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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

 Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου 
αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο κάθε επιχειρηματίας ή/και εργαζόμενος. Το 
εργαλείο "Ε10. Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Χρόνου" σας 
βοηθά να αξιολογήσετε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε 
τον χρόνο σας και να εκτιμήσετε το πόσο αποτελεσματικός 
είναι ο τρόπος αυτός.
 
Από τη στιγμή που θα καταφέρετε να διαχειριστείτε 
αποτελεσματικά τον χρόνο σας θα έχετε και τον απόλυτο 
έλεγχο του. Θα καταφέρετε να επικεντρώσετε τη προσπάθειά 
σας στην υλοποίηση και ολοκλήρωση εκείνων των εργασιών 
που έχουν βαρύνουσα σημασία και υψηλή αξία για την 
επιχείρησή σας.
 
Οι προτάσεις του εργαλείου στοχεύουν στη βελτίωση των 
επιμέρους παραμέτρων της αποτελεσματικής διαχείρισης του 
χρόνου, όπως:

-  Η σημασία της στοχοθέτησης
-  Η ιεράρχηση των εργασιών προς υλοποίηση
-  Η αποτελεσματική διαχείριση των διακοπών που 
 aντιμετωπίζετε σε καθημερινή βάση και καθυστερούν  
 την ολοκλήρωση των εργασιών σας
-  Η ελαχιστοποίηση της αναβλητικότητας ως προς την  
 υλοποίηση των εργασιών
-  Ο σωστός προγραμματισμός



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

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

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Τομέας Επιχειρήσεων

Είδος Επιχειρήσεων
Νέες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

  Φορείς Εκπαίδευσης

Μικρές
Μεσαίες
Μεγάλες

Παροχή Υπηρεσιών
Μεταποίηση 

Εμπόριο

 Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο 
και από τους εργαζόμενους της επιχείρησης.



info@onlinemanagementsolutions.com


