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Διετές Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ (2017 -2019)

Αναβάθμιση δεξιοτήτων των νέων, ανέργων και 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, με καινοτόμες 
προσεγγίσεις, για ενίσχυση των δυνατοτήτων 

αυτοαπασχόλησής τους μέσω νεοσύστατων (start-ups) και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME)
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Τι είναι το UINNO;



Η ανάπτυξη ενός πακέτου κατάρτισης για την 
εξειδίκευση των δεξιοτήτων καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας νέων, ανέργων και ενηλίκων που είναι 
δυνητικοί επιχειρηματίες και υποσχόμενοι δημιουργοί start-

ups!!!

Ανάπτυξη κουλτούρας επιχειρηματικότητας και καινοτομίας των νέων

Υποστήριξη πρωτοβουλιών κατάρτισης και ψηφιακή ένταξη για όλους

Αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων
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Ποιοι είναι οι στόχοι του UINNO;



Δωρεάν εκπαιδευτικό πακέτο σε πλήρη ψηφιακή μορφή 
βασισμένη σε καινοτόμες παιδαγωγικές εφαρμογές e-

Learning και συνεργατική ηλεκτρονική εκμάθηση!

Περιέχει 6 ενότητες με θεωρία, πρακτικά παραδείγματα και 
συμβουλές, βιβλιογραφία, quizzes και πολλά άλλα!
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Τι είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα UINNO;

www.uinnoproject.eu



Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο, γιατί το χρειάζεστε και τι 
περιλαμβάνει;

Ένα επιχειρησιακό σχέδιο είναι ένα έγγραφο το οποίο διευκρινίζει 
όλες τις πτυχές της επιχείρησής σας: 

✓ Ποιο το προϊόν / υπηρεσία σας; – περιγράψτε τα κυριότερα σημεία

✓ Πώς θα είναι η επιχείρηση σας και η ομάδα σας; - περιγράψτε 
προκλήσεις και στόχους

✓ Ποιο είναι το ημερολόγιο δραστηριοτήτων σας; - δημιουργήστε ένα 
πρόγραμμα

✓ Ποια είναι η αγορά; – περιγράψτε τους συνεργάτες και ανταγωνιστές 
σας

✓ Πώς σχεδιάζετε να πωλήσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας; - βασικές 
στρατηγικές

✓ Ποια χρηματοδότηση θα χρειαστείτε; - κεφάλαιο και πιθανοί 
χρηματοδότες

✓ Ποια η στρατηγική μάρκετινγκ σας; - περιγράψτε τρόπους 
προώθησης
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Ενότητα 1: Εκκίνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου



Λίστα ελέγχου για το επιχειρηματικό σας σχέδιο:

✓ Έχω κάνει περίληψη των κυριότερων σημείων;

✓ Γνωρίζω την ιδέα μου;

✓ Γνωρίζω το κοινό του σχεδίου μου;

✓ Γνωρίζω τους πιθανούς πελάτες μου;

✓ Γνωρίζω πως να εφαρμόσω σε πράξη την ιδέα μου;

✓ Γνωρίζω από που να πάρω τους χρηματοοικονομικούς πόρους για να ξεκινήσω 
ή να αναπτύξω την επιχείρηση μου;

✓ Έχω δήλωση αποστολής;

✓ Γνωρίζω τους πόρους που έχω ή που χρειάζομαι;

✓ Έχω ένα σχέδιο για να αναπτύξω την ιδέα μου;

✓ Γνωρίζω πως να επικοινωνώ με τους πελάτες μου;

✓ Έχω χρηματοοικονομικό σχέδιο;

✓ Έχω στρατηγική χρηματοδότησης;

✓ Έχω ένα οικονομικό μοντέλο;

✓ Επανεξέτασα το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

✓ Γνωρίζω εάν το προϊόν μου έχει ανταγωνιστές;

Ενότητα 1: Εκκίνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου



Δραστηριότητα

Το επιχειρηματικό μου σχέδιο σε πράξη!

Δημιουργήστε το δικό σας επιχειρηματικό σχέδιο 
ακολουθώντας τα βήματα που μόλις μάθατε!!!

(ατομική ή ομαδική δραστηριότητα, διάρκεια άσκησης 15 λεπτά)

Ενότητα 1: Εκκίνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου



Μια επιχειρηματική ιδέα και οι κύριες ερωτήσεις:

✓ Τί ακριβώς κάνει την επιχειρηματική σας ιδέα νέα και δημιουργική;

✓ Πόσο μοναδική είναι η επιχειρηματική σας ιδέα;

✓ Μπορεί να προστατευθεί με διπλώματα ευρεσιτεχνίας;

✓ Ποιος είναι ο/η πελάτης;

✓ Γιατί πρέπει οι πελάτες να αγοράσουν τα προϊόντα σας;

✓ Ποιες ανάγκες μπορεί να καλύψει;

✓ Γιατί το προϊόν είναι καλύτερο από συγκρίσιμες εναλλακτικές λύσεις;

✓ Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του νέου προϊόντος και 
γιατί δεν μπορεί ένας ανταγωνιστής απλά να τα αντιγράψει;

✓ Πώς το προϊόν προσεγγίζει τον πελάτη;

✓ Μπορείτε να έχετε κέρδος από το προϊόν; Ποιο είναι το κόστος και ποια 
τιμή μπορεί να ζητηθεί;

Ενότητα 2: Η επιχειρηματική Ιδέα



Δημιουργώντας ιδέες… συνέχεια! Τι μας εμπνέει και μας βοηθάει;

Οικογένεια

Φίλοι

Πράγματα που μας ενοχλούν!

Χόμπι

Ταξίδια

Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά!

Εξετάστε υπάρχοντα προϊόντα!

Κοιμηθείτε και σκεφτείτε!

Ψάξτε στο διαδίκτυο!

Ενότητα 2: Η επιχειρηματική Ιδέα



Αναπτύσσοντας την επιχειρηματική ιδέα: Πίνακας 
επιχειρηματικής ιδέας

Ενότητα 2: Η επιχειρηματική Ιδέα

Ποιο προϊόν ή υπηρεσία; 
Γιατί αυτό/ή;

Τι είδους ομάδα 
χρειάζεται; Γιατί;

Πώς θα οργανώσω μια 
βιώσιμη επιχείρηση; Θα 
λειτουργεί σε 5 χρόνια;

Εικόνα, προφίλ προϊόντος. 
Γιατί είναι ελκυστικό; Ποιοι 

θα το αγοράσουν;

ΑΡΜΟΝΙΑ

Ποια είναι τα 
προβλήματα και οι 

ανάγκες της αγοράς;



Δραστηριότητα

Έμπνευση και Προκλήσεις!

Περιγράψτε τις κυριότερες πηγές έμπνευσης σας για τη 
επιχειρηματική σας ιδέα και τις κυριότερες δυσκολίες που 

βλέπετε στον ορίζοντα!

(ατομική ή ομαδική δραστηριότητα, διάρκεια άσκησης 15 λεπτά)

Ενότητα 2: Η επιχειρηματική Ιδέα



Τι είναι η Σχεδιαστική Σκέψη;

Η Σχεδιαστική Σκέψη είναι μια μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται από τους σχεδιαστές για να λύσει σύνθετα 
προβλήματα και να βρει χρήσιμες λύσεις για τους πελάτες.

Μια σχεδιαστική νοοτροπία δεν επικεντρώνεται στα προβλήματα, 
αλλά στη λύση και δράση, προσανατολισμένη στη δημιουργία ενός 

καλύτερου και βιώσιμου μέλλοντος.

Η Σχεδιαστική Σκέψη βασίζεται…

Λογική Φαντασία Διαίσθηση

Συνεργασία               Αισιοδοξία

Μάθημα από τη αποτυχία           Επανάληψη      

Εξερεύνηση τρελών ιδεών!              Δημιουργική εμπιστοσύνη
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Ενότητα 3: Σχεδιαστική Σκέψη



Διαδικασία Σχεδιαστικής Σκέψης:

Έμπνευση           Ιδέα          Εφαρμογή
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Ενότητα 3: Σχεδιαστική Σκέψη



Δραστηριότητα

Η δικιά σας Σχεδιαστική Σκέψη!

Περιγράψτε σε 3 παραγράφους την έμπνευση, την ιδέα και 
την εφαρμογή της Σχεδιαστικής σας Σκέψης! Αυτό μπορεί να 

είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

(ατομική ή ομαδική δραστηριότητα, διάρκεια άσκησης 15 λεπτά)

Ενότητα 3: Σχεδιαστική Σκέψη



Τι είναι η Ψηφιακή Καινοτομία;

Πρόκειται για την κατανόηση της μετατόπισης της συμπεριφοράς 
των πελατών προς ψηφιακές στρατηγικές που τους διευκολύνουν 

στο να επικοινωνούν με τους συνεργάτες τους. 

Δεν έχει σημασία πού ή πότε! Η ψηφιακή καινοτομία επηρεάζει 
ολόκληρη την επιχείρησή σας!

Χρησιμοποιώντας έξυπνα την τεχνολογία και ψηφιοποιώντας 
πληροφορίες, επιτυγχάνουμε:

✓ Μείωση κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας

✓ Αύξηση συνεργασίας / κοινής χρήσης μεταξύ ατόμων, συσκευών κ.λπ.

✓ Επιλογή, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων για βελτιστοποίηση, 
καινοτομία κλπ.
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Ενότητα 4: Ψηφιακή Καινοτομία



Τι είναι η Σύλληψη Ιδεών;

Η σύλληψη ιδεών είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο ή 
ένας οργανισμός μπορεί να εντοπίσει συστημικά προβλήματα 
μέσα σε ένα κοινωνικό ή οικονομικό σύστημα και να αναπτύξει 

δημιουργικές λύσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το συγκεκριμένο 
πρόβλημα.
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Ενότητα 5: Χρήση και Διαχείριση Καινοτομίας



Παράδειγμα Σύλληψης Καινοτομικής Ιδέας 

1. Επιλέξτε μια βιομηχανία: Τουρισμός, οχήματα, λιανικό εμπόριο

2. Πού πηγαίνουν συνήθως οι τουρίστες: Παραλία, εστιατόρια, αξιοθέατα

3. Επιλέξτε μια δραστηριότητα: Παραλία

4. Τι κάνουν στην παραλία: Αθλήματα, ηλιοθεραπεία, κολύμβηση

5. Τι χρειάζονται για την ηλιοθεραπεία: Ομπρέλα, πετσέτα, ξαπλώστρα

6. Πόσο πληρώνουν: 7,50 ευρώ

7. Πόσες μέρες μένουν κατά μέσο όρο: 7 ημέρες

8. Συνολικό κόστος: 52.50 ευρώ

9. Τι υπηρεσία μπορούμε να προσφέρουμε για να αντικαταστήσουμε αυτό 
το κόστος: Καθημερινή παράδοση ξαπλώστρας και ομπρέλας με 
κόστος 26 την εβδομάδα

Φροντίστε όπως όλοι συμμετάσχουν στη διαδικασία: Ομάδες 
εστίασης, τελικοί χρήστες, δοκιμή υπό κανονικές συνθήκες, 

προμηθευτές ομπρέλας, εργασία κ.λπ.
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Ενότητα 5: Χρήση και Διαχείριση Καινοτομίας



Δραστηριότητα

Εύρηκα!

Δημιουργήστε το δικό σας παράδειγμα Σύλληψης 
Καινοτομικής Ιδέας ακολουθώντας τα βήματα του 

παραδείγματος!

(ατομική ή ομαδική δραστηριότητα, διάρκεια άσκησης 15 λεπτά)

Ενότητα 5: Χρήση και Διαχείριση Καινοτομίας



Τι είναι το Ψηφιακό Μάρκετινγκ;

Το ψηφιακό μάρκετινγκ κάνει χρήση της τεχνολογίας, του 
διαδικτύου και των νέων μέσων επικοινωνίας. 

Χρησιμοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ψηφιακά 
κανάλια, οι εκστρατείες μάρκετινγκ μπορούν να φτάσουν ένα 

παγκόσμιο επίπεδο και να προσεγγίσουν περισσότερους 
ανθρώπους. 

Απαιτούνται νέοι τρόποι διαφήμισης και έχει αλλάξει τον τρόπο 
με τον οποίο επικοινωνούν οι επιχειρήσεις με τους πελάτες, 

ιδιαίτερα λόγω της ανάπτυξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
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Ενότητα 6: Ψηφιακό Μάρκετινγκ



Push Στρατηγικές Μάρκετινγκ

Το περιεχόμενο προωθείται 
στους καταναλωτές, 

ανεξαρτήτως των επιθυμιών ή 
των παραγγελιών τους.

-Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
-Ενημερωτικό δελτίο

-Email
-Διαφήμιση επί πληρωμή
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Ενότητα 6: Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Είδη Ψηφιακού Μάρκετινγκ:

Pull Στρατηγικές Μάρκετινγκ

Αναφέρεται στην οικοδόμηση 
του εμπορικού σήματος. Ο 

καταναλωτής προσελκύεται 
από το εμπορικό σήμα, 

παρέχοντάς του ένα 
χρήσιμο/ενδιαφέρον 

περιεχόμενο

-Διαδίκτυο
-Blogs

-Κοινή χρήση περιεχομένου
-Κοινή χρήση 

εμπειρογνωμοσύνης



Πλεονεκτήματα

✓ Ευρύτερο κοινό (παγκόσμιες 
εκστρατείες)

✓ Ταχύτερες εκστρατείες 

✓ Ταχύτερη και βελτιωμένη φήμη και 
εικόνα

✓ Μετρήσιμα αποτελέσματα σε 
πραγματικό χρόνο

✓ Μικρότερο κόστος, μεγαλύτερη 
απόδοση

✓ Εύκολη αλλαγή στρατηγικής

✓ Ανταγωνιστική ευκαιρία για τις 
μικρές επιχειρήσεις (στην 
παγκόσμια αγορά)

✓ Παρατήρηση των ανταγωνιστών
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Ενότητα 6: Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ:

Μειονεκτήματα

✓ Εξάρτηση από την τεχνολογία

✓ Χρονοβόρο

✓ Μεγαλύτερη διαφάνεια της 
τιμολόγησης (ανταγωνισμός 
τιμών)

✓ Παγκόσμιος ανταγωνισμός

✓ Ζητήματα ασφάλειας και 
ιδιωτικότητας

✓ Δεν υπάρχει επαφή πρόσωπο με 
πρόσωπο / καμία άμεση πώληση



Δραστηριότητα

Ποια στρατηγική μάρκετινγκ θα ακολουθήσω;

Push ή Pull Μάρκετινγκ για την επιχείρησή μου; Γιατί την 
επέλεξα; Ποια τα υπέρ και ποια τα κατά της επιλογής μου;

(ατομική ή ομαδική δραστηριότητα, διάρκεια άσκησης 15 λεπτά)

Ενότητα 6: Ψηφιακό Μάρκετινγκ
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