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Διάλεξη: 
 
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου 
 

Ειρήνη Βουδούρη 

Εμπεριέχει αποσπάσματα από παρουσίαση του Joe Hadzima Senior Lecturer MIT Sloan School 
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Επιχειρηματικό Σχέδιο 

 Πριν το επιχειρηματικό σχέδιο: Το 
επιχειρηματικό μοντέλο 

 Γιατί πρέπει να δημιουργηθεί το 
επιχειρηματικό σχέδιο; 

 Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό 
σχέδιο; 

 Το επιχειρηματικό σχέδιο: όχημα 
χρηματοδότησης 

 

Τι θα συζητήσουμε : 
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Πριν το επιχειρηματικό σχέδιο:  
Το επιχειρηματικό μοντέλο 

Επιχειρηματικό μοντέλο          Μορφή της επιχείρησης 

 

Επιχειρηματικό μοντέλο          Επιχειρηματικό σχέδιο 

 

Το επιχειρηματικό μοντέλο αποσαφηνίζεται πρώτα  

Το επιχειρηματικό μοντέλο αναπτύσσεται στη συνέχεια 
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Τι είναι το επιχειρηματικό μοντέλο; 

 Το επιχειρηματικό μοντέλο δείχνει πώς η εταιρία 
χρησιμοποιεί τους πόρους της για να προσφέρει 
στους πελάτες της μεγαλύτερη αξία από τους 
ανταγωνιστές της και να εξασφαλίσει χρήματα από 
αυτό 

 ποια είναι η πρόταση αξίας, σε ποιους απευθύνεται, 
ποιοι πληρώνουν,  πόσο συχνά, με ποιο τρόπο; 

 Μερικά παραδείγματα επιχειρηματικών μοντέλων: 

 Brick & mortar, click & mortar, click and click 

 Απ’ ευθείας στους καταναλωτές/ επιχειρήσεις, 
μεσάζοντες, συνεργάτες, franchising, κ.τ.λ.  
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Τι είναι το επιχειρηματικό μοντέλο; 

 Ένας γρήγορος τρόπος να εκτιμηθεί η 
πιθανότητα κερδοφορίας 

 Αν το μοντέλο δεν φέρνει έσοδα... 

     ...STOP!!! 

 Μετατρέπει μια σύνθετη επιχειρηματική 
ιδέα σε «ευκολοδιάβαστα» μέρη 
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The business model canvas  

   Alexander Osterwalder 
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http://www.businessmodelalchemist.com/  

http://www.businessmodelalchemist.com/
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Υποστηρικτικές 

πληροφορίες 

εβδομάδες/ μήνες 

Επιχειρηματικό 

σχέδιο 

30-40 σελίδες 

Επιτελική σύνοψη 

2-5 σελίδες 

Αποστολή/ Όραμα 

1 παράγραφος 

Επιχειρηματικό σχέδιο: 

Υποστηρίζοντας την ιδέα/ όραμα 

Hadzima, J.,  2008 
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Επιχειρηματικό σχέδιο: Ορισμός 

 “Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα γραπτό 
κείμενο που περιγράφει λεπτομερώς την 
προτεινόμενη δραστηριότητα. Πρέπει να 
παρουσιάζει την υπάρχουσα κατάσταση, τις 
αναμενόμενες ανάγκες και τα προβλεπόμενα 
αποτελέσματα. Πρέπει να καλύπτει κάθε 
πτυχή της δραστηριότητας: πρόταση, 
μάρκετινγκ, έρευνα και ανάπτυξη παραγωγή, 
κίνδυνοι, οικονομικά και χρονοδιάγραμμα.” 

 
D. Kuratko & R. Hodgetts, 2004 
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Είναι απαραίτητο το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Είναι απαραίτητο το επιχειρηματικό σχέδιο; 

Μετατρέποντας την ερώτηση 

από:  

 ‘η προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου 
ενισχύει την πιθανότητα επιτυχίας της επιχείρησης;?’  

σε  

 ‘η προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου 
επιδρά στην πιθανότητα επιτυχίας μιας επιχείρησης 
ανάλογα με το προφίλ και το περιβάλλον της 
επιχείρησης;’ 

 

      Burke et al., 2010 
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Είναι απαραίτητο το επιχειρηματικό σχέδιο; 

 Η επίδραση των επιχειρηματικών σχεδίων είναι 
διαφορετική σε επιχειρήσεις με διαφορετικό 
προφίλ και περιβάλλον. 

 Τα επιχειρηματικά σχέδια ενισχύουν περισσότερο 

 την ικανότητα ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων με 
φαινομενικά «λιγότερο ικανούς» επιχειρηματίες 

 τις επιχειρήσεις  που εισάγουν ριζικά νέα προϊόντα/ 
υπηρεσίες στην αγορά 

      

        Burke et al., 2010 
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Είναι απαραίτητο το επιχειρηματικό σχέδιο; 

At the heart of every business beat 
two essential elements: an idea and 
a plan. An idea without a plan is just 
a dream. A plan without an idea is 
just a list. For a business to grow 
and thrive, it must have both. 
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Eugene Kleiner, Venture Capitalist 

“Writing a business plan forces you into 

disciplined thinking if you do an intellectually 

honest job. An idea may sound great in your 

own mind but when you put down the details 

and numbers, it may fall apart” 



16 

Γιατί; 

 Γιατί πρέπει να: 

 διασφαλισθεί χρηματοδότηση 

 βρεθεί στρατηγικός συνεργάτης 

 γίνει κατανοητή η επιχείρηση/ 
δραστηριότητα στους πελάτες/ 
προμηθευτές 

 προσελκυσθούν άνθρωποι κλειδιά/ στελέχη 

 διευκολυνθεί η διοικητική ομάδα στην 
πορεία προς τους στόχους 
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Γιατί; 

 Γιατί πρέπει να καταλάβει ο επιχειρηματίας 
την επιχείρηση του! 

 επιχειρηματικό σχέδιο: αποτέλεσμα σχεδιασμού 

 Ποιοι είναι οι πελάτες; 

 Γιατί θα αγοράσουν την υπηρεσία/ προϊόν; 

 Πόσο θα πληρώσουν; 

 Πως θα παραχθεί και διανεμηθεί το προϊόν/ 
υπηρεσία;  

 Τι πόροι (ανθρώπινοι, οικονομικοί, τεχνολογία) είναι 
απαραίτητοι;  

 Πως θα δημιουργηθεί αξία και έσοδα;  
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 Τι είδους και ποιος; 

 Είδη 

 Λειτουργικά σχέδια 

 Εξωτερικά σχέδια 

 Περιληπτικό σχέδιο 

 Πλήρες σχέδιο 

 Ποιος πρέπει να το γράψει; 

 Πρόεδρος/ επιχειρηματίας; 

 Ομάδα; 

 Σύμβουλος; 
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Πώς πρέπει να είναι;  

 Μέγεθος/ Δέσιμο 

 Η επιτελική σύνοψη θα μπει χωριστά; 

 Πώς θα δεθεί; 

 Η εμφάνιση πρέπει να είναι επαγγελματική 
αλλά όχι επιτηδευμένη 
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Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό 
σχέδιο; 

 Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα μέσο 
πώλησης 

 πρέπει να έχει όραμα 

 πρέπει να διεγείρει το ενδιαφέρον  

 πρέπει να προβάλλει την εικόνα 

 ΑΛΛΑ:  πρέπει να είναι υποστηρίξιμο 
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Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό 
σχέδιο; 

 Εξώφυλλο 
 Όνομα της επιχείρησης 
 Διεύθυνση 
 Τηλέφωνο/ fax/ email 
 Σημείωση εμπιστευτικότητας 
 Αριθμό σελίδων 

 Πίνακας περιεχομένων 

 ...οπωσδήποτε 

 ...με αριθμούς σελίδων 
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Παράδειγμα εξώφυλλου 
eMate 

Πατησίων 102, 10434 Αθήνα, τηλ./ fax: 210 8212333, email: dcp@hotmail .com 

 

Συν-ιδιοκτήτες: Παπαδόπουλος Δημήτρης, Αναστασάκης Πέτρος 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας:  Η eMate θα αποτελέσει ένα marketplace 
όπου πάροχοι περιεχομένου (ΜΜΕ), πάροχοι υπηρεσιών μετάφρασης και 
προσαρμογής και web developers θα συνεργαστούν για τη δημιουργία και 
συντήρηση μεταφρασμένου και προσαρμοσμένου περιεχομένου ιστοσελίδων.  

 

Χρηματοδότηση:  Αρχικό ζητούμενο ποσό χρηματοδότησης:  200.000euro 

 

 Η παρούσα έκθεση είναι εμπιστευτική και αποτελεί ιδιοκτησία των συνιδιοκτητών. 
Προορίζεται για αποκλειστική χρήση των ατόμων στα οποία απευθύνεται και η 
ανατύπωση και χρήση ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου της χωρίς την πρότερη 
γραπτή συγκατάθεση της εταιρίας απαγορεύεται.   
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Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό 
σχέδιο; 

 Επιτελική Σύνοψη  

 Περιγραφή της επιχείρησης/ δραστηριότητας - Ευκαιρία 

 Προϊόντα/ Υπηρεσίες 

 Ανάλυση Αγοράς/ Ανταγωνισμού 

 Σχέδιο Μάρκετινγκ 

 Σχέδιο Λειτουργίας  

 Οργανωτικό Σχέδιο - Διοικητική Ομάδα   

 Οικονομικό Σχέδιο - Ποσό χρηματοδότησης που ζητείται  

 Ανάλυση κινδύνων  

 Χρονοδιάγραμμα 

 Παραρτήματα      Η ‘Τεχνολογία’ ΔΕΝ αποτελεί κεφάλαιο 
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Επιτελική Σύνοψη 

 Η επιτελική σύνοψη ΔΕΝ είναι 

 η βασική ιδέα 

 εισαγωγή 

 πρόλογος 

 τυχαία επιλογή των βασικών μερών 

 Η επιτελική σύνοψη είναι το 
επιχειρηματικό σχέδιο σε μικρογραφία 

 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Επιτελική Σύνοψη 

 Μέγεθος 

 Δύο (προτιμότερο) έως πέντε (μέγιστο) σελίδες 

 Η επιτελική σύνοψη πρέπει να είναι 

 λογική 

 σαφής 

 ενδιαφέρουσα/ προκλητική 

 Μόνο αν προκαλέσει ενδιαφέρον θα προχωρήσει 
ο αναγνώστης στην ανάγνωση του 
επιχειρηματικού σχεδίου 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 



26 

Επιτελική Σύνοψη 

 Η επιτελική σύνοψη πρέπει να δείχνει: 
 Ποιοι είστε 
 Ποιο είναι το όραμα και η στρατηγική σας 
 Τι κάνετε και τι προτίθεστε να κάνετε 
 Ποια είναι η αγορά σας 
 Πόσα  € (ευρώ) χρειάζεστε και τι θα τα κάνετε 
 Ποιο είναι το ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟ ανταγωνιστικό σας 

πλεονέκτημα 

 Ο αναγνώστης πρέπει να είναι σε θέση να διηγηθεί σε 
κάποιον τι πρόκειται να κάνετε.  

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Επιτελική Σύνοψη 

 Η επιτελική σύνοψη πρέπει να περιλαμβάνει:  
 Περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας και της επιχείρησης 
 Επιχειρηματική ευκαιρία  
 Στρατηγική 
 Αγορά στόχο και προβλέψεις 
 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
 Οικονομικά στοιχεία, ανάλυση εσόδων εξόδων, ανάλυση 

νεκρού σημείου 
 Διοικητική Ομάδα 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Περιγραφή επιχείρησης / δραστηριότητας 

 Όνομα επιχείρησης και κλάδου 

 Ιστορία (αν υπάρχει) - Όραμα - Σύλληψη 

 ‘Οδηγοί’ επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 Επιχειρηματικό μοντέλο 

 Στρατηγική – Συνεργασίες; 

 Τι ελλείψεις σε ικανότητες (αν) υπάρχουν; 
Πως θα καλυφθούν; 

 Προοπτική της δραστηριότητας στο χρόνο  

  

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 



29 

Περιγραφή επιχείρησης / δραστηριότητας 

 Η Ευκαιρία 

 Ποια είναι η αγορά / Ευκαιρία; 

 Πόσο μεγάλη είναι τώρα; 

 Ποιες είναι οι τάσεις – Πόσο γρήγορα αναμένεται να 
μεγαλώσει;  

 Γιατί είναι ΑΥΤΉ η στιγμή η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για το 
προϊόν/ υπηρεσία σας;  

 Σύγκλιση ευκαιρίας και λύσης που προτείνετε 

 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Περιγραφή επιχείρησης / δραστηριότητας 

 Επιχειρηματικό μοντέλο 

 Πώς η εταιρία χρησιμοποιεί τους πόρους ης για 
να προσφέρει στους πελάτες μεγαλύτερη αξία 
από τους ανταγωνιστές ώστε να κερδίσει 
χρήματα 

 Δηλώνει ποια είναι η αξία πρότασης, ποιος 
πληρώνει και πόσο συχνά  

 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Προϊόντα / Υπηρεσίες 

 Περιγράψτε τα προϊόντα/ υπηρεσίες με απλό τρόπο 

 Ποια είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ του προϊόντος; 
(Unique Selling Proposition)  

  χαμηλότερη τιμή, καλύτερη ποιότητα, ταχύτερη 
λειτουργία, μοναδικό προϊόν; 

 πλεονεκτήματα για τους πελάτες 

 Θα υπάρξουν υπηρεσίες/ εγγυήσεις μετά την 
πώληση; 

 Υπάρχει νομική προστασία; (πατέντες, copyrights) 

 Είναι έτοιμο προς πώληση; Πότε θα είναι έτοιμο;  

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 



32 

Ανάλυση Αγοράς 

 Πριν γράψετε την ενότητα ανάλυσης 
αγοράς…πραγματοποιείστε έρευνα αγοράς 

 Ορίστε στόχους 

 π.χ. πωλήσεις προϊόντων μέσω του διαδικτύου 

 Συλλέξτε δεδομένα από δευτερογενείς πηγές 

 περιοδικά, βιβλιοθήκες, κρατικοί οργανισμοί, στατιστικές 
υπηρεσίες, πανεπιστημιακές μελέτες, Internet,…. 

 Συλλέξτε δεδομένα από πρωτογενείς πηγές 

 επιλέξτε διαδικασία συλλογής δεδομένων (παρατήρηση, 
συνεντεύξεις, εστίαση σε ομάδες,…) 

 κατασκευάστε ερωτηματολόγιο 

 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο;  
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Ανάλυση Αγοράς 

 Μέγεθος αγοράς και στάδιο ανάπτυξης 

 Προβλεπόμενη ανάπτυξη 

 Τμήματα αγοράς 

 Αγορά στόχος 
 Ποιοι είναι οι πελάτες; 

 Υπάρχοντα και αναμενόμενα προϊόντα 
στη αγορά 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Κριτήρια τμηματοποίησης… 

 

McKinsey & Company, 2010  

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Τμηματοποίηση 

McKinsey & Company, 2010  

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Ανάλυση Ανταγωνισμού 

 Υπάρχοντες ανταγωνιστές 
 Ποιοι είναι; 

 Ποιες οι δυνάμεις και αδυναμίες τους; 

 Πως είστε καλύτερος από αυτούς; Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; 

 Απειλή από νέο-εισερχόμενους; 

 Απειλή από προμηθευτές; 

 Απειλή από πελάτες; 

 Απειλή από υποκατάστατα; 
 Προβλέψεις για μερίδια αγοράς: Υπάρχοντες, Εσείς 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Ανάλυση μάκρο -περιβάλλοντος 

Παράγοντες PESTEL σε εθνικό/ διεθνές επίπεδο 

 

 Ανάλυση SWOT 
 Αναγνωρίστε ευκαιρίες και απειλές  

 Αναγνωρίστε δυνάμεις και αδυναμίες 

 Χρησιμοποιείστε τις δυνάμεις σας για να 
εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και για να 
αποφύγετε τις απειλές 

 Μειώστε τις αδυναμίες σας 

 

 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 



38 

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ 

 Ποια είναι η στρατηγική μάρκετινγκ-mix; 

 Πακέτα προϊόντων/ υπηρεσιών;  

 Τιμολόγηση  

 Μείωση κόστους μέσω e-marketing; 

 Τιμολόγηση ανά τμήματα; 

 Διανομή 

 Η διανομή πρέπει να εναρμονίζεται με τη στρατηγική/ 
τιμολόγηση 

 Απευθείας πωλήσεις; 

 Ενδιάμεσοι; 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Σχεδιασμός Μάρκετινγκ 

 Διαφήμιση και προώθηση 

 Online διαφήμιση 

 E-mail 

 Χορηγίες 

 Παραδοσιακά μέσα 

 Τακτικές πωλήσεων 

 Ποιοι θα είναι οι πρώτοι πελάτες, δεύτεροι πελάτες, κτλ.; 

 Πως θα προσεγγίσετε τους πελάτες; 

 Υπολογίστε το κόστος μάρκετινγκ 

 Θυμηθείτε ότι το κόστος προώθησης και διαφήμισης είναι ΠΑΝΤΑ 
μεγαλύτερο από αυτό που νομίζετε 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Σχεδιασμός λειτουργιών 

 Για λειτουργία «με παραγωγή» 

 Περιγράφει όλη την παραγωγική διαδικασία 

 Για λειτουργία «χωρίς παραγωγή» 

 Περιγράφει χρονολογικά τα βήματα ολοκλήρωσης της 
επιχειρηματικής συναλλαγής 

 Για δραστηριοποίηση στο Internet 

 Περιγράφει όλη τη διαδικασία συναλλαγής: 

 ανάπτυξη της ιστοσελίδας 

 τρόπο λειτουργίας της  

 διαδικασία παραγγελίας 

 εκτέλεση της παραγγελίας και ολοκλήρωση της συναλλαγής 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Σχεδιασμός λειτουργιών  

 Σε τι στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται το προϊόν; 

 Τι περαιτέρω ανάπτυξη χρειάζεται; 

 Απαραίτητος χρόνος και πόροι για την ανάπτυξη 

 Κύκλος λειτουργίας 

 Γεωγραφική τοποθεσία – Αναγκαίος εξοπλισμός 

 Στρατηγική και σχέδια 

 Ανάθεση εκτός ή εσωτερική παραγωγή;  

 Υπολογίστε το συνολικό κόστος λειτουργίας 

    

   Προσοχή στα ρυθμιστικά και νομικά θέματα 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Σχεδιασμός λειτουργιών 

 Γιατί να αναθέσετε εκτός την ανάπτυξη ιστοσελίδας;  
 ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου  

 μείωση κόστους προσωπικού λόγω ταχύτερης 
ολοκλήρωσης 

 ταχύτερη φόρτωση ιστοσελίδων  

 περισσότερο φιλικές ιστοσελίδες 

 επαγγελματικός σχεδιασμός γραφικών και πληροφορίας 

 Μεγαλύτερη γνώση των κανόνων ‘copyright’ των 
εξειδικευμένων εταιριών  

 

 Δεν θα έχετε δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσετε 
καλή εντύπωση!!! 

 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Οργανωτικός Σχεδιασμός 

 Η εσωτερική ομάδα 

 Υπόβαθρο των συνεργατών 

 Πόσο καιρό (αν ήδη) λειτουργεί η επιχείρηση;  

 Ρόλοι και αρμοδιότητες της διοικητική ομάδας   

 Η εξωτερική ομάδα 

 Διοικητικό Συμβούλιο 

 Σύμβουλοι 

 Μην χρησιμοποιείτε ονόματα αν ο εξωτερικός 
συνεργάτης δεν έχει συμφωνήσει 

 Μισθοί  

 Υπολογίστε το συνολικό κόστος αμοιβών 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Οικονομικός Σχεδιασμός 

 Οικονομικά της δραστηριότητας 

 Ποια είναι τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους; 

 Δυναμική κέρδους; 

 Σταθερό, μεταβλητό και ημι-μεταβλητό κόστος;  

 Σε πόσους μήνες θα υπάρχει νεκρό σημείο; 

 Σε πόσους μήνες θα είναι οι ταμειακές ροές θετικές; 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Οικονομικός Σχεδιασμός 

 Ανάλυση εσόδων εξόδων 

 Προβλέψεις σε: 

 Αποτελέσματα χρήσης 

 Ισολογισμό 

 Ανάλυση ταμειακών ροών 

 Ανάλυση νεκρού σημείου 

 Υποθέσεις στις οποίες στηρίζεστε 

 Οι υποθέσεις πρέπει να είναι λογικές και 
υποστηρίξιμες  

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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 % Ετ.1 Ετ.2 Ετ.3 Ετ.4 Ετ.5 

Κύκλος εργασιών 100%      
 - Κόστος πωληθέντων       
Μικτά κέρδη        
 - Λειτουργικά έξοδα       
Κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων & φόρων       
 - Τόκοι  μακροπρόθεσμου δανείου       
 - Τόκοι βραχυπρόθεσμου δανείου       
Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων       
 - Αποσβέσεις       
Κέρδη προ φόρων       
 - Φόροι       
Καθαρά κέρδη       
Πιστωτικοί τόκοι       
Σύνολο καθαρών κερδών       
 - Κέρδη προς διάθεση       
 - Αμοιβές ΔΣ       
Αποτελέσματα  εις νέον       

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
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 Ετ.1 Ετ.2 Ετ.3 Ετ.4 Ετ.5 

Εισροές      
κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων      
Πιστωτικοί τόκοι      
Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου      
αύξηση μακροπρόθεσμα δάνεια      
επιχορήγηση δημοσίου      
επιχορήγηση τόκων δανείου      
αύξηση βραχυπρόθεσμα δάνεια      
Σύνολο      
Εκροές      
Επένδυση σε πάγια      
Φόροι      
Κέρδη προς διάθεση      
Αμοιβές ΔΣ      
Αύξηση κεφαλαίου κίνησης      
Σύνολο      
 

Κατάσταση ταμειακών ροών 
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Ανάλυση νεκρού σημείου 

 Νεκρό σημείο: 

 Όγκος πωλήσεων για τον οποίο δεν έχει ούτε 
κέρδη ούτε ζημιές 

 Δίνεται από τη σχέση: 

 Νεκρό σημείο (ποσότητα) = Σταθερό Κόστος / 
(Τιμή-Μεταβλητό κόστος ανά μονάδα)  
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Οικονομικός Σχεδιασμός 

 Φύλλα εργασίας 

 Ταιριάζουν οι αριθμοί μεταξύ τους; 

 Ταιριάζουν οι αριθμοί με το υπόλοιπο σχέδιο; 

 Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ είναι ΒΑΣΙΛΙΑΣ  

 Χρησιμοποιείστε παραδοσιακές μεθόδους 
παρουσίασης οικονομικών στοιχείων– ΔΕΝ είναι 
η στιγμή να καινοτομήσετε σε παρουσίαση 

 Ζητήστε βοήθεια αν δεν είστε ειδικός 

 Σχεδιάστε την ανάπτυξη/ χρηματοδότηση σε 
φάσεις 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Απαιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 

 Πόσο κεφάλαιο χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη 
δραστηριότητα; Πότε και πώς θα επιστραφεί;  

 Πότε θα χρειαστείτε το κεφάλαιο;  

 Πόσα προσωπικά κεφάλαια θα επενδύσετε στη 
δραστηριότητα; 

 Που ελπίζετε να βρείτε χρηματοδότηση; Κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου, τραπεζικό δάνειο; 

 Τι προσφέρετε στον εξωτερικό επενδυτή; 

 Τι εγγύηση (αν) υπάρχει στο δάνειο; 

 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Εκτίμηση Κινδύνων 

 Μη ξεχάσετε να αναφερθείτε και στους 
κινδύνους εκτός από τις ευκαιρίες 

 Υπάρχουν πάντα κίνδυνοι/ προβλήματα 

 Δείξτε τα στον αναγνώστη 

 Δείξτε επίσης ότι έχετε σχεδιάσει πως θα 
ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους 

 Μειώστε όσο είναι δυνατό την εξάρτηση 
από αβέβαιους παράγοντες 

 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Χρονοδιάγραμμα 

 Αναπτύξτε χρονοδιάγραμμα που θα δείχνει πότε θα 
ολοκληρωθεί  κάθε φάση της δραστηριότητας, π.χ.:  
 Σύσταση της εταιρία 
 Ολοκλήρωση σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντος 
 Πρόσληψη πωλητών 
 Συμφωνία με διανομείς 
 Παραγγελία πρώτων υλών 
 Πρώτες παραγγελίες πελατών 
 Πρώτες πωλήσεις και διανομή 
 Πρώτες εισπράξεις (ρευστότητα) 

 Δείχνει την αλληλεπίδραση των φάσεων και τις 
καταληκτικές προθεσμίες ολοκλήρωσης τους.   

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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Παραρτήματα 

 Χωριστός τόμος; 

 Βιογραφικά των συνεργατών 

 Βιβλιογραφία για το προϊόν/ υπηρεσία 

 Επιχειρηματικός Τύπος 

 Πατέντες (πρώτη σελίδα) 

 Τεχνικές πληροφορίες 

Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο; 
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 Ραφινάρισμα... 

 Δώστε σε έναν ανεξάρτητο αναγνώστη να 
σχολιάσει το  επιχειρησιακό σχέδιο και… 

 Ένας η περισσότεροι ανεξάρτητοι αναγνώστες: 

 Γνώστης του κλάδου; 

 Πελάτης; 

 Σύμβουλος; 

 Ακαδημαϊκός; 

 Οικονομολόγος/ Λογιστής;- Σίγουρα ΝΑΙ 

 Δικηγόρος; - Σίγουρα ΝΑΙ 
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Αξιολόγηση επιχειρηματικού 
σχεδίου (1) 

 Εκτίμηση της τοποθέτησης της επιχείρησης 
απέναντι στον ανταγωνισμό 
 εκτίμηση της δυναμικής της αγοράς  

 την ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος  

 την τοποθέτηση του προϊόντος  

 τις βάσεις διαφοροποίησης σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό 

 Εκτίμηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού 
 εκτίμηση των ικανοτήτων των στελεχών  

 καταλληλότητα του σχεδιασμού μάρκετινγκ  

 καταλληλότητα του λειτουργικού σχεδιασμού 



56 

Αξιολόγηση επιχειρηματικού 
σχεδίου (2) 

 Εκτίμηση των οικονομικών στοιχείων  

 συνέπεια των οικονομικών προβλέψεων με την 
ανταγωνιστική τοποθέτηση της επιχείρησης 
και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό 

 Εκτίμηση της σχέσης ρίσκου-ανταμοιβής  

 Εκτίμηση κινδύνων  

 αποτελεσματικότητα των στρατηγικών 
αντιμετώπισης τους  

 σύγκριση σχέσης ρίσκου-ανταμοιβής  
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Επιχειρηματικό Σχέδιο:  
Όχημα χρηματοδότησης 

 Α.  Πρώτη ανάγνωση:  Συνοπτικό σχέδιο 
 Πρώτος έλεγχος. Περιορίστε το μέγεθος ώστε να 

έχετε την ευκαιρία να πείτε την ιστορία σας 

 Β. Δεύτερη ανάγνωση: Δικαιολογείστε την 
επένδυση 

 Γ. Τρίτη ανάγνωση:  Αφοσιωθείτε στο σχέδιο  

 Με το οποίο συμφωνείτε εσείς και οι επενδυτές 
  

 Θυμηθείτε:   
 Αν δεν περιορίσετε το μέγεθος στην πρώτη 

ανάγνωση η δεύτερη και τρίτη ενδεχομένως δεν θα 
συμβούν. 
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 Πρώτη ανάγνωση/ έλεγχος 

 Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα για να αγνοηθεί 

 Πολύ καλές οικονομικές προοπτικές για να 
απορριφθούν 

 Διοικητική ομάδα που εμπνέει εμπιστοσύνη 

 Λεπτομέρειες που δηλώνουν την αφοσίωση 
και την πίστη στη δραστηριότητα 

 Περιγραφή που δηλώνει 
 Πάθος  

 Λογική 

Επιχειρηματικό Σχέδιο:  
Όχημα χρηματοδότησης 
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 Επιχειρηματικό Σχέδιο:  
Όχημα χρηματοδότησης 

  Γιατί απορρίπτονται τα επιχειρηματικά 
σχέδια στην πρώτη ανάγνωση; 

 Ανεπαρκής αγορά 

 Αδυναμία κατανόησης της αγοράς 

 Αναξιόπιστη τεχνολογία 

 Παράλογη 

 Υπέρ-αισιόδοξη  

 Εύκολα αντιγράψιμη 

 Υπερβολικά υψηλή επένδυση για αυτό που 
προσφέρει 
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Επιχειρηματικό Σχέδιο:  
Όχημα χρηματοδότησης 

 Γιατί απορρίπτονται τα επιχειρηματικά 
σχέδια στην πρώτη ανάγνωση; (συνέχεια) 

 Αναξιόπιστος λειτουργικός σχεδιασμός 

 Υπέρ-αισιόδοξος ή ΌΧΙ φιλόδοξος 

 Αφελής σε σχέση με τα εμπόδια 

 Ανοικτός σε όλες τις κατευθύνσεις 

 Άγνοια των ρυθμιστικών θεμάτων 

 Αναξιόπιστη διοικητική ομάδα 
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Επιχειρηματικό Σχέδιο:  
Όχημα χρηματοδότησης 

 “Διακοσμητικοί” λόγοι απόρριψης στην πρώτη ανάγνωση 

 “Δεν μπορώ να καταλάβω” 

 Υπερβολική, ιδιαίτερη ορολογία αγοράς , τεχνολογίας 

 Π.χ.  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; 

 Αφελείς/ τυχαίες προβλέψεις  

 Ακαταστασία:  Ορθογραφία, σύνταξη, κακή ποιότητα 
εκτύπωσης 

 Πολύ μεγάλο 

 Αγνοεί τα βασικά 

 “Ξεχάστε το μάρκετινγκ – Η τεχνολογία μου είναι ΚΟΡΥΦΑΙΑ” 

 Απλοϊκό γράψιμο 
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Το επιχειρηματικό σας σχέδιο! 


