
Ενότητα 6 
 

Εργαλεία δημιουργίας ΜΚΟ 



Εργαλείο 1: Αξιολόγησε την ιδέα σου 



Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί… 

 

 

 

 

 

 

… και να παράγουμε ιδέες! 



Δημιουργικότητα να παράγουμε ιδέες 

Καινοτομία να υλοποιούμε ιδέες 



Πως παράγονται ιδέες; 

Steven Johnson (4,06’) 

https://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU


Παράδειγμα: Dry Bath 

Ludwick Marishane (5,07’) 

https://www.ted.com/talks/ludwick_marishane_a_bath_without_water


Αναφορά Ιδέας 

Source: MacMillan, I. C. and Thompson, J. D. (2013). The Social Entrepreneur’s Playbook: Pressure Test, Plan, Launch and Scale 

Your Enterprise. Wharton Digital Press, USA.  

Το πρόβλημα και η προτεινόμενη λύση 

•Ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα που θέλω να επιλύσω; 

•Ποια είναι η προτεινόμενη λύση; 

•Τι πρέπει να κάνουν οι επωφελούμενοι διαφορετικά για να 

δουλέψει η προτεινόμενη λύση; 

Διερεύνηση κοινωνικο-πολιτιστικού πλαισίου 

•Ποιος ωφελείται από την επιχείρηση; 

•Ποιος βλάπτεται από την επιχείρηση; 

•Ποιες είναι οι βασικές ομάδες ενδιαφερόμενων; 

•Ποιοι είναι οι σύμμαχοί μου; 

•Ποιοι είναι οι αντίπαλοί μου; 



 Ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα που θέλω να επιλύσω; 

 Ποιος υποφέρει, από τι υποφέρει και πότε, ποιος δημιουργεί το 

πρόβλημα; 

 Ποια είναι η προτεινόμενη λύση; 

 Ποιοι και πόσοι επωφελούνται; Ποια είναι τα βασικά έξοδα και πως 

δημιουργούνται έσοδα; 

 Τι πρέπει να κάνουν οι επωφελούμενοι διαφορετικά για να 

δουλέψει η προτεινόμενη λύση; 

 Πόσο δύσκολο είναι για τους επωφελούμενους να υιοθετήσουν την 

προτεινόμενη λύση; Ποιες αλλαγές συμπεριφοράς απαιτούνται; 

Αναφορά Ιδέας 



Αναφορά Ιδέας 

 Ποιος ωφελείται από την επιχείρηση; 

 Ποιος ζημιώνεται από την επιχείρηση; 

 Ποιοι είναι οι σύμμαχοί μου; 

 Ποιοι είναι οι αντίπαλοί μου; 

 

 

 



Παράδειγμα 



Παράδειγμα 1: διαχείριση μεταχειρισμένων ρούχων σε 

τοπικό επίπεδο (ιδέα) 



Λύση 



Το πρόβλημα και η προτεινόμενη λύση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Η κάλυψη της βασικής ανάγκης ένδυσης 

 Ανταλλαγή ρούχων 

 Να ενημερωθείς ότι γίνεται ανταλλαγή ρούχων 



Ποιοι ωφελούνται από την επιχείρηση; 
 

 Τοπική κοινωνία (γονείς, παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, κτλ.) 

 Οικοσύστημα  

 Κυβέρνηση (φορείς και ασφαλιστικοί οργανισμοί)  

 Φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης 
 

 

Ποιοι βλάπτονται από την επιχείρηση; 
 

 Εταιρείες ρούχων (με ελατωμματικό ή απούλητο εμπόρευμα) 

 Άτομα ή ιδρύματα (άμεσοι αποδέκτες) 

 Φορείς στην αλυσίδα ρουχισμού (άτομα ή οργανώσεις) 



Ποιοι είναι οι σύμμαχοι; 
 

 Επωφελούμενοι (δίνουν και παίρνουν) 

 Τοπική κοινωνία 

 Δωρητές μεταχειρισμένων ρούχων 
 

Ποιοι είναι οι αντίπαλοι; 
 

 Κυβέρνηση (δημιουργεί αντιπάλους και χάνει οφέλη) 

 Κινέζικη, τοπική και παράνομη αγορά 

 Συμβατικές επιχειρήσεις μεταχειρισμένων ρούχων 

 Συμβατικές επιχειρήσεις με δράσης ανακύκλωσης 

 Εταιρείες ανακύκλωσης 



Παράδειγμα 2: υπηρεσίες οικολογικού τουρισμού (ιδέα)  



Λύση 



Το πρόβλημα και η προτεινόμενη λύση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Προστασία πλανήτη παράλληλα με το ταξίδι 

 Υπηρεσίες οικολογικού ταξιδιού 

 Να ενημερωθείς για υπηρεσίες οικολογικού τουρισμού 



Ποιοι βλάπτονται από την επιχείρηση; 
 

 Τουρίστες και τουρίστες ΑΜΕΑ 

 Οικοσύστημα 

 Επαγγελματίες (που θα εργάζονταν) 

 Τοπική κοινωνία 

 Κυβέρνηση 

 Οργανώσεις στην αλυσίδα οικοτουρισμού (π.χ. προμηθευτές, 
αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες μεταφοράς) 

 

Ποιοι βλάπτονται από την επιχείρηση; 
 

 Επιχειρήσεις με την ίδια ή παρόμοια δραστηριότητα 
(συμβατική ή εναλλακτική) 

 Υποκατάστατα (π.χ. διασκέδασης) 

 Άλλοι γεωγραφικοί προορισμοί 



Ποιοι είναι οι σύμμαχοι; 
 

 Επιχειρηματική κοινωνία (άμεση ή έμμεση) σε γεωγραφική εγγύτητα 

 Τοπική κοινωνία 

 Υπουργείο Τουρισμού, περιφέρεια και δήμος 

 Συμβατικές και κοινωνικές επιχειρήσεις με παρόμοιες ή 
συμπληρωματικές δράσεις 

 Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα 

 Μέλη της οικογένειας και οργανώσεις υποστήριξης ΑΜΕΑ  
 

Ποιοι είναι οι αντίπαλοι; 
 

 Κυβέρνηση (δημιουργεί αντιπάλους και χάνει οφέλη) 

 Άλλοι προορισμοί 

 Τοπικές δραστηριότητες στον τομέα τουρισμού 



Παράδειγμα 3: Hippo Water Roller Project 

 Δοχεία νερού στην Αφρική 

 Τόπος: Αφρική 

 Αντίκτυπος: περιβαλλοντικός και κοινωνικός (υγεία) 

 Γεωγραφική εμβέλεια: εθνική 

 Video (2,53 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=2S8XekSrSuE




Λύση 



Το πρόβλημα και η προτεινόμενη λύση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Καθημερινή πρόσβαση σε νερό αγροτικών περιοχών της Αφρικής 

 Δοχεία νερού που σπρώχνονται ή τραβιούνται 

 Κάνε ότι χρειάζεται για να αποκτήσεις ένα! 



Ποιοι ωφελούνται από την επιχείρηση; 
 

 Τοπική κοινωνία  

 Οικοσύστημα 

 Κυβέρνηση  
 

 

Ποιοι βλάπτονται από την επιχείρηση; 
 

 Οι επιχειρήσεις νερού που δεν εμπλέκονται 

 Οργανώσεις που αρνούνται να συμμετέχουν στο έργο 



Ποιοι είναι οι σύμμαχοι; 
 

 Επωφελούμενοι  

 Τοπική κοινωνία 

 Μέρη (άτομα / ομάδες) που συμμετέχουν στην υλοποίηση 

του έργου 

 

Ποιοι είναι οι αντίπαλοι; 
 

 Εταιρείες νερού 

 Άτομα ή ομάδες που εναντιώνονται στην εξέλιξη και στις 

κοινωνικές αλλαγές  



Παράδειγμα 4: Η ιδέα σου 



Λύση 



Το πρόβλημα και η προτεινόμενη λύση 

Τι πρέπει να κάνουν διαφορετικό οι επωφελούμενοι για 

την προτεινόμενη λύση; 

  Ποιοι επωφελούνται από την επιχείρηση; 

  Ποιοι βλάπτονται από την επιχείρηση; 

Ποιοι είναι οι σύμμαχοι; 

Ποιοι είναι οι αντίπαλοι; 



5 παράγοντες επιτυχίας  

για κοινωνικούς επιχειρηματίες 

1. Επικεντρωθείτε στην υλοποίηση της ιδέας 

(κατανοήστε την πραγματική αξία και βρείτε την 

κατάλληλη ομάδα) 

2. Βρείτε κάποιον που θέλει να λύσει το πρόβλημα 

3. Μην φοβάστε ότι θα σας αντιγράψουν 

4. Απαντήστε στην ερώτηση “Τι δεν σε αφήνει να 

κοιμηθείς το βράδυ;” 

5. Στοχεύστε κοινωνικό αντίκτυπο και χρήματα 

Lluis Pareras (7.54’) 

Source/Watch the video 

https://www.youtube.com/watch?v=Pl8c5ooHfWs


Εργαλείο 2: Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου 



Από την ιδέα στο επιχειρηματικό μοντέλο 

Θαυμάσια ιδέα ≠ Επιτυχία 

Για επιτυχία, μία θαυμάσια ιδέα χρειάζεται ένα θαυμάσιο 

επιχειρηματικό μοντέλο  

Source/Watch the video 

(2.12’) 

https://www.youtube.com/watch?v=wwShFsSFb-Y


Ενόραση επιχειρηματικού μοντέλου 

Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι σαν μια ιστορία (σενάριο) 

Μία ιστορία πως η επιχείρησή σου θα δημιουργήσει και δώσει αξία. 

Source/Watch the video 

(3.40’) 

https://www.youtube.com/watch?v=wlKP-BaC0jA


Δημιουργία πρωτοτύπου 

Μην ερωτευτείς τα πρώτα επιχειρηματικά μοντέλα 

Τα βέλτιστα μοντέλα παράγονται μετά από πολλές προσπάθειες.  

Source/Watch the video 

(2.39’) 

https://www.youtube.com/watch?v=iA5MVUNkSkM


Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου 

Ένα εργαλείο για άτομα με όραμα και διάθεση για αλλαγή 

Αποτελείται από 9 στοιχεία που σε βοηθούν στην ενόραση της 

επιχειρηματικής σου ιδέας. 

Source/Watch the video 

(2.19’) 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s


Τι είναι; 

Γιατί τον χρειαζόμαστε; 

Διαφορές με κοινωνικές επιχειρήσεις 

Παραδείγματα 

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου 



Τι είναι; 

Είναι ένα εργαλείο που δείχνει πως χρησιμοποιεί η νέα 

επιχείρηση τους πόρους για να παράγει έσοδα παρέχοντας 

ανώτερη αξία στον πελάτη 



           Key Partners 
 

 

 

        Key Activities 
 

 

 

          Value 

Propositions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Customer  

         Relationships 
 

      Customer 

Segments 
 

 

 

              Channels 
 

 

 

 

 

             Key Resources 
 

 

 

 

 

 

              Cost Structure 

 

           Revenue Streams 

 

 

Τι είναι; 



Osterwalder Alexander 



1. Ποιους πελάτες θέλεις; 

2. Ποια πρόταση αξίας θα τους δίνεις; 

3. Ποια κανάλια διανομής θα τους εξυπηρετούν; 

4. Ποιες θα είναι οι σχέσεις με τους πελάτες; 

5. Πως θα προκύπτουν έσοδα; 

6. Ποιοι βασικοί πόροι θα δεσμευτούν; 

7. Ποιες βασικές δραστηριότητες θα επιτελείς; 

8. Ποιοι βασικοί συνεργάτες θα σε στηρίξουν; 

9. Από πού θα δημιουργούνται κόστη; 

9 στοιχεία – “Τα Βασικά” 



2                
Ποια πρόταση 

αξίας θα τους 

δίνεις; 

 

1              
Ποιους  

πελάτες 

θέλεις; 

  

3                   
Ποια κανάλια 

διανομής θα 

τους 

εξυπηρετούν; 

 

4                  
Ποιες θα είναι 

οι σχέσεις με 

τους πελάτες; 



1. Ποιους πελάτες θέλεις; 

 Καταναλωτές (τελικούς χρήστες) 

 Εταιρείες (ενδιάμεσους) 

2. Ποια πρόταση αξίας θα τους δίνεις; 

 Μοναδική πρόταση (συγκριτικά με τους ανταγωνιστές) 

3. Ποια κανάλια διανομής θα τους εξυπηρετούν; 

 Από την παραγωγή στην κατανάλωση 

4. Ποιες θα είναι οι σχέσεις με τους πελάτες; 

 Μακροχρόνιες  

 Βραχυχρόνιες 



9                                         
Από που θα δημιουργούνται κόστη; 

5                                       
Πως θα προκύπτουν έσοδα; 



Έσοδα έναντι εξόδων 

Έσοδα – Έξοδα = Αποτέλεσμα (κέρδος / ζημία) 

Έσοδα = Τιμή x Ποσότητα 

Έξοδα = Καθημερινά έξοδα για 

τη λειτουργία της επιχείρησης 



 

8               
Ποιοι βασικοί 

συνεργάτες 

θα σε 

στηρίξουν; 

7                    
Ποιες βασικές 

δραστηριότητες 

θα επιτελείς; 

6                
Ποιοι βασικοί 

πόροι θα 

δεσμευτούν; 



6. Ποιοι βασικοί πόροι θα δεσμευτούν; 
 Τι έχουμε (σε ανθρώπους, υποδομή, χρήματα, τεχνολογία, 

πληροφορίες, πρώτες ύλες, τεχνογνωσία, κτλ.) 

7. Ποιες βασικές δραστηριότητες θα επιτελείς; 
 να παράγουμε, να πουλάμε, να παρέχουμε υπηρεσίες;  

8. Ποιοι βασικοί συνεργάτες θα σε στηρίξουν; 
 για καλύτερη απόδοση; 
 



Τι είναι; 

Γιατί τον χρειαζόμαστε; 

Διαφορές με κοινωνικές επιχειρήσεις 

Παραδείγματα 

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου 



Γιατί τον χρειαζόμαστε; 

Κοινωνικοί επιχειρηματίες 
 

 με επιχειρηματικό πνεύμα και με διάθεση για 

πειραματισμό (νέες δράσεις / νέος τρόπος λειτουργίας) 

 με ικανότητες για διαχείριση απειλών 

 κακή ιδέα (δεν υπάρχει προσφορά) 

 έλλειψη πόρων (δεν υπάρχει ζήτηση) 



Τι είναι; 

Γιατί τον χρειαζόμαστε; 

Διαφορές με κοινωνικές επιχειρήσεις 

Παραδείγματα 

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου 



Διαφορές στις κοινωνικές επιχειρήσεις 

     Βασικοί Συνεργάτες 
 

 

 

Βασικές Δραστηριότητες 

 

 

 

          Πρόταση Αξίας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Σχέσεις με Πελάτες 
 

      Πελάτες 
 

 

 

 
        Κανάλια Διανομής 
 

 

 

 

 

             Βασικοί Πόροι 
 

 

 

 

 

 

              Έξοδα 

 

Έσοδα 

 

 

Επωφελούμενοι 

(πληρώνουν / 

δεν 

πληρώνουν) 

Από πώληση προϊόντων-

υπηρεσιών  / καθόλου 

έσοδα 

Με τριπλό 

αντίκτυπο 

(κοινωνικό, 

περιβαλλο-

ντικό και 

οικονομικό) 



Πρόταση Αξίας 



Πελάτες 

Πληρώνουν για τους 

επωφελούμενους 

 Δεν πληρώνουν 



 Έσοδα από προϊόντα / 

υπηρεσίες 

 Χωρίς έσοδα 

(χρηματοδότηση για 

κάλυψη εξόδων) 

Έσοδα 



Εμπορική έναντι Κοινωνικής Επιχείρησης 

στον Τραπεζικό Τομέα 



Εμπορική έναντι Κοινωνικής Επιχείρησης 

στον Τραπεζικό Τομέα 



Τι είναι; 

Γιατί τον χρειαζόμαστε; 

Διαφορές με κοινωνικές επιχειρήσεις 

Παραδείγματα 

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου 



Άσκηση 



Παράδειγμα 1: Aravind 

 Νοσοκομείο για θέματα όρασης 

 Αντίκτυπος: κοινωνικός(υγεία) 

 Τόπος: Ινδία 

 Γεωγραφική εμβέλεια: εθνική 

 Video (3,44 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=aPRIo6S41A8


Παράδειγμα 1: Aravind 



Λύση 



 

8 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΦΟΡΕΙΣ, 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

9                                          
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

5                                       
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ 

 

6                
ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

(ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ) 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

7                    
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ & 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑ-

ΚΕΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

2                
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΦΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΕΙ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ, 

ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΙΑΤΡ. 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

1              
ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΑ ΟΡΑΣΗΣ  3                   
ΑΜΕΣΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ) 

4            
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 



Παράδειγμα 2: INSP 

 Πώληση περιοδικών δρόμου 

 Αντίκτυπος: κοινωνικός (απασχολησιμότητα, 

ένταξη) 

 Τόπος: ΗΒ 

 Γεωγραφική εμβέλεια: διεθνής 

 Video (5,39 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-VZ5HqVGI


Παράδειγμα 2: INSP 



Λύση 



 

2                
ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 

/ΑΣΤΕΓΩΝ,  

ΕΠΙΛΥΕΙ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ, 

ΦΤΩΧΕΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

 

1              
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 

ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 

ΓΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΜΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

4            
ΒΡΑΧΡΥΧΡΟ-

ΝΙΕΣ / 

ΜΑΚΡΟΧΡΟ-

ΝΙΕΣ 

  

3                   
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΟ 

ΦΥΣΙΚΟ,  

ΔΙΑΚΙΚΤΥΟ 

 
5                                       

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΧΟΡΗΓΙΕΣ, 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  

6                
ΠΩΛΗΤΕΣ, 

ΠΑΡΟΧΟΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

7                    
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ /  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

 

8               
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ, 

ΧΟΡΗΓΟΙ, 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ 

9                                          
ΚΟΣΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 



Παράδειγμα 3: Solerebels 

 Παραγωγή και πώληση υποδημάτων 

 Αντίκτυπος: κοινωνικός (απασχολησιμότητα, 

ένταξη) 

 Τόπος: Αιθιοπία 

 Γεωγραφική εμβέλεια: διεθνής 

 Video (3,03 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=jweSr9IiuVg


Παράδειγμα 3: Solerebels 



Λύση 



 

8                

ΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ, 

ΠΑΙΚΤΕΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ, 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ Η 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ 

 

 

2                
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΦΤΩΧΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ), 

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟ-

ΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

1              
ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
   3                   

ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

4                  
ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ 

ΜΑΚΡΟ-

ΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

7                    
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗ 

6                 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

9                                         
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ 

5                                       
ΠΩΛΗΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

 



Πληροφορίες 

Osterwalder, A. & Pigneur, Y., (2010), Business 

Model Generation, John Wiley & Sons.  



Πληροφορίες 

A Business Planning Guide to Developing 

a Social Enterprise  

A Business Planning Guide for Social 

Enterprises, Putting the Pieces Together  

http://www.forthsectordevelopment.org.uk/documents/New_BusPlanGuide.pdf
http://socialventures.com.au/assets/Business_Planning_Guide_for_Social_Enterprise.pdf


Πληροφορίες 

https://creative-entrepreneurs.eu/ 

https://creative-entrepreneurs.eu/
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