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Ε̟ιχειρηµατικό Σχέδιο: Α̟ό το Α - Ω 
 
Τι είναι ένα Ε̟ιχειρηµατικό Σχέδιο 

Ένα επιχειρηµατικό Σχέδιο ̟εριλαµβάνει τα εξής: 

1. Εισαγωγικά Στοιχεία 

2. Περιγραφή της Επιχείρησης 

3. Περιγραφή και Ανάπτυξη Προϊόντων 

4. Πωλήσεις και Marketing 

5. Ανθρώπινο ∆υναµικό 

6. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 

7. Κίνδυνοι 

8. Συµπεράσµατα 

Η Αναγκαιότητα ενός Ε̟ιχειρηµατικού Σχεδίου 

Ένα καλό Επιχειρηµατικό Σχέδιο είναι ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο για τη ∆ιοίκηση µίας 
επιχείρησης γιατί: 

• δίνει µία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της 

• δείχνει τις αδυναµίες, τα δυνατά σηµεία και τους στόχους της επιχείρησης 

• αποτελεί τη βάση µε την οποία θα συγκριθούν τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα και 
γενικότερα η πορεία της επιχείρησης 

Παράγοντες Ε̟ιτυχίας ενός Ε̟ιχειρηµατικού Σχεδίου  

Η προετοιµασία ενός Επιχειρηµατικού Σχεδίου απαιτεί πολύ κόπο και χρόνο, αφού προϋποθέτει 
µελέτη: 

• της αγοράς 

• των ανταγωνιστών 

• των πελατών 

• των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης 

Ένα Ε̟ιχειρηµατικό Σχέδιο ̟ρέ̟ει να είναι κατανοητό, ρεαλιστικό, δυναµικό και να α̟αντάει σε 
τρία βασικά ερωτήµατα:  

• Πού βρίσκεται η επιχείρηση; 

• Πού θέλει να πάει; 

• Πώς θα πάει; 
 

Περιγραφή της Ε̟ιχείρησης  

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει να υπάρχουν στην περιγραφή της επιχείρησης που περιλαµβάνεται στο 
επιχειρηµατικό σχέδιο είναι: 

Στοιχεία για την Οικονοµία και τον Κλάδο 

Εκτός από την παράθεση δεικτών ή άλλων στοιχείων για τις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις, έµφαση πρέπει να δοθεί και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και κυρίως στις 
προοπτικές του. Ακόµη και αρνητικές τάσεις ή πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται, ώστε το 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο να είναι ρεαλιστικό. 
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Στοιχεία για την Ε̟ιχείρηση 

Στο κεφάλαιο αυτό του Επιχειρηµατικού Σχεδίου αναφέρεται το ιστορικό της επιχείρησης από την ίδρυσή της 
ως σήµερα, το είδος και ο σκοπός της, πληροφορίες για τη µετοχική σύνθεση, τη διοίκηση, τα συστήµατα 
υποστήριξης, τα δίκτυα διανοµής κλπ. 

Θέση της Ε̟ιχείρησης στην Αγορά  

Η επιχείρηση, προκειµένου να εντοπίσει το κοµµάτι της αγοράς στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί µε επιτυχία, 
πρέπει να µελετήσει προσεκτικά:  

• τους ανταγωνιστές της, κάνοντας µία λίστα µε τα δυνατά και αδύνατα σηµεία τους ή µελετώντας 
σχετικές έρευνες αγοράς 

• τις ανάγκες της πελατείας, τον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο βλέπει τα προϊόντα της επιχείρησης, αλλά 
και το πώς θα ήθελε η επιχείρηση να τα βλέπει  

 

Περιγραφή και Ανά̟τυξη Προϊόντων  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, σηµαντικό είναι να εντοπιστούν τα πλεονεκτήµατα και οι 
αδυναµίες τους, οι λόγοι για τους οποίους οι πελάτες θα τα επιλέξουν και κυρίως οι µέθοδοι που θα τα 
διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισµό. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Εφόσον κρίνεται απαραίτητη η παραγωγή ή η διάθεση νέων προϊόντων/ υπηρεσιών, πρέπει να ληφθούν 
αποφάσεις για: 

• το χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης των νέων προϊόντων από την σύλληψη της ιδέας ως την πώληση 

• την επιλογή του τόπου εγκατάστασης για την παραγωγή και αποθήκευση των προϊόντων ή την παροχή 
των υπηρεσιών 

• την επιλογή των προµηθευτών µε βάση τις τιµές και την ποιότητα 

• τις ανάγκες σε κεφάλαια και το κόστος των νέων προϊόντων, σε συνάρτηση µε τις προβλεπόµενες 
πωλήσεις 

 
 
Πωλήσεις και Marketing  

Η ε̟ιχείρηση όταν ̟ροβαίνει στην κατάρτιση ενός ε̟ιχειρηµατικού σχεδίου ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίσει: 

• τους πελάτες-στόχους (ηλικία, φύλο, εισόδηµα, τόπος κατοικίας), χρησιµοποιώντας δηµογραφικά, 
κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια 

• τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα προβάλλει (π.χ. τιµή, ποιότητα εξυπηρέτησης, συσκευασία) 
ώστε να προσεγγίσει νέους πελάτες  

Στη συνέχεια είναι σηµαντικό να καθορίσει:  

• την τιµολογιακή πολιτική, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος των αγαθών, τις τιµές των ανταγωνιστικών ή 
συµπληρωµατικών προϊόντων, τους όγκους των πωλήσεων και το επιθυµητό περιθώριο κέρδους. Αξίζει 
να αναφερθεί, το πώς ένα προϊόν µε ιδιαίτερα χαµηλή τιµή, θα εξακολουθήσει να είναι κερδοφόρο 
(π.χ. θα έχει χαµηλό κόστος), ή το πώς ένα προϊόν µε υψηλότερη τιµή από τα ανταγωνιστικά, θα 
προτιµηθεί από τους καταναλωτές (π.χ. λόγω ποιότητας εξυπηρέτησης). 

• τους τρόπους προώθησης των προϊόντων (άµεση πώληση, ταχυδροµικές επιστολές, αντιπρόσωποι, 
internet). 
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• την πιστωτική και εκπτωτική πολιτική της, τυχόν εγγυήσεις που θα δώσει στους πελάτες της και 
γενικότερα την εξυπηρέτηση µετά από την πώληση (after-sales service). 

• τα διαφηµιστικά µέσα που θα χρησιµοποιήσει (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, έντυπο υλικό) και το 
κόστος του κάθε µέσου σε συνδυασµό µε τα αναµενόµενα οφέλη. 

 
Ανθρώ̟ινο ∆υναµικό  

Η σύγχρονη διοικητική επιστήµη έχει αναδείξει το ανθρώπινο δυναµικό ως έναν από τους κρισιµότερους 
παράγοντες επιτυχίας στην υλοποίηση των Επιχειρηµατικών Σχεδίων. Συγκεκριµένα, ιδιαίτερη βαρύτητα 
αποδίδεται:  

• στις ευθύνες του management και στην αποσαφήνιση των ρόλων εργασίας του προσωπικού µε βάση 
την εξειδίκευση και την εµπειρία του 

• στην επάρκεια του προσωπικού και στον προγραµµατισµό των προσλήψεων και της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας 

• στις ανάγκες σε νέα συστήµατα υποστήριξης τα οποία εξοικονοµούν χρόνο και αυξάνουν την 
αποδοτικότητα του προσωπικού 

 
Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση  

Τα οικονοµικά στοιχεία είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, καθώς τεκµηριώνουν, 
δικαιολογούν και πείθουν για την ορθότητα όλων των περιγραφόµενων αναλύσεων. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (cash-flow statement) 

Η κατάσταση αυτή δείχνει τις πηγές και τις χρήσεις των κεφαλαίων, τις ανάγκες σε νέα κεφάλαια και καταλήγει 
σε ένα καθαρό ποσό ταµειακού αποθέµατος. Για να αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα, η κατάρτιση της 
κατάστασης ταµειακών ροών προϋποθέτει: 

• ότι έχουν ληφθεί υπόψη εποχιακές διακυµάνσεις στις πωλήσεις 

• ότι έχουν εκτιµηθεί σωστά οι όγκοι των πωλήσεων και οι ανάγκες σε νέα κεφάλαια  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Ισολογισµός αποτελεί "φωτογραφία" της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης σε µία δεδοµένη 
χρονική στιγµή. Απεικονίζει το ενεργητικό (απαιτήσεις, πάγια, αποθέµατα, διαθέσιµα), τις υποχρεώσεις 
(προµηθευτές, δάνεια σε τράπεζες, λοιπές υποχρεώσεις) και τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατα της επιχείρησης εξαρτώνται από το ύψος των εσόδων και των εξόδων, το κόστος των 
κεφαλαίων και των αγαθών. Ο συνδυασµός αυτών των στοιχείων δείχνει το κέρδος ή τη ζηµιά της επιχείρησης 
για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

Η κύρια ανάλυση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου θα αφορά το πιθανό σενάριο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και 
µικρή αναφορά στο αισιόδοξο και απαισιόδοξο σενάριο, ώστε να γνωρίζει η ∆ιοίκηση το εύρος µέσα στο οποίο 
θα κυµανθούν τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, µπορούν να αναδειχθούν οι 
"κρίσιµοι" παράγοντες επιτυχίας της επιχείρησης. 

 
Κίνδυνοι και Τελικά Συµ̟εράσµατα  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Κάθε επιχείρηση αντιµετωπίζει σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό κάποιους κινδύνους. Το Επιχειρηµατικό 
Σχέδιο πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους αυτούς, είτε σε χωριστή ενότητα είτε διάσπαρτα, καθώς και 
να περιέχει λεπτοµέρειες για την εξάλειψή τους. Αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένους κινδύνους: 
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• µείωση της ζήτησης για τα συγκεκριµένα προϊόντα 

• αύξηση του αριθµού των ανταγωνιστών 

• µείωση των τιµών από τους ανταγωνιστές 

• ταµειακά προβλήµατα της επιχείρησης 

• διακοπή συνεργασίας µε βασικούς πελάτες ή µε τους κύριους προµηθευτές 

• προβλήµατα που σχετίζονται µε την προµήθεια ή την παραγωγή των προϊόντων 

• ενδεχόµενη αποτυχία της διαφηµιστικής καµπάνιας 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η τελευταία ενότητα του Ε̟ιχειρηµατικού Σχεδίου ̟εριλαµβάνει σύνοψη των 
βασικών ενεργειών ̟ου α̟αιτούνται, καθώς και ̟ίνακες ή λοι̟ά στοιχεία α̟αραίτητα για την κατανόηση των ε̟ιµέρους 
αναλύσεων. 
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BUSINESS PLAN 

 
Η παρουσίαση που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την δηµιουργία ενός καθιερωµένου Business Plan (BP).  Η κάθε 
επιχείρηση ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές της µπορεί να προσθέσει ή ν’ αφαιρέσει από τα καθιερωµένα κοµµάτια ενός ΒΡ.  
Με λίγα λόγια, στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε συνοπτικές οδηγίες για την εγγραφή ενός BP.  Σας υπενθυµίζουµε πως ένα 
σωστό business plan είναι απαραίτητο για να πετύχετε τυχόν τραπεζικές επιχειρηµατικές χρηµατοδοτήσεις για την 
καλύτερη ανάπτυξη της επιχείρησής σας.    
 
Το ΒΡ που σας παρουσιάζουµε αποτελείτε από έξι βασικές κατηγορίες.  Αυτές είναι: 
 
 
1. Εισαγωγή 
2. Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης 
3. Αναλυτική περιγραφή της αγοράς 
4. Περίληψη Στρατηγικής & Εφαρµογής 
5. Οικονοµικό Πλάνο 
6. Επίλογος 
 
Οι κατηγορίες αυτές περιγράφονται λεπτοµερώς στις παρακάτω σελίδες.  
 

1. Εισαγωγή 

1.1. Εξώφυλλο 

 
Η εισαγωγή περιλαµβάνει µία cover σελίδα (εξώφυλλο) όπου φαίνεται καθαρά ο τίτλος «Business Plan».  Η σελίδα αυτή 
περιέχει: 
 
• Το όνοµά σας 
• Το όνοµα της επιχείρησης 
• ∆ιεύθυνση 
• Τηλέφωνο/ e-mail 
• Website address εάν υπάρχει 
• Λογότυπο 
• Ηµεροµηνία 
 

1.2. Εισαγωγική Σελίδα 

Άλλη µια φορά σιγουρευτείτε πως ο τίτλος Business Plan φαίνεται καθαρά.  ∆ιευκρινίστε ποιος είστε, ποια είναι η 
επιχείρησή σας και πως µπορεί κανείς να επικοινωνήσει µαζί σας.  Σας συµβουλεύουµε να φτιάξετε αυτή την σελίδα έτσι 
ώστε να φαίνεται το προϊόν σας (φωτογραφία)  αν είναι δυνατόν, ή µια εικόνα που περιγράφει τις υπηρεσίες σας.  
 

1.3. Περιεχόµενα 

Το όλο Business Plan πρέπει να είναι πολύ καλά οργανωµένο, µε κατηγορίες και υπο-κατηγορίες, τις οποίες θα είναι 
εύκολο να βρει κανείς στα περιεχόµενα του κειµένου.  Ο αναγνώστης σίγουρα θα εκτιµήσει τα περιεχόµενα και θα 
βοηθηθεί στο να διαβάσει τα σηµεία που τον/ την ενδιαφέρουν περισσότερο.  Όταν έχετε τελειώσει το γράψιµο όλων των 
κειµένων λοιπόν, µην ξεχάσετε να προσθέσετε και τα περιεχόµενα.   

1.4. Executive Summary 

Το executive summary είναι το πρώτο πράγµα που θα διαβάσει ο αναγνώστης και σίγουρα το πιο σηµαντικό.  Ο λόγος για 
τον οποίο γράφεται το Executive Summary, είναι για να τραβήξει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, έτσι ώστε να διαβάσει και 
το υπόλοιπο business plan.  Γι’ αυτό και πρέπει να είναι καλογραµµένο, ολοκληρωτικό αλλά ταυτόχρονα συνοπτικό.   
 
Συγκεκριµένα, έχει την µορφή µιας συνοπτικής περιγραφής ολόκληρου του business plan γι’ αυτό συνιστάται να γράφεται 
τελευταίο αν και παρουσιάζεται πρώτο, καθώς επίσης και να µην υπερβαίνει την 1 σελίδα.  Πρέπει να περιλαµβάνει τους 
στόχους της επιχείρησής σας, το mission statement (σκοπός ύπαρξης της επιχείρησης) καθώς επίσης και τους λόγους για 
τους οποίους πιστεύετε πως η επιχείρησή σας θα πετύχει.  Επιβάλλεται η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών σας, τα 
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ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα τους σε αντίθεση µε εκείνα των ανταγωνιστών σας, τη χρηµατοδότηση που χρειάζεστε και τι 
περιµένετε να πετύχετε.   
 
Πιο αναλυτικά: 
 
1. Περιγράψτε το είδος της επιχείρησής σας.  Σιγουρευτείτε πως αναφέρατε σε ποιόν κλάδο ανήκει η επιχείρησή σας και 

ποια είναι τα δυνατά (ανταγωνιστικά) της σηµεία. 
2. Περιγράψτε πως θα διαφοροποιήσετε τα προϊόντα/ υπηρεσίες σας από αυτά των ανταγωνιστών. 
3. Τι είδους επιχείρηση είναι; Α.Ε, Ο.Ε κλπ 
4. Είναι καινούρια εταιρία ή όχι;  Αν όχι, δώστε µια µικρή περιγραφή για την πρόοδο και τις επιτυχίες της.   
5. Περιγράψτε σύντοµα την οµάδα ανθρώπων που ασχολούνται µε την επιχείρηση, την προϋπηρεσία τους, 

διαπιστευτήρια κλπ. 
6. Υποδείξτε το ποσό το οποίο χρειάζεστε αλλά και για πoιο λόγο το χρειάζεστε. 
7. Υποδείξτε το µέγεθος του κεφαλαίου που έχει ήδη επενδύσει ο ιδρυτής της επιχείρησης και πώς αυτό έχει διατεθεί.   
8. Περιγράψτε περιληπτικά την προβλεπόµενη οικονοµική απόδοση της επιχείρησής σας.   
 

2. Αναλυτική Περιγραφή της Ε̟ιχείρησης 

2.1. Ιδιοκτησία της Ε̟ιχείρησης 

∆ιευκρινίστε το οργανόγραµµα ιδιοκτησίας της επιχείρησης.  ∆ώστε λεπτοµέρειες για τον ιδρυτή της, τις σπουδές και την 
προϋπηρεσία του.  Εάν υπάρχουν περισσότεροι µέτοχοι σιγουρευτείτε ότι δεν ξεχάσετε να τους αναφέρετε.   
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________ 

2.2. Ιστορία της Ε̟ιχείρησης 

Περιγράψτε αναλυτικά την ιστορία της επιχείρησης.  Τι σας έκανε να την δηµιουργήσετε;  Πώς και πότε την 
δηµιουργήσατε;  Εάν είναι παλαιά, περιγράψετε την πορεία της, δίνοντας παραδείγµατα για δουλειές που τυχόν αναλάβατε, 
κλπ.  Σ’ αυτήν την κατηγορία θα µπορούσατε να εισάγετε πίνακες που να δείχνουν την πορεία των πωλήσεών σας, του 
τζίρου σας, του αριθµού προσωπικού που διαθέτετε αλλά και την παρουσία της επιχείρησης σε διάφορες πόλεις ή περιοχές.   
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 

2.3. Περιγραφή του Κλάδου 

Είναι πολύ σηµαντικό να δώσετε πληροφορίες για τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρησή σας.  Περιγράψτε τις τάσεις 
που επικρατούν στον κλάδο σας, τις µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης και ότι άλλο κρίνεται εσείς ως σηµαντικό.  Επίσης, 
καλό είναι να περιγράψετε τους διάφορους τοµείς που υπάρχουν εντός του κλάδου σας.   
 
Συγκεκριµένα: 
• Ποιο είναι το συνολικό µέγεθος του κλάδου; (πιθανές πωλήσεις, αριθµός πελατών, κλπ) 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

 
• Υπάρχουν εποχιακοί παράγοντες που επηρεάζουν τον κλάδο; (ευθιξία στις αλλαγές επιτοκίων, νόµοι, κλπ) 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 

• Τι είδους µακροπρόθεσµη προοπτική έχει ο κλάδος σας; 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
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2.4. Προϊόντα/ Υ̟ηρεσίες 

Περιγράψτε αναλυτικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχετε. 
 
Συγκεκριµένα: 
 
• Περιγράψτε το προϊόν (προϊόντα) ή υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή σας.  ∆ώστε µια ειλικρινή εκτίµηση των 

δυνατών και αδύνατων σηµείων για το κάθε τι που παρέχετε.   
 
ΠΡΟΙΟΝ #1 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΙΟΝ #2 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΠΡΟΙΟΝ #3 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
• Περιγράψτε πως σκοπεύετε να προστατέψετε την µοναδικότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών σας.  Έχετε νοµική 

κάλυψη; 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 

• Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας;  Τι ποσοστό της αγοράς έχουν;  Εσείς, τι ποσοστό αγοράς σκοπεύετε να αποκτήσετε 
και σε πόσο χρονικό διάστηµα;   
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

• Αναλύστε µε ειλικρίνεια τα δυνατά και αδύνατα σηµεία των προϊόντων/ υπηρεσιών που προσφέρει ο κάθε 
ανταγωνιστής σας.   

 
ONOMA ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ # 1:  ____________________________________________ 
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α∆ΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. … 
2. … 
3. … 
 
 

1. … 
2. … 
3. … 
 

1. … 
2. … 
3. … 

1. … 
2. … 
3. …  

 
ONOMA ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ # 2:  ____________________________________________ 
 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α∆ΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
ONOMA ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ # 3:  ____________________________________________ 
 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α∆ΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
 

   
 
 
 
 

 
• Περιγράψτε τον ρόλο που παίζει η τεχνολογία στην δηµιουργία του προϊόντος/ υπηρεσίας σας.  Η τεχνολογία 

βοηθάει ή όχι τους ανταγωνιστές σας στο να αντιγράψουν αυτά που εσείς προσφέρετε; 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 

• Στο µέλλον τι είδους προϊόντα/ υπηρεσίες σκέφτεστε να προσφέρετε έτσι ώστε να µείνετε ανταγωνιστικοί;  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 

2.5. Θέση της Ε̟ιχείρησης 

Η θέση της επιχείρησης σας στον συνολικό κλάδο περιγράφεται στη κατηγορία αυτή.  Πολλές εταιρίες ειδικεύονται σε µία 
συγκεκριµένη οµάδα πελατών.  Περιγράψτε πως το δικό σας προϊόν ή υπηρεσία είναι διαφορετικό.  Ποια είναι η 
µοναδικότητα που διαθέτει έτσι ώστε να πετύχει;   
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

2.6. Ανθρώ̟ινο ∆υναµικό 

Το ανθρώπινο δυναµικό µιας επιχείρησης είναι ότι πιο πολύτιµο για την επιτυχία της.  Περιγράψτε αναλυτικά όλη την 
οµάδα ανθρώπων που εργάζονται στη επιχείρηση.  Καταρχάς δώστε µια ιδέα στον αναγνώστη για το πως είναι 
οργανωµένη η επιχείρηση όσο αφορά τις διευθυντικές θέσεις.  Μην ξεχνάτε πως όσο µικρή ή µεγάλη κ’ αν είναι η δουλειά 
σας, το κλειδί της επιτυχίας της είναι η σωστή οργάνωση και οι σωστοί άνθρωποι.  Αναλύστε τον κάθε διευθυντή 
συµπεριλαµβάνοντας και τους µετόχους άλλη µια φορά.  Μια καλή ιδέα είναι να τοποθετήσετε τα βιογραφικά των 
εργαζόµενων που είναι σε διευθυντικό επίπεδο, σε ένα παράρτηµα στο τέλος του Business Plan.   
 
Συγκεκριµένα: 
 
• Ποιες είναι τα τµήµατα της επιχείρησης; (Πωλήσεις, λογιστήριο, marketing, κλπ) 
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 

• Περιγράψτε τους υπεύθυνους των τµηµάτων.   
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 

• Περιγράψτε το είδος της δουλειάς του κάθε υπεύθυνου. 
 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
  

 
 
 
 
 

 
• Ποιες θέσεις είναι ακόµα κενές; 
 

ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

 
 
 
 
 

 
• Τι προσόντα και προϋπηρεσία χρειάζονται να έχουν οι άνθρωποι που θα καλύψουν τις παραπάνω θέσεις; 

______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

• Περιγράψτε το πακέτο αµοιβής για εσάς και τους υπόλοιπους διευθυντές της εταιρίας. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 

• Περιγράψτε τα ποσοστά της επιχείρησης που ανήκουν σε ανθρώπους που δουλεύουν γι’ αυτή.   
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

 

2.6.1. Εξωτερικοί βοηθοί 

Αναφερθείτε σε τυχόν προσωπικό που χρησιµοποιείτε εκτός των δικών σας υπαλλήλων.  Συγκεκριµένα περιγράψτε την 
ειδίκευση των ανθρώπων αυτών, τις σπουδές και την προϋπηρεσία τους.   
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 

2.6.2. Υπηρεσίες Επαγγελµατιών 

Περιγράψτε τους ανθρώπους µε τους οποίους συνεργάζεστε όπως δικηγόρους, λογιστές, τραπεζίτες, συµβούλους κλπ.  Μία 
τέτοια λίστα ανθρώπων δείχνει πως έχετε σκεφτεί όλες τις πλευρές µιας επιχείρησης.  Επίσης δείχνει πως έχετε φροντίσει 
να βελτιώσετε το δίκτυο ανθρώπων µε το οποίο συνεργάζεστε, πράγµα που θα βοηθήσει την εταιρία σας να µεγαλώσει µε 
επιτυχία.   
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ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΜΑ 
  
  
  
  

 

2.6.3. Κριτήρια Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Στο σηµείο αυτό αναφερθείτε στους υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν διευθυντικές θέσεις.  Εάν µόλις ξεκινάτε την 
επιχείρησή σας και δεν έχετε ακόµα υπαλλήλους, αναφερθείτε σε εκείνους που χρειάζεται να βρείτε.  Ο στόχος της 
κατηγορίας αυτής είναι να σιγουρευτεί ο αναγνώστης ότι έχετε σκεφτεί τις ανάγκες που έχει µια επιχείρηση του κλάδου 
σας, καθώς επίσης έχετε φροντίσει για τα σωστά κριτήρια επιλογής ανθρώπινου δυναµικού αλλά και για τα χρήµατα που θα 
χρειαστούν για την εκπαίδευση τους.   
 
Συγκεκριµένα: 
• Πόσους υπαλλήλους χρειάζεται η επιχείρηση; _________________________________ 
• Τι είδους προσόντα πρέπει να έχουν;________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

• Τι πακέτο µισθοδοσίας θα τους παρέχετε; ____________________________________ 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

• Ποια είναι η πολιτική σας όσο αφορά την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού;  
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

• Πώς θα τους εκπαιδεύσετε; _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

 

3.  Αναλυτική Περιγραφή Αγοράς 

3.1. Τµηµατο̟οίηση Αγοράς (Market Segmentation) 

 
Περιγράψτε αναλυτικά τα τµήµατα πελατείας της αγοράς τα οποία στοχεύετε.  Ποιες οµάδες ανθρώπων ή επιχειρήσεων 
είναι οι πελάτες οι οποίοι χρειάζονται τα προϊόντα/ υπηρεσίες σας;  ∆ώστε λόγους γιατί πιστεύετε πως οι ανάγκες των 
συγκεκριµένων οµάδων θα καλυφθούν µε αυτά που έχετε να τους προσφέρετε.  Προσπαθήστε να δώσετε λόγους τους 
οποίους οι ανταγωνιστές σας δεν µπορούν να «αντιγράψουν» και να προσφέρουν στους συγκεκριµένους πελάτες, µέσω των 
δικών τους προϊόντων/ υπηρεσιών.   
 

ΟΜΑ∆Α ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΜΗΣΟΥΝ ΕΣΑΣ; ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΜΗΣΟΥΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ; 

   
   
   

 
 
Παρουσιάστε την τµηµατοποίηση µε ένα pie chart! 
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Το παραπάνω γραφικό παράδειγµα δείχνει πως το 20% της αγοράς των πελατών ανήκουν στην κατηγορία Γ, η οποία 
µπορεί να σηµαίνει ότι εσείς ορίσετε.  Προσδιορίστε σε πιο ή πια τµήµατα απευθύνονται τα προϊόντα/ υπηρεσίες σας.  
Αργότερα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα στοιχεία αυτά για να προβλέψετε τις πωλήσεις σας.   
 

3.2. Στρατηγική Τµηµατο̟οίησης Πελατών (Target Market Segment Strategy) 

 
Πιο αναλυτικά, δώστε λεπτοµέρειες για τους λόγους που διαλέξατε τα τµήµατα της αγοράς που περιγράψατε στην 
προηγούµενη ενότητα.  Για παράδειγµα, γιατί στοχεύετε εκείνους που θέλουν καλή ποιότητα και δεν τους ενδιαφέρει τόσο 
το κόστος; Αντίθετα, γιατί στοχεύετε εκείνους που δίνουν προτεραιότητα στις χαµηλές τιµές αλλά δεν τους πειράζει η 
χαµηλότερη ποιότητα;  Αυτοί οι πελάτες τι ηλικίας είναι, τι επίπεδο µόρφωσης έχουν; πως θα τους προσεγγίσετε; 
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________ 
 
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να ενηµερώστε τον αναγνώστη και για τα παρακάτω: 
 

3.2.1. Ανάγκες της Αγοράς 

Στο σηµείο αυτό σας δίνετε η δυνατότητα να πείσετε τον αναγνώστη πως πραγµατικά καταλαβαίνετε τις ανάγκες των 
υποψήφιων πελατών σας.  Αναφερθείτε σε τυχόν έρευνες αγοράς που έχετε κάνει µόνοι σας, ή έρευνες που διαβάσατε.  
Είναι πολύ σηµαντικό το να δείξετε πως έχετε ψάξει την αγορά και γνωρίζετε τις ανάγκες τις οποίες εσείς θα καλύψετε 
µέσω των προϊόντων/ υπηρεσιών σας.  Ο αναγνώστης ξέρει πως αν εσείς δεν γνωρίζετε τις ανάγκες των υποψήφιων πελατών 
σας, τότε δεν θα µπορέσετε να τις καλύψετε και η επιχείρησή σας δεν θα έχει την καλύτερη δυνατή πορεία.   
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________ 

3.2.2. Τάσεις της Αγοράς 

Που οδηγείται η αγορά στην οποία ανήκει η επιχείρησή σας;  Ποιες είναι οι µελλοντικές τάσεις της αγοράς;  
________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Αλλάζουν κάποια δεδοµένα; Αν ναι, εξηγείστε αναλυτικότερα.  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

Ποσοστό

30%

15%

20%

5%

30%

Α Β Γ ∆ Ε
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Με τι ρυθµούς αυξάνεται η συγκεκριµένη αγορά;  ________________________________ 
Τι προβλέπετε για το µέλλον της αγοράς; _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Για άλλη µια φορά, δείξτε πως γνωρίζετε τις τάσεις της αγοράς έτσι ώστε να πείσετε τον αναγνώστη ότι ξέρετε προς τα που 
βαδίζετε.  ∆ώστε συγκεκριµένα παραδείγµατα για στοιχεία που διαβάσατε, δίνοντας αναφορά στην πηγή της πληροφορίας.  
Για παράδειγµα: «σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η αγορά της πληροφορικής στην χώρα µας θα 
αναπτυχθεί Χ% µέσα στους επόµενους 12 µήνες».  Αναλύστε τις πληροφορίες που γνωρίζετε προς όφελος της επιχείρησής 
σας.  Για παράδειγµα, µέχρι το έτος 2004, το Χ% των νοικοκυριών θα έχουν τουλάχιστον ένα προσωπικό υπολογιστή µε 
σύνδεση στο Internet».  Εξηγείστε πως τα στοιχεία που δίνετε θα ωφελήσουν την επιχείρησή σας.   
 

3.2.3. Ανάπτυξη της Αγοράς 

 
Περιγράψτε την πορεία της αγοράς όπως εσείς την προβλέπετε.  ∆ώστε στοιχεία στα οποία βασίζετε τα λεγόµενά σας.   

3.3. Ανάλυση Κλάδου 

3.3.1. Συµµετέχοντες του κλάδου 

Περιγράψτε τους µεγαλύτερους συµµετέχοντες στον κλάδου.  Ονοµάστε όσους νοµίζετε πως είναι σηµαντικοί, δίνοντας 
λεπτοµέρειες για το πότε ιδρύθηκαν, το πελατολόγιο τους, και άλλες πληροφορίες που τυχόν γνωρίζετε.   
 
Υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια εισαγωγής νέων ανταγωνιστών στον κλάδο;  _____________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

3.3.2. Τρόποι ∆ιανοµής 

Περιγράψτε τους τρόπους διανοµής των προϊόντων/ υπηρεσιών σας.  Αναφερθείτε σε όλες τις µεθόδους και τα κανάλια 
διανοµής.  Εξηγείστε τι συνηθίζεται στον κλάδο σας, καθώς και αν προβλέπεται διανοµή των παροχών σας µέσω του 
internet   
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________ 

3.3.3. Μεγάλοι Ανταγωνιστές 

Στο σηµείο αυτό αναφερθείτε στους κυριότερους ανταγωνιστές σας.  ∆ώστε λεπτοµέρειες για το έτος ίδρυσής τους, την 
ιστορία τους και την πορεία τους.  Αναλύστε τα δυνατά τους σηµεία, καθώς και τις αδυναµίες τους.  Αποδείξτε στον 
αναγνώστη πως γνωρίζετε πολύ καλά τους µεγάλους ανταγωνιστές σας και ότι µπορείτε να τους αντιµετωπίσετε.   
 

ΟΝΟΜΑ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ 

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ∆ΥΝΑΤΑ 
ΣΗΜΕΙΑ 

Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ 

     
     
     
     
     
     
     
 

4. Περίληψη Στρατηγικής & Εφαρµογής (Strategy & Implementation Summary) 

 
Στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να αναπτύξετε το θέµα της στρατηγικής σας σε ότι αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα 
προωθήσετε τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες σας.  Ξανά-αναφερθείτε στην οµάδα «πελατών» που στοχεύετε και αναλύστε 
τον τρόπο µε τον οποίο θα τους ενηµερώστε για τις παροχές σας.   
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∆ιευκρινίστε το positioning της επιχείρησής σας στην αγορά.  Με λίγα λόγια, εξηγείστε που ακριβώς «βρίσκεται» η 
επιχείρησή σας στην αγορά.   
 
Επίσης, περιγράψτε που σκοπεύετε να συγκεντρώσετε τις ενέργειές σας στο να αποκτήσετε το επιθυµητό ποσοστό της 
αγοράς;  ___________________________________________ 
Ποιο είναι αυτό το ποσοστό;  _________________________________________________ 
Πότε ακριβώς στοχεύετε να το αποκτήσετε;  _____________________________________ 
 

4.1. Στρατηγική Προϊόντων 

 
Ποια είναι η στρατηγική σας όσο αφορά τα προϊόντα/ υπηρεσίες που προσφέρετε;  Για παράδειγµα, υπόσχεστε ποιότητα, 
µε άριστη εξυπηρέτηση;  Με άλλα λόγια, τι ακριβώς παρέχετε στους πελάτες σας το οποίο δεν παρέχουν οι ανταγωνιστές 
σας;   
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

4.2. Στρατηγική Marketing 

 
Ποια είναι η στρατηγική σας όσο αφορά το marketing;  Πως σχεδιάζετε να επικοινωνήσετε µε τις οµάδες πελατών που 
περιγράψατε στις παραπάνω ενότητες;  Ποιο είναι το budget το οποίο θα χρησιµοποιήσετε για αυτές σας τις κινήσεις;  Τι 
εικόνα θα δηµιουργήσετε για τα προϊόντα σας;  Τι τιµές θα χρεώνετε και γιατί;  
Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τέτοιου είδους κείµενα, αναφερθείτε στις οδηγίες του site µας για το marketing plan. 
 

4.3. Στρατηγική ∆ιανοµής 

Ποια θα είναι η στρατηγική διανοµής των προϊόντων/ υπηρεσιών σας;  ________________ 
Τι είδους τρόπους πώλησης θα επιλέξετε; _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________ 

4.4. Πωλήσεις 

 
Πρώτον, καλό θα ήταν να συµπεριληφθεί µία γραφική παρουσίαση της πορείας των πωλήσεών σας για τα τελευταία 3 µε 5 
έτη.  Για παράδειγµα: 
 

 

∆εύτερον, ενηµερώστε τον αναγνώστη για την προβλεπόµενη πορεία των πωλήσεών σας για τον επόµενο χρόνο.  
Περιγράψτε τις υποθέσεις που ορίσατε καθώς και άλλα στοιχεία που σας οδήγησαν στην συγκεκριµένη πρόβλεψη.   
 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:  

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 

Πω λήσεις  (δρχ)
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3. __________________________________________________________ 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________ 
 
Μια καλή ιδέα είναι να παρουσιάσετε τυχόν συνεργασίες που έχετε δηµιουργήσει µε εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι 
βοηθούν στην αύξηση των πωλήσεών σας.  Επιπλέον, δώστε παραδείγµατα στρατηγικών µεθόδων που χρησιµοποιείτε,  ή 
που σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε, ώστε οι υπάλληλοί σας να έχουν κίνητρα που έχουν ως αποτέλεσµα τις καλύτερες 
δυνατές πωλήσεις.   
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ: 
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

5.  Οικονοµικό Πλάνο 

 
Η ενότητα αυτή σας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσετε στον αναγνώστη την οικονοµική «εικόνα» της επιχείρησής σας.  
Προτείνουµε να δηµιουργήσετε τριών ειδών οικονοµικούς πίνακες: (1) Ισολογισµός, (2) Αποτελέσµατα Χρήσεως και (3) 
Ανάλυση Χρηµατοροών.   Συγκεκριµένα, δηµιουργήστε τους πίνακες αυτούς µε παλαιά στοιχεία (historical) καθώς και µε 
τα προβλεπόµενα στοιχεία (forecasts) για τα επόµενα 1 ή 2 χρόνια.  Μην ξεχάσετε να διευκρινίσετε τις υποθέσεις που 
χρησιµοποιήσατε για τις προβλέψεις σας.   
 
Οι παρακάτω υποκατηγορίες παρέχουν περισσότερες λεπτοµέρειες για την οικονοµική ανάλυση της επιχείρησής σας. 
 

5.1. Κύριες Υ̟οθέσεις  

 
Όταν προβλέπετε το οικονοµικό µέλλον της επιχείρησής σας πρέπει να κάνετε κάποιες υποθέσεις.  Για παράδειγµα, 
προβλέπετε πως τα επιτόκια θα ανέβουν ή θα κατέβουν;  Το ποσοστό φορολόγησης σε τι στάδια προβλέπετε να βρίσκετε 
σε 1 ή 2 χρόνια;  Οι πωλήσεις σας πως νοµίζετε πως θα εξελιχθούν τα επόµενα χρόνια; Τα έξοδά σας;  Με λίγα λόγια, 
αναφερθείτε στις υποθέσεις που κάνατε για τις προβλέψεις σας και προσπαθήστε να εξηγήσετε που βασίζονται οι υποθέσεις 
αυτές.  
 

5.2. Ισολογισµός 

Ο ισολογισµός της επιχείρησής σας, δίνει στον αναγνώστη µια εικόνα για την «οικονοµική υγεία» της σε µια συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή.  Περιγράφει το ενεργητικό της επιχείρησης, το παθητικό και βοηθάει στο να εκτιµήσει κανείς την αξία 
της.  Για παράδειγµα, το ενεργητικό σας περιλαµβάνει τυχόν ακίνητη περιουσία, εξοπλισµό, έπιπλα, αυτοκίνητα κλπ.  Το 
παθητικό περιλαµβάνει τυχόν δάνεια που έχετε πάρει, accounts payable κλπ.  Τέλος, η κατηγορία ιδίων κεφαλαίων 
(shareholder’s equity) περιλαµβάνει το κεφάλαιο που εσείς και οι τυχόν συνεταίροι σας επενδύσατε στην επιχείρηση, 
καθώς και τα αποτελέσµατα εις νέο (retained earnings).   
 
Ακολουθεί ένα παράδειγµα για την καλύτερη ενηµέρωσή σας.  Μην ξεχάσετε να προσθέσετε στο Business Plan σας ένα 
ισολογισµό για την χρονική στιγµή που βρίσκεστε, ένα προηγούµενο (αν υπάρχει) και ένα προβλεπόµενο για τα επόµενα 1 
ή 2 χρόνια.   

5.3. Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων Χρήσεως  

Παρουσιάζει τα κέρδη ή τις ζηµιές της επιχείρησής σας για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο.  Περιγράφει αναλυτικά τα 
εισοδήµατά της επιχείρησης καθώς και τα έξοδά της.  Η ετοιµασία της κατάστασης συνιστάται να γίνεται κάθε µήνα, ή 
τουλάχιστον µία φορά το τρίµηνο, έτσι ώστε να µπορεί η διοίκηση να κάνει τις καταλληλότερες κινήσεις.  Με δυο λόγια, η 
κατάσταση δείχνει την απόδοση της επιχείρησης.   
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Σας συµβουλεύουµε ξανά να περιλάβετε στο Business Plan (εφ΄ όσον υπάρχουν) προηγούµενες καταστάσεις, τωρινές 
καθώς και προβλεπόµενες.   

5.4. Ανάλυση Χρηµατοροών 

Η δήλωση αυτή είναι πολύ σηµαντική γιατί δείχνει την ποσότητα µετρητών που διαθέτει η επιχείρηση.  Μην ξεχνάτε πως 
µια επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς µετρητά, δηλαδή χωρίς ρευστότητα.  Το συγκεκριµένο statement 
αντανακλά την ρευστότητα της επιχείρησης σε µια χρονική στιγµή.  Η ανάλυση αυτή επιτρέπει στον επιχειρηµατία να 
βλέπει πότε έχει παραπάνω µετρητά και πότε έχει ανεπαρκή µετρητά.  Συνιστάται να ετοιµάζεται µια φορά τον µήνα ή 
τουλάχιστον µια φορά το τρίµηνο έτσι ώστε ο επιχειρηµατίας να µπορεί να παίρνει έγκυρες και σωστές αποφάσεις.   
 
Αρχικά µπορεί να σας φαίνεται πως ο ισολογισµός και το cash-flow statement µοιάζουν να είναι ίδια.  Υπάρχει όµως µια 
πολύ σηµαντική διαφορά!  Αυτή είναι πως το cash-flow statement περιέχει λεπτοµέρειες για την στιγµή που τα 
εισοδήµατα εισπράττονται και την στιγµή που τα έξοδα πληρώνονται.   
 
Σας συµβουλεύουµε να αποφύγετε τα ακόλουθα λάθη: 
♦ Μην κάνετε υπερ-αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία των πωλήσεών σας.  Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

εξελίσσονται µε βαθµιαίους ρυθµούς.   
♦ Μην ξεχνάτε να υπολογίσετε τυχόν εποχιακές τάσεις.  Για παράδειγµα, αυξάνονται οι πωλήσεις το καλοκαίρι ή τα 

Χριστούγεννα;   
♦ Μην υποτιµάτε τις αυξήσεις των εξόδων που έρχονται µαζί µε τις αυξηµένες πωλήσεις. 
 
 

5.5. Break-even analysis.  

 
Μια άλλη πολλή χρήσιµη ιδέα είναι να δηµιουργήσετε την γνωστή ανάλυση «break-even».  ∆ηλαδή, υπολογίστε τις 
πωλήσεις που πρέπει να πραγµατοποιήσετε (είτε σε νόµισµα (δραχµές/ euro), είτε σε κοµµάτια)  έτσι ώστε το συνολικό 
κόστος να είναι ακριβώς ίσο µε το συνολικό εισόδηµα της επιχείρησης.   
 
 
 

6.  Ε̟ίλογος 

 
Τελειώνοντας ξανά-αναφερθείτε  στους στόχους σας και στις βλέψεις που έχετε για την επιχείρηση.  Εάν ο λόγος για τον 
οποίο γράψατε το Business Plan είναι για χρηµατοδότηση, τότε ξανά-αναφερθείτε στο ποσό που ζητάτε και γιατί ακριβώς 
το χρειάζεστε.  Ο επίλογος πρέπει να είναι ξεκάθαρος, συνοπτικός και να αφήνει θετικές εντυπώσεις.  Μην ξεχνάτε πως το 
Business Plan σας πρέπει να είναι τόσο δυναµικό όσο και το όνειρο που έχετε για την πετυχηµένη πορεία της επιχείρησής 
σας!   
 
Σηµείωση:  
 
Σας θυµίζουµε πως ένα Business Plan χρειάζεται αρκετό χρόνο για να γραφτεί σωστά, αλλά αξίζει σίγουρα τον κόπο, γιατί 
βοηθάει στο να πάρετε σωστές µελλοντικές αποφάσεις.  Προπαντός, πρέπει να είναι ευπαρουσίαστο και οργανωµένο.  
Θυµηθείτε πως βοηθάνε πολύ οι γραφικές παραστάσεις και οι πίνακες στο να γίνει ευανάγνωστο και όµορφο. 
 
Σας ευχόµαστε «Καλή επιτυχία»! 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η αναζήτηση βοήθειας από έναν ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα µπορεί να λύσει προβλήµατα και να σας 
βοηθήσει να βελτιώσετε τις διαδικασίες, τα προϊόντα και την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας. 

Προφανώς, η προσέγγισή σας θα εξαρτηθεί από το εάν ο σύµβουλος έχει συνεργαστεί µαζί σας στο παρελθόν, 
για πόσο χρονικό διάστηµα και από το πόσο µακρόχρονο, περίπλοκο και δαπανηρό θα είναι το έργο.  

Παρακάτω θα αναλύσουµε τα εξής: 

• Την προετοιµασία της ενηµέρωσης του σύµβουλου.  

• Τη σύµβαση υπηρεσιών του συµβούλου.  

• Τη διαχείριση της σύµβασης.  

• Την επίλυση των τυχόν προβληµάτων.  

Οι στόχοι σας  

Μέχρι να ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς θέλετε να επιτύχετε, είναι δύσκολο να χρησιµοποιήσετε αποτελεσµατικά ένα 
σύµβουλο.  

• Σε γενικές γραµµές, καθορίστε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσµα στο οποίο στοχεύετε.  

o Για παράδειγµα, η δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου δεν αποτελεί από µόνη της τελικό 
αποτέλεσµα. Μπορεί, ωστόσο, να στοχεύετε στην προσέγγιση ενός συγκεκριµένου κοινού ή 
στην περικοπή ορισµένων εξόδων µε τη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου.  

o Είναι το αποτέλεσµα που αναµένετε συγκεκριµένο ή µήπως πρόκειται για µια σειρά από νέες 
ιδέες;  

o Ποιος θα υλοποιήσει το τελικό αποτέλεσµα - η οµάδα του συµβούλου ή η δική σας;  

• Καθορίστε µια σειρά από συγκεκριµένους, µετρήσιµους, συµφωνηµένους και ρεαλιστικούς στόχους 
πραγµατοποιήσιµους µέσα µε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα.  

• Για παράδειγµα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα σύµβουλο δηµοσίων σχέσεων προκειµένου να 
εξασφαλίσετε την δηµοσιογραφική κάλυψη των προϊόντων σας στον Τύπο. Ορισµένοι από τους 
παράγοντες που θα λάβετε υπόψη σας ενδέχεται να είναι, µεταξύ άλλων:  

o Σε ποια µέσα (π.χ. εφηµερίδες, περιοδικά) επιθυµείτε να προβληθούν τα προϊόντα σας; 

o Ποιο τελικό αποτέλεσµα αναµένετε από την προβολή των προϊόντων σας, και πώς θα το 
αξιολογήσετε;  

o Συµφωνεί όλη η οµάδα σας µε τους στόχους; Θα είναι πρόθυµοι οι εργαζόµενοί σας να 
βοηθήσουν το σύµβουλο στην υλοποίησή τους;  

o Τι είδους βοήθεια θα µπορούσατε να εξασφαλίσετε εσείς;  

o Ποιος θα ήταν ένας λογικός χρονικός ορίζοντας; Ποιες θα πρέπει να είναι οι προσδοκίες σας 
έπειτα από αυτό;  

• Ξεκαθαρίστε γιατί χρειάζεστε ένα σύµβουλο για την επίτευξη αυτών των στόχων.  

o Σκεφτείτε ποιες εργασίες γίνονται καλύτερα εσωτερικά και ποιες γίνονται καλύτερα από ένα 
σύµβουλο.   
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o Σκεφτείτε τις εναλλακτικές λύσεις.  

Ενηµέρωση του συµβούλου  

Με την έγγραφη ενηµέρωση, οι στόχοι σας γίνονται πρόγραµµα έργου, δίνοντας στο σύµβουλο σαφείς 
κατευθύνσεις. 

Ξεκινήστε γράφοντας µια ̟εριλη̟τική ενηµέρωση, η οποία θα συζητηθεί και θα συµφωνηθεί µεταξύ όλων 
των εµπλεκοµένων. Αυτή η περίληψη µπορεί να ανασυνταχθεί και να εµπλουτιστεί, ώστε να αποτελέσει µέρος 
της λεπτοµερούς έγγραφης σύµβασης.  

• Περιγράψτε συνοπτικά την κατάσταση που πρέπει να βελτιωθεί ή το πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί.  

• ∆ηµιουργήστε ένα κατάλογο µε τους στόχους.  

o Ένας αρχικός στόχος για το σύµβουλο µπορεί να είναι να προτείνει έναν πιο αποτελεσµατικό 
τρόπο επίτευξης του τελικού σκοπού.  

o Για παράδειγµα, αν ο στόχος είναι να προωθηθούν οι πωλήσεις και σχεδιάζετε µια 
διαφηµιστική εκστρατεία, ο σύµβουλος µπορεί να σας συµβουλέψει να ακολουθήσετε αντί 
αυτού τη λύση του telemarketing. 

• Αναφέρετε τον προϋπολογισµό σας.  

• Αν είναι αυστηρά περιορισµένος, ξεκαθαρίστε το από την αρχή. 

•  Καθορίστε τις προθεσµίες και τα χρονικά πλαίσια.  

o Ίσως να πρέπει να τηρείτε συγκεκριµένες προθεσµίες. Για παράδειγµα, έργα που έχουν σχέση 
µε νέους κανονισµούς υγιεινής και ασφάλειας.  

o Ακόµα κι αν τα χρονικά πλαίσια είναι πιο ευέλικτα, να ορίζετε πάντα ηµεροµηνίες ως 
προθεσµίες - και να προβλέπετε πάντα ένα χρονικό περιθώριο πιθανής καθυστέρησης, για 
κάθε περίπτωση. 

•  Καθορίστε τους πόρους και τους περιορισµούς που θα επηρεάσουν την εργασία του συµβούλου.  

o Ο σύµβουλος ενδέχεται να χρειάζεται να χρησιµοποιήσει κάποιες υπηρεσίες στο γραφείο σας, 
όπως για παράδειγµα, ένα γραφείο, έναν υπολογιστή και ένα τηλέφωνο.  

o Η πρόσβαση σε ανθρώπους-κλειδιά - διευθυντές, ειδικούς και πελάτες - µπορεί να είναι 
απαραίτητη.  

o Αν ο σύµβουλος επιθυµείτε να επικοινωνήσει µόνο µε συγκεκριµένους πελάτες και να τους 
µιλήσει για συγκεκριµένα θέµατα, κάντε το σαφές.  

Η σύµβαση 

Ζητήστε από το σύµβουλο να σας υποβάλλει µια πρόταση βάσει της περιληπτικής ενηµέρωσης. Αν φαίνεται να 
έχει κατανοήσει σωστά τα ζητήµατα, µπορείτε να προετοιµάσετε µια λεπτοµερή έγγραφη σύµβαση. Έτσι θα 
αποφευχθούν οι ασάφειες και οι παρεξηγήσεις.  

• Καθορίστε την ολοκλήρωση του έργου.  

o Μπορείτε να προγραµµατίσετε µια επίσηµη εκδήλωση, που να σηµατοδοτεί την επιτυχή 
ολοκλήρωση µιας δραστηριότητας. Για παράδειγµα την επίτευξη των στόχων παραγωγής ή 
την πώληση µιας θυγατρικής εταιρείας.  

• Καθορίστε ποιος είναι υπεύθυνος για ποιο στόχο.  
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• Για παράδειγµα, αν χρησιµοποιείτε ένα προµηθευτή υλικοτεχνικού εξοπλισµού, µια εταιρεία 
ανάπτυξης λογισµικού και ένα ανεξάρτητο σύµβουλο πληροφορικής, αναθέστε στο σύµβουλο την 
ευθύνη για το συντονισµό του έργου.  

o Σε µια εταιρεία συµβούλων επιχειρήσεων, επιλέξτε µε ποια άτοµα θα συνεργαστείτε. 
Αποφύγετε τους εκπαιδευόµενους και προσπαθήστε να συνεργαστείτε µε ανθρώπους που σας 
είναι ευχάριστοι και διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία. 

• Καθορίστε ένα λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα έργου, µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. 

• Αυτό το χρονοδιάγραµµα ενδέχεται να αφήνει κενά, τα οποία θα συµπληρωθούν σε µετέπειτα στάδιο. 
Για παράδειγµα ένας σύµβουλος πληροφορικής που έχετε καλέσει για τη σύνδεση του δικτύου των 
υπολογιστών σας, ενδέχεται να προτείνει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. Το επόµενο στάδιο του 
προγράµµατος µπορεί να συµφωνηθεί µόνο εφόσον έχετε αποφασίσει ποια λύση θα προτιµήσετε.  

o Οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες είναι ζωτικής σηµασίας για την εξέλιξη του έργου και τη 
διατήρησή του στη σωστή πορεία.  

o Καθορίστε ένα αρχικό ορόσηµο, στο τέλος ενός σαφώς καθορισµένου αρχικού σταδίου. Αυτό 
θα σας δώσει τη δυνατότητα να δοκιµάσετε τη βιωσιµότητα του έργου, και να προσαρµόσετε 
τα σχέδιά σας, εάν χρειαστεί. Για παράδειγµα, ζητήστε από το σύµβουλο να παρουσιάσει την 
πρόταση του έργου στα εµπλεκόµενα µέρη.  

o Χρησιµοποιείστε ένα επίσηµο χρονοδιάγραµµα υποβολής αναφορών για την παρακολούθηση 
της πορείας του έργου µεταξύ των προαναφεροµένων ηµεροµηνιών. Αυτό το 
χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να καθορίζει τι θα πρέπει να καλύπτεται από αναφορές, µε πόσες 
λεπτοµέρειες, πότε και σε ποιον.  

• Καθορίστε τις αµοιβές που θα καταβάλλετε.  

• Καθορίστε τους όρους πληρωµής. 

• Επιλέξτε ανάµεσα σε πληρωµές ανά ολοκλήρωση του επιµέρους έργου ή εξόφληση µετά την 
ολοκλήρωση.  

o Οι ηµεροµηνίες που έχουν συµφωνηθεί, προσφέρουν τη δυνατότητα σύγκρισης της 
πραγµατικής και της υποσχόµενης απόδοσης.  

• Συµπεριλάβετε τυχόν σχέδια όσον αφορά απρόοπτες εξελίξεις.  

o Τι θα συµβεί αν οι στόχοι του έργου δεν επιτευχθούν µέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο 
προϋπολογισµός ή ο χρόνος;  

• Καθοδηγήστε το σύµβουλο σχετικά µε ζητήµατα εµπιστευτικότητας.  

o Αυτά ενδέχεται να περιλαµβάνουν την πρόσβαση σε δεδοµένα, την απόκρυψη εµπορικών 
πληροφοριών και την ιδιοκτησία των πληροφοριών που συλλέγονται κατά την πορεία ενός 
έργου (π.χ. πληροφορίες έρευνας αγοράς). 

o Αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα σχετικά µε το κατά πόσο επιτρέπεται να δηµοσιεύσει ο 
σύµβουλος ένα θέµα πάνω στο οποίο έχετε συνεργαστεί, κάντε το σαφές.  

∆ιαχείριση των εργασιών  

∆εχτείτε εξαρχής ότι ενδέχεται να προκύψουν παρεξηγήσεις και απρόβλεπτα προβλήµατα.  

Η τέχνη, ωστόσο, της χρήσης συµβούλων είναι να παίρνετε από αυτούς περισσότερα από αυτά για τα οποία 
αυστηρά πληρώνετε. Αν µπορέσετε να εξασφαλίσετε τον ενθουσιασµό του συµβούλου σας, θα αποβεί προς 
όφελος όλων.  
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• ∆ιατηρείτε συχνές επαφές µε το σύµβουλο και καλλιεργήστε του την αντίληψη ότι δουλεύετε για τον 
ίδιο σκοπό.  

• Για παράδειγµα, µπορείτε να συσκέπτεστε µια φορά την εβδοµάδα και να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 
µια φορά την ηµέρα.  

o Κάντε σύντοµα και εποικοδοµητικά τηλεφωνήµατα και συσκέψεις. Εντοπίστε τα σηµεία που 
σας καθυστερούν ή τα προβλήµατα και βοηθήστε στην επίλυσή τους.  

o Να είστε ευέλικτοι. Να είστε επικεντρωµένοι περισσότερο στους στόχους, παρά στον τρόπο 
µε τον οποίο επιτυγχάνονται.  

• Εκµεταλλευτείτε την ευκαιρία να δείτε απτές αποδείξεις της δουλειάς που γίνεται.  

• Για παράδειγµα, φαξ µε πρόχειρα σχέδια ή αντίγραφα, τους προϋπολογισµούς του έργου, 
διαγράµµατα ροής ή αναφορές.  

• Σκεφτείτε την πιθανότητα να βάλετε έναν υπάλληλο-κλειδί να συνεργάζεται στενά µε τον σύµβουλο 
σας.  

o Μπορεί να µαθαίνετε περισσότερα από όσα θα µαθαίνατε διαβάζοντας απλά την αναφορά του 
τελευταίου. 

• Προγραµµατίστε έναν έλεγχο του έργου κάθε φορά που ολοκληρώνεται µία καταληκτική ηµεροµηνία.  

o Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τα καθήκοντα και να προσαρµόσετε την αµοιβή σε 
οποιοδήποτε από τα στάδια αυτά.  

o Στη χειρότερη περίπτωση, εδώ παρουσιάζονται οι ευκαιρίες να εγκαταλείψετε το έργο.  

• Μην εγκρίνετε καµία εργασία χωρίς να βεβαιώνεστε ότι είναι ικανοποιητική.  

o Αν υπάρχουν λάθη, το πρώτο που θα πει ως δικαιολογία ο σύµβουλος θα είναι ότι εσείς το 
εγκρίνατε. 

• Να παρακολουθείτε το κόστος, ώστε να µην υπάρχουν εκπλήξεις στο τέλος.  

o Εξετάστε τις διαφορές. Για παράδειγµα, την ξαφνική συµµετοχή ενός ακόµα ατόµου.  

• Ζητήστε από το σύµβουλο να παρέχει τακτικά υποστήριξη όσον αφορά το έργο στο υπόλοιπο 
προσωπικό σας ως µέρος µίας συνεχούς σχέσης.  

Ολοκλήρωση του έργου  

• Η τελική αναφορά του συµβούλου πρέπει να παρέχει αποδείξεις ότι όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν.  

• Ελέγξτε την αναφορά και βεβαιωθείτε ότι δεν εκκρεµούν ανολοκλήρωτες εργασίες, πριν εγκρίνετε την 
τελική αναφορά και το τελικό τιµολόγιο.  

• Ανακοινώστε την επιτυχία του έργου στους υπαλλήλους της επιχείρησής σας, καθώς αυτό µπορεί να 
επιδράσει θετικά στην απόδοσή τους. 

 
 


