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Eπιλέξτε τη βέλτιστη εναλλακτική χρησιμοποιώντας την τεχνική ανάλυσης Grid

Λήψη βέλτιστης απόφασης - Ανάλυση Grid
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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
 Σκεφτείτε ότι πρέπει να επιλέξετε μεταξύ αρκετών εναλλακτικών 
προμηθευτών για την επιχείρησή σας. Η εύκολη και άμεση λύση θα ήταν να 
επιλέξετε την οικονομικότερη προσφορά. Όμως, εκτός από τον παράγοντα 
του κόστους, και με σκοπό να κάνετε την βέλτιστη επιλογή θα πρέπει να 
εξετάσετε και άλλους παράγοντες όπως η ποιότητα, η τοποθεσία, η 
αξιοποστία και οι όροι πληρωμής. Είναι προφανές ότι η επιλογή σας γίνεται 
αρκετά πιο περίπλοκη.
 Σε αυτό ακριβώς μπορεί να σας βοηθήσει το εργαλείο "ΜΝ10. Λήψη 
βέλτιστης απόφασης - Ανάλυση Grid", το οποίο είναι ιδανικό για τις 
περιπτώσεις όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες για να 
φτάσετε στην τελική απόφαση.
 Παρόλο που είναι αρκετά απλό και εύκολο στη χρήση του, τα 
αποτελέσματα που δίνει θα σας βοηθήσουν να είστε σίγουροι ότι πήρατε 
την καλύτερη δυνατή απόφαση.
 
    Εάν ενδιαφέρεστε να ιδρύσετε μια επιχείρηση, το εργαλείο "ΜΝ10. 
Λήψη βέλτιστης απόφασης - Ανάλυση Grid" σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο έτσι 
ώστε να προχωρήσετε με τις καλύτερες επιλογές για μια σειρά θεμάτων που 
αντιμετωπίζει μια υπό ίδρυση επιχείρηση.



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Φόρμα Συμπλήρωσης
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2013
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 δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο 
και από εργαζομένους της επιχείρησης, έτσι ώστε να βοηθηθούν στην λήψη μιας 
βέλτιστης απόφασης. 
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