΕΙΑ  
Healthcare



ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπεία

Healthcare



Μετάφραση: Διαδικασία μετατροπής εργαστηριακών ανακαλύψεων της 
βασικής Βιοϊατρικής έρευνας σε κλινικές παρεμβάσεις και θεραπείες της 
Ιατρικής πρακτικής ώστε να παρέχει άμεσο όφελος στην ανθρώπινη υγεία

Bench ↔ bedside, μέσω πολλών διαδρομών 



Yuval Noah Harari
“They are developing new medicines, revolutionary treatments, and artificial organs that will lengthen our lives and might one day vanquish the Grim Reaper himself.”

Has death been reduced to a mere "technical problem" by Silicon Valley?

*Σύμφωνα με τον Noah Y. Harari, η επιστήμη της υγείας μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να αυξήσει την δυνατότητα του ανθρώπου να φτάσει το προσδόκιμο 

επιβίωσης. Παρόλα αυτά δεν προσέφερε καμία επέκταση αυτού καθώς άνθρωποι πρίν την ύπαρξη αντιβιοτικών έφτασαν το προσδόκιμο του Sapiens (Isaak Newton 

84 ετών, Μικελάντζελο 88). O Harari υποστηρίζει αναφέρει ότι η έκρηξη της επιστήμης υγείας στην αύξηση του lifespan ξεκινά τώρα  …

In truth Modern medicine 

hasn’t extended our natural 

lifespan by a single year



Εξατομικευμένη Ιατρική

ΟΡΑΜΑ 
Εξατομικευμένη Ιατρική



ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Nα βοηθήσει τον Ιατρό 

BIOMARKERS, MOLECULAR MARKERS etc

Η εποχή της εξατομικευμένης Ιατρικής
H εποχή της Ιατρικής που θα προσαρμόσει την

θεραπεία στο DNA έχει αρχίσει…

ΟΡΑΜΑ 
Εξατομικευμένη Ιατρική



Courtesy of Helman, 2013

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 



ΜΕΤΑΒΑΣΗ 



ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Για την Υγεία 



The healthcare industry has historically remained unaffected 

by the transformative impacts of exponential technologies, 

given heavy regulation and reliance on expert labor.

Source: https://www.accenture.com/t20171219T065759Z__w__/au-en/_acnmedia/PDF-22/Accenture-Healthcares-Big-Bang-Disruption-Australia.pdf#zoom=50

ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Για την Υγεία 



ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Για την Υγεία 

Smart Healthcare

Millions of smart devices will be used for collecting health data,

automate processes, prevent emergencies and prolong life. 

16

Sensing Technology 

Eyes
Cambrian Explosion

Sensors
IoT Explosion

Source: ARM Softbank

Courtesy of Athanasios Tom Katsioulas, 
Silicon Valley, at the Mindspark 2017



ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Για την Υγεία 

Yuval Noah Harrari

Εντυπωσιακά θαύματα μπορούν να 
επιτευχθούν με την γενετική μηχανική και 
αυτό αναδεικνύει πλήθος ηθικών, πολιτικών 
και ιδεολογικών ζητημάτων

Αυτήν την στιγμή χρησιμοποιούμε ένα μικρό τμήμα των δυνατοτήτων της γενετικής μηχανικής 

Bioethics



ΠΡΟΚΛΗΣΗ
για την αγορά 



ΠΡΟΚΛΗΣΗ
για την αγορά 

Γνώριμο;



ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Για την πρόοδο

Σύνδεση της έρευνας με τις επιχειρήσεις 

Μεταπτυχιακοί ΦοιτητέςΝέοι & Υφιστάμενοι Επιχειρηματίες Ερευνητές



Τί είναι η επιχειρηματικότητα; 
Τι είναι η startup;



Million Dollar Question :
πως ορίζεται κάποιος επιχειρηματίας;



Eπιχειρηματίας - Ένα ευρηματικό, αυτό-υποκινούμενο άτομο που οργανώνει και 
λειτουργεί μια η περισσότερες επιχειρήσεις και αναλαμβάνει μεγαλύτερα από το 
συνηθισμένο ρίσκα  για να το πετύχει. Υποκινείται από τον σκοπό και το όραμα 
του και χρησιμοποιεί την αποτυχία για ΜΑΘΗΣΗ



Founder and CEO of Fitgenetix, a multi-disciplinary Innovative 
Discovery Center company that offers functional genomics for 
personalized precision health. Fitgenetix combines genomic 
test results, personalized nutrition and meal planning, exercise 
plans and DNA based meal delivery services

http://fitgenetix.com/


Born or Become…



Most People can Learn to 

Behave Like
entrepreneurs



Επιχειρηματικό πνεύμα  

Κλίμακα Αναγκών 

Γιατί είναι τόσο ιδιαίτεροι;
Unbalanced  Equilibrium 

Creative Destruction

Entrepreneurs 

Ordinary People 

Self-motivation 

“In any given moment you have two options : 
step forward into growth or step back to safety” 

Abraham Maslow 

Source: Schumbeter, 19, P.Kottler, 2010



Πρέπει να κάνεις τους άλλους να δουν 
τα πράγματα όπως τα βλέπεις εσύ

Αριστοτέλης Ωνάσης

I didn’t fail 10.000 times 
I learned10.000 ways that 
doesn’t work

Thomas Edisson

If you are so crazy that you 
think you can change the 
world then only you can ..

Steve Jobs

The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt 
the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man.

George Bernard Shaw

They change the world 



Tι είναι λοιπόν η επιχειρηματικότητα; 

J. Schumpeter,(1921)The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge

Όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις συγκλίνουν στην 
σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ευκαιρία

“entrepreneur is the person 
that has the ability to create value. 

French economist
Jean Baptiste Say (1767 – 1832) 

Adam Smith 

Joseph Schumpeter (1934)

Creative destruction 

“seeks always for change, responds to it,
and takes advantage as an opportunity” . 

Peter Drucker

«Η απουσία του επιχειρηματία θα 
δημιουργούσε στατικές οικονονομίες"



Entrepreneurial spirit

Εntrepreneurs

Technopreneurs

Green entrepreneurs

Intrapreneurs

Social entrepreneurs

New concepts 

Health entrepreneurs



Τι στο καλό είναι η 
Startup?



“Startup is a state of mind”
“Μια επιχείρηση που επιχειρεί να λύσει ένα πρόβλημα  
του οποίου η λύση δεν ειναι ξεκάθαρη και η επιτυχία 
αμφισβητήσιμη

Startups διαφέρουν απο την παραδοσιακή επιχείρηση 
πρωτίστως γιατι το επιχειρηματικό τους μοντέλο είναι 
σχεδιασμένο για γρήγορη αναπτυξη.



Startupper = Πρακτικός Οραματιστής
Eχουν ώς βάση την καινοτομία και κύριο Χαρακτηριστικό την επέκταση σε μεγάλη αγορά

The Garage 
Tinkerers

Ambassadors of entrepreneurial passion are the “Garage 
tinkerers” in U.S.A. who became the maker movement, and 
are responsible for a series of innovative, patented 
solutions as well as financial development.

Source. Mazzucato, M., (2013) Entrepreneurial State, Anthem Press



www.mindspark.gr 
Peter Economides | Brand Strategist 
At the Mindspark Alexandroupolis



www.mindspark.gr 





CHALLENGES 





Μαθήματα από τον 1o κύκλο 

www.thenest.org.gr 



Socialgrowth.ert.gr



International Greece

Αντίληψη για την Επιχειρηματικότητα

About 2,240,000 results (0.54 seconds)
About 211,000,000 results (0.77 seconds)

The Biggest 

Problem |



The Social Revolution            
What should you do 

90 Trillion 
The number of emails sent on the Internet in on year. 

1,32 Billion 
Active Facebook Users each day (1,39bn)

126 million 
The number of blogs on the Internet.

2 Billion 
Videos Are Streamed  Each Day On YouTube

Keep the conversation going!



Η Δύναμη έχει μεταφερθεί τους Καταναλωτές 

Social Media is social, 

but is not, media 
Peter Economides, 

Global Brand Strategist 

1. Ένα περιβάλλον ιδανικό για την προώθηση 
προιόντων «συναισθηματικής σύνδεσης»

2. Την λειτουργία opinion leaders και γενικότερα 
ομάδων επιρροής (Peer groups)

Τα Social Media δημιουργούν

Οι Marketers σήμερα δεν έχουν τον έλεγχο των Brands γιατί πρέπει να ανταγωνιστούν την συλλογική δύναμη των καταναλωτών 

Brand Hijack



Η Δύναμη έχει μεταφερθεί τους Καταναλωτές 

Μια κρίση στα κοινωνικά μέσα δεν θα εξαφανιστεί. Θα συνεχίσει να χτίζει 
μέχρι η κλιμάκωση να την φτάσει σε επίπεδα εκτός ελέγχου και διαχείρισης. 

United lost more than $800 Million in revenue



Η Δύναμη έχει μεταφερθεί τους Καταναλωτές 

Μια κρίση στα κοινωνικά μέσα δεν θα εξαφανιστεί. Θα συνεχίσει να χτίζει 
μέχρι η κλιμάκωση να την φτάσει σε επίπεδα εκτός ελέγχου και διαχείρισης. 

United lost more than $800 Million in revenue



Entrepreneurship
as a

PROCESS 

ΕΝΟΤΗΤΑ  2 



Πoλύ απλά…



Mια “Καλή” 

IΔΕΑ



Όλοι προσπαθούν 



Κάποιοι σκληρά 

The naked truth about our 
waitresses is that they only  flirt 
with you to get a better tip 



Κάποιοι πιο σκληρά …



Imagination is more 
important than knowledge 
A. Einstein 

Η Γέννηση της Ιδέας  

©2015, Skerletopoulos Leonidas, Marketing Strategist, all rights reserved 



Τι είναι η ιδέα και πώς γεννιέται; 



Υπάρχουν καλές και Κακές ιδέες; 

Στην πραγματική ζωή….πολλές καταστροφές ξεκινούν με κάποιον να λέει :
-Περίμενε έχω μια ιδέα …..

©2015, Skerletopoulos Leonidas, Marketing Strategist, all rights reserved 



Υπάρχουν καλές και Κακές ιδέες; 



MYTH 1:

Idea comes from nothing. 

Μια καλή ιδέα 

Κοινώς …..ΤΟΥ ΕΚΑΤΣΕ

OVERNIGHT SUCCESS…..took me almost 15 years 



85% βασισμένοι σε ιδέες άλλων ανθρώπων

15% πάνω σε δικές τους ιδέες 

Μύθος 2 
Έχεις μια ιδέα ή δεν έχεις 

Μια καλή ιδέα 

Source: Amhar Bhide, 2004, How Entrepreneurs Craft Strategies That Work, Harvard Business Review 

Companies like Federal Express, which 
grew out of a paper its founder wrote 
in college, are rare.

Amhar Bhide



Μύθος 3

Μια καλή ιδέα 

“There are so many companies with 
resources and people with ideas” 

Absolutely Not. As Gladwell puts it:
“startup companies, with their new solutions to old problems, 
often can best Goliaths”

όπου οι αδύναμοι πολεμήσανε κατά μέτωπο 
τους ισχυρότερους οδήγησαν σε ήττα70% 

Ivan Arreguín-Toft, (2005) How the Weak Win Wars A Theory of Asymmetric Confllict, Cambridge University Press 



©2015, Σκερλετόπουλος Λεωνίδας , all rights reserved 

“I  trust my idea, it will work” 
As H. Duckworth puts it straight: 
«I trust my idea doesn’t mean its right,
it means I am willing to test it »

“I cant tell anyone, 
if I tell they will steal my idea…”

Μια καλή ιδέα 

MYTH 5:MYTH 4: 



©2015, Σκερλετόπουλος Λεωνίδας , all rights reserved 

The entrepreneurial IDEA

Μια καλή ιδέα 



Is it about a 

BIG
or

Wild IDEA?



Business Innovation is about solving a consumer problem

NΟ! 
Its about Value ….
Solving  a consumers Problem

Επίλυση του προβλήματος 
του Καταναλωτή, Ιατρού ή 
του Ασθενή



Ιdea that solves a problem a “PAIN”

Όσο μεγαλύτερο το πρόβλημα που λύνεις τόσο μεγαλύτερα τα κέρδη 

http://cdn2.newsok.biz/cache/r960-ebd463159ac7c858d3c5f2471d09b4f0.jpg
http://www.todayifoundout.com/wp-content/uploads/2015/12/roller-basket.jpg


Ιdea that solves a problem a “PAIN”
(HEALTH)

Όσο μεγαλύτερο το πρόβλημα που λύνεις τόσο μεγαλύτερα τα κέρδη 

Vitamins

Χ-RΑΥ:When Conrad Rontgen first 
discovered the technique in 1895 he 
used it to create an image of his wife’s 
hand.

Friedrich Miescher



…a Vitamin or a Painkiller 

Ιdea that solves a problem a “PAIN”

H ιδέα σου είναι …..

To Facebook είναι  «Vitamin» ή «Painkiller»?



Φωτοκύτταρα απορροφούν το φως που πέφτει στο μάτι

και το μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία

διεγείρει τα άθικτά νευρικά κύτταρα στον

αμφιβληστροειδή. Τα νευρικά ερεθίσματα από τα κύτταρα

διεγείρουν τον εγκέφαλο όπου μετατρέπεται σε όραση.

to build a camera chip small enough to

be implanted under the retina in the

eye. At that point in time, it appeared

technically absolutely impossible.

Source: https://www.retina-implant.de/en/

In the mid-90s Professor Eberhart Zrenner developed a bold vision: 



Mία ανάγκη….
Όλα ξεκινούν από μια ανάγκη 



1968. Σπένσερ Σίλβερ
Επί 5 χρονια προσπαθούσε μάταια να προωθήσει την εφεύρεσή του μέσα στην 3Μ

1974. Ο Αρτ Φράι, χημικός και ψάλτης

Ωστόσο οι ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ δεν αντιλαμβάνονται πάντα αυτήν την ανάγκη..



«If I asked people what they want….

….they would say faster horses!» 

Henry Ford

Ωστόσο οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ δεν αντιλαμβάνονται πάντα αυτήν την ανάγκη..

Σκεφτείτε τις X RAYS 



Ή την φοβούνται…

bridge over the Mississippi River connecting the cities 

of St. Louis, Missouri and East St. Louis, Illinois.

Τhe world's first all steel construction





Users Experience 

Designer’s  experience 

Listen, Understand, Empathize, 
Solution cant come from knowing, rather comes from understanding





Κόστος: 14.000$

Play Pump

Roundabout Water Solutions

“Η Αφρική δεν χρειάζεται High Tech καινοτομία αλλα Low Tech” Trevor Field

The pump can raise up to 1400 liters of
water per hour from a depth of 40 meters.
The storage tank has a four-sided
advertising panel. Two sides are used
to advertise products, thereby providing
money for maintenance of the pump,



Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός 

5 Whys

Ναι..και
Ναι..και
Ναι..και
Ναι..και

Ακούω 
κατανοώ 
παρατηρώ

Not built to last 
but to test

Test to test 
again 

Βιώνω το 
πρόβλημα 

“Design thinking is a human-centered approach to innovation 
that draws from the designer's toolkit to integrate the needs of 
people, the possibilities of technology, and the requirements for 
business success.” —Tim Brown, president and CEO, IDEO



VISION  
To Mass Market Cataract Surgery on a Global perspective DREAM-
“Eradication of Needless Blindness” by creating a private, non 
profit eye hospital that would provide quality eye care Offer quality 
eye care at reasonable cost Provide services to rich and poor alike

DREAM
“Eradication of Needless Blindness” by creating a private, 

non profit eye hospital that would provide quality eye care 

The McDonald's of Health Organisations
The world’s largest provider of eye care has found success by directly adapting 

the management practices of ……McDonald’s.



APPROACH
• Carry out a high quality process at low cost 
• Followed the idea of reproducibility 
• Achieving High productivity by a significant process 

innovation driven by close analysis of value adding time 
• Economically self sustaining Model- By generating enough 

Revenue from the paying Patients to recover the cost of 
providing eye care free of cost services to the Majority 

Started with 11 Beds. Today, the Aravind Eye Care System is a 

network of hospitals, clinics, community outreach efforts, factories, 

and research and training institutes in south India that has treated 

more than 32 million patients and has performed 4 million surgeries.



Μια ευκαιρία στην Αγορα
Ο επιχειρηματίας θα ψάξει για την ευκαιρία στην αγορά και θα χρησιμοποιήσει 
όλους τους  διαθέσιμους πόρους για να πετύχει το σχέδιο του. 



1. Walsch, G., (1997), Τherapeutic Insulins and their Large Scale Manufacture, Applied Microbiology and Biotechnology, 67:2, pp151-159

Το e.coli έχει τροποποιηθεί γενετικά 

για να παράγει Ινσουλίνη 

2. http://www.innovationtoronto.com/2010/01/bacteria-transformed-biofuel-refineries/

Sources:

Therapeutic insulins and their large-scale manufacture

E. coli turned into insuline

YΓΕΙΑ

Therapeutic insulin remains one of the most commonly used products of

pharmaceutical biotechnology and insulin-based products command

annual global sales in excess of $4.5 billion. Current insulin-based

diabetes research is increasingly focused not on the insulin molecule per

se, but upon areas such as the development of non-parenteral insulin

delivery systems, as well as organ-/cell-based and gene therapy-based

approaches to controlling the disease.



World Energy Resources Bioenergy | 2016 [online] https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2017/03/WEResources_Bioenergy_2016.pdf [accessed 24 Feb 2018]

Sources:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

✓ Bioenergy is a versatile energy source. 
✓ Bioenergy supplies 10% of global energy supply. 
✓ Bioenergy is shifting from a traditional and indigenous 

energy source to a modern and globally traded commodity. 
✓ Climate change and energy independency are major drivers 

for bioenergy development. 
✓ Bioenergy employs thousands of people globally along the 

complete value chain
✓ Biofuels are the most viable and sustainable option in 

replacing oil dependency
✓ The future will be led by the need for renewables in 

transport followed by heating and electricity sectors

Bioenergy is the largest renewable energy source  
14% out of 18% renewables in the energy mix 

.

Image source: http://www.aebiom.org/wp-content/uploads/2016/12/Picture19-1024x724.jpg



2. Βielo, D., (2010), Bacteria Transformed into Biofuels Refineries, Scientific American, December 10th,,

Το e.coli έχει τροποποιηθεί γενετικά 

για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

“Synthetic biology has allowed scientists 

to tweak E. coli to produce fuels from sugar 

and, more sustainably, cellulose”

3. http://www.innovationtoronto.com/2010/01/bacteria-transformed-biofuel-refineries/

Sources:

The bacterium that causes the most cases of food poisoning in 

the U.S. could someday be responsible for much of the country’s 

transportation fuel. Researchers have used the tools of synthetic 

biology to manipulate the genes of Escherichia coli, a common 

gut bacterium, so that it can chew up vegetation to produce diesel 

and other hydrocarbons.” Scientific American, April 1st,2010

4. https://www.scientificamerican.com/article/biofuel-from-bacteria/

Biofuel from Bacteria
E. coli turned into cellulose-chomping biodiesel refineries

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.Koppolu, V., Vasigala, V., KR., (2016) Role of Escherichia coli in Biofuel Production, Microbiology Insights (2016), 9: 29–35.



Sources:

Global sales of healthy food products, in 

fact, are estimated to reach $1 trillion by 

2017, according to Euromonitor

Euromonitor, (2012), Health and Wellness the Trillion Dollar Industry in 2017: Key Research Highlights [ONLINE] ]https://blog.euromonitor.com/2012/11/health-and-wellness-the-trillion-dollar-industry-in-2017-key-research-highlights.html

ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

TOP 30 HEALTH AND WELLNESS GROWTH MARKETS 
(2011-2012)



Η υγιεινή διατροφή παρουσιάζει αυξητική τάση*.
Αποτέλεσμα η βιομηχανία του χοιρινού να βλέπει
σημαντική μείωση πωλήσεων καθώς όλο και περισσότεροι
καταναλωτές αποφεύγουν τα λιπαρά (μπέικον, ζαμπόν κλπ).

H βιομηχανία στηρίζει το μέλλον της σε μια πειραματική
γενιά γουρουνιών στα οποία έχει εμφυτευτεί ένα γονίδιο
με σκοπό να μετατραπούν τα λιπαρά οξέα Ω6 σε Ω3

Sources:

Generation of cloned transgenic pigs 
rich in omega-3 fatty acids.

Wall, R.J. et al, (2006), Generation of cloned transgenic pigs rich in omega-3 fatty acids, Nature Biotechnology, 23:4, pp435-436 

Fat-1 transgenic pigs: converts omega 6 fatty acids to omega 3 fatty acids 

piglets born. [online] http://arbg.missouri.edu/labs/prather/history.php

[Accessed Feb, 24, 2018]

Global sales of healthy food products, in 

fact, are estimated to reach $1 trillion by 

2017, according to Euromonitor

Euromonitor, (2012), Health and Wellness the Trillion Dollar Industry in 2017: Key Research Highlights [ONLINE] ]https://blog.euromonitor.com/2012/11/health-and-wellness-the-trillion-dollar-industry-in-2017-key-research-highlights.html

ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

http://arbg.missouri.edu/labs/prather/history.php


Sources:

Genetically enhanced cows 
resist intramammary Staphylococcus aureus infection

Wall RJ et al, (2005), Genetically enhanced cows resist intramammary Staphylococcus aureus infection, Nature Biotechnology, Jul;23(7):897

Global sales of healthy food products, in 

fact, are estimated to reach $1 trillion by 

2017, according to Euromonitor

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Mastitis, the most consequential disease in dairy cattle, costs

the US dairy industry billions of dollars annually. To test the

feasibility of protecting animals through genetic engineering,

transgenic cows secreting lysostaphin at concentrations

ranging from 0.9 to 14 micrograms/ml [corrected] in their milk

were produced. In vitro assays demonstrated the milk's ability

to kill Staphylococcus aureus. Intramammary infusions of S.

aureus were administered to three transgenic and ten

nontransgenic cows. Our results indicate that genetic

engineering can provide a viable tool for enhancing resistance

to disease and improve the well-being of livestock.



Smart-Connected HealthCare

How am I doing vs. a year ago? Too many calories and less exercise?  

Withings Wireless Blood Pressure

… and Weight Monitoring System

Philips Blood Pressure, Weight, EKG and Oxygen Level

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 



86

Text your doctor and manage appointments
Upload blood pressure or EKG for last 2 months
Doctors can see heart attack before it’s too late

Connected Medical Devices & Analytics directly to your Doctor

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Smart-Connected HealthCare



Η Google ετοιμάζει εφαρμογή που προβλέπει καρδιαγγειακά νοσήματα

Στην πρόβλεψη καρδιακών νοσημάτων, μεσώ της χρήσης τεχνητής 
νοημοσύνης, αναμένεται να προβεί η Google με «εξέταση» μέσω 
ανάλυσης του ανθρωπίνου αμφιβληστροειδούς.

Η Google έχει κατασκευάσει σύστημα με ακρίβεια 71%, μέσω 
αλγορίθμων deep learning και ανάλυση δεδομένων 284.335 ασθενών.

Με αυτό τον τρόπο καταγράφεται αν υπάρχει ή όχι κάποιο 
καρδιαγγειακό νόσημα, μέσα από εικόνες που δείχνουν την ίριδα του 
ματιού.

Η εν λόγω εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ακόμα σε 
πειραματικό στάδιο

Smart-Connected HealthCareΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Google AI can scan your eyes to predict heart disease

Source: https://www.engadget.com/2018/02/19/google-ai-can-scan-your-eyes-to-predict-heart-disease/
Source: Poplin et al, 2018, Prediction of Cardiovascular risk factors from retinal fundus photographs via deep learning,  Nature journal Biomedical Engineering

https://www.engadget.com/2018/02/19/google-ai-can-scan-your-eyes-to-predict-heart-disease/
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.

Smart Mental Health Treatment 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

https://psious.com/

Psious is democratizing Virtual Reality treatments 

for therapists and patients around the world

treatment of anxiety disorders, fears and
phobias, as well as for the practice
of Mindfulness and relaxation techniques.



CRISPR Therapeutics is focused on the development of

transformative medicines using its proprietary CRISPR/Cas9 gene-

editing platform. CRISPR/Cas9 is a revolutionary technology that

allows for precise, directed changes to genomic DNA.

CRISPR Therapeutics’ mission is to develop 

transformative gene-based medicines that 

offer the possibility of curative treatments. 

Our therapeutic approach is to cure diseases 

at the molecular level using CRISPR/Cas9 

gene editing.

93 Employees

The team has already submitted an application for a Phase I/II in Europe to test the gene editing therapy CTX001 in humans for the 

first time, and the trial is expected to begin in 2018.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

https://labiotech.eu/crispr-therapeutics-clinical-trials/


Informed Decisions. 
Better Outcomes.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

The platform that makes biomedical data
useful and usable for everyone

Genospace has built a comprehensive platform for
genomic medicine. As the precision medicine
platform of Sarah Cannon, we serve research,
clinical development, pathology and clinical care
teams who work with high-dimensional genomic
and other biomedical data. Many of the most
advanced precision medicine organizations are
powered by Genospace.



Our mission is to provide individuals and 
their loved ones with comprehensive online
third-party resources so they can identify 
the best treatment options for substance 
use, behavioral addictions, and mental 
health disorders.

Recovery Brands is comprised of 
passionate, open-minded 
professionals working to elevate the 
standard of addiction treatment in the 
United States.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 



Μια καλή εκτέλεση 
Δεν μπορείς να φτάσεις αν δεν γνωρίζεις που πάς..…

“If you fail to plan, 
you are planning to fail!”

― Benjamin Franklin

“What gets ,measured 
get’s managed” 

― Peter Drucker



CHALLENGE: Learning curve 

Sexy 

Fit

Μια καλή εκτέλεση 



Εd Palmer – Sesame street

What if 
We could use TV 
to educate…. 



1. What is the Pain /need/opportunity
2. Audience 
3. stakeholders; 
4. Resources available
5. Proposed solution
6. Impact/ Value Proposition 
7. Revenue stream / Sustainability
8. Potential risks/barriers
9. Scalability (can it?)

Change the world Pitch 



Δηλαδή τι να

ΚΑΝΩ?



Δεν γίνεται 
Δεν Μπορώ Μονός μου 
Δεν έχω Χρήματα
Δεν είμαι καλός 
Δεν έχω….άκρες
Δεν βρίσκω ομάδα..  

Ξεφορτώσου 
το σύνδρομο 

Ακόμη και το μυαλό σου δεν το καταλαβαίνει 

Δεν



Τι να κάνω; 

Προσπάθησε να λύσεις ένα Consumer Problem
Μοιράσου την Ιδέα σου 
Βρές υποστηρικτές 
Χτίσε την ομάδα σου
Αγκαλιάστε την αποτυχία
Δοκίμασε την ιδέα σου
Start small => scale fast 
Fail Fast = Fail cheap  

(fail=First Attempt in Learning)

(Avoid Analysis to Paralysis)



Κόπηκε στο μάθημα καλλιτεχνικών 
και αργότερα απολύθηκε  γιατί είχε 
«έλλειψη» δημιουργικότητας…. 

Τους απέρριψε to Decca Recording 
studios και είπαν «δεν μας αρέσει ο 
μουσική σας, δεν έχετε μέλλον στην 
show business»

Δεν μίλησε μέχρι τα 4 του χρόνια 
και οι δάσκαλοί του ανέφεραν «Δεν έχει 
προοπτικές» Α. Αϊνστάιν

Aν το πλάνο Α αποτύχει… 
…η ΑΒ έχει άλλα 23 γράμματα 

Με επιτυχία…

Απορρίφτηκε από την ομάδα Μπασκετ
του σχολείου του λόγω ανικανότητας. 

"I have missed more than 9,000 shots in my
career. I have lost almost 300 games. On 26 
occasions I have been entrusted to take the 
game winning shot, and I missed. I have failed
over and over and over again in my life. And 
that is why I succeed." 



Thoughts for DOERS 

•Ξεκινήστε με ένα σκοπό 
η με κάτι που σας θυμώνει, unbalanced equilibrium.

•Κάντε αυτό που κάνετε καλύτερα

•Αφήστε τους ανθρώπους να σας κάνουν 
ερωτήσεις για την ιδέα σας 

• Εξασκηθείτε στο Pitching της ιδέας σας 
• Μελετήστε επισταμένα την ιστορία, το 
οικοσύστημα και τις διαστάσεις του 
προβλήματος που πάτε να λύσετε

•Χτίστε μια αρχική Υπόθεση 
•Προχωρήστε σε ένα πρωτότυπο 

•Επικεντρωθείτε στην σκέψη των τρόπων που 
θα μετρήσετε ή θα αξιολογήσετε την επιτυχία.

Bornstein, D. and Davis, S., 2010 Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press

•Μαθήτευσε δίπλα σε experts 
(δούλεψέ χωρίς αμοιβή αν είναι απαραίτητο)

•Γιόρτασε κάθε νίκη ανεξαιρέτως πόσο μικρή είναι
•Ζήτησε συμβουλές από ανθρώπους που θαυμάζεις 
•Μείνε πιστός στις αρχές αλλα ευέλικτος στις 
μεθόδους 
•Βρές πηγές έμπνευσης και χρησιμοποίησε τες 
•Διάβασε βιογραφίες ανθρώπων της πράξης 
•Πάρε ένα μάθημα Οικονομικών 
•Ανέπτυξε δεξιότητες στην διαπραγμάτευση 
•Απεύθυνε ερωτήσεις σε δημόσια φόρουμ 
•Εξασκήσου στην δημόσια ομιλία



E-mail: lskerletopoulos@gmail.com       LinkedIn:   /in/lskerletopoulos Twitter :     @Skerletopoulos   

Leonidas Skerletopoulos
Marketing & Communications Strategist 
MBA in Marketing, Pg.DMS, Pg.Cert. Social Marketing, Bsc in Communications
National Representative of European Social Marketing Association 
Certified Business Coach from the Association for Coaching (U.K.)
Certified Social Marketer by the University of Brighton (PgCert)
Member Co-ordinators International Social Marketing Association I.S.M.A. 
(U.S.) 

Το δύσκολο το αντιμετωπίζουμε άμεσα,

το αδύνατο ίσως μας πάρει κάποιο χρόνο. 



In this module you will be introduced to the concept of entrepreneurship,

social entrepreneurship and understand its application while you will also be 

introduced to a series of personal skills development units. 

Click on this Icon and see the video 

When you see this icon you read a tip to remeber

Click on this Icon and read more 

Instructions on Icons Used in the Unit slides

This icon appears on learning activities 

http://www.uic.edu/sph/phtpg/Content/Reading%20Room/Articles/Dees%20Enterprising%20Nonprofits.pdf


Unit 3: 
Designing your own venture: From the Idea 
to Market

[1]

“Three classes of factors affect what an organization can and cannot do: its 
resources, its processes, and its values.”
― Clayton M. Christensen, The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail

https://www.goodreads.com/author/show/1792.Clayton_M_Christensen
https://www.goodreads.com/work/quotes/1468535


Aim of the Unit 
By the end of the Unit the student will be able to understand how to craft 
a business plan, use tools to create a biusiness model and identify 
appropriate resources to fund the potential  venture.  

Keywords
Business plan, financial planning, swot, porters 5 forces, mission and 
Vision,Pitch, funding 

Abbreviations:

Learning Outcomes



3.1 Τhe idea stage evaluation
The Big day. I have to start evaluating my idea. In this stage before doing anything find your 
real motive. The most important thing in entrepreneurs is the passion for the idea as it 
allows them to stay on track.  The worse as mentioned is Fear of failure. Your inner motive 
will lead to clear and S.M.A.R.T.  Objectives. A nice checklist that you can use is provided to 
the above link, redirecting you in an Harvard Business Review article. 

You can use this checklist and score your Business Idea : 

Source: Daniel Isenberg, (2010), The 2-Minute Opportunity Checklist for Entrepreneurs
[online] https://hbr.org/2010/03/the-2minute-opportunity-checkl

The 2-Minute Opportunity Checklist for Entrepreneurs

https://hbr.org/2010/03/the-2minute-opportunity-checkl
https://hbr.org/2010/03/the-2minute-opportunity-checkl


3.2 Planning your venture 

This section will drive you in a more practical approach in planning a 

Entrepreneurial venture. This is the most important part of planning 

That will allow us to achieve your goals. 

A usual question is “Why am I supposed to plan?

he answer is simple:”How could you proceed without a plan?”



Planing (continued)
Imagine you are decided to go on vacations with your family or friends and you didn’t book a 

room or even  worse a place to visit. I know it happens in life as an adventure but in business 

is different as you cant go where you cant see. The planning process in launching a business 

operates as a light house for vessels at sea. A plan must tell you where you are, where you 

want to go, how will you go there, when in and in what cost. The following questions will allow 

you understand more clearly the 7 levels we will discuss. 

•Goals and Objectives: What do I want to achieve(the 
objective), why (the goal). Here you will define and 
structure the mission and vision of your business 
•Situation analysis: Where am I Know, what happens in 
market, competition and context.  
•Audiences: for whom, with whom or through whom  
•Resources and Tactics: What do I have what do I need 
and how will I achieve my goals.  
•Budget/time: How much does it cost. how long does it 
takes  
•Measurement/feedback: How do I know that I am 
there* 

Peter Drucker Management Guru’s famous quote:
“You cant manage what you cant measure” 



Planning (continued)

Free Business Plan Templates: https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans

So what is a business plan ?

Is the road map to your success in planning organizing, managing and 
controlling in order to realize your program goals.  

1. It states your mission 
2. Defines the needs of target audince, the market conditions, competitive forces and 

the stakeholders influence.
3. It includes the tactics and actions you will take to achieve your goals
4. It includes the targets that will allow you stay on track, evaluate and improve your 

actions
5. Communicates your idea to potential investors, supporters and other  stakeholders 
6. Presents the basic resources (financial, physical), costs, and expected revenue of the 

program to reveal its sustainability 
7. It’s the base to make effective decisions and craft your STRATEGY 



Business Plan Structure 

We suggest the use an existing template for your Business plan and after you gain 
experience and understanding transform it to your needs. 

Free Business Plan Templates:
1. http://forms.entrepreneur.com
2. https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans

Reading Material: The Structure of the Business Plan:   
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic944195.files/Outline%20for%20a%20business%20plan.pdf

http://forms.entrepreneur.com/
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic944195.files/Outline%20for%20a%20business%20plan.pdf


1. aim: something you hope to achieve by doing something: The main aim of the plan 
was to provide employment for local people.

2. goal: something important that you hope to achieve in the future, even though it 
may take a long time: The country can still achieve its goal of reducing poverty by a 
third.

3. objective: the specific thing that you are trying to achieve - used especially about 
things that have been officially discussed and agreed upon in business, politics, etc. 
and agreed upon in business, politics, etc.: Their main objective is to halt the flow of 
drugs. | We met to set the business objectives for the coming year.

Goals and Objectives defined

A common issue everyone faces is the understanding of the difference between aim, goal, objective



Goals and Objectives 

Setting goals and objectives is vital for your business and in life 

“You cannot manage what you cant measure and 
what gets measured Gets done” Bill Hewlett* 

•As quoted in :Charles, H., Price, R.L., (1991), The return map: Tracking product teams,  Harvard Business Review [online]
• https://hbr.org/1991/01/the-return-map-tracking-product-teams

Aim and Goal should answers to the WHY. Why you do 
this what you try to achieve in the long term. A clean 
goal can contribute in producing efficient objectives.  
Goals should support the strategic plan, which reflects 
the company’s mission and vision (deal with it later). 

Objectives: the milestones you set to understand that 
you reach this goals. Must be clear and S.M.A.R.T.

(continued)

https://hbr.org/1991/01/the-return-map-tracking-product-teams


Goals and Objectives (continued)

A common way of describing goals and objectives is to say that : 

1. Goals are broad 
2. Goals are general intentions 
3. Goals are intangible 
4. Goals are abstract
5. Goals are generally difficult to 

measure

1. Objectives are narrow 
2. Objectives are precise 
3. Objectives are tangible
4. Objectives are concrete 
5. Objectives are measurable 



Setting SMART goals



Example of S.M.A.R.T. goals

1. Reduce overall budget costs by 10% by 20xx
2. Increase market share by 5% by 20xx
3. Increase revenues by 20% by 20xx
4. Increase customer satisfaction by 5 pts by 20xx



Goals and Objectives 

Learning activity:

1. Recall specific actions and works done last week by you and try to record the goal 
and objective for each. 

2. Try for the rest  of the up coming week using the frame of goal and objective for 
every action you do. To everything from going to fridge to watching television. It 
will be hard in the beginning but later will program you and can think this way 
automatically. Our education system didn’t prepare us for this way of thinking. 



Mission and Vision 

And finally we each the point we are ready to start planning. We scanned our idea, know 
the goals, aims and objectives and is time to craft a strategy. 
That begins with defining our mission and vision.  

mission and vision works light a lighthouse, a compass for management. 
It is that certain element that reminds you when you deviate from initial plan. 



Mission and Vision 
A strategic vision describes management’s aspirations for the future and delineates the 
company’s strategic course and long-term direction (where we are going). A mission 
describe its purpose and its current state of the business (who we are what we do and 
why we are here).

Source: Thompson, Peteraf, Gamble, Strickland, James, Sutton,(2013)Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage. 
Concepts and Cases. 



The Dos The Don’ts

Be graphic Don’t be vague or incomplete

Be forward-looking and directional Don’t dwell on the present

Keep it focused Don’t use overly broad language

Have some wiggle room Don’t state the vision in bland or 
uninspiring terms

Be sure the journey is feasible Don’t be generic

Indicate why the directional path makes 
good business sense

Don’t rely on superlatives only

Make it memorable Don’t run on and on

Wording a Vision Statement

Source: Thompson, Peteraf, Gamble, Strickland, James, Sutton,(2013)Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage. 
Concepts and Cases. 



Situation analysis 
Starting to design your own business first you have to consider the status quo 
and make a brief analysis of the situation. There are plenty of methods 
depending on your resources and access in data. Analysis will provide you with 
data that will be used to extract critical insights on whether your initial plan 
will work or need adjustments even to rethink your initial approach. 

The main sources are:

Research : 
•Market
•behavior(consumer),
•situation (political, cultural e.t.c.)
• Spatial 
•Reports 

Strenghts and Weaknesses
Analysis swot and  Pestle From 
Idea evaluation. 

Stakeholders 
on educational institutions, 
Universities centres e.t.c. for 
entreprenurial issues, support, 
network e.t.c.



Situation analysis (continued) 

•Market: Research the market. What is the market 
size? (how many consumers are in the market?), 
other competitors? What they do and how they do 
it? Can you offer something better with greater 
value to the end user? 

•behavior(consumer). 
•Behavior of consumers is critical, what they 
actually want and does your offering cover their 
needs or your plan is based on hypothesis? 

Spatial: 
The place you will establish your business 
operations. Where, why, what are the 
prerequisities and other related things. place you 
will operate and  



Situation analysis (continued) 

Reports and studies      
existing studies on the industry trends and consumer behavior e.t.c..An example is the U.K. reports on 
Creative Industries Economic Estimates - January 2016

Studies: Search in the web or other sources for studies published. Consumers research, market size, 
consumer trends and behaviour

Source: https://www.gov.uk/government/statistics/creative-industries-economic-estimates-january-2016

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523024/Creative_Industries_Economic_Estimates_January_2016_Updated_201605.pdf
https://www.gov.uk/government/statistics/creative-industries-economic-estimates-january-2016


Stakeholders Analysis will help you understand how your business idea  will fit in the 
structure of the current system. Who are influenced of your venture? What are the 
impact of your business to the whole ecosystem and who are the opposers as well the 
supporters. Below is a matrix you can use to understand them. 

Situation analysis (Stakeholders) 

Read this Model: http://www.dse.vic.gov.au/effective-engagement/toolkit/tool-stakeholder-analysis-stakeholder-matrix

Who?

Stakeholder 

Interests Assessment of 

Impact 

Potential Strategies 

http://www.dse.vic.gov.au/effective-engagement/toolkit/tool-stakeholder-analysis-stakeholder-matrix


Another matrix we suggest you might use to identify the role of stakeholders
is presented below and will allow you understand the relation between power and interest. 

Source: https://www.mindtools.com/media/Diagrams/stakeholdergrid1new.jpg

Situation analysis (Stakeholders) 

https://www.mindtools.com/media/Diagrams/stakeholdergrid1new.jpg


Situation analysis (PESTLE) 

PESTLE Analysis examines the context , the 
external environment to focus on elements 
that will explain their influence on the 
venture. 

After you collected all data its time to extract some critical insights on the situation. At 
this point you can use these two tools to map the internal and external environment of 
your future business and come to some useful results.  

Example: Pestle analysis applied on  Starbucks: 
http://panmore.com/starbucks-coffee-pestel-pestle-analysis-recommendations

http://www.free-management-ebooks.com/images/stpa0101.jpg
http://panmore.com/starbucks-coffee-pestel-pestle-analysis-recommendations


Situation analysis (SWOT) 

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats 

SWOT

Harmful

Empowering 

SWOT is and must be  unique for each organisation ! 

SWOT Analysis: A TOOL to focus on strengths and weaknesses, amrket opportunities and 
external threats.  



Situation analysis (SWOT) 

Strengths:

•Strong financial condition 
•Core Competences in [fill in]
•Position in market, uniqueness, 
•Good reputation 
•know how, skills
•Existing Network
•Existing customers 

•Weak financial condition 
•Lack Core Competences in [fill in]
•Weak Position in market, no uniqueness, 
•Bad reputation 
•Lack know how, skills
•Missing Network links
•No customers 

Opportunities Threats. 

•Upcoming trends, 
•utilization of existing resources, 
•Emerging New markets
•Underserved customer needs 
•Utilization of existing networks
•Integration forward, backward
•Attractive foreign markets 

•Increased competition forces, 
•legal and financial environment, 
•physical constraints, uncalculated risks
•Changes in technology 
•Energy prices or raw material prices
•Mature market ending its life cycle 



Situation analysis (SWOT) 

Opportunities Threats

1.Growth of entertainment 
industries in emerging markets
2.Expansion of movie 
production to new countries

1.Intense competition
2.Increasing piracy
3.Strong growth of online TV 
and online movie rental

Walt Disney SWOT analysis 2013

Strengths Weaknesses

1.Strong product portfolio
2.Brand reputation
3.Competency in acquisitions
4.Diversified businesses
5.Localization of products

1.Heavy dependence on 
income from North America
2.Few opportunities for 
significant growth through 
acquisitions

More at Source: https://www.strategicmanagementinsight.com/swot-analyses/walt-disney-swot-analysis.html

https://www.strategicmanagementinsight.com/swot-analyses/walt-disney-swot-analysis.html


The competitive Environment
Competitive analysis is conducted using Porter’s 5 forces model which embodies diverse 
variables that let you map the competitive environment. There is a two level analysis. The 
competitive environment and the competition. The later will be examined in Marketing 
section.  

Source: Porter, M.E. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York.
Picture Source: https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_08.htm

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_08.htm


The competitive Environment
This analysis of porter will lead you towards identifying a Blue ocean. The term coined by 
W. Chan Kim and Renée Mauborgne, in their work and means a market where you don’t 
“bleed”. This is a market that still has demand but less organizations offering products. 

Graphic  source: https://www.blueoceanstrategy.com/sail-toward-your-own-blue-ocean/8-key-points-of-bos-ebook.pdf?utm_source=Sail%20Toward%20Your%20Own%20Blue%20Ocean

Link: https://hbr.org/2004/10/blue-ocean-strategy

https://www.blueoceanstrategy.com/sail-toward-your-own-blue-ocean/8-key-points-of-bos-ebook.pdf?utm_source=Sail%20Toward%20Your%20Own%20Blue%20Ocean
https://hbr.org/2004/10/blue-ocean-strategy
https://hbr.org/2004/10/blue-ocean-strategy


Example of Situation Analysis

https://prezi.com/fubb9ibm6anj/pixar-animation-studios

Brief presentation on PIXAR’s strategic situation 

https://prezi.com/fubb9ibm6anj/pixar-animation-studios


Situation analysis (continued) 

Hints and Tips 
1. Don’t be scared by their theoretical nature, apply the models as simple as you 

can. You don’t have to earn a Phd to apply these models entrepreneurship is a 
practical science. 

2. Create a canvas of collected information that will allow you understand your 
present situation and craft a plan to achieve your goals. 

3. We always start with an hypothesis unless we have solid evidence so if you have 
less evidence craft an hypothesis. 

4. Rumors are also important for business, you sure take into account these data. 
After all gossip allowed humanity to survive. 

Learning activity:

1. Choose an existing business idea or if you havent got yet one, then choose a 
familiar business or a hypothetical. Now use the models provided above and 
provide a situation analysis including Idea evaluation, SWOT and Pestle Analysis 
and Competitive analysis. 



Marketing Plan 
Your Marketing plan is the stage where you will have to understand your audience. 
Marketing is what connects the customers with the product and is vital to implement a 
proper understanding of its necessity in your planning. Its all about understanding your 
customers.

“ Marketing is the management process responsible for identifying, 
anticipating and satisfying customer requirements profitably.” Chartered 

Institute of Marketing



Marketing Strategy 
Competition Analysis and Mapping : Find your core competitors and see what they doing, 
how and record their strengths and weaknesses. This the core function of marketing and 
everything is based on the insight provided by this analysis. Check the whole process of a 
professional Marketing plan: http://www.cimmarketingexpert.co.uk/diagram/57/marketing-plan

“ Planning a marketing strategy starts with a 
detailed and ongoing investigation of the market and 
its sub-markets or segments. ” CIM 

You have to understand your competitors and identify your strategic competitors group. For 
instance Mercedes strategic group can be considered BMW, SAAB, AUDI and secondary 
competitors Toyota, Nissan e.,t.c.

http://www.cimmarketingexpert.co.uk/diagram/57/marketing-plan


The Clients

By discussing audience we refer to the clientele. Who are you aiming to reach? Who 
need your offering and why? Where are they consuming now? Certain questions 
that will lead you to a conclusion in order to target them. We go deeper on the next 
slide 



MARKETING STP
There is no broad generalization when it comes to Marketing. Marketing is all about 
focus and Target the most efficient Market and Customers. This process includes  
Segmentation, Targeting and later positioning your business. An interesting article 
might help you in your first steps creating your customer persona: 
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33491/Everything-Marketers-Need-to-Research-Create-Detailed-Buyer-Personas-Template.aspx

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33491/Everything-Marketers-Need-to-Research-Create-Detailed-Buyer-Personas-Template.aspx


Marketing Segmentation Criteria
Basic

• Demographics  - age, gender, race, income, language 

• Geography - specific borders, by zip code, size of city/county, urban/rural, climate 

• Physical/Medical - medical history, family history, health status, illnesses or disorders, risk 
factors

• Psychographic - lifestyle, personality characteristics, values, conceptions of social norms

• Attitudes - opinions, beliefs, judgments about product, benefits sought or barriers avoided, 
stage of behavior change

• Behavioral - user status, frequency, occasion, other activities, media habits

 Same strategy for all segments

 Focus on one segment

 Create different strategies for 
different segments

Target 



Learning Activity 
Segment Yourself

• Think about the issue of recycling

• Identify what segments you would belong to related to demographics, 
knowledge, attitudes, behaviors, media use, lifestyle, leisure habits, etc.



Marketing Myopia 
There is not only direct competitors on marketing. The role of an effective marketing 
analysis is to identify hostile upcoming trends. Take for example Fuji and Kodak who 
spented millions to compete on the production of a better camera film while SONY 
was ready to launch the digital camera which progressively eliminated films. That’s 
called also disruptive innovation. 



Marketing Strategy 
A backbone of a marketing strategy is the Kottlers 4p’s or 7p’s extended matrix.  Don’t 
be afraid of theory is a matrix that will allow you to easy monitor and evaluate your plan. 
After all we already discussed that business is not complex just need method and 
structured approach. 

https://www.cim.co.uk/files/7ps.pdf

4ps define: 
•Product :What is unique on your product?

•Price: What's the cost 

•Promotion : How will it be  promoted 

•Place : How it will be Distributed 

Coca cola introduced the  “arms 
reach” distribution strategy, meaning 
they aimed for their product to be 
available everywhere in a arms reach 
distance. 

By  applying the 4p’s you have a clear picture of your 
strategy. In case of services the p’s are extended to 
seven as there are more variables involved. Read 
more at the following document from Chartered 
Institute of Marketing 

https://www.cim.co.uk/files/7ps.pdf
https://hbr.org/2004/10/blue-ocean-strategy


Value proposition model

Value proposition has to respond to certain elements of your business. Below you will 

find a basic model to help you put your value proposition in words.  

Sample(s)
For non-technical marketers who struggle to find return on investment in social media our 
product is a web-based analytics software that translates engagement metrics into 
actionable revenue metrics.

Template
For ____________ (target customer) who____________ (statement of the need or 
opportunity) our (product/service name) is   ____________ (product category) that 
(statement of benefit) ____________ .

More templates to experiment with: http://torgronsund.com/2011/11/29/7-proven-templates-for-creating-value-propositions-that-work/

Learning Activity: 
Try to make a value proposition for you business. If you have no activity then use a familiar 
to you business or an hypotheticsl one  

http://torgronsund.com/2011/11/29/7-proven-templates-for-creating-value-propositions-that-work/


Marketing Plan Reflection 

Read more: 
http://www.forbes.com/forbes/welcome/
www.csb.uncw.edu/people/mallalieul/marketing%20plan.pdf

In summary a proper marketing plan must include:

1. Goals and Objectives 
2. Situation analysis  (May allready conducted in the Marketing plan so add Marketing specific info)

3. Competition analysis (deep)
4. Customer analysis: Segmentation, Persona, Targeting plus Behavior and other insights 

5. Marketing Mix (4P’s or 7P’s depending on nature of business)

6. Marketing Tactics 
7. Marketing Budget and Cost analysis 
8. Timing plan (when we do what) 

http://www.forbes.com/forbes/welcome/
http://www.csb.uncw.edu/people/mallalieul/marketing%20plan.pdf


Tactics 
After conducted all above analysis and exploited all tools you are in a position to 
understand your strengths and available resources. These are business tactics and 
marketing tactics may be complementary on them while are part of the overall tactics. 
Now its time to craft tactics to reach your goals. Though you need to short the available 
resources, the means and the tactics. Just put it on paper inside your plan.  A tactic is a 
action you take to reach any goal e.g. reaching community opinion leaders to promote 
active engagement is a tactic as well as campaigning. 



Timeline is as important as your plan. What to achieve how and when. Our brain 
works with objectives and framing our plan helps get greater results. The 
appropriate timeline answers to the question what happens when. The most 
popular techique is the use of a Gantt Chart.   

Reading Material:  https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_03.htm

Action Plan   

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_03.htm


And here is the time to calculate the costs and funds you need to implement your plan. 
Business is all about planning and allocating resources. Any plan must be accompanied 
with a budget –costs- and forecast –expected sales income over a specisfic period.  In 
this module we will not be working on scientific economics, providing financial 
indicators and else tools. Instead you will receive a practical guidance and ready-to-use 
and implement tools to predict the viability and magnitude of your plan.

Financial Planning 

The more precise and including your plan the more harmony during your execution. The Golden word 
is BUDGET. You need to have everything predetermined and organised  in accuracy. 



Start up costs 

Startup costs Expected costs Actual cost 

Accountant costs, Tax office, Other 

fixed  expenses related 

0

Legal consultation 0

Special consultation (per case)

Public Services (licensing e.t.c.) 0

Public Administration Control 0

Equipment: 
1. Office, 
2. Machinery, 
3. fire safety, 
4. Anything else to equip your office 
(may need a cashier, fire extinguisher, Desk, 
Pc, e.t.c.)

1.
2. 
3. 
4.

1.
2. 
3. 
4.

Renovation   of space and  
related works 

0

Unscheduled expenses 
Website and Campaigns

FINAL EXPECTED COST OF STARTING UP 

These cost represent cost needed only to launch your business. Public services 
costs, basic equipment, legal and other expert fees, and anything that you buy 
once to establish your business.  

This bottom line will represent the amount of money necessary to start up. Feel
free to adjust the table in any special needs of your business 



Operational Costs

Cost Description Per month Annual
A amount of money needed  to 
finance the operations until you start 
earning money from sales
Rent 

Payroll including all expenses, final 
cost o you (Insurance e.t.c.)

Flat Expenses on electricity, water and 
other liabilities 
Necessary office supplies 

Raw material for production of goods 
and services.

Expenses for transportation and 
travelling for work.  
Marketing Costs 

Security and Safety expenses

And anything else 
Add more if needed 

FINAL EXPECTED COST OF OPERATION
/month /annualy

This table differs as it is supposed to include your monthly and annual expected 
cost of operations.  It is very important to include everything, and in case you 
may don't know how much Budget it hypothetically. 



Expected Income 

Daily Monthly Annually 

Operational Cost X X(x30) X(x365)

Sales 

Y Y(x30) Y(x365)

1st Year 2nd Year 3rd Year 

Operational Cost X X+/- % X+/- %

Sales X X+/- % X+/- %

Final expected income first year  

Final expected income three first years
In this table you are making future  forecast based on assumptions. Lets say you started business on May 2016. 
Then a logical assumption would be year 2nd to expect an increase (e.g.12%) in sales because it will be a full 
calendar operation year. Any assumption is also related to a goal for the asssigned year.Also year 2 and three 
costs may decline or increase according to your busienss plan and market. 

Now that you know the basic costs related to start a business, and the potential 
expected income generation, its time to let number talk.At this stage you need 
to compare results and find your Breakeven point*, in order to evaluate your 
plans potential.

*The point of balance making neither a profit nor a loss. Where sales meets costs.  



Expected Income 
The next step is to price our products. Pricing is a marketing issue though you might apply 
simple market observation and decide a fair price to sell your offerings. To explain we use 
as example a beekeeper offering his product on wholesale and retail. 

Product: Honey

Annual Production Volume: 1500kg Regular – 500kg Biological 

Per Channel sales : Retail 1280kg Regular 320kg Biological Wholesale 320kg Regular 80kg Bio 

Sale Price : Retail 14 € Βio 8€ Regular | Wholesale 20% off price 

Retail: 1280kg Traditional & 320 Βιολ.  Χονδρική: 320kg Trad. & 80 Βιολ.
Honey Λιανική Χονδρική 

Regular 10.240 2048
Βiological 4480 896

TTL INCOME 13664



Expected income                 example 2 

Price list 

Services Amount(€)

In
te

ra
ct

iv
e 

w
o

rk
sh

o
p

s Workshop with existing equipment one off consumption 50 €

Workshop with special equipment 60 €

Tailor made workshop 90 €

Annual plan attending unlimited workshops 250 €

Service 

Expected 

number of

People to attend Income 

In
te

ra
ct

iv
e 

w
o
rk

sh
o
p

s

Workshop with existing equipment

one off consumption 100 5.000 €

Workshop with special equipment 70 4.200 €

Tailor made workshop 50 3.500 €

Annual plan attending unlimited

workshops 90 22.500 €

TTL EXPECTED INCOME 35.200 €

The second example is a multispace providing interactive workshops grouped 
under 4 categories of service.  



Expected Income
It is suggested to make three plans as explained below

Optimistic: What i would 
want to sell in best case. 
E.g you may have a coffeeshop in a small 
city’s center and estimate selling 400 cups per 
day. Optimistic is still realistic !  

Expected/Logical: What is 
more or less achievable and 
expected to happen 
considering the existing 
parameters . 
E.g. I cannot expect never to sell 100% of 
what i am producing in normal situation, 
there would always be some inventory left. 

Pesimistic/Disaster: This is the worst 
case Scenario, where all goes bad and
You are still in business. What are you 
expected to have sold? 
If this plan makes your business still viable, yopu might go on 
safely. 

Check how all plans apply to the next, last table ....



Compare Results 

Data Amount 

Startup cost

Operational costs 
( add all operational cost )

Expected Income (Scenario Opt, Log, 
Pesimistic)

Final Results 
(Clean, Gross In year one may be negative its normal in 
large starting up investments
Profit positive or negative)

This is the final point. Add start-up and operational costs and apply three scenarios of 
expected income . This will provide you a clean picture of your venture’s potential. Check 
three results and you have a full financial plan for your business. 



Reflection: Financial Planning
To sum up you were introduced in a practical way to apply in any business idea you might 
have. By using these tools presented you will have a idea of what might happen and what 
resources you need. You cannot find resources that you don’t know you need. Especially 
in social economy the sourcing and funding from the crowd and other impact investors is 
not something new. It happens. So plan wisely and in detail, then you will know what you 
need and plan how to find it.   



Reflection: Financial Planning
In summary you need to remember to use these Tables:
1. Start up cost: What i need to start in detail
2. Operational cost: How much daily operations cost monthly and annually. What are 

the basic costs associated with running the business.
3. Expected Income: What i expect to sell? Three cases as explained. 
4. Forecast: What is the sales i expect in year 1, 2 and three and how these compare 

with operational costs 
5. Compare:  Startup costs, 1st operational costs and expected income and see the 

results of the first year of operations. 



Evaluation and Feedback
No plan goes as we wish. For that we need to set milestones and constant 
evaluating performance and results, in order to make necessary adjustments. 
As Human centered design method argues “not build to run, build to test and 
test again”. Find the points of interest and set milestones and ways to measure, 
evaluate and set new goals. As you been taught in section on S.M.A.R.T. Goals 
evaluation is easier if goals are S.M.A.R.T. . 



Evaluation happens in two dimensions qualitative and quantitative. Milestones 
must be predetermined for each stage to make it easier. 

Qualitative: Anything that cant be 
translated in numbers. Lets say client 
attitude on using your product. Anything 
that has to do with elements that are 
important but not psossible to measure in 
numbers.  
Quantitative: numerical, financial, 
production volume anything that can be 
count in numbers 

Evaluation and Feedback



Business Models 
The business model actually define a picture of how your business works.
Depending of the model you use the depth of analysis varies. It generally can be perceived 
as a picture of your business activities processes and Outcomes and gives the reader a idea 
of how your business works. Business model is the one that explains what exactly your 
business does what resources it uses to produce what results. 

When it come to seek of funding, BM is one of 
the most important elements of your business 
planning process. 



Business modeling canvas.
One of the most integrated tools providing an holistic overview of your venture and could 
signify its potential. It is suggested to use this before starting writing any formal edition of 
your business plan. The use of this canvas allows you to put your Idea on a map and see if 
it has the potential to become a successful venture or not continue at all as it embodies 
diverse variables.   

Download Canvas: http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf

Reading material for unit:
Business Model: http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf

http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf
http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf


Business modeling canvas
example

Source: https://businessmodelinnovationmatters.files.wordpress.com/2012/03/google-business-model1.png

https://businessmodelinnovationmatters.files.wordpress.com/2012/03/google-business-model1.png


Logic Model Development 

Reading Material: 
W.K. Kellogg Foundation Logic Model Development Guide 
[online] https://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-development-guide

Another approach in modeling is Logic models. Read the assigned reading material and 
then proceed to learning activity. 

https://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-development-guide


Theory of Change 
As discussed in unit 1 in social enterprises the approach is different and reversed thinking 
is applied. Theory of change is a tool that will facilitate your communication of your social 
goal and how you plan to achieve it. It is vital to reach potential impact investors. Read 
the following amterial and proceed to learning activity. 

Reading Material: 
http://www.theoryofchange.org/wp-content/uploads/toco_library/pdf/ToC-Tech-Papers.pdf

Learning activity (choose 1):

Choose an existing business idea or if you haven't got yet one, then choose a 
familiar business or a hypothetical. Create regarding your idea
1. a brief TOC model (If social enteprise). 
2. A brief Canvas Model 
3. A brief Logic Model

http://www.theoryofchange.org/wp-content/uploads/toco_library/pdf/ToC-Tech-Papers.pdf


As we discussed value is the main ingredient of successful business venture. Below 
is the Value proposition Canvas, a model that can guide you understand thepains
and gains of your audience and merge them with your solution to build a effective  
value proposition. 

Value proposition 



Example using Canvas 



Congratulations. You have built a amazing business model and a lucrative offer product 
market cannot resist. But you need supporters and to communicate it. As we discussed in 
communication chapter if you don’t position yourself, other will do. Recall how many 
people ask you everyday what you do for living? These are impressions that need a 
message to spread if not given formally and organized will be given through the grapevine. 
That’s the role of a pitch to craft a structured message that you can deliver in 30’ secs or 7-
8 slides max.  This is your elevator pitch. 

Pitch is the absolute tool to communicate to potential investors 

Pitching your Business 

https://hbr.org/2014/12/your-elevator-pitch-needs-an-elevator-pitch

https://hbr.org/2014/12/your-elevator-pitch-needs-an-elevator-pitch
https://hbr.org/2014/12/your-elevator-pitch-needs-an-elevator-pitch
https://hbr.org/2014/12/your-elevator-pitch-needs-an-elevator-pitch


Pitching your Business 
what to include 

How to Pitch a briliant Idea: https://hbr.org/2003/09/how-to-pitch-a-brilliant-idea

The only 10 slides you need in your pitch: http://guykawasaki.com/the-only-10-slides-you-need-in-your-pitch/

First Pitch Template
Slide 1: Vision / Elevator Pitch
Slide 2: USP/Market Opportunity
Slide 3: The problem the need 
Slide 4: The solution/product
Slide 5: Business Model
Slide 6: Marketing & Growth Strategy
Slide 7: The Team 
Slide 8: Financial 
Slide 9: Competition
Slide 11: Investment ‘Ask’-what you want

Modern:
Slide 1: Vision/ Elevator Pitch - My story, My 
myth 
Slide 2: The problem/ the opportunity 
Slide 3: How we solve it - Magic
Slide 4: Τhe audience
Slide 5: Go to Market Strategy 
Slide 6: Business Model
Slide 7: Why we can do it. Who are we skills, 
network, strengths e.t.c.
Slide 8: Key Points:  Competition, bariers, e.t.c.
Slide 9: Next step
Slide 10: What we need ;

https://hbr.org/2003/09/how-to-pitch-a-brilliant-idea
http://guykawasaki.com/the-only-10-slides-you-need-in-your-pitch/
http://www.uic.edu/sph/phtpg/Content/Reading%20Room/Articles/Dees%20Enterprising%20Nonprofits.pdf


Pitching your Business 
Dragons' Den is a reality television format featuring entrepreneurs pitching their 
business ideas in order to secure investment finance from a panel of venture 
capitalists-potential investors on their idea. 

Dragons Den: Zapper.co.uk secures record £250,000 investment
https://www.youtube.com/watch?v=s8d5wxGEGc8

Show Link: 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b006vq92

https://www.youtube.com/watch?v=s8d5wxGEGc8
https://www.youtube.com/watch?v=s8d5wxGEGc8
http://www.bbc.co.uk/programmes/b006vq92


Learning activity: 

1. visit www.indiegogo.com and navigate the website. Read the rules to understand how this works. 

Then choose 2-3 projects you are interested and read how they approach the audience.  Do you 

think their approach is ok and will work? Is there anything you learned here that could be applied to 

make their approach better?

2. Now find a campaign that didn’t succed and explain why you believe this happened. (If cannt find 

any then choose form articles below : Link: http://gizmodo.com/the-9-most-disgraceful-crowdfunding-failures-of-2015-1747957776

3. After answering these questions read the following article:

Link: https://go.indiegogo.com/blog/2014/11/top-7-indiegogo-campaigns-time.html

Why these were successful compared with the above ? Does these campaign apply anything you 

already been taught in this module? Is it anything you learned that you could do to make campaigns 

succeed or get even some better results?

http://www.indiegogo.com/
http://gizmodo.com/the-9-most-disgraceful-crowdfunding-failures-of-2015-1747957776
https://go.indiegogo.com/blog/2014/11/top-7-indiegogo-campaigns-time.html


 
  

 

 

 

 

 

 

ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  



StartUp for Good! 
Explore the mindset of “Doing Well by Doing Good” 

WORKSHOP

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Growing Social” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-
2020”, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ιδίους πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα"

Unit 3 A-B 
Εισαγωγή στον Ανθρωποκεντρικό Σχεδιασμό 

(Design Thinking-Theory of Change)

http://www.greece-bulgaria.eu/


Σκοπός της Ενότητας 
Με το πέρας της ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι έχουν κατανοήσει τις βασικές  αρχές και τις εννοιες του 
Ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και της Θεωρίας της Αλλαγής. Οι μαθητές θα έχουν εξοικειωθεί επίσης με την 
πρακτική ενότητα στην εφαρμογή των αρχών και των μοντέλων για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Keywords
Entrepreneur, entrepreneurship, social entrepreneurship, Failure, entrepreneurial idea, market failure, social value.  

Μαθησιακοί Στόχοι



Theory of Change 
Logic Model for social Change 
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μια 
reversed thinking λογική η οποία αποτυπώνεται 
αποτελεσματικά σε ένα μοντέλο ΤοC



Theory of Change Model 

Πόροι/Inputs Δραστηριότητες 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

Κοινωνική Αξία Αντίκτυπος 

Συγκεκριμένοι πόροι που
χρειάζονται για να πραγμα-
τοποιηθεί το πρόγραμμα
σου

• Φυσικοί
• Ανθρώπινο Κεφαλαιο
• Κοινωνικό Κεφάλαιο 
• Τεχνολογικο
• Οικονομικοί 
• Γνώση  

Πώς θα παραχθεί αυτό; Ποιες
είναι διαδικασίες και δραστηριό-
τητες που χρειάζεται να γίνουν
για να παραχθεί το αναμενόμενο
αποτέλεσμα.

• Διαδικασίες 
• Εργαλεία 
• Εκδηλώσεις 
• Τεχνολογία   

Τι θα πρέπει να παραχθεί για να 
πετύχεις τα αποτελέσματα που 
έχεις καθορίσει;  

Παραχθέν προϊόν, υπηρεσία, 
άλλο…  

Τι θα πετύχουμε, ποιο το όφελος 
για τους ωφελούμενους μας; 

Π.χ. Αλλαγή στην συμπεριφορά, 
γνώση, δεξιότητες κ.ο.κ.

Ποιο είναι το μακροπρόθεσμο 
αποτέλεσμα; 

Ποιος έιναι ο αντίκτυπος που 
θα δημιουργήσουμε; 

Π.χ. Αλλαγή στην 
συμπεριφορά, γνώση, 
δεξιότητες κ.ο.κ.

Μεθοδική 
Προσέγγιση 

Source: www.theoryofchange.org



Design Thinking 



5 Whys

Ναι..και
Ναι..και
Ναι..και
Ναι..και

Ακούω 
κατανοώ 
παρατηρώ

Not built to last 
but to test

Test to test 
again 

Βιώνω το 
πρόβλημα 

Η λύση δεν έρχεται από την γνώση, έρχεται από την κατανόηση

Πηγές:
1. https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf
2. https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
3. https://hpi.de/en/school-of-design-thinking/design-thinking.html

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf
https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
https://hpi.de/en/school-of-design-thinking/design-thinking.html
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https://hpi.de/en/school-of-design-thinking/design-thinking.html


Να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του κοινού που απευθύνεσαι, να τους καταλάβεις να μπεις στα 
«παπούτσια» τους. Να βρείς τι κάνουν και γιατί, και πώς αυτό θα αλλάξει και ποια είναι τα εμπόδια κ.ο.κ. 
Αναγνώρισε τις βασικές πτυχές του προβλήματος και ψάξε τις ρίζες του. Αναγνώρισε τους 
ωφελούμενους παρατήρησε την ζωή τους,  δες τις ελπίδες τους τις ανάγκες τους  

1

3

5

4

2 Καθορισμός των δεδομένων που απέκτησες στο πρώτο στάδιο. Ξεκαθάρισμα. Αναλογιστείτε το 
συνολικό φάσμα που εκτείνεται η  παρέμβαση. Ποιο είναι το κοινό ακριβώς και ποιοι άλλοι 
εμπλέκονται στην διαδικασία;; 

Χτίσιμο υπόθεσης. Η στιγμή της επίλυσης και της δημιουργίας της ιδέας που θεωρητικά θα μας 
οδηγήσει στην λύση. Ξεκινά με brainstorming

Το στάδιο αυτό σας φέρνει πιο κοντά στην τελική λύση και σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε μια απτή εφαρμογή της ιδέας ώστε αυτή να δοκιμαστεί. Θα 
δημιουργήσετε πρόχειρα πρωτότυπα με σκοπό να δοκιμαστούν. 

Αυτό το στάδιο είναι ουσιαστικά η προσπάθεια να λάβετε ανατροφοδότηση από το πρωτότυπο 
σας με στόχο να δημιουργήσετε βελτιώσεις που θα οδηγήσουν σε τελική λύση. 

Ενσυναίσθηση

KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΔΟΚΙΜΗ 

ΙΔΕΑ/ΛΥΣΗ 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ - EMPATHIZE 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ - DEFINE 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΕΑΣ/ΛΥΣΗΣ - IDEATE

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ - PROTOTYPE

ΣΤΑΔΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ - TEST 

Η λύση δεν έρχεται από την γνώση, έρχεται από την κατανόηση

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 



EMPATHISE



Δες τον κόσμο τους 
Αντιμετώπισε τους 
ως ανθρωπινά όντα 

Κατανόησε τα 
συναισθήματα τους

Επικοινώνησε τι 
έχεις κατανοήσει



1.We respect the four principles of the Grameen Bank - we are disciplined, united, 
courageous and workers - and we apply them to all our lives.
2.We wish to give our families good living standards
3.We will not live in delapidated houses. We repair them and work to build new ones.
4.We cultivate vegetables the whole year round and sell the surplus.
5.During the season for planting, we pick out as many seedlings as possible.
6.We intend to have small families. We shall reduce our expenses to a minimum. We take 
care of our health.
7.We educate our children and see that they can earn enough money to finance their 
training.
8.We see to it that our children and homes are clean.
9.We build laterines and use them.
10.We only drink water drawn from a well. If not, we boil the water or we use alum.
11.We will not accept a marriage dowry for our son and we do not give one to our daughter 
at her marriage. Our centre is against this practice.
12.We cause harm to no one and we will not tolerate that anyone should do us harm.

The 16 Decisions of Grameen Bank



DEFINE



ΕΙΠΑΝ ΕΠΡΑΞΑΝ

ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΕΝΙΩΣΑΝ 



Ενεργητική Ακρόαση, Κατανόηση, Ενσυνάισθηση
Η λύση δεν έρχετε απο την γνώση, αντιθέτως απο την κατανόηση.

- Πηγαίναν κάτω από το φώς για να διαβάσουν 

- Το πρωί έπρεπε να πάνε στο χωράφι οπότε δεν μπορούσαν να μελετήσουν 

- Ξοδεύαν ένα μικρό ποσό κάθε μήνα για το καύσιμο της λάμπας



IDEATE





https://www.youtube.com/watch?v=x0LgwcAsNB4

ALBINA RUIZ

Ίδρυσε την εταιρεία "Ciudad Saludable", που σημαίνει στα Ισπανικά «Υγιείς Πόλη» και μετέτρεψε ένα πρόβλημα απορριμμάτων 
μία ιστορία επιχειρηματικής επιτυχίας. Οι συλλέκτες σκουπιδιών (ρακοσυλλέκτες) δεν ήταν εργαζόμενοι αλλά συνέταιροι στην 
"Ciudad Saludable". Νιώθουν υπεύθυνοι και εκπληρώνουν ένα σημαντικό έργο για την κοινότητα. Για την δουλειά της η Albina Ruiz 
τιμήθηκε από το Schwab Foundation. Η Ciudad Saludable είναι σήμερα τόσο πετυχημένη που όλο και περισσότερες πόλεις στο 
Περού και τις γειτονικές χώρες υιοθετούν το μοντέλο. 

Watch the Video 

Ενεργητική Ακρόαση, Κατανόηση, Ενσυναίσθηση 
Η λύση δεν έρχετε απο την γνώση, αντιθέτως απο την κατανόηση.

https://www.ashoka.org/fellow/albina-ruiz

https://www.youtube.com/watch?v=x0LgwcAsNB4
https://www.ashoka.org/fellow/albina-ruiz
https://www.youtube.com/watch?v=x0LgwcAsNB4


PROTOTYPE



Built to test…
not to last
False start 



Case Study: Clean Team In-Home Toilets for Ghana’s Urban Poor

Για τα εκατομμύρια κατοίκους της Γκάνα που στερούνται τουαλέτες εντός του σπιτιού τους υπάρχουν λίγες καλές επιλογές όσο αφορά την 
βασική λειτουργία του σώματος τους. Σε συνεργασία με την "Unilever" και την "Water and Sanitation for the Urban Poor" (WSUP), η IDEO.org 
ανέπτυξε το Clean Team, ένα ολοκληρωμένο συστημα υγιεινής το οποίο παρέχει και συντηρεί τουαλέτες στα σπίτια των συνδρομητών. Το Clean 
Team σήμερα εξυπηρετεί χιλιάδες ανθρώπους στο Kumasi της Ghana, κάνοντας της ζωές τους πιο καθαρές και υγιεινές και αξιοπρεπείς  

http://www.designkit.org/case-studies/1

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 



TESTING



Πηγή: Capodagli, B., & Jackson, L. (2010). Innovate the Pixar way. New York: McGrawHill.



1. https://dschool.stanford.edu/
2. https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
3. https://designthinking.ideo.com/

E-mail: lskerletopoulos@gmail.com       LinkedIn:   /in/lskerletopoulos Twitter :     @Skerletopoulos   

ΠΗΓΕΣ

https://dschool.stanford.edu/
https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
https://designthinking.ideo.com/


StartUp for Good! 
Explore the mindset of “Doing Well by Doing Good” 

WORKSHOP

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Growing Social” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-
2020”, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ιδίους πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα"

Unit 3 A-B 
Πρακτική

(Design Thinking)

http://www.greece-bulgaria.eu/


Σχεδίασε το ιδανικό πορτοφόλι 
Σχεδίασε εδώ την δική σου ιδέα 

4 λεπτά 

LICENSE: CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL | BASED ON THE “INTRODUCTION TO DESIGN THINKING” BY THE D  SCHOOL – INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD



Σχεδίασε κάτι χρήσιμο και με νόημα για τον συνάδελφο σου
Ξεκινήσε αποκτώντας Ενσυναίσθηση  

2. Συνέντευξη 

(6 λεπτά 2χ3λεπτά)  

3.Σκάψε πιο βαθιά….. 

Αλλάξτε ρόλους και επαναλάβετε την διαδικασία Αλλάξτε ρόλους και επαναλάβετε την διαδικασία 

6 λεπτά (2χ3 λεπτά)

LICENSE: CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL | BASED ON THE “INTRODUCTION TO DESIGN THINKING” BY THE D  SCHOOL – INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD



Επανεξέτασε το πρόβλημα…
Εξέτασε από άλλη οπτική γωνία τα δεδομένα 

Ανάγκες – Επιθυμίες:
Ποια είναι η πραγματική ανάγκη;
Εκπληρώνει κάποιον σκοπό ο χρήστης;  
Τι προσπαθεί να πετύχει; 

Ευρήματα : Τι σου έκανε εντύπωση; 

Νέα γνώση σχετικά με τα συναισθήματα και κίνητρα του συνάδελφου  σας.  Τι είναι αυτό που 
βλέπετε στην εμπειρία του συνάδελφου σας, όσο αφορά το προϊόν  που ίσως αυτός να μην βλέπει / 
αντιλαμβάνεται.

5 Σκάψε πιο βαθιά….. 3 λεπτά 

χρειάζεται ένα τρόπο να _________________ 

γιατί (ή αλλά ή απροσδόκητα) 
(επιλέξτε ένα)

______________________________________

______________________________________

(όνομα συναδέλφου/περιγραφή)

(ανάγκη του χρήστη)

______________________________________

(διδάγματα)

(χρησιμοποιείστε ρήματα)

4. Συνόψισε τα ευρήματα (2 λεπτά) 

(κάνε αναφορές σε αυτά που έχεις ακούσει)

Ρωτήστε συχνά γιατί 
Ξεχάστε το πορτοφόλι 

LICENSE: CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL | BASED ON THE “INTRODUCTION TO DESIGN THINKING” BY THE D  SCHOOL – INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD



IDEATE | Αναπαράξτε εναλλακτικές ιδέες για να δοκιμαστούν 

_______________________________________________________________________________

(Γράψε το problem statement) 

6 Σχεδιάστε τουλάχιστον 5 ριζοσπαστικούς τρόπους να καλύψετε τις ανάγκες του χρήστη σας  (5 λεπτά) 

7 Μοιράσου τις λύση σου και πάρε ανατροφοδότηση | 6 λεπτά (2χ3 λεπτά) 

LICENSE: CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL | BASED ON THE “INTRODUCTION TO DESIGN THINKING” BY THE D  SCHOOL – INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD



8. Δημιούργησε μια νέα λύση   (3 λεπτά) 
που να αντανακλά τα νέα δεδομένα 

Επανασχεδίασε

LICENSE: CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL | BASED ON THE “INTRODUCTION TO DESIGN THINKING” BY THE D  SCHOOL – INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD



Φτιάξτε και δοκιμάστε (Τεστ)

(ΟΧΙ ΕΔΩ)

10 Μοιράσου την λύση σου και πάρε ανατροφοδότηση8 λεπτά (2x4) 9 Φτιάξε την λύση σου.  (7 λεπτά)

Φτιάξε κάτι με το οποίο ο χρήστης μπορεί να αλληλοεπιδράσει 
Tί δούλεψε Τι μπορεί να βελτιωθεί

Ιδέες…… Ερωτήσεις; !

LICENSE: CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL | BASED ON THE “INTRODUCTION TO DESIGN THINKING” BY THE D  SCHOOL – INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD



Επανασχεδίασε

LICENSE: CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL | BASED ON THE “INTRODUCTION TO DESIGN THINKING” BY THE D  SCHOOL – INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD
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χρειάζεται ένα τρόπο να _________________ 

γιατί (ή αλλά ή απροσδόκητα) 
(επιλέξτε ένα)

______________________________________

______________________________________

(όνομα συναδέλφου/περιγραφή)

(ανάγκη του χρήστη)

______________________________________

(διδάγματα)

(χρησιμοποιείστε ρήματα)

4. Συνόψισε τα ευρήματα (2 λεπτά) 

(κάνε αναφορές σε αυτά που έχεις ακούσει)

Ρωτήστε συχνά γιατί 
Ξεχάστε το πορτοφόλι 

LICENSE: CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL | BASED ON THE “INTRODUCTION TO DESIGN THINKING” BY THE D  SCHOOL – INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD



IDEATE | Αναπαράξτε εναλλακτικές ιδέες για να δοκιμαστούν 

_______________________________________________________________________________

(Γράψε το problem statement) 

6 Σχεδιάστε τουλάχιστον 5 ριζοσπαστικούς τρόπους να καλύψετε τις ανάγκες του χρήστη σας  (5 λεπτά) 

7 Μοιράσου τις λύση σου και πάρε ανατροφοδότηση | 6 λεπτά (2χ3 λεπτά) 

LICENSE: CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL | BASED ON THE “INTRODUCTION TO DESIGN THINKING” BY THE D  SCHOOL – INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD



8. Δημιούργησε μια νέα λύση   (3 λεπτά) 
που να αντανακλά τα νέα δεδομένα 

Επανασχεδίασε

LICENSE: CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL | BASED ON THE “INTRODUCTION TO DESIGN THINKING” BY THE D  SCHOOL – INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD



Φτιάξτε και δοκιμάστε (Τεστ)

(ΟΧΙ ΕΔΩ)

10 Μοιράσου την λύση σου και πάρε ανατροφοδότηση8 λεπτά (2x4) 9 Φτιάξε την λύση σου.  (7 λεπτά)

Φτιάξε κάτι με το οποίο ο χρήστης μπορεί να αλληλοεπιδράσει 
Tί δούλεψε Τι μπορεί να βελτιωθεί

Ιδέες…… Ερωτήσεις; !

LICENSE: CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL | BASED ON THE “INTRODUCTION TO DESIGN THINKING” BY THE D  SCHOOL – INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD



Επανασχεδίασε

LICENSE: CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL | BASED ON THE “INTRODUCTION TO DESIGN THINKING” BY THE D  SCHOOL – INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD



Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Growing Social” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-
2020”, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ιδίους πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα"

Unit 5 
Χρηματοδότηση Κοινωνικού Σκοπού 

http://www.greece-bulgaria.eu/


Σκοπός της Ενότητας 
Keywords
Funding, entrepreneurship, social entrepreneurship, Failure, entrepreneurial idea, market failure, social value.  

Μαθησιακοί Στόχοι



Μαθησιακοί Στόχοι 

Περιγραφή

Keywords: 

Η παρούσα ενότητα έχει στόχο να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην φιλοσοφία στρατηγικής
δημιουργίας εισοδήματος και τις βασικές στρατηγικές. Γίνεται αναφορά σε παραδοσιακές και
σύγχρονες στρατηγικές εισοδήματος και σε καλές πρακτικές. Με το πέρας του εργαστηρίου οι
εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την κατάλληλη στρατηγική για το δικό τους
επιχειρηματικό μοντέλο. Επίσης θα γνωρίζουν πως να αναζητήσουν πηγές χρηματοδότησης από
Εθνικούς (π.χ. ΕΣΠΑ) και Ευρωπαϊκούς Πόρους.

Financing social venture, sustainability, income strategy, fundraising



Εκπαιδευτικό Βίντεο 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα 



‘Κοιτάξτε την τεράστια ποικιλομορφία του

κερδοσκοπικού τομέα, σε αντίθεση με την

μονολιθική φύση του μη-κερδοσκοπικού κόσμου.

Είναι εντυπωσιακό’.
Bill Drayton, Ashoka Founder

https://www.fastcompany.com/693594/qa-bill-drayton



• Δύο βασικές κατηγορίες εισοδήματος 

Εξαρτημένο

εισόδημα

Βιώσιμο

εισόδημα

Εμπορική 
δραστηριότητα

Συνδρομές 

Δραστηριότητες

Υπηρεσίες σε 
τρίτους

Επιδοτήσεις 

Δωρεές 

Έρανοι

Κυβερνητικές 
επιχορηγήσεις

Μέχρι σήμερα 
το μεγαλύτερο πρόβλημα των υβριδικών 
οργανισμών είναι η χρηματοδότηση τους. 

Η βιωσιμότητα των κοιν. επιχειρήσεων είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την στρατηγική 
εισοδήματος και τον βαθμό που είναι αυτή 
εξαρτημένη από κρατικό εισόδημα και δωρεές

Βασικές κατηγορίες εισοδήματος 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ



ΠΗΓΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 
Ξεκάθαρο πλάνο και στρατηγική 

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

μπορούν να αξιοποιήσουν πόρους 

από τους 3 τομείς της οικονομίας 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ



Aπο την ιδέα στην …..πράξη

1. Ιδία Χρηματοδότηση
2. Three (3) F’s-Friends Fools & family
3. Mικροχρηματοδότηση
4. Δανεισμός 
5. Θερμοκοιτίδες (seed funding).
6. Eπενδυτές (Angel Investors)
7. Κεφάλαια Συμμέτοχων (Venture capital) (http://www.pjtechcatalyst.com/) 

8. Αντιπραγματισμός (Bartering).
9. Συναιτερισμός (partnership).
10. Δεσμευση ενός μεγάλου πελάτη 

Με μια ματιά: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί να αντλήσει απαραίτητα κεφάλαια κατά την 
έναρξη από την πώληση αγαθών. Μια τακτική για πρόωρη άντληση κεφαλαίων είναι 
η προπώληση των αγαθών με σκοπό την χρηματοδότηση της έναρξης.

Ωστόσο για ανάπτυξη συνίσταται να έχει προσανατολισμό σε εργαλεία χρηματοδότησης    

Κοι.Σ.Π.Ε. ΣΤΗΝ Άμφισσα που παρέχει προϊόντα βιολογικής και υγιεινής διατροφής  
Περισσότερα: http://www.travelstyle.gr/prasino-spiti-ena-pantopwleio-me-kalo-skopo/

Πράσινο Σπίτι: Ένα παντοπωλείο με… καλό σκοπό!

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

http://www.travelstyle.gr/prasino-spiti-ena-pantopwleio-me-kalo-skopo/
http://www.travelstyle.gr/prasino-spiti-ena-pantopwleio-me-kalo-skopo/


ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: ΠΗΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Τύπος Επεξήγηση Παραδείγματα

Δημιουργία εισοδήματος

Εκπαιδευτικά προγράμματα/ 

εργαστήρια
Χρέωση για παρακολούθηση Common Purpose, Skoll World Forum,

Κυβερνητικές Συμβάσεις

Συμβάσεις με την κυβέρνηση που χρηματοδοτούν την παροχή εκπαίδευσης για συγκεκριμένο 

σκοπό. (Voucher για ανέργους, Εκπαίδευση ΡΟΜΑ κ.ο.κ. Οι Η.Π.Α. είχαν την πρωτοβουλία 

Τeaching for America.

Office of Civil Society(UK), Office of Social Innovation and 
Civic Engagement (US),

Εισόδημα άσχετο (Earned income) 
Πώληση ενός προϊόντος υπηρεσίας ή χρέωση αντίτιμου  που δεν είναι σχετικό με την 

επιχείρηση. 
, Habitat for Humanity Restore, Consulting Services

Εισόδημα σχετικό (Earned income) Αντίτιμο που χρεώνεται στους ωφελούμενους  και σχετίζεται με την επιχείρηση 
Σχεδία, Αμφιτρίτη, Μικροί Γίγαντες,  Nοσοκομεία και 
υπηρεσίες υγείας 

Memberships ή subscriptions Χρέωση συνδρομών σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις  Zoo or Enjoy the Arts Memberships

Συνεταιριστικές Cooperatives Κοινή συμμετοχή σε Συνεταιριστική επιχείρηση  ΒΙΟ.Μ.Ε., Big Issue, Μοδούσα

Corporate partnerships
Εταιρικές συνεργασίες που ενισχύουν οικονομικά και  επιστρέφουν όφελος στον οργανισμό 

σε προβολή η συμπληρωματικά οφέλη. 
Grameen Danonne, Grameen Telenor

Υπηρεσίες έρευνας  Χρέωση για έρευνα που παράγεται από τον οργανισμό για τρίτους 
The Nest Ελληνικό Κέντρο Κοιν.Επ. & Καινοτομίας, 

Θράκης Κίνητρο κ.α. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

http://www.modusa.gr/


Εισόδημα άσχετοΕισόδημα σχετικό 

ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

http://www.modusa.gr Συνεταιριστικές Cooperatives

Εκπαιδευτικά προγράμματα/ εργαστήρια

http://www.organizationearth.org/

Το πρότυπο ανοιχτό κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Κέντρο 
της Γης» έχει στόχο να μεταδώσει απλές αισιόδοξες έννοιες και να 
παρουσιάσει νέους τρόπους δόμησης της καθημερινής μας ζωής και 
διαμόρφωσης διαφορετικού τρόπου κοινωνικής αντίληψης και 
συμπεριφοράς.

Η ΚοινΣΕπ "Μοδούσα" ιδρύθηκε το 2014 από εννέα 
παραγωγούς ελαιολάδου στην περιοχή της Γέρας στη 
Λέσβο και σήμερα αριθμεί πάνω από εξήντα μέλη.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

http://www.modusa.gr/
http://www.organizationearth.org/


ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
no 019/2017 προς ΚοινΣΕπ και ΚοιΣΠΕ για την 
παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής 
γευμάτων [LINK]

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στα 
κτίρια του ΕΦΚΑ [Link]

Κυβερνητικές Συμβάσεις Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4412/2016 οι δημοσιες επιχειρήσεις 

μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις κατ΄ αποκλειστικότητα με 

κοινωνικές επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται στο άρθρο:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

http://koinsep.org/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%B1/
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%A9%CE%91465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A1%CE%99%CE%A5?inline=true
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770


Τύπος Επεξήγηση Παραδείγματα
Δωρεές 

Δωρεές Αναζήτηση δωρεάς από ιδιώτες Εύπορα μέλη της κοινωνίας 

Χορηγίες, Δωρεές 

Δωρεές από Ιδρύματα 
Οικογένειες,  που αναζητούν να επιδείξουν την 
δέσμευση τους στην κοινωνική ευθύνη και τα 
κοινωνικά ιδρύματα. 

Ίδρυμα Κοκκαλη, Λάτση, Νιάρχου,  κ.ο.κ

Κυβερνητικές επιχορηγήσεις 

Κυβερνητικά κονδύλια, δωρεές για την 
υποστήριξη του έργου των  ΜΚΟ η προς 
κατευθύνσεις για ωρίμανση (Πράσινη ενέργεια, 
εκπαίδευση).

Υποτροφίες 
Χρηματοδότηση για την ενίσχυση της 
ικανότητας  των κοινωνικών επιχειρηματιών να 
αναπτύξουν κοινωνικό αντίκτυπο  

Echoing Green, Ashoka, The Nest 

Fundraisers/Special events

Special events ή έρανοι 
Ετήσια events φιλανθρωπίας, Μαραθώνιοι, 
Έρανοι, Δείπνα etc.

The Feast, Social Impact Awards κ.α

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Το "Making more health" είναι μια μακροσκελή πρωτοβουλία 
με στόχο να αναπτύξει και να βελτιώσει τις συνθήκες υγείας 
σε κοινότητες ανά τον κόσμο, στηρίζοντας κοινωνικούς 
επιχειρηματίες 

https://www.makingmorehealth.org/ | https://www.boehringer-ingelheim.com/corporate-profile/making-more-health

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

https://www.boehringer-ingelheim.com/ext-disclaimer?exturl=https://www.makingmorehealth.org/&returl=https://www.boehringer-ingelheim.com/corporate-profile/making-more-health
https://www.makingmorehealth.org/
https://www.boehringer-ingelheim.com/corporate-profile/making-more-health


ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Το «Hitch Fund" είναι μια πρωτοβουλία της 
εταιρείας Μάρκετινγκ να αποδώσει μέρος των 
εσοδων της σε  υποσχόμενες κοινωνικές 
επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες 

https://www.hitchmarketing.co.uk/hitch-fund

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

This fund is a proportion of income ring-fenced 
to invest in local community social innovation 
projects that have the potential to be scaled for 
the social good. 

https://www.boehringer-ingelheim.com/ext-disclaimer?exturl=https://www.makingmorehealth.org/&returl=https://www.boehringer-ingelheim.com/corporate-profile/making-more-health
https://www.hitchmarketing.co.uk/hitch-fund


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Χορηγίες, Δωρεές 

«η καθαριότητα οδηγεί στην αξιοπρέπεια και 
αυτή με τη σειρά της σε νέες ευκαιρίες».

Ιthaca Laundry

Το λεωφορείο παραχώρησε ο ΟΑΣΑ, ενώ η ΟΣΥ 
ανέλαβε να το μετατρέψει σε κινητή μονάδα, με τη 
χορηγία της εταιρείας «Παπαστράτος». Οι δήμοι 
Αθηναίων και Πειραιά θα παρέχουν ρεύμα και νερό 
δωρεάν, ενώ η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Praksis θα 
διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό για τη 
λειτουργία της μονάδας.

http://www.athensmagazine.gr/article/news/240990-epiteloys-kai-mia-kalh-eidhsh-gia-toys-astegoys-ti-tha-symbei-se-athhna-kai-peiraia http://ithacalaundry.gr/

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



Υποτροφίες 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

http://webtv.ert.gr/ert1/social-growth-enimerosi/06mai2017-social-growth-kanontas-kati-pou-metrai/

“Ωραία, βλέπεις πως γίνεται μια κοινωνική επιχείρηση και 
από μια ιδέα φτάνει να γίνει μια μεγάλη επιχείρηση. Έχεις 
κάποια ιδέα; Κατάθεσέ την κι αν κερδίσεις, θα σε 
βοηθήσουμε να την υλοποιήσεις μέσα στα incubators”.

Dr Φιόρη Ζαφειροπούλου 

https://socialimpactaward.gr

ο Social Impact Award (SIA) είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που 
διοργανώνεται σε 18 χώρες της Ευρώπης. Στόχος του είναι να αναδείξει 
νέες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκουν λύσεις για τις κοινωνικές 
προκλήσεις της εποχής μας και να υποστηρίξει την έννοια και την 
πρακτική της νεανικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

http://webtv.ert.gr/ert1/social-growth-enimerosi/06mai2017-social-growth-kanontas-kati-pou-metrai/
https://socialimpactaward.gr/


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Κυβερνητικές επιχορηγήσεις Στην Κοιν.Σ.Επ «Μοδούσα» θα παραχωρηθεί, το αμέσως επόμενο 
διάστημα, το αγρόκτημα του ΕΛΓΟ Δήμητρα στο Κάτω Τρίτος. Η 
«Μοδούσα» αναλαμβάνει την υποχρέωση να το μετατρέψει σε 
ένα παραγωγικό, επιδεικτικό και πλήρως επισκέψιμο αγρόκτημα, 
το οποίο θα λειτουργεί με όρους Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας (ΚΑΛΟ).

ΝΟΜΟΣ: 4430/2016 [Λινκ]

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

https://aplo.yeka.gr/Files_MitrwoKoinonikhsOikonomias/%CE%9D.4430.2016%20(%CE%A6%CE%95%CE%9A%20205.%CE%91.31.10.2016)_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%B1%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1.pdf


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ  ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Κοινοτικές μετοχές 

Οι κοινές μετοχές αναφέρονται σε πώληση μεριδίων 
επιχειρήσεων με κοινωφελή σκοπό. Μορφή των ίδιων 
κεφαλαίων στις συνεταιριστικές που προέρχεται από 
την κοινωνία. Αγορά μετοχών από την ίδια την 
κοινότητα. 

Συνεταιριστικές Τράπεζες/Τραπεζικός Δανεισμός   

Χρονολογούνται στην Ευρώπη από την αρχή του 1900. 
Τράπεζες που ανήκουν στην κοινότητα και 
υποστηρίζουν την κοινωνική ανάπτυξη και ΜΚΟ.   

Παραδοσιακή μορφή δανεισμού αποτελούν και οι 
συνεταιριστικές και οι άλλες τράπεζες 

Τραπεζες, Συνεταιριστική, Τράπεζα ΕΒΡΟΥ, ΔΡΑΜΑΣ κ.ο.κ.

https://www.bigsocietycapital.com/latest/type/blog/examples-community-shares-action

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

https://www.bigsocietycapital.com/latest/type/blog/examples-community-shares-action


• ΚΟΙΣΠΕ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ  ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Για την σύσταση επιλέχθηκαν φορείς πέρα της 
ψυχικής υγείας όπως το Νοσοκομείο, 
Επιμελητήριο κ.α.. Καθορίστηκε μερίδα και το 
κεφάλαιο έναρξης για την 1η δραστηριότητα  
συλλέχθηκε από την αποπληρωμή της μερίδας. 

Σήμερα λειτουργεί ένα κατάστημα φωτοτυπιών 
εντός του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης το 
οποίο εργάζονται κατά βάση ωφελούμενοι, 
πάσχοντες από ψυχική υγεία. 

Κοινοτικές μετοχές 

Κοινοτικές μετοχές Μερίδια των μετόχων 

https://communityshares.org.uk/find-out-more/guidance-
enterprises

£787.000
540 μέλη 

ΆντλησεΝΑΥΤΙΛΟΣ 

https://communityshares.org.uk/case-studies/bell-inn

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

https://communityshares.org.uk/find-out-more/guidance-enterprises
https://communityshares.org.uk/find-out-more/guidance-enterprises
https://youtu.be/vM6LRMPTjt0
https://communityshares.org.uk/case-studies/bell-inn


Mικρο-
χρηματοδότηση

Corporate
partnerships

Κοινωνικές 
επενδύσεις 

• ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1606258/nees-epiloges-hrhmatodothshs-dinei-to-etean.html

Επενδυτές 

Κοινωνικού Κεφαλαίου 

(Social capital investors)

Crowdfunding 

Crowdsourcing 

Ανταλλακτική 

Οικονομία 

(Barter Economy)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ - Corporate Partnership 

Περισσότερα: file:///C:/Users/user/Downloads/G4all_e-brochure.pdf

http://www.kathimerini.gr/850466/article/ta3idia/sthn-ellada/diakopes-me-ama3idio

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

file:///C:/Users/user/Downloads/G4all_e-brochure.pdf
http://www.kathimerini.gr/850466/article/ta3idia/sthn-ellada/diakopes-me-ama3idio


ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ -ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

https://www.thepeoplestrust.org/

Το The People's Trust παρέχει μικροχρηματοδότηση σε νέες ή και σε 
υφιστάμενες επιχειρήσεις. Το The People’s Trust, είναι μια 
ελληνοαγγλική πρωτοβουλία, ένας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος μη -
κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει νεοσύστατες και 
υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, παρέχοντας 
υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και μικροχρηματοδότησης
μέχρι το ποσό των €10.000.

https://www.thepeoplestrust.org/success-stories/stavros-tsompanidis

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

https://www.thepeoplestrust.org/success-stories/stavros-tsompanidis


ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ -ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=836

http://www.kathimerini.gr/502710/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-mikroxrhmatodothsh-xtypaei-kai-thn-porta-ths-elladas-
prosexws

Οι Μικροπιστώσεις (ή αλλιώς μικροχρηματοδοτήσεις) 
αποτελούν χαμηλότοκα δάνεια ύψους 3.000€ έως 25.000€ 
τα οποία απευθύνονται σε υφιστάμενες πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και άνεργους που θέλουν να υλοποιήσουν 
την επιχειρηματική τους ιδέα.

http://www.ggb.gr/el/Finance_SMEs_Microcredit

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

http://www.kathimerini.gr/502710/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-mikroxrhmatodothsh-xtypaei-kai-thn-porta-ths-elladas-prosexws
http://www.ggb.gr/el/Finance_SMEs_Microcredit


• ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ – crowdfunding 

€16.2 δις 

https://www.indiegogo.com/
https://www.statista.com/topics/1283/crowdfunding/

Το Crowdfunding είναι η συλλογική συνεισφορά ενός μεγάλου 
αριθμού ατόμων που δικτυώνονται και συλλέγουν ένα μικρές 
ποσότητες κεφαλαίων για να χρηματοδοτήσουν μια νέα ιδέα ή 
επιχείρηση. 

397,598 projects (Απρ 2018)

Η παγκόσμια αγορά του Crowdfunding 

Η παγκόσμια αγορά του crowdfunding 
αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 17% 
μεταξύ, 2017-2021.
Technavio Report, (2017) Global Crowdfunding Market 2017-2021

https://www.businesswire.com/news/home/20170814005545/en/Global-Crowdfunding-Market---Segmentation-Forecast-Technavio

Βασικά εργαλεία Καμπάνιας (Indioegogo)

• PITCH VIDEO 

• Kείμενο PITCH — Διηγήσου την ιστορία σου 

• Εικόνες, Τίτλος και σύντομη περιγραφή 

• PERKS – Τι προσφέρεις; Δίνεις κάτι; 

• LINKS  -Facebook, Twitter ή άλλα σχετικά που θα βοηθήσουν τον 

ενδιαφερόμενο να σε εμπιστευθεί ή να ενδιαφερθεί. 650k+
projects

https://www.kickstarter.com/

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

https://www.statista.com/topics/1283/crowdfunding/
https://www.businesswire.com/news/home/20170814005545/en/Global-Crowdfunding-Market---Segmentation-Forecast-Technavio


• ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ – Crowdfunding – Παράδειγμα  

Bruges brewery 

hifold by mifold- the grab-and-go highback booster

hifold is the world's most compact, portable and adjustable highback
booster ever invented, and it's just as safe*! hifold is easy to store and 
even easier to carry around. - portable and easy to store - grows with 
your child - comfortable and easy to clean - engineered to meet safety 
standards worldwide* 

Kείμενο PITCH

PITCH VIDEO 

PERKS

Στόχος: $50,000 flexible goal

Άντλησε: $235,410 USD από1639 υποστηρικτές 

Εικόνες, Τίτλος &

σύντομη περιγραφή 
LINKS

Πηγή: https://goo.gl/b25kud

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

https://goo.gl/b25kud


• ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ – Crowdsourcing 

Άλλες πλατφόρμες Crowsourcing για Κοινωνική αλλαγή: https://innovationforsocialchange.org/en/my-8-favorite-crowdsourcing-and-crowdfunding-platforms-for-social-good/

OPEN IDEO 
Mπορείς να βοηθήσεις 
να σχεδιαστούν λύσεις 
για τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις του κόσμου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

https://innovationforsocialchange.org/en/my-8-favorite-crowdsourcing-and-crowdfunding-platforms-for-social-good/


www.tradenow.gr

• ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ – Αντιπραγματισμός - Bartering 

Τράπεζα χρόνου της Αθήνας Tradenow

http://www.time-exchange.gr/

Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο αχρήματης και αλληλέγγυας 
οικονομίας, ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων που 
υποστηρίζεται από τη δική της μονάδα συναλλαγής, το χρόνο

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

http://www.tradenow.gr/
http://www.time-exchange.gr/


4 Βασικά Χαρακτηριστικά: 

• Σκοπιμότητα 
• Επένδυση με απόδοση στο αρχικό κεφάλαιο 
•Ποικιλία αποδόσεων
•Μέτρηση αντικτύπου 

• ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ – Social Capital Market – Impact Investing 

https://thegiin.orghttps://www.huffingtonpost.com/2012/10/19/social-capital-markets-impact-investing_n_1986584.html

‘Η σύγχυση μου με την σκηνή κοινωνικών επενδύσεων 
στην Ευρώπη, είναι ότι κυρίως συζητιέται αρκετά…. Και 
έχουμε ένα σημαντικό αριθμό οργανισμών που 
προσφέρουν χαμηλού ρίσκου προσπάθειες.’
Geoff Mulgan, NESTA

Το 2011, υπήρξαν περισσότερες από 2,200 κοινωνικές επενδύσεις ύψους $4.5 δις 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

https://www.huffingtonpost.com/2012/10/19/social-capital-markets-impact-investing_n_1986584.html


https://www.espa.gr/

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ –ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Σειρές προγραμμάτων με δικαιούχους Κοινωνικές επιχειρήσεις :
• Αναβάθμιση πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
• Νεοφυής επιχειρήσεις 
• Ψηφιακό Βήμα 
• Κ.α.

Άλλα Εθνικά προγράμματα συναφή: 
ΤΟΠΣΑ
ΤΟΠΕΚΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

https://www.espa.gr/


ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/who-eligible-funding/funding-opportunities-ngos_el

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Erasmus για νέους επιχειρηματίες  

Erasmus+

Creative Europe 

INTEREG 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ: 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals_en

Μετανάστευση

http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm

Περιβάλλον

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-
projects%E2%80%932018_en

Project της Κοινωνίας των πολιτών 

http://ec.europa.eu/environment/life/

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_en
Κυκλική Οικονομία

https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-
protection/calls-for-proposal_en

Humanitarian Aid

Horizon 2020 projects

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 

LIFE 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/who-eligible-funding/funding-opportunities-ngos_el
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals_en
http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects%E2%80%932018_en
http://ec.europa.eu/environment/life/
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_en
https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection/calls-for-proposal_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

1. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/who-eligible-funding/funding-opportunities-ngos_el
2. http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
3. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/who-eligible-funding/funding-opportunities-ngos_el
4. https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en
5. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=836
6. https://www.espa.gr/
7. https://www.indiegogo.com/
8. https://innovationforsocialchange.org/en/my-8-favorite-crowdsourcing-and-crowdfunding-platforms-for-social-good
9. https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/who-eligible-funding/funding-opportunities-ngos_el
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/who-eligible-funding/funding-opportunities-ngos_el
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=836
https://www.espa.gr/
https://innovationforsocialchange.org/en/my-8-favorite-crowdsourcing-and-crowdfunding-platforms-for-social-good
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770
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Learning activity: 

1. Επισκεφθείτε το www.indiegogo.com και κάντε μια ξενάγηση στην ιστοσελίδα. Διαβάστε τους 
κανόνες για να κατανοήσετε πως δουλεύει. Σκεφτείτε την προσέγγιση. Πιστεύετε θα δουλέψει και 
γιατί; Πως θα μπορούσε να βελτιωθεί; Τι προτείνετε; 

2. Βρείτε μια καμπάνια που δεν πήγε καλά και εξηγείστε γιατί αυτό συνέβη; 
(Αν δεν βρίσκετε επιλέξτε μια από αυτές στο άρθρο: Link: http://gizmodo.com/the-9-most-disgraceful-crowdfunding-failures-of-2015-1747957776 )

http://www.indiegogo.com/
http://gizmodo.com/the-9-most-disgraceful-crowdfunding-failures-of-2015-1747957776


Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Growing Social” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-
2020”, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ιδίους πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα"

Unit 5 
Χρηματοδότηση Κοινωνικού Σκοπού 

http://www.greece-bulgaria.eu/
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