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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 συμπλήρωση του εργαλείου "Επιχειρηματικό Πλάνο" μας βοηθά 
στην καταγραφή του τι είναι η επιχείρηση, τι κάνει, που βρίσκεται και που 
ακριβώς θέλει να πάει (καθορισμός στόχων). Αποτελεί κομβικό σημείο για 
την ίδρυση μιας επιχείρησης καθώς και για την μελλοντική πορεία και 
βιωσιμότητά της.
Ο στόχος του είναι να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς και 
της επιχείρησης, και να καθοδηγήσει τις ενέργειες των στελεχών της προς 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει την 
προκαταβολική επαλήθευση του εάν είναι εφικτή μια επιχειρηματική ιδέα από 
εμπορική, οικονομική και χρηματοδοτική σκοπιά. Έτσι προσφέρει στον 
υποψήφιο επιχειρηματία ένα σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού και 
ελέγχου των μελλοντικών του δραστηριοτήτων, και αποτελεί ένα μέσο 
επικοινωνίας απαραίτητο για την παρουσίαση της μελλοντικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα υποψήφιο συνεργάτη ή ένα 
υποψήφιο χρηματοδότη.
Ο σκοπός του είναι η επιτυχία της επιχείρησης και η ελαχιστοποίηση του 
ρίσκου.
Συνεπώς, το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο οργάνωσης αλλά και 
παρουσίασης.
Εργαλείο οργάνωσης γιατί προσδιορίζει τη στρατηγική της εκάστοτε 
επιχείρησης. Επισημαίνει τις δυνατότητές της αλλά και τα εμπόδια τα οποία 
θα μπορούσαν να προκύψουν όπως και τις πιθανές λύσεις τους. Δομεί τις 
κινήσεις και καθορίζει το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί.
Εργαλείο παρουσίασης γιατί θα αποτελεί το πρώτο στοιχείο επικοινωνίας 
του επιχειρηματία προς τρίτους, το οποίο θα του επιτρέψει να προσελκύσει 
συνεργάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς.
Οι αναγνώστες του εγγράφου θα μπορούν να καταλάβουν γρήγορα την 
επιχειρηματικότητα της εκάστοτε πρότασης, να εκτιμήσουν την προετοιμασία 
αυτού του σχεδίου και να λάβουν θέση. Η καλή οργάνωση του businessplan 
μιας επιχείρησης σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας θα έχει περισσότερες 
πιθανότητες να πείσει του αναγνώστες του για την ορθότητα του σχεδίου 
του και με αυτό τον τρόπο να αποκτήσει συνεργάτες.
 



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Φόρμα Συμπλήρωσης
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  3 ώρες
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Τομέας Επιχειρήσεων

Είδος Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις

Νέες Επιχειρήσεις
Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

  Φορείς Εκπαίδευσης

Μικρές
Μεσαίες
Μεγάλες

Παροχή Υπηρεσιών
Μεταποίηση 

Εμπόριο

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από την ηγετική ομάδα της επιχείρησης 
(Διοικητικό Συμβούλιο) ή/και από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Λόγω της μεγάλης 
εξειδίκευσης του εργαλείου πιθανότατα ο χρήστης να χρειαστεί τη βοήθεια ενός 
Συμβούλου Επιχειρηματικότητας.
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