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Από την ιδέα στην επιτυχία: 
Επιχειρηματικότητα 

Οι ιδέες είναι σαν τα λεωφορεία…αν το χάσεις, θα έρθει το 

επόμενο (Richard Branson) 
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Επιχειρηματικότητα 

• Τι είναι – τι ΔΕΝ είναι 

 

• Γνώσεις & Timing 

 

• Σπουδές & Επιχειρηματικότητα 



• PQ & Certification 

• Διαφορές από τα Ακαδημαϊκά προγράμματα  

• Μετά το πανεπιστήμιο – παράδοση vs. λογική 

• Διάρκεια 

• Πανεπιστήμιο vs. Association (Φορέας) 

• Αναγνώριση 

• CPD credits 



Μερικές ιστορίες... 

• Ο «φακός» Η ιστορία με τα παπούτσια (market 
vs non – market) & τα πορίσματα 

• Η ιστορία με την τούρτα (4 straight lines) & τα 
πορίσματα 

• Η ιστορία της φωτογραφίας (Kodak)& τα 
πορίσματα 

• Η ιστορία των web based εταιρειών & τα 
πορίσματα 

• Ο ρόλος της κουλτούρας μας 



Η πραγματικότητα 

“Καμία εταιρεία δεν μπορεί να έχει συνεχόμενο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γιατί ΌΛΑ 

αντιγράφονται” –  

Michael  Porter 2005 

 

Η απάντηση; 



Στρατηγική Θέση μου στην αγορά 



Websites Worldwide 2012 
 



Αύξηση διαφήμισης στο internet 



Οι πελάτες στον 21ο αιώνα – Νέες πηγή ιδεών 

BEFORE AFTER 

Customer Customers Supplier 
Supplier 

Internet 



Συμβουλές… 



 Επιχειρηματικότητα 

«Ο λόγος που μερικοί δεν αναγνωρίζουν την ευκαιρία 

είναι γιατί συχνά έρχεται μεταμφιεσμένη σε σκληρή 

δουλειά» 

“Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend 

the first four sharpening the axe…” 

Η σημασία της προετοιμασίας 

 



Επιχειρηματικότητα 

«Πριν αποφασίσεις σκέψου καλά. Όταν αποφασίσεις 

σταμάτα να σκέφτεσαι» 

 

Η σημασία της απόφασης 



Η ευκαιρία… 

Πάντα υπάρχει κενό στην αγορά!.. 

 

Οι αλλαγές δημιουργούν τα κενά… 



Ο στόχος 

• Το αεροδρόμιο… 

• Το αεροπλάνο 

• Το ταξίδι 



Κάνε τα λόγια σου πράξη! 

take  

action, 

 not notes 



Η αγορά μας - Εξωστρέφεια 

• Μία αγορά – η παγκόσμια αγορά… 

 

• ...our flat world... 

 

• Small is the new big! 

 

- Speiron company κλπ. 

16 



Κρίσιμα συστατικά επιτυχίας 

• Capabilities - Ικανότητες 

 

• Κρίσιμο συστατικό – Critical factor 

 

• Πόροι 

 

 

• ΒΑΣΙΚΑ: Πελάτης! Οικονομικά! Ποιότητα! Άνθρωποι – 

Γνώση! 
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Συχνές αλλαγές – βελτιώσεις  

(αφού όλα αντιγράφονται)… 

• Στην ιδέα 

• Στο προϊόν 

• Στη διαδικασία 

• Στις υπηρεσίες 
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Το σώμα μας ως παράδειγμα συντονισμού  

• Συντονισμός 

• Δημιουργία αξίας 
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Ομάδα & γνώση  

• Ομάδα 

• Διαχείριση της γνώσης (Knowledge Management) 

• Εικονικές επιχειρήσεις (Virtual Companies) 

• Different value chain 
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Η ζωή δεν είναι για να «βρεις» τον εαυτό 

σου, αλλά για να «δημιουργήσεις τον εαυτό 

σου… 
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Γιατί ΔΕΝ ρισκάρουμε 

• Φόβος 

• Κουλτούρα 

• Γραφειοκρατία 
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Γιατί αποτυγχάνουμε; 

• Έλλειψη business plan 

• Μέγεθος αγοράς 

• Έλλειψη επιμονής και υπομονής (βιαζόμαστε!) 

• Κακοδιαχείριση των πόρων 
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“Αν τα πράγματα είναι υπό έλεγχό τότε δεν 

πηγαίνεις όσο γρήγορα πρέπει… Mario 

Andretti 



Αν δύο άτομα στο χώρο των επιχειρήσεων 

 πάντα συμφωνούν  

τότε ο ένας δεν χρειάζεται… 

william wrigley jr 



Πολλές φορές πρέπει να αποτύχεις για 

να πετύχεις… 



Ευχαριστώ! 
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