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Κεφάλαιο 4 
Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα των φαρμακευτικών φυτών 
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 Περίληψη 

Η ενότητα 1 «Σχεδιασμός start-up επιχείρησης » παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις 
start-ups και τους επιχειρηματίες. Όλα τα δεδομένα που παρέχονται συνδέονται με την 
εκκίνηση μιας νέας επιχείρησης και τη δημιουργία ενός σχεδίου που θα βοηθήσει τον 
εκπαιδευόμενο να οικοδομήσει τη δική του επιχείρηση. Τα βασικά βήματα παρατίθενται 
και εξηγούνται με τρόπο κατανοητό. 

 Γνωστικά αποτελέσματα 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές δεξιότητες 
1. Καθορίστε τους όρους που σχετίζονται με τη δημιουργία και προετοιμασία 

των start-ups. 
2. Εκτεταμένες γνώσεις και δυνατότητες συζήτησης σχετικά με: σχεδιασμός, 

βασικές απαιτήσεις, χρηματοοικονομικές πτυχές και αξιολόγηση 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες: 
1. Κατανόηση της έννοιας start-up 
2. Δημιουργείστε την πρώτη βάση και την ιδέα των start-up που συνδέονται 

με τα φυτά 
3. Να είστε σε θέση να εξηγήσετε και να μοιραστείτε τις γνώσεις σχετικά με 

τις start-up επιχειρήσεις 

 

 

Ενότητα 1: Οργάνωση και σχεδιασμός start-up επιχείρησης 

 

Καθημερινά, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο, την εφημερίδα, το ραδιόφωνο 
και παντού γίνεται λόγος για νέες προκλήσεις, ευκαιρίες, επιχειρήσεις, αναπτυσσόμενους 
τομείς και start-ups που αυξάνονται παντού σε όλους τους πιθανούς τομείς (IT, marketing, 
ιατρική, εκπαίδευση κλπ) . Οι πιο κοινές μικρές επιχειρήσεις που εξαπλώνονται σε όλη την 
Ευρώπη. Το να βρεθεί μια ιδέα για τη δημιουργία μιας start-up επιχείρησης είναι τελείως 
διαφορετικό από το στήσιμό της αυτό καθεαυτό. Δημιουργώντας μια start-up επιχείρηση, ο 
καθένας πρέπει να γνωρίζει ότι είναι σαν το τρενάκι του Λούνα Παρκ - τη μια στιγμή μπορεί 
όλα να πηγαίνουν καλά και η πορεία να είναι ανοδική και την άλλη όλα να καταρρέουν, 
δημιουργώντας προβλήματα και αμφιβολίες για το μέλλον της επιχείρησης. Η 
ποικιλομορφία είναι καλή και μπορεί να έχει πολλά θετικά αποτελέσματα. Μια start-up 
επιχείρηση μπορεί να γίνει ευκαιρία για όλους - δεν υπάρχουν όρια σχετικά με την ηλικία, 
το φύλο ή την εθνικότητα. Ο τομέας αυτός είναι ανοικτός και πολύ ευρύς. Το σημαντικό 
είναι η δημιουργία μιας start-up επιχείρησης να γίνεται για τους ανθρώπους, για την 
κοινωνία, για να αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους. 

Σύντομη περίληψη για μια start-up επιχείρηση: 

• νεαρή αναπτυσσόμενη εταιρεία (με το νεαρή δεν σημαίνει ότι πρέπει να διευθύνεται από 
νέους) 

• συνήθως μικρή επιχείρηση από την αρχή, χρηματοδοτούμενη είτε από ιδρύματα, είτε από  
κυβερνητικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε από μεμονωμένα άτομα ή χορηγούς  

• προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι καινούργιες και έχουν ως σκοπό τη 
διευκόλυνση της ζωής των άλλων 
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• προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών που ήδη υπάρχουν αλλά με καινοτόμο, καλύτερο και 
πιο σύγχρονο τρόπο 

 

Μια start-up επιχείρηση δεν είναι το ίδιο πράγμα με μία μικρή επιχείρηση. Μια start-up 
είναι συνήθως μια προσωρινή οργάνωση που ακολουθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο και 
αναζητά νέες δυνατότητες και προκλήσεις. Η ιδέα που δημιουργείται θα πρέπει να 
συμβαδίζει με την τρέχουσα αγορά και να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε αυτήν. Οι start-ups 
ξεκινούν από το μηδέν και η υποστήριξη που λαμβάνουν δεν είναι η ίδια με τις γνωστές 
μεγάλες εταιρείες. 

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε: 

 Μια start-up επιχείρηση είναι προσωρινή· αργότερα με την πάροδο του χρόνου 
μπορεί ναι μεγαλώσει και να μετατραπεί σε μία μεγάλη εταιρεία 

Η οργανωτική λειτουργία της start-up είναι η αναζήτηση ενός επαναλαμβανόμενου και 
κλιμακούμενου επιχειρηματικού μοντέλου. Σύμφωνα με τον Blank, αυτό σημαίνει ότι ο 
ιδρυτής μίας start-up έχει τρεις βασικές λειτουργίες: 

1. να εμπνευστεί ένα όραμα για ένα προϊόν με ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

2. να δημιουργήσει μια σειρά υποθέσεων σχετικά με όλα τα κομμάτια του επιχειρηματικού 
μοντέλου: Ποιοι είναι οι πελάτες; Ποια είναι τα κανάλια διανομής; Πώς κατασκευάζουμε 
και χρηματοδοτούμε την εταιρεία κ.λπ. 

3. να ελέγχει γρήγορα εάν το μοντέλο είναι σωστό, αξιολογώντας εάν οι πελάτες 
συμπεριφέρονται όπως το μοντέλο του προβλέπει (και να παραδέχεται ότι σπάνια το 
κάνουν). 

 Μία start-up έχει διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης 

Η start-up και οποιαδήποτε άλλη μικρή επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει με κεφάλαια από 
την αποταμίευση του ιδρυτή, την οικογένεια ή την υποστήριξη φίλων ή τραπεζικό δάνειο. 
Εάν η start-up είναι επιτυχής, πιθανόν να λάβει πρόσθετη σειρά χρηματοδότησης από 



` 

επενδυτή ή αρχική δημόσια προσφορά (IPO). To ιδρυτικό κεφάλαιο της start-up 
υποβαθμίζεται, όμως η ιδιοκτησία της εταιρείας διαφοροποιείται. 

Οι οκτώ πιο επιτυχημένες start-up της Ευρώπης που μπορεί να γνωρίζετε και να 
χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους 

 

Πιθανώς θα αναρωτιέστε τι είδους δεξιότητες χρειάζεστε για να δημιουργήσετε τη δική σας 
start-up επιχείρηση. Ας είμαστε ειλικρινείς: 

• Πρέπει να είστε υπομονετικοί 

• Πρέπει να ξέρετε ότι μπορεί να εργάζεστε περισσότερες από 8 ώρες την ημέρα και 
πιθανώς και τα Σαββατοκύριακα 

• Πρέπει να έχετε κίνητρα και να έχετε θετική στάση - με θετική στάση όλα είναι δυνατά! 

• Πρέπει να είστε ανοιχτοί για να διατηρήσετε την επιχείρησή σας καινοτόμο 

• Να είστε δημιουργικοί ώστε να κάνετε την επιχείρησή σας διαφορετική και να χτυπάτε 
τον ανταγωνιστή σας 

• Να μη φοβάστε την αποτυχία 

"Ξεχάστε τις συνέπειες της αποτυχίας. Η αποτυχία είναι μόνο μια προσωρινή αλλαγή στην 
κατεύθυνση που θα σας οδηγήσει απευθείας στην επόμενη επιτυχία σας." Denis Waitley 

"Μπορώ να δεχτώ την αποτυχία, όλοι αποτυγχάνουν σε κάτι, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ να 
μην προσπαθώ". Μάικλ Τζόρνταν 

 

Πώς να ξεκινήσω την start-up επιχείρησή μου; 
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Καταρχήν, σκεφτείτε και βρείτε μια ιδέα, καθώς είναι το βασικό και πιο σημαντικό βήμα. 
Χωρίς ιδέα, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δημιουργήστε μια λίστα με τις δυνατότητές σας, 
τα πλεονεκτήματα, τις ιδέες και τις ικανότητές σας - όλα όσα έχετε σήμερα. 

Μοιραζόμαστε μαζί σας ορισμένα στοιχεία και γεγονότα που μπορεί να σας βοηθήσουν να 
πιστεύετε ότι μπορείτε να το κάνετε, γιατί σίγουρα έχετε ένα ή περισσότερα από αυτά: 

• Η ιδέα 

• Γνώση σχετικά με τον τομέα / πεδίο / αγορά 

• Ενέργεια για εργασία 

• Κίνητρο - θέλω να δουλέψω και να κερδίσω χρήματα 

• Μεγάλο χωράφι 

• Αγαπάτε και καλλιεργείτε φυτά 

• Σκληρή δουλειά 

• Εμπειρία σε marketing / πωλήσεις / οικονομικά / IT 

• Θετική στάση 

• Καλή οργάνωση 

 

Όπως αναφέρθηκε, πρώτα πρέπει να σκεφτείτε την ιδέα, όπως ποια φαρμακευτικά 
βότανα/ φυτά θα θέλατε να αναπτύξετε και τι είδους βότανα μπορείτε να αναπτύξετε στο 
περιβάλλον σας – δεν μπορούν τα ίδια φυτά να αναπτυχθούν στην Ελλάδα, την Ιταλία ή την 
Πολωνία. Θυμηθείτε ότι η αγορά είναι τεράστια και υπάρχουν εκατοντάδες φυτά για να 
διαλέξετε. 

Μην αισθάνεστε ότι  πρέπει να καλλιεργήσετε τα πάντα. Είναι καλύτερο να εστιάσετε σε 
αυτό που θα μπορούσε να φέρει πελάτες και να βοηθήσει την επιχείρησή σας να 
αναπτυχθεί! Ξεκινώντας με όλα τα είδη φυτών την ίδια στιγμή, αυτό που θα δημιουργηθεί 
θα είναι περισσότεροι πονοκέφαλοι και περιττή σκληρή δουλειά απ 'ότι αν επικεντρωθείτε 
μόνο σε λίγα επιλεγμένα. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνετε εμπειρογνώμονας σε αυτά και θα 
φτιάξετε μια φήμη ως ειδικός φαρμακευτικών φυτών / βοτάνων. 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε και να σκεφτείτε προσεκτικά την περίοδο που θα 
ξεκινήσετε (ποια περίοδος του έτους). Θέλετε να ξεκινήσετε όταν τα φυτά σας θα 
αναπτυχθούν ή μήπως νωρίτερα, για να μπορέσετε να προετοιμάσετε τα πάντα; 

Το άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης θεραπευτικών φυτών είναι  παρόμοιο με το άνοιγμα 
οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης στους τομείς της πληροφορικής, του marketing, των 
καλλυντικών, των πωλήσεων. Πριν «ανοίξετε» θα πρέπει να διαβάσετε πολλά, να μάθετε 
και να είστε έτοιμοι για ό, τι μπορεί να συμβεί. Το κλειδί για την επιχείρησή σας είναι ο 
χώρος και οι καλές συνθήκες για τα φυτά σας που είναι η δύναμή σας! 

Κάθε τομέας χρειάζεται άλλα περιβάλλοντα για να πετύχει, γι 'αυτό είναι κρίσιμο να έχουμε 
κατά νου ποιες απαιτήσεις σχετίζονται με την περιοχή σας. 

Πριν αποφασίσετε ποια φυτά να καλλιεργήσετε, σκεφτείτε: 
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• Το κλίμα, το έδαφος και την ακτινοβολία  

• Το χώρο που έχετε 

• Το χρόνο που μπορείτε και θέλετε να διαθέσετε 

• Τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζεστε 

• Την υπηρεσία παράδοσης - με αυτοκίνητο, τρένο, ταχυδρομείο; 

• Αν σας αρέσει η εργασία στη φύση 

• Το είδος των φυτών που θέλετε να καλλιεργήσετε - αν καλλιεργήσετε κάτι που σας 
αρέσει, θα το απολαύσετε! 

• Την ποσότητα φυτών που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά και θέλετε να πουλήσετε - μην 
ξεκινήσετε με τόσα πολλά που μπορεί να είναι δύσκολο στην αρχή. Καλύτερα να πάτε 
βήμα, βήμα 

• Τι είδους χειμερινές και καλοκαιρινές θερμοκρασίες χρειάζονται τα φυτά σας 

• Ποιος θα συνεργαστεί μαζί σας, ποιος θα σας στηρίξει - ίσως να είναι δύσκολο στην αρχή 

• Ποιος θα φροντίσει τα φυτά 

• Ποιος θα διαχειριστεί την επιχείρηση; 

• Ποιος θα συνεργαστεί με τους πελάτες 

• Ποιος θα είναι υπεύθυνος για το τμήμα δημοσίων σχέσεων και χρηματοδότησης 

• Ποιος θα πουλήσει τα φυτά; 

• Ποιος είναι ο τρόπος πώλησης του προϊόντος; 

• Πού φυλάσσονται σπόροι και φυτά; 

• Πόσο χώρο χρειάζεται κάθε φυτό 

• Εάν χρειάζεστε ένα θερμοκήπιο ή όχι 

• Τα κίνητρά σας και η συμμετοχή σας - χωρίς αυτό δεν θα λειτουργήσει! 

Μερικά δημοφιλή φαρμακευτικά βότανα που μπορείτε να καλλιεργήσετε για να βγάλετε 
κέρδος: 

Μαγιοβότανο  - Χρησιμοποιείται κυρίως ως διεγερτικό για τις γάτες. Χρησιμοποιείται 
επίσης για τον πόνο και την ανακούφιση του στρες, καθώς και για την αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρίπης. 

Χαμομήλι – Χρησιμοποιείται ως καταπραϋντικό τσάι. Επίσης βοηθά στην πέψη και 
ανακουφίζει από προβλήματα άγχους και ύπνου. 

Μελισσόχορτο- τα έντονα αρωματικά φύλλα αυτού του βοτάνου μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τσάι. Εκτός αυτού, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και είναι 
ωφέλιμα και για το πεπτικό. 
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Αλθαία - αυτό το βότανο, επίσης γνωστό ως Althaea officinalis, χρησιμοποιείται για τη 
θεραπεία πολλών δερματικών παθήσεων, βήχα και βρογχίτιδα. Επίσης είναι ωφέλιμο για 
την πεπτική οδό. 

Μέντα - Χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως φαρμακευτικό βότανο για τον πόνο στο στομάχι και 
τον θωρακικό πόνο. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας επιχείρησης που σχετίζεται με τα φυτά; 

 Εργασία με τη φύση - δεν χρειάζεται να είστε μπροστά από έναν υπολογιστή  για 8 
ώρες και να παραμένετε στην ίδια θέση για τουλάχιστον 8 ώρες   

 Επιστρέφοντας στα βασικά πράγματα - σε συνεργασία με τη φύση που είναι καλό 
για το σώμα και την ψυχή σας  

 Εργασία κοντά στο σπίτι σας, καθώς όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται τη δουλειά που 
τους επιτρέπει να μένουν στο σπίτι και να "δουλεύουν από το σπίτι" ώστε να 
μπορούν να περάσουν χρόνο με την οικογένεια και να είναι πιο κοντά μαζί της 

 Ξεκινάτε με μικρό χωράφι και αν το δείτε να αναπτύσσεται, το κάνετε μεγαλύτερο 

 Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε τα φυτά, αν δείτε ότι 
υπάρχει ανάγκη 

 

Η δημιουργία μιας start-up επιχείρησης είναι σαν να πηγαίνουμε για ένα ταξίδι κάπου 
όπου δεν έχουμε πάει ποτέ. Έχετε την ιδέα και τις βασικές γνώσεις για τον τόπο, αλλά 
εξακολουθούν να λείπουν στοιχεία που θα μάθετε ενώ «ταξιδεύετε». 

Ρίξτε μια ματιά στα 7 βασικά βήματα για αυτό το «επαγγελματικό ταξίδι» σας: 

1. Διαχειριστείτε μια προσωπική αξιολόγηση 

• Ποιος είναι ο λόγος που θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση; Τι σας δίνει κίνητρο? 
Χρήματα, διαφορετική ζωή, αλλαγές, αξιοπρέπεια ή άλλος λόγος; 

• Ποιες ικανότητες έχετε και ποιες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε; 

• Ποια περιοχή ή τομέα γνωρίζετε περισσότερο; 

• Θα προσφέρετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία; 

• Θέλετε να εργάζεστε με μερική απασχόληση, με πλήρη απασχόληση, τα σαββατοκύριακα, 
τις νύχτες; 

2. Αξιολογήστε την επιχείρησή σας 

Μόλις αποφασίσετε για το είδος της επιχείρησης που θέλετε να έχετε, αυτό που ταιριάζει 
με τους στόχους και τις προσδοκίες σας, θα πρέπει να αξιολογήσετε την ιδέα σας, για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι καλή και θα πετύχει. Ποιος είναι ο πελάτης σας; Θα αγοράσουν το 
προϊόν; Έχετε ανταγωνιστές, εάν ναι ποιοι είναι αυτοί; Μην ξεχνάτε τα χρήματα - είναι 
σημαντικό να ξέρετε πόσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε. 

• Πόσο μεγάλη είναι η αγορά; Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες όπως η δική σας και οι άνθρωποι 
πληρώνουν για αυτό; Ίσως η ιδέα που έχετε δεν εξυπηρετεί πλέον καμία ανάγκη και οι 
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άνθρωποι δε θα πληρώσουν για κάτι που δε χρειάζονται πια. Παράδειγμα: "μαθήματα 
γραφής" είναι σχεδόν αναχρονιστικό. 

• Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αποκτήσετε έναν πελάτη; Πόσο πρέπει να ξοδέψετε για 
να αποκτήσετε νέο πελάτη; 

• Πόσο χρόνο, προσπάθεια και χρήματα χρειάζεστε για να επιτύχετε το καλύτερο κέρδος 
και να προσφέρετε την καλύτερη υπηρεσία; 

• Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να βγείτε στην αγορά; Είναι μια εύκολη / μικρή αγορά ή 
αντίθετα πολύ δύσκολη; Είναι ένας μήνας ή ένα έτος αρκετός χρόνος για να αναγνωριστείτε 
και να συνδεθείτε με αυτή την αγορά; 

• Τι πρέπει να επενδύσετε πριν ξεκινήσετε; 

3. Θυμηθείτε να εργαστείτε νόμιμα 

• Ελέγξτε πολύ προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης 
επιχείρησης 

• Τι έγγραφα  χρειάζεστε 

• Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται 

4. Ξεκινήστε τη διαδικασία προγραμματισμού 

"Οι στόχοι μας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω σχεδίου, στο οποίο πρέπει να 
πιστέψουμε θερμά και πάνω στο οποίο πρέπει να ενεργήσουμε έντονα. Δεν υπάρχει άλλη 
διαδρομή προς την επιτυχία. " 

- Πάμπλο Πικάσο 

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία σχεδιασμού δημιουργώντας ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Θα σας βοηθήσει να καταγράψετε την πρόοδό σας και ταυτόχρονα να σας δείξει τι 
σας λείπει προκειμένου να πετύχετε το συγκεκριμένο στόχο σας. Το επιχειρηματικό σχέδιο 
δεν είναι ένα ακόμα χαρτί που αργότερα μπορεί να πετάξετε. Σκεφτείτε το ως ένα έγγραφο 
όπου μπορείτε να επισημοποιήσετε τις ιδέες και τις προθέσεις σας. Επιστρέφοντας και πάλι 
στην ιδέα του «ταξιδιού», προτού πάτε κάπου σχεδιάζετε το ταξίδι με περισσότερες ή 
λιγότερες λεπτομέρειες αλλά σίγουρα το κάνετε. Το ίδιο και με την start-up επιχείρηση, 
χρειάζεστε ένα σχέδιο που θα ακολουθήσετε ή τουλάχιστον θα βασιστείτε και που θα 
μπορούσε να αλλάξει. Ο προγραμματισμός σας βοηθά να βρείτε τμήματα που λείπουν που 
δεν είχατε σκεφτεί πριν. Ο βασικός σχεδιασμός έχει να κάνει με απλές ερωτήσεις, για 
παράδειγμα: Πότε θέλω να ξεκινήσω; Πού θα εργαστώ; Τι χρειάζομαι? Χρειάζομαι μια 
ομάδα; Πόσα χρήματα και εξοπλισμό χρειάζομαι; 

5. Χρηματοδοτηθείτε 

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησής σας, είναι πάντα περίπλοκο να βρείτε οικονομική 
βοήθεια στην αρχή. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι ξεκινούν με τις δικές τους 
αποταμιεύσεις. Πριν πάτε στην τράπεζα, ζητείστε από την οικογένειά σας να σας 
υποστηρίξει και ελέγξτε όλες τις πιθανές κρατικές ή ευρωπαϊκές βοήθειες για τις start-up 
επιχειρήσεις από πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ίσως δεν θα καλύψει όλες τις ανάγκες 
σας, αλλά είναι πάντα καλό να λάβετε κάποια επιπλέον χρήματα. 

6. Στήσιμο του καταστήματος 
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Αργά αλλά σταθερά φτάνετε στο τέλος. Το επιχειρηματικό σχέδιο έγινε, τα χρήματα 
συλλέχτηκαν και περιμένουν στην τράπεζα, οι ιδέες έτοιμες, οπότε είστε επίσης έτοιμοι να 
προχωρήσετε. Ακόμα υπάρχει μια μακρά λίστα εργασιών που πρέπει να κάνετε. Από τα 
πολλά βήματα, που πρέπει ακόμα να ακολουθήσετε, ορισμένα σχετίζονται με το στήσιμο 
του καταστήματος. Αν αποφασίσετε να πωλήσετε στο διαδίκτυο και να έχετε επίσης ένα 
κατάστημα, σκεφτείτε: θέση, τόπο, έπιπλα, εκτυπωτή, τηλέφωνο κλπ. Η τοποθεσία είναι 
πολύ σημαντική καθώς μπορεί να υπαγορεύσει τον τύπο του πελάτη που θα προσελκύσετε, 
καθώς και τι είδους προωθήσεις και εκδηλώσεις μπορείτε να κάνετε. Μια καλή τοποθεσία 
δεν εγγυάται τη μεγάλη επιτυχία, αλλά από την άλλη πλευρά μια κακή τοποθεσία μπορεί 
να εγγυηθεί σίγουρα την αποτυχία. 

Εάν σκέφτεστε για μαγαζί ή να πουλήσετε τα προϊόντα σας στο διαδίκτυο, ούτως ή άλλως 
πρέπει να σκεφτείτε: 
 
 Τιμή – Μέχρι πόσα μπορεί να διαθέσει ένας καταναλωτής  για αυτό το προϊόν; Πόσο 
πρέπει να κερδίσετε για να συνεχίσετε να εργάζεστε και να αναπτύσσεται η επιχείρηση; 
Ορατότητα - Είναι εύκολο να δείτε το κατάστημά σας; Είναι εύκολη η προετοιμασία της 
ιστοσελίδας σας; Αν κάνετε μια προσφορά, θα το δουν; Έχετε χώρο στάθμευσης; Βρίσκεστε 
στο κέντρο ή κάπου πιο απομακρυσμένα χωρίς  πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς; 
Ανταγωνιστές - Έχετε τους ανταγωνιστές σας κοντά σας; Αν ναι, ίσως η τοποθεσία δεν είναι 
η καλύτερη και θα πρέπει να την αλλάξετε. Ποιος είναι ο ανταγωνιστής σας και πώς 
μπορείτε να κάνετε την επιχείρησή σας καλύτερη και να παρέχετε την υπηρεσία που θα 
προσελκύσει τον πελάτη περισσότερο. 
Τόπος, πόλη, χωριό, κανόνες και κανονισμούς - Ανατρέξτε στους κανονισμούς, καθώς 
κάποιες  περιοχές μπορεί να είναι πιο αυστηρές από άλλες. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
περιορισμοί που ενδέχεται να εμποδίζουν τις λειτουργίες σας. 
 
Κάποια πράγματα που θα ήταν καλό να γνωρίζετε: 
 
• Εάν τοποθετήσετε τα προϊόντα σας χαμηλά στα ράφια, αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι 
δύσκολα θα τα βλέπουν, κατά συνέπεια είναι απίθανο να τα αγοράσουν. Αντίθετα, η 
τοποθέτησή τους στο επίπεδο του ματιού θα σημαίνει ότι τα βλέπουν πρώτα και άρα 
αυξάνονται οι πιθανότητες να τα αγοράσουν. 
• Η επιλογή των προϊόντων σας και ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζετε να τα τιμολογήσετε 
θα δημιουργήσει την εικόνα σας. 
• Εάν είστε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, δημιουργήστε τις υπηρεσίες σας λαμβάνοντας 
υπόψη τους διαφορετικούς πελάτες σας και δώστε τους την δυνατότητα να διαλέγουν από 
τις διάφορες επιλογές που προσφέρετε. Σίγουρα θα το εκτιμήσουν. 

7. Τα λάθη είναι αναμενόμενα 
 
Είτε ξεκινάτε την πρώτη ή την τρίτη σας επιχείρηση, πάντα τα λάθη είναι αναμενόμενα. 
Αυτό είναι φυσικό και ταυτόχρονα το να κάνεις λάθη σημαίνει ότι μαθαίνεις και 
βελτιώνεσαι. 
Εάν δεν κάνετε λάθη, δεν μαθαίνετε τι πρέπει να κάνετε περισσότερο και τι λιγότερο. Να 
είστε ανοιχτοί, δημιουργικοί, να προσαρμόζεστε στην κατάσταση, να αναζητάτε ευκαιρίες 
και πάνω απ 'όλα να απολαμβάνετε αυτό που κάνετε! 
Όντας ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης σημαίνει ότι εσείς αποφασίζετε τι θέλετε να κάνετε και 
σε ποια κατεύθυνση θέλετε να την αναπτύξετε. 
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