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Η αρχή & το όραμα

 Ο ιστότοπος managementstartup.com
δημιουργήθηκε από την Online Management 
Solutions .
 Αποτελεί ένα από τα πρώτα 
δημιουργήματά της και αφορά στην 
ανάπτυξη και διάθεση εργαλείων έρευνας 
που μπορούν να βοηθήσουν άτομα που 
βρίσκονται στο στάδιο της επιχειρηματικής 
εκκίνησης.
 Δημιουργήθηκε από άτομα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο και μεγάλη εμπειρία στην 
έρευνα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
στο χώρο της επιχειρηματικότητας.

    

NLINE
management

solutions

   Το προσωπικό της Online Management 
Solutions διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στην 
παροχή υπηρεσιών ίδρυσης και ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς 
επίσης και στην παροχή Online υπηρεσιών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ.

ΕTAIΡIKO ΠΡΟΦΙΛ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

 Το εργαλείο "Λήψη Αποφάσεων" βοηθά τον ερωτώμενο 
να καθορίσει τον τύπο λήψης αποφάσεων που τον 
χαρακτηρίζει και στη συνέχεια να είναι σε θέση να διορθώσει 
τις όποιες αδυναμίες χαρακτηρίζει τον κάθε τύπο.
 Το εργαλείο περιλαμβάνει συνολικά 30 ερωτήσεις. 
Ανάλογα με τις απαντήσεις που δίδονται εξάγεται ο συνολικός 
βαθμός του ερωτώμενου για τον κάθε τύπο λήψης απόφασης 
ξεχωριστά. Όσο υψηλότερη είναι η συνολική βαθμολογία του 
κάθε τύπου, ο ερωτώμενος έχει την τάση να λαμβάνει 
αποφάσεις με τον αντίστοιχο τρόπο.

Τύποι λήψης αποφάσεων:

Ορθολογικός τύπος

Αντιλαμβάνεται ότι οι αποφάσεις του επιφέρουν συνέπειες και, 
συνεπώς, φροντίζει να είναι καλά πληροφορημένος πριν τη 
λήψη της απόφασης καθώς και να κατανοεί απόλυτα την 
απόφαση αυτή.

Διαισθητικός τύπος

Αντιλαμβάνεται ότι οι αποφάσεις του επιφέρουν συνέπειες, 
αλλά τείνει να τις παίρνει συναισθηματικά χωρίς να τις 
κατανοεί και χωρίς να έχει την απαραίτητη πληροφόρηση.
Εξαρτημένος τύπος
Δεν αντιλαμβάνεται ότι οι αποφάσεις του επιφέρουν συνέπειες 
και τείνει να κάνει τις επιλογές του βασιζόμενος στις επιθυμίες 
των άλλων



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  10 - 15'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:  Μία (1) φορά

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Τομέας Επιχειρήσεων

Είδος Επιχειρήσεων
Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις

Νέες Επιχειρήσεις
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

  Φορείς Εκπαίδευσης

Μικρές
Μεσαίες
Μεγάλες

Παροχή Υπηρεσιών
Μεταποίηση 

Εμπόριο

 Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από άτομα που 
επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσουν τον 
τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσεις. Παράλληλα, όμως, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και από επιχειρηματίες πολύ νέων επιχειρήσεων έτσι ώστε να είναι σε 
θέση να βελτιώσουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων προς όφελος της βιωσιμότητας 
και ανάπτυξης της επιχείρησης.



info@onlinemanagementsolutions.com


