
Εισαγωγή στο πρόγραμμα  

 

Oι συμμετέχοντες έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το επιχειρηματικό εργαλείο Business 

Model Canvas, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί εκτενώς καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

  

Product Market Fit: Αξιακή Πρόταση και Πελατειακές Ομάδες  

 

Στο μάθημα αυτό αρχίζει η αναλυτικότερη χρήση του BMC και παρουσιάζονται οι έννοιες: Αξιακή 

Πρόταση και Πελατειακές Σχέσεις. Επίσης γίνεται παρουσίαση για την Ανάλυση Αγοράς. 

  

Διαδραστικό εργαστήρι   

 

Μέσα από ομαδικές και διαδραστικές ασκήσεις αναλύεται η δουλειά που έχουν κάνει κατ’ ιδίαν οι 

συμμετέχοντες. Λαμβάνουν σχόλια από τους επιχειρηματικούς συμβούλους και την υπόλοιπη 

ομάδα. Παρουσιάζεται η έννοια Κανάλια Διανομής.  

 

Μάρκετινγκ  

 

Κάποιοι συμμετέχοντες παρουσιάζουν την δουλειά που έχουν κάνει όσον αφορά στο Ελάχιστο 

Βιώσιμο Προϊόν. Οι έννοιες Πελατειακές Σχέσεις, Brand ΙD & Επικοινωνία καθώς και η θέση του 

προϊόντος στην αγορά αναλύονται σε αυτήν τη θεματική ενότητα. 

  

Χρηματοοικονομικές  Έννοιες Α & B  

 

Παρουσιάζονται και γίνεται πρακτική άσκηση σε βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες: Ροή Εσόδων, 

Ταμειακή Ροή, και Εκτίμηση Πωλήσεων. Το δεύτερο κομμάτι, αφορά στις υπόλοιπες βασικές 

χρηματοοικονομικές έννοιες όπως τι είναι ο ισολογισμός και  το νεκρό σημείο.  Παράλληλα 

αναφέρονται  οι βασικοί τρόποι αναζήτησης κεφαλαίου εκκίνησης  μιας επιχείρησης. 

 

Νομική Συμβουλευτική – Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – Πρότυπα 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα  

 

Σεμινάριο για την προώθηση των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Παρουσίαση των διαφορετικών μέσων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε μέσου για 

τα διαφορετικά είδη εταιριών και το προτιμητέο μέσο ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.  

Πληροφορίες για νομικά θέματα που αφορούν μικρό- μεσαίες επιχειρήσεις. Αναφορά σε τολμηρά 

εγχειρήματα. 

 



Ολοκληρώνοντας το Business Model Canvas  

 

Εδώ παρουσιάζονται οι τελευταίες τρείς έννοιες του Business Model Canvas: Βασικοί Πόροι, 

Συνεργάτες και Κοστολογιακή Δομή. Κατόπιν με το υλικό που έχει δημιουργήσει ο κάθε ένας 

συμμετέχοντας, εξηγείται πως μπορούν να προχωρήσουν στο να δημιουργήσουν το επιχειρηματικό 

τους πλάνο μέσα στα πλαίσια των κατ’  ιδίαν συναντήσεων με τους επιχειρηματικούς συμβούλους.  

 


