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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 ανάλυση SWOT βοηθά την επιχείρηση να καθορίσει και να 
καταγράψει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της καθώς και τις ευκαιρίες αλλά 
και τις απειλές που έχει εντοπίσει και πιθανά επηρεάζουν την λειτουργία της.
Η ανάλυση SWOT αποτελεί βασικό εργαλείο για τον αρχικό σχεδιασμό μιας 
στρατηγικής η οποία θα βοηθήσει στην διατήρηση της βιωσιμότητας της 
επιχείρησης αλλά και στην ανάπτυξή της.
 Τα δυνατά και αδύνατα σημεία σημεία αφορούν το εσωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς 
πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών, 
ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία, 
χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, 
κλπ.).
 Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του 
εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει 
να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει 
όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις 
στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.). 



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Φόρμα Συμπλήρωσης
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  30' - 45'
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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