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• Η επιχειρηματικότητα σαν επιλογή καριέρας

• Παράγοντες επιτυχίας

• Βήματα προς τη δημιουργία

• Πρακτικά θέματα

• Συμβουλές

• Παραδείγματα



Τι είναι επιχειρηματικότητα

“Η ικανότητα και η διάθεση για ανάπτυξη, 
οργάνωση & διοίκηση μίας επαγγελματικής 
προσπάθειας, μαζί με τα απαραίτητα ρίσκα και 

στόχο την επίτευξη κέρδους.

Το επιχειρηματικό πνεύμα χαρακτηρίζεται από 
την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, και 
είναι απαραίτητο μέρος της ικανότητας ενός 
έθνους να επιτυγχάνει σε ένα όλο και πιο 
ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.”

(Business Dictionary, 2015)



Βασικοί κανόνες

Νέα επιχείρηση≠ Startup (Νεοφυής 

επιχείρηση)

Startup ≠ Καινοτομία



Τι είναι startup

“Ένας οργανισμός 

σχεδιασμένος να αναζητά 

επαναλαμβανόμενα και 

επεκτάσιμα επιχειρηματικά 

μοντέλα.”
(Steve Blank, 2005)



Καινοτομία

“Μία ιδέα, πρακτική ή ένα αντικείμενο που 

γίνεται αντιληπτό σαν κάτι νέο, από ένα άτομο ή 

από μία οντότητα. Εάν η ιδέα μοιάζει σαν 

καινούρια, θεωρείται καινοτομία. 

Κάποιος μπορεί να είναι ενήμερος για μία 

καινοτομία για αρκετό καιρό, αλλά να μην παίρνει 

θέση υπέρ ή κατά, να μην την αποδέχεται ή την 

απορρίπτει σαν καινοτομία.”

Everett Rogers, Diffusion of Innovations

++Περισσότερα στην επόμενη διάλεξη…



Γνωστοί «Ψηφιακοί» Επιχειρηματίες



Γνωστοί «Ψηφιακοί» 

Καινοτόμοι



Γνωστοί «Παραδοσιακοί» Επιχειρηματίες



Lifestyle Οικογένεια

Big Thing Στόχος η πώληση

Κοινό καλό Εταιρική εξέλιξη



Αντικείμενο της Startup – Συνετή επιλογή



Τι αλλάζει η Καινοτομία στο 

Επιχειρείν

Νέα αγορά Νέα λύση
Βελτιωμένη 

λύση

Καλύτερα 

κόστηΝέα κανάλια



Νέα αγορά

Πλατφόρμα: Ανατρέξτε στο βιβλίο Business Model Generation



Νέα λύση



Βελτιωμένη Λύση



Vs.

Νέα Κανάλια



«Καλύτερα» Κόστη



H απόσταση από την επιτυχία…

Vs

Vs

Vs



Παράγοντες επιτυχίας
• Γνησιότητα

• Μοναδικό 
πλεονέκτημα

• Ανάγκη (συνήθως)

• Θα αλλάξει

• Χωρίς υλοποίηση 
τίποτα

Ιδέα

• Μέγεθος(2-3 
συνιδρυτές)

• Κοινό όραμα

• Γνώση Αγοράς + 
Τεχνική

• Διαφορετικό ρίσκο

Ομάδα

• Γνώση της 
βιβλιοθήκης

• Ροή εσόδων

• Αρχικά όχι αναλυτικό 
πλάνο (θα αλλάξει)

Επιχειρηματικό 
μοντέλο

• Ιδία κεφάλαια, φίλοι, 
συγγενείς

• Δάνεια προτιμότερα από 
μετοχές

• Πωλήσεις αποδεικνύουν 
μοντέλο

• Απαιτείται δέσμευση 
ομάδας

Χρηματοδότηση

• Σημαντικότατο

• Κοινωνικο-πολιτικο-
οικονομικοί παράγοντες

• Τεχνολ. ετοιμότητα 
πελατών

• Μη ελέγξιμο

Συγχρονισμός

• Τάση για αυτο-
απασχόληση

• Αποδοχή αποτυχίας

• Υπομονή & επιμονή

Κουλτούρα
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Γρήγορες ερωτήσες

• Είναι θέμα ιδέας ή εκτέλεσης;

• Πότε μία εταιρία παύει να αποκαλείται 

startup;

• Μόλις μία εταιρία παύσει να αποκαλείται 

startup, παύει να έχει ανάπτυξη;



Ο κύκλος ζωής μίας νέας 

εταιρίας



Από την ιδέα στην εταιρία

Ιδέα

Δοκιμή αγοράς

Πρωτότυπο

Προϊόν

Ανάπτυξη

Επέκταση

Επιχειρηματικό 
Μοντέλο

Δοκιμή της Ιδέας

4

Ίδρυση
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Τι είναι η Ιδέα

“Μία ιδέα δεν είναι ένα σχέδιο
Ένα σχέδιο δεν είναι ένα πρωτότυπο
Ένα πρωτότυπο δεν είναι ένα πρόγραμμα
Ένα πρόγραμμα δεν είναι ένα προϊόν
Ένα προϊόν δεν είναι μία επιχείρηση
Μία επιχείρηση δε σημαίνει έσοδο
Έσοδα δε σημαίνουν έξοδο
Και μία έξοδος δε φέρνει την ευτυχία.”

“Copying and improving on existing ideas 
is far easier and sometimes more fun 
than trying something unique and novel.”

5

http://www.quora.com/Startup-Advice-and-Strategy/As-first-time-entrepreneurs-what-part-of-the-process-are-people-often-completely-blind-to/answer/Mike-Sellers


Απαιτείται απλότητα

«Δεν απαιτείται μία θαυμάσια ιδέα»

Y Combinator

«Συχνά σκεφτόμαστε ότι το Ίντερνετ μας επιτρέπει 

να κάνουμε νέα πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι 

απλά θέλουν να κάνουν τα ίδια πράγματα που 

έκαναν πάντα.»
Ev Williams

Co-founder, ex-CEO Twitter

Co-founder Blogger



Automated Delivery

Enterprise 3D printing

Crowdsourcing

Automated 
Operations

Cloud Computing
& API platforms

Big-extreme Data

Gamification

Quantified 
self

Quantum Computing

Smart Dust

Mesh networks

Prescriptive Analytics

Smart 
Machines

Autonomous
Transportation

Intelligent
City

Future Digital
Enterprise

Intelligent
Factory

Intelligent
Home

Web of 
Things

Mobile money

LTE/5G

Enterprise
Gamification

NLP and Q&A Machine Intelligence

Holographic
Displays & VR

Virtual Currency

Home 
3D printing

Ποιες Τεχνολογίες έρχονται;



Πώς επηρεάζουν βιομηχανίες

Internet of Things in Agriculture & Fishing

Drones in Construction

Wearables / Ultraportable Technologies in 
Fashion and Creative Industries

Volumetric and Holographic 3D Displays in 
Tourism

Advanced Prescriptive Analytics in 
Manufacturing

34



Ο λαβύρινθος της ιδέας

Startup Engineering Class, Balaji S. Srinivasan, Stanford University, Coursera



« Οι πελάτες δεν ενδιαφέρονται 

για τη λύση. Ενδιαφέρονται για τα 

προβλήματά τους»
- Dave McClure, 500 Startups



Διαφορετικές Ανάγκες
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Σιγά την ιδέα...

10 ώρες

Heroku, RoR

MVP

$50K-200K

3-6 μήνες

$100Κ- 300Κ
9 μήνες

$500Κ

$30m/μήνα

9 μήνες

$250Κ
120 μέρες

$250Κ

http://tnw.co/1bTGeM4



Οι πελάτες κάνουν τη διαφορά



Η Δοκιμή της Ιδέας

Εκτίμηση 
αγοράς

Top-Down analysis

Bottom-up 
analysis

Break-even 
analysis

Crowdfunding 
campaigns

Κατανόηση 
Πελάτη

Ερωτηματολόγια

Συνεντεύξεις

Εμπειρία, 
ασκήσεις, σενάρια

6



Θέμα προσφοράς & ζήτησης



Ας υπολογίσουμε τη ζήτηση...

Q= a-bP+cI

Τιμή (P)

Ποσότητα (Q)

Συνολική;

D

Χρόνος;

d1

d2

d3



“A (great) market needs to 

be fulfilled and the market 

will be fulfilled, by the first 

viable product that comes 

along. 

The product doesn’t need 

to be great […] as long as 

the team can produce that 

viable product.”

Marc Andreesseen
Co-author of Mosaic

Co-founder of Netscape

Co-founder of Ning



Μία μεγάλη αγορά...

$1 σε 1 δις

$10 σε 100 εκατ.

$100 σε 10 εκατ.

$1,000 σε 1 εκατ.

$10,000 σε 100K

$100,000 σε 10K

Startup Engineering Class, Balaji S. Srinivasan, Stanford University, Coursera



Ανάλυση Αγοράς

Top Down

(ποιοτική)

Bottom Up

(ποσοτική)

Αγορά

στόχος

Αναγνώριση θεμάτων και τάσεων 

μέσα από το διάβασμα:

• Μακρο-οικονομική εικόνα

• Ανάπτυξη τομέα/βιομηχανίας

• Παγκόσμιες, τοπικές ευκαιρίες

• Γεωπολιτικό τοπίο

Αναγνώριση στόχου μέσα από 

κλιμάκωση στοιχειων:

• Ιστορικά δεδομένα

• Αποτέλεσμα break-even 

ανάλυσης

• Εκτιμήσεις και προσδοκίες για 

το μέλλον



Top Down Analysis

Startup Engineering Class, Balaji S. Srinivasan, Stanford University, Coursera

1. Ειδήσεις, Πατέντες, Τεχνικές λύσεις

2. Στατιστικά



Google Keywords Planner

Facebook Advertisers Tools

3. Επαλήθευση με εργαλεία διαφήμισης



Bottom Up Analysis

• Κατανόηση προφίλ 
πελάτη

• Ζήτα τιμή που θα 
πλήρωνεΣυνέντευξη 

“Λύσης”

• Landing page

• Google Ads

Στατιστικά

Μετρήσεις

• Ρυθμός ανάπτυξης

• Μερίδια ανταγωνισμού

• 3 σενάρια (αισιόδοξο, 
απαισιόδοξο, πιθανό)

Υπολόγισε 
μέγεθος 
αγοράς

8



4. Σελίδα Υποδοχής & Κουμπιά «στο πουθενά»

5. Google Ads (No Facebook Ads)



Startup Engineering Class, Balaji S. Srinivasan, Stanford University, Coursera



Στάδια μετά την ιδέα

Στάδιο Τι χρειάζεται να ολοκληρωθεί Ελάχιστος

χρόνος

Ιδέα Πρόχειρο σχέδιο μίας ιδέας δις ευρώ 1 λεπτό

Mockup Wireframes με όλα τα στάδια 1 μέρα+

Πρωτότυπο Άσχημη λύση που λειτουργεί για ένα μόνο 

βασικό σενάριο χρήσης

1 ΣΚ +

Πρόγραμμα Καθαρή λύση που λειτουργεί για όλες τις 

περιπτώσεις, με τεστ

2-4 εβδομάδες+

Προϊόν Design, τιμή, πνευματικά δικαιώματα, φυσικά 

χαρακτηριστικά...

3-6 μήνες+

Επιχείρηση Ίδρυση, πληρωμές, νομικά έγγραφα... 6-12 μήνες+

Κέρδη Πώληση προϊόντος περισσότερο από το

κόστος

1 χρόνος - ∞

Startup Engineering Class, Balaji S. Srinivasan, Stanford University, Coursera
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Πρωτότυπο

Ένα πρώιμο δείγμα, μοντέλο ή έκδοση ενός 
προϊόντος σχεδιασμένο για να δοκιμάσει μία ιδέα 

ή διαδικασία ή για να λειτουργήσει σαν 
αντικείμενο αντιγραφής ή μάθησης.

«Γρήγορα»



Γνωστά Πρωτότυπα

Prius Prototype 1996



Στις εφαρμογές…



Το 2008…



…info...

• Microsoft Courier

• 2 ανταγωνιστικές 

ομάδες

• J.Allard: δημιουργός 

του Xbox

• Ξεκίνησε το 2008

• Ακυρώθηκε το 2010 

(iPad)

• Δεν υποστήριζε τη 

σωστή έκδοση των 

Windows: το όνειρο 

του Sinofsky για το 

Surface

• Δεν έτρεχε Outlook 

(Bill Gates)

• Allard ανακοίνωσε 

την αποχώρησή του



…το 2015



Prototyping

Αποδεικνύει:

• Εφικτό της λύσης/ιδέας

• Ικανότητα της ομάδας να 
παραδίδει

• Δημοφιλία/αποδοχή 
πελατών

Δεν αποδεικνύει

• Την διάθεση των 
πελατών να πληρώσουν

• Το επιχειρηματικό 
μοντέλο

• Τη βιωσιμότητα της ιδέας

• Τη δομή κόστους των 
λειτουργιών

7
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Minimum Viable Product (MVP)

“Το προϊόν που έχει αυτά τα ελάχιστα 

χαρακτηριστικά, και κανένα περισσότερο, που 

χρειάζονται για να αρχίσουν οι πελάτες (early 

adopters) να πληρώνουν και να δίνουν σχόλια

για αυτό”
Eric Ries

“Το MVP είναι μία έκδοση του προϊόντος που 

μεγιστοποιεί την διαδικασία κατανόησης των 

πελατών, με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια.”



MVP Vs. Prototype

• Δοκιμάζει 
υποθέσεις

• Προσπαθεί να
φτάσει τον πελάτη 
(μη αντιληπτό)

• Θεωρία Lean 
Startup

• Αποδεικνύει 
«εφικτότητα» 
υλοποίησης

• Δοκιμάζεται σε 
ελεγχόμενο δείγμα 
χρηστών

• Θεωρία Design 
Thinking

«Μάθε γρήγορα»



Landing Page

http://ramlijohn.com/a-landing-page-is-not-a-minimum-viable-product/



Κρύψε τη μαγεία



«Χειροκίνητες» λύσεις



YouTube ή storyboard



Crowdfunding



“Tweet for Blogs, Blog for Books”



• Έσοδα – Χρέωση από 

πρώτη μέρα
• Η τιμή είναι μέρος του προϊόντος

• Η τιμή ορίζει τους πελάτες σας

• Η πληρωμή είναι η πρώτη μορφή 

επιβεβαίωσης

• Έξοδα – προς την αγορά
• Συνεντεύξεις

• Δημιουργία και λανσάρισμα του MVP

• Fixed + Variable Costs

Revenue Streams & Cost 

Structure
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Τα βασικά στοιχεία…



Κλιμάκωση
(Scale)

Έσοδα
(Revenue)

Virality

Εθισμός
(Stickiness)

Κατανόηση
(Empathy)

Στάδια των

Lean analytics

Ποιο πρόβλημα λύνετε

Λύνετε το πρόβλημα; Μικρό κοινό που 

μπορείτε να φροντίζετε πριν περάσετε στους 

πολλούς

Η διαμοίραση σας βοηθάει να μεγαλώσετε, 

και επιβεβαιώνει τι έχετε κάνει σωστά

Πληρώνουν οι πελάτες; Μπορείτε να τους 

χρεώνετε αρκετά ώστε να χρηματοδοτείτε τα 

έξοδά σας, και την απόκτηση νέων χρηστών;

Κανάλια που μειώνουν το κόστος πωλήσεων, 

που θα κάνουν την εταιρία από niche παίκτη, 

μία μεγάλη εταιρία
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Business Model Canvas

Revenue StreamsCost Structure 

Key 
Resources

Key 
Activities

Value 
PropositionKey

Partners

Customer
Relationships

Customer
Segments

Channels



Η επιλογή του σωστού επιχειρηματικού 

μοντέλου

1. Ηλ. Εμπόριο

• Ένας πουλάει σε πολλούς

2. Λογισμικό σαν Υπηρεσία (SaaS) 

• Μία λύση σαν πλατφόρμα για πολλούς

3. «Δωρεάν» Εφαρμογή/Υλικό

• Δωρεάν ή φθηνές λύσεις, κέρδη από υπηρεσίες

4. Πολυμεσικό Περιεχόμενο

• Πώληση περιεχομένου υψηλής ποιότητας

5. Περιεχόμενο από Χρήστες(UGC)

• Οι χρήστες είναι οι παραγωγοί

6. Αγορές δύο μερών

• Διευκόλυνση συναλλαγών μεταξύ 2 τμημάτων 
πελατών

Από την αρχή αναζήτηση, εδώ τελειοποίηση



Πειραματική λογική

Συνεχείς

βελτιώσεις, 

δοκιμές & 

αλλαγές



One Metric that Matters

(each time)



E-Commerce



Διαμοίραση

Μη κοινωνικός 
αγοραστής

Έμφαση στην 

απόκτηση

Transaction rate

Εγγραφή

Έμφαση στην αφοσίωση

Αγορά της μίας 
φοράς

Άνοιγμα email

Δραστηριοποίηση

Signups
Mail/RSS/Twitter

Returning rate Customer Lifetime Value

Καλάθι

Προσθήκες

Αγορές

Μεταγορά, 
καθυστερήσεις

Παράδοση

Ο κύκλος ζωής πελάτη:

E-commerce

Επισκέπτες

Περιήγηση Αναζήτηση Μηχανή προτάσεων

Sharing rate

Αδιάφοροι

Εγκαταλείποντες

Abandonment,

conversion rates

Δυσαρεστημένοι

Ratings, delivery issues

Αποχωρήσαντες

Bounce rate

Επί 

πληρωμή
Απευθείας Αναζήτηση ViralΕπανερχόμενοι

CAC PageRank



Lines in the sand

• Επίδοση: Μείωση χρόνου φόρτωσης σελίδας από 

10sec σε 5sec

• Δραστηριοποίηση: Οι ενεργοί χρήστες να 

περνάνε 1’ στο site

• Αξιοπιστία: Η υπηρεσία να είναι διαθέσιμη 99,5% 

• Email: 20-30% ποσοστό ανοίγματος, 5% ποσοστό 

που δραστηριοποιείται

• Virality: >1 νέοι χρήστες ανα χρήστη

• CCA: Λιγότερο από το 1/3 των εσόδων



Lean Analytics for Intrapreneurs (Lean Startup Conf 2013)



Ο πιο απλός κανόνας

Lean Analytics for Intrapreneurs (Lean Startup Conf 2013)



Βασικές ερωτήσες

• Είναι ο Business Canvas σταθερός;

• Είναι ο Business Canvas αξιόπιστος & 

πλήρης;

• Γιατί όχι ένα «Επιχειρηματικό Πλάνο»;

• Πότε θα γράψω το Επιχειρηματικό Πλάνο;



Business Models Innovations 

(BMIs)

• Ο επιτυχής συνδυασμός 

επιχειρηματικών μοντέλων 

απο διαφορετικές 

βιομηχανίες, καθώς και αλλαγή 

του τρόπου με τον οποίο 

γίνονται τα πράγματα. 

• Ο ανταγωνισμός θα βρει πιο 

δύσκολο να αντιγράψει ή να 

μιμηθεί ένα νέο σύστημα 

δραστηριοτήτων παρά ένα 

μοναδικό προϊόν ή διαδικασία. 
Source: Amit, R., & Zott, C. (2012). Creating value through business model innovation. MIT Sloan Management Review, 53(3).
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Δημοφιλή BMIs
1 - Closed-Loop Production 12 - Bait & Hook (Subscription model) 

2 - Physical to Virtual
13 - Differential Pricing & 
Customisation

3 - Produce on Demand 14 - Micro-Finance

4 - Rematerialiasation 15 - Micro-Franchise

5 - Sell One, Give One 16 - Behaviour Change

6 - Cooperative Ownership 17 - Competency Centre

7 - Supply Chain Integration 18 - Open Innovation

8 - Crowdfunding 19 - Transparency

9 - Freemium 20 - Unbundling

10 - Innovative Product Financing 21 - Multi-Sided platform

11 - Pay for Success 

Details: http://www.futureenterprise.eu/

http://www.futureenterprise.eu/
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Unfair Advantage

• Πληροφορίες εκ των έσω

• Η ύπαρξη του κατάλληλου 

«ειδικού»

• Dream team

• Προσωπικό κύρος

• Το σωστό δίκτυο ανθρώπων 
(networking)

• Κοινότητα

• Υπάρχοντες πελάτες

• Κατάταξη SEO

• Πνευματικά δικαιώματα/πατέντα



Οι τρεις γενικές στρατηγικές 

(Porter)

Ηγέτης 

Κόστους
Διαφοροποίηση

Στόχευση/Niche

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Κόστος Διακριτά χαρακτηριστικά

Βλέψεις 
αγοράς

Ευρεία

Βραχεία



Οι τρεις γενικές στρατηγικές 

(Porter)

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Κόστος
Διακριτά 

χαρακτηριστικά

Βλέψεις 
αγοράς

Ευρεία

Βραχεία



Μία Γενική Στρατηγική

“Think global, act local”

ή

“A Glocal Strategy”



Διαμόρφωση Κουλτούρας









http://visual.ly/how-startup-funding-works



Ιεραρχία (Pecking order)

• Οι καλές εταιρίες προτιμούν να εκδίδουν 
χρεόγραφα λιγότερο ευαίσθητα στην 
πληροφορία, γιατί δεν είναι υποτιμημένα

• Το χρέος είναι λιγότερο και το κεφάλαιο 
περισσότερο ευαίσθητο στην πληροφορία

Συνήθως, η σειρά χρηματοδότησης είναι:
1. Ιδία κεφάλαια

2. Χρέος χωρίς ρίσκο

3. Χρέος με ρίσκο 

4. Μετατρέψιμο (Convertible) χρέος

5. Κεφάλαιο
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Επόμενο Lecture
(Lean Startup, Design Thinking, Innovation Management)



Σχετικό, επιπλέον Υλικό

4

http://moodle.epu.ntua.gr/

http://moodle.epu.ntua.gr/


Έναρξη επιχείρησης όσο 

δουλεύετε
• Προσοχή στην πολιτική και στο συμβόλαιο του εργοδότη!

• Τρόποι που μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από τρέχουσα εργασία:
1. Ο εργοδότης έχει ένα πρόβλημα και το γνωρίζετε. Η τρέχουσα εταιρία 

γίνεται ο μελλοντικός πελάτης σας

2. Έχετε ένα πλούσιο πελατολόγιο που μπορείτε να το εξυπηρετήσετε 
καλύτερα από ότι την τρέχουσα εταιρία που δουλεύετε

3. Έχετε μία παράπλευρη ιδέα και τη χρηματοδοτείτε με τον μισθό σας

• Πράγματα που μπορείτε να κάνετε πριν παραιτηθείτε:
– Δικτύωση (κυρίως σε εκδηλώσεις για startup)

– Έρευνα αγοράς

– Συνεντεύξεις με πελάτες

– Πρόχειρο επιχειρηματικό πλάνο

– Διάβασμα σχετικών βιβλίων & blog

– Δημιουργία ομάδας: εύρεση συνιδρυτή

Θυμηθείτε: Παραίτηση από δουλειά = Αύξηση του ρυθμού 
κατανάλωσης χρημάτων = Μείωση του προσδόκιμου ζωής μίας startup 
στα πρώτα στάδια



Launch early



Learn

Your Customers



Spend Wisely



Feel the thrill



75% 
of startups 

fail*
*VC funding from 2004 to 2010



“The day we started the Apple 

computer, IBM was much more 

powerful than Microsoft & Intel are 

today, because they didn’t only 

control the technology but they also 

controlled the customer. 

So we should just have given up; 

Woz would say forget it. But we 

were too stupid to know that.”

Steve Jobs - Apple's WWDC 1997



Βιβλιογραφία

http://www.futureenterprise.eu/


