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Σεμινάριο: Δημιουργώντασ μια κοινωνική επιχείρηςη  



Σύνοψη 

Επιχειρθματικό χζδιο 

Γιατί είναι ςθμαντικό  

Που μασ βοθκάει 

Ποια φόρμα πρζπει να ζχει 

Ποιο είναι το περιεχόμενο του………..  

 

 



Βαζικέρ Παπαηηπήζειρ 

 

 

 

 Τν πξόηππν πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο είλαη έλα απιό ζρέδην, κε κνξθή 

πνπ ηαηξηάδεη ζε πνιιέο θνηλωληθέο επηρεηξήζεηο αιιά όρη ζε όιεο 

 Γελ είλαη ππνρξεωηηθή απηή ε κνξθή, νύηε ην ζύλνιν ηωλ πεδίωλ  

 Τν θάζε έλα επηρεηξεκαηηθό ζρέδην κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη πιήξωο 

 Βαζηθή αξρή: ζύληνκε θαη μεθάζαξε γιώζζα  

 Σθεθζείηε ζεηηθά  

 θαη κελ μερλάηε όηη όπνηνο/α ην δηαβάδεη δελ έρεη ηδέα…  

 Τν επηρεηξεκαηηθό ζρέδην είλαη εξγαιείν ζηα ρέξηα ζαο.  

 Τξνπνπνηείηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη.  Αλαζεωξείζηε ην ΤΑΚΤΙΚΑ.  

 Γέζηε ην ζαλ άζθεζε ηεο νκάδαο ζαο 



Πεπιεσόμενο: Δπισειπημαηική Ιδέα  

 

 

 

 Κοινωνικοί τόχοι – Κοινωνικι Ανάγκθ  
• Αυτό το μζροσ μπορεί να κεωρθκεί ςαν υπόβακρο, το γιατί ι από ποφ 

ξεκινιςαμε, τθν ιςτορία μασ 
• Εδϊ κα προςκζςουμε και το κοινωνικό μασ όραμα 
 
 Περιγραφι επιχειρθματικισ ιδζασ. 
• Αναλυτικά, όςο πιο αναλυτικά γίνεται χωρίσ υπερβολζσ και επαναλιψεισ 
• Εδϊ καταγράψτε τισ άδειεσ που χρειάηεται ανά προϊόν 
• Φροντίςτε θ περιγραφι αυτι να είναι κατανοθτι και να ζχει ςυνζχεια 
 
 Γεωγραφικι τοποκζτθςθ τθσ Κοιν..Επ. αλλά και των προϊόντων ι των 

υπθρεςιϊν  
• Ζδρα, παραρτιματα (αν!). Που κα τοποκετθκοφν τα προϊόντα ςασ, που κα 

ςασ βρίςκουμε..  



Πεπιεσόμενο: Έπεςνα Αγοπάρ 

 

 

 

 Ζρευνα αγοράσ:  
• τοιχεία του κλάδου 
• Σο αγοραςτικό κοινό  που κα απευκυνκείτε 
• Περιγράψτε αναλυτικά τθν/τισ ομάδα/εσ ςτόχου και κριτιρια επιλογισ 
• Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τθσ/των ομάδων/αυτϊν, πωσ κα μάκουν 

για τα προϊόντα ςασ 
• κεφκείτε και καταγράψτε επιπλζον ομάδεσ που ενδιαφζρονται για το τι 

προςφζρουμε, παράγοντεσ ςτιριξθσ  
• Ανταγωνιςμόσ και πικανά προβλιματα. Πρζπει να γνωρίηουμε πολφ 

καλά τουσ ανταγωνιςτζσ μασ. Και με καταςκοπία αν χρειαςτεί… 
 
θμ. διαχωρίςτε τα προϊόντασ ι/και τισ υπθρεςίεσ ςασ αν είναι 

διαφοροποιθμζνα μεταξφ τουσ!  



Πεπιεσόμενο: Δμείρ και οι Άλλοι  

 

 

 

 Ανταγωνιςτικό Πλεονζκτθμα  

 Καινοτομία / Κοινωνικι Καινοτομία 

 Δυνατά / Αδφνατα θμεία  
Εςωτερικό περιβάλλον 

 Ευκαιρίεσ / Απειλζσ  
Εξωτερικό περιβάλλον 
 

τθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ  ζχετε αναγνωρίςει κάποιεσ απειλζσ Πωσ ςκοπεφετε 
να τισ διαχειριςτείτε;  



Πεπιεσόμενο: Σπόπορ οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ 

 

 

 

 Οργανόγραμμα  
 Περιγραφι απαραίτθτων  κζςεων εργαςίασ 
 Ποια μζλθ κα καλφψουν τισ κζςεισ αυτζσ 
 Κατανομι αρμοδιοτιτων μεταξφ των μελϊν.  

 
 Καταγράψτε τισ ανάγκεσ ςε επιπλζον δυναμικό.  
 Καταγράψτε τισ απαραίτθτεσ και τακτικζσ εξωτερικζσ ςυνεργαςίεσ. 

 
 
 Καταγράψτε τουσ προμθκευτζσ ςασ.  Τπάρχουν ιδιαιτερότθτεσ ςτθν 

περίπτωςι ςασ. Π.χ. εξάρτθςθ από προμθκευτζσ, υπάρχουν εναλλακτικζσ, 
πιςτωτικι πολιτικι προμθκευτϊν 
 



Πεπιεσόμενο: ηπαηηγική πποώθηζηρ - σέδιο Marketing  

 

 

 

 Εικόνα τθσ Κοιν..Επ., λογότυπο, αιςκθτικι   

 Μοιραηόμαςτε το όραμά μασ - Μινυμα/τα προσ τα ζξω 

 Προςζγγιςθ των υποψιφιων πελατϊν 

 Επιλογι πρόςφορων τρόπων – μζςων 

- Άλλα ηθτιματα: π.χ. ςυςκευαςία.  

θμ.: λάβετε υπόψθ ςασ τον προχπολογιςμό ςασ.  
 
 Δικτφωςθ – Εξωςτρζφεια , Δίκτυα ΚΟΙΝΕΠ, Οικογιορτζσ και άλλεσ ειδικζσ 

εκδθλϊςεισ  



Πεπιεσόμενο: Άλλα ζηηήμαηα 

 

 

 

 Θζματα τεχνολογίασ Σι διακζτουμε ςε πόρουσ και γνϊςεισ και τι μασ 
χρειάηεται για τθν υλοποίθςθ των επιχειρθματικϊν και κοινωνικϊν μασ 
ςτόχων – δραςτθριοτιτων 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  
 Σιμολογιακι πολιτικι (ςχετίηεται τόςο με τθν ζρευνα αγοράσ όςο και με το 

ςχζδιο marketing- είναι ςθμαντικό ςτοιχείο του προχπολογιςμοφ ςασ 
 Κοςτολόγθςθ!  

 



Πεπιεσόμενο: Δπισειπημαηική Ιδέα  

 

 

 

 Καταγράψτε το κόςτθ για τθν δθμιουργία και τθν ζναρξθ τθσ Κοιν..Επ. ςασ  
Διαμόρφωςθ ζδρασ και άλλων χϊρων, εξοπλιςμόσ, πρϊτεσ φλεσ, κόςτθ 
προβολισ κλπ.  

 
 Καταγράψτε παρακάτω τα κόςτθ για τουσ πρϊτουσ 12 μινεσ  λειτουργίασ τθσ 

ΚΟΙΝΕΠ ςασ.  
Ενοίκια,  κοινόχρθςτα,  ΔΕΗ, επικοινωνία, μιςκοδοςίεσ, αςφαλιςτικά ταμεία, 
λογιςτικι παρακολοφκθςθ  κλπ 
 
θμ. Ανατρζξτε ςτο αρχείο ταμειακζσ ροζσ 
 

 Επενδυτικό ςχζδιο: Πωσ κα χρθματοδοτθκοφν τα παραπάνω;  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΡΟΗ 

    1ος  2ος  3ος  4ος  5ος  6ος  7ος  8ος  9ος  10ος  11ος 12ος  Σύνολο 

Γιαθέζιμα κεθάλαια                             

Ίδηα Κεθάιαηα                              

Κεθάιαηα Τξαπεδώλ (Γάλεηα)                           

Άιιν: αλαθέξαηε                              

ύνολο  0                           

Πάγια                              

Κηίξην/ρώξνο                             

Έπηπια                             

Μεραλήκαηα                             

Δμνπιηζκόο                             

Σήκα/επωλπκία                             

Άιιν: αλαθέξαηε                             

                              

Έξοδα Οπγάνωζηρ                             

Έμνδα Σύζηαζεο                              

Δγγύεζε γηα ΓΔΗ, ΟΤΔ, λεξό                           

Δγγύεζε γηα ελνίθην                             

Δπηζθεπέο                             

Πξνβνιή-Γηαθήκηζε                             

Άιιν: αλαθέξαηε                             

                              

ύνολο   0                           



Σαμειακζσ ειςροζσ                             

Αρχικό Τπόλοιπο Σαμείου   0   0   0   0   0   0 0   0 0 0 0 0 0   

Πωλιςεισ τοισ μετρθτοίσ                           0   

Πωλιςεισ επί πιςτϊςει                           0   

Άλλο: αναφζρατε                             

 φνολο ταμειακϊν ειςροϊν   0   0   0   0   0   0 0   0 0 0 0 0 0   

Τπόλοιπο Σαμείου   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Σαμειακζσ εκροζσ                              

Αγορά Εμπορευμάτων                           0   

Αναλϊςιμα                           0   

Μιςκοί                            0   

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ                           0   

Ενοίκιο                           0   

ΟΣΕ, ΔΕΗ, Υδρευςθ                           0   

Επιςκευζσ                           0   

Αμοιβι Λογιςτι                           0   

Αςφάλειεσ                            0   

Ζξοδα προβολισ-διαφιμιςθσ                         0   

Δόςεισ δανείων                           0   

Άλλο: αναφζρατε                             

Απρόβλεπτα                           0   

φνολο ταμειακϊν εκροϊν   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Τπόλοιπο Σαμείου   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   



Πεπιεσόμενο: ηόσοι και Ανηίκηςπορ 

 

 

 

 τόχοι Επιχειρθματικοί και Κοινωνικοί  
• Σουσ πρϊτουσ ζξθ μινεσ 
• Σον πρϊτο χρόνο 
• τα 3 χρόνια 
Θυμθκείτε: κζςτε SMART ςτόχουσ, δθλαδι 
Specific: υγκεκριμζνοι, Measurable: Μετριςιμοι Achievable: Εφικτοί Realistic 
ΡεαλιςτικοίTime bound Χρονικά Δεςμευτικοί 
 
 Κοινωνικόσ και Περιβαλλοντικόσ αντίκτυποσ 
 



Πεπιεσόμενο: Χπονοδιάγπαμμα 

 

 

 

 Θζςτε χρονικά όρια και ςτόχουσ  
 Σοποκετιςτε Ορόςθμα  
 υνδζςτε τα με ότι κεωρείτε ςθμαντικό π.χ. ζςοδα  
 Από τι εξαρτάται θ ζναρξι ςασ 
 Άλλοι ςτόχοι τοποκετθμζνοι ςτο χρόνο 
 …………………………………………………………………. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάρτε χρόνο να ςυμπληρώςετε το επιχειρηματικά ςασ ςχζδια  
Για ερωτήςεισ, απορίεσ μην διςτάςετε να τισ θζςετε 

popi@ergani.gr 
+ 30 697 66 33 693 

 
 

Τα ςυμπληρωματικά εργαλεία είναι ςτη διάθεςή ςασ 
 


