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2 Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα των φαρμακευτικών φυτών 

• Περίληψη 

Η ενότητα 6 "Διεθνοποίηση και καινοτομία εκκίνησης επιχειρήσεων" είναι το τμήμα που 

πρέπει να συμπεριληφθεί σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο. Οι εξηγήσεις που σχετίζονται με τη 

διεθνοποίηση και την καινοτομία αναφέρονται στις τρέχουσες και τις μελλοντικές τάσεις που 

πρέπει να ακολουθήσουν πολλές νέες επιχειρήσεις. Η μονάδα βοηθά να κατανοήσουμε πώς 

να κάνουμε τα πρώτα βήματα και πώς να ακολουθήσουμε την ιδέα και τις προσδοκίες. 

• Μαθησιακά αποτελέσματα 

✓ Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές δεξιότητες: 

1. Καθορίστε τους ακόλουθους όρους: Καινοτομία και διεθνοποίηση στην συγκεκριμένη αγορά 

2. Εκτεταμένες γνώσεις και δυνατότητες συζήτησης σχετικά με: Start Up, ανάλυση αγοράς, 

καινοτομία. 

3. Συνδέστε όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα από τον επιχειρηματικό τομέα με τη 

βιομηχανία των φαρμακευτικών φυτών. 

✓ Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες: 

1. Εμφάνιση γνώσεων σχετικά με το λεξιλόγιο των επιχειρήσεων. 

2. Έχετε εξαιρετικές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες. 

3. Εργαστείτε μόνοι ή με την ομάδα και δημιουργήστε δραστηριότητες που οδηγούν στον 

κύριο στόχο. 

4. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία και επωφεληθείτε από την προσφορά που 

κάνει τη δουλειά ευκολότερη. 
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3 Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα των φαρμακευτικών φυτών 

Unit 6. Διεθνοποίηση επιχείρησης και καινοτομία 

 

 Είναι η διεθνοποίηση και η καινοτομία σημαντικό; Ναι, είναι πολύ σημαντικό αν θέλετε 

να κάνετε την επιχείρησή σας γνωστή και αναπτυσσόμενη. 

 

Η διεθνοποίηση - η διαδικασία μέσω της οποίας μια επιχείρηση διευρύνει τις δραστηριότητές 

της εκτός της εθνικής (εγχώριας) αγοράς - επιδιώκεται για διάφορους λόγους. Η επιτυχής 

διεθνοποίηση απαιτεί μια προσεκτική στρατηγική εισόδου και την ικανότητα αντιμετώπισης 

διαφόρων θεμάτων. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων μπορεί να υποστηριχθεί από 

διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς - συμπεριλαμβανομένων των Εμπορικών 

Επιμελητηρίων στο Εξωτερικό. 

Εύκολο παράδειγμα: ο Bob Marley διεθνοποίησε την reggae, καθιστώντας την γνωστή σε όλο 

τον κόσμο 

 

Γιατί πρέπει να υπάρξει διεθνοποίηση? 

• να εισέλθει η επιχείρηση σε νέες αγορές εξόδου 

• μείωση του κόστους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

• να αξιοποιηθούν οι δικές τους βασικές ικανότητες σε νέες αγορές 

• να μοιράζονται τους κινδύνους σε μια μεγαλύτερη αγορά 

• να επωφεληθείτε από το χαμηλότερο κόστος εργασίας, τη χαμηλότερη 

φορολογία, τους φθηνότερους φυσικούς πόρους 

• μερικές φορές, επειδή η εγχώρια αγορά είναι πολύ μικρή για την ανάπτυξη της 

εταιρείας 

 

Οι εταιρείες γενικά δραστηριοποιούνται διεθνώς εξάγοντας πρώτα το προϊόν / την υπηρεσία 

τους, στη συνέχεια ιδρύοντας και προσλαμβάνοντας αντιπροσώπους πωλήσεων στις ξένες 

χώρες και ένα άλλο βήμα αφορά τη δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής. 
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Τελικά, οι διεθνείς επιχειρήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε: 

 

Πολυεθνικές εταιρείες (MNC): εταιρεία που εκτελεί την αλυσίδα παραγωγής της σε 

περισσότερες από μία χώρες. Το γραφείο της έδρας είναι συνήθως σε ένα μέρος όπου 

δημιουργήθηκε η εταιρεία (χώρα καταγωγής) και ταυτόχρονα σε ένα μέρος που είναι εύκολο 

να προσεγγιστεί. Είναι επίσης πιθανό οι επιχειρήσεις να διεξάγονται σε περισσότερες από μία 

χώρες. 

 

Οι διακρατικές εταιρείες (TNC): ένα MNC που δεν αναγνωρίζεται με κανένα συγκεκριμένο 

έθνος - ανοιχτό για τον κόσμο, αλλά αποκτά πραγματικά διεθνή χαρακτηριστικά (δηλαδή όχι 

εξαρτώμενα από τη χώρα) και υψηλή τοπική ανταπόκριση. 

 

Που διεθνοποιούνται οι επιχειρήσεις; 
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5 Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα των φαρμακευτικών φυτών 

 

Πως να διεθνοποιηθείτε? 

Οι κύριες στρατηγικές που σας επιτρέπουν να εισέλθετε σε ξένες αγορές περιλαμβάνουν: 

 

 Μόνο η εξαγωγή των προϊόντων μιας εταιρείας σε μια ξένη αγορά, είναι δυνατή με την 

υποστήριξη εμπορικών μεσολαβητών 

 

 Αδειοδότηση της διαδικασίας παραγωγής και εμπορίας μιας επιχείρησης ή ζητώντας 

την καταβολή δικαιωμάτων για τη χρήση ιδιοκτησιακών πόρων και αποκτημάτων 
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 Να έχετε το franchise μιας επιχείρησης 

 

 

 Απευθείας εκκίνηση παραγωγής και πώλησης σε μια ξένη χώρα 

α) Μέσω μιας «πολυεθνικής προσέγγισης» με την προσαρμογή στις τοπικές αγορές 

 

β) Μέσω μιας «σφαιρικής προσέγγισης» με μαζική εμπορία του ίδιου προϊόντος 

 

 

 Τι είναι η καινοτομία; Είναι απαραίτητη; Τη χρειάζομαι; Ναι και Ναι! 

 

"Ακούστε" τα λόγια του Steve Jobs και θα ανακαλύψετε τι χωρίζει τους αληθινούς 

πρωτοπόρους από όλους τους άλλους. 

 

Όλα καταλήγουν σε τελείες. 

Ο Steve Jobs ήταν Αμερικανός επιχειρηματίας, επιχειρηματίας, εφευρέτης και 

βιομηχανικός σχεδιαστής. Η Jobs ήταν πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) και 

συνιδρυτής της Apple Inc. δήλωσε: 

"Δεν μπορείτε να συνδέσετε τις κουκίδες με ανυπομονησία. μπορείτε να τα συνδέσετε 

μόνο προς τα πίσω. Έτσι, πρέπει να εμπιστευτείτε ότι οι κουκίδες θα συνδεθούν με κάποιο 

τρόπο στο μέλλον σας. Πρέπει να εμπιστευτείτε κάτι - το πεπρωμένο, τη ζωή, το κάρμα, 

οτιδήποτε. Αυτή η προσέγγιση δεν με άφησε ποτέ, και έχει κάνει όλη τη διαφορά στη ζωή 

μου. "Steve Jobs 
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Τι είναι η καινοτομία? 

Αυτές οι άλλες κουκίδες, αυτές που λείπουν. Τα σημεία που βλέπουν οι άνθρωποι δεν 

είναι αυτά που αποκαλούνται καινοτόμα, τα σημεία που κάνουν τον κόσμο να προχωρήσει 

είναι αυτά που μπορούμε να ονομάσουμε "καινοτομία". Η μετακίνηση προς τα εμπρός 

συνδέεται με αλλαγές και ειδικά με καινοτόμες αλλαγές. 

 

Πρέπει να είσαι καινοτόμος και να γίνεις παγκόσμιος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν 

πάνω από 100 εκατομμύρια νέες εταιρείες (μεγάλες και μικρές), οι οποίες ξεκινούν κάθε 

χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία, μεταφράζεται σε περίπου 11.000 

ξεκινήματα που ξεκινούν κάθε ώρα, οπότε αν μια μέρα είναι μόνο 24 ώρες, μπορείτε να 

φανταστείτε πόσες ιδέες εμφανίζονται κάθε μέρα ;! Σε αυτό το ταχύτατο περιβάλλον, είναι 

απαραίτητο να ξεκινήσουν οι καινοτομίες και να είναι διαφορετικές - αρχικές, αν θέλουν 

να επιβιώσουν και να παραμείνουν ζωντανοί στην αγορά. 

Με χιλιάδες νέες εταιρείες που ξεκινούν κάθε μέρα, οι νέες επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

αντέξουν οικονομικά τις δάφνες τους και να πάρουν την ευκαιρία να μην πειραματιστούν ή 

να καινοτομήσουν. Πρέπει να κρατήσουν σταθερά τα μάτια και τα αυτιά τους σε αυτό που 

συμβαίνει γύρω τους στην αγορά και να ελέγξουν τι κάνουν οι ανταγωνιστές τους ή οι νέοι 

παίκτες. Λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό με τον οποίο η τεχνολογία ξεπερνιέται σήμερα, μια 

νέα ή καταστροφική τεχνολογία είναι το μόνο που θα μπορούσε να χρειαστεί για να 

εξαλειφθεί μια ολοκληρωμένη επιχείρηση τη νύχτα, οδηγώντας έτσι σε πλήρη σπατάλη 

όλων των πόρων, του χρόνου και της προσπάθειας που επενδύθηκαν στην οικοδόμηση της 

επιχείρησης. Έτσι, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να υπολογίζετε στο "λεγόμενο" 

καινοτόμο προϊόν για να διατηρήσετε την εκκίνηση, αν δεν συνεχίσετε να κάνετε την 

καινοτομία την προτεραιότητά σας καθημερινά. 

Η καινοτομία μπορεί να φέρει πολλά πλεονεκτήματα στην επιχείρησή σας και σε μεγάλες 

εταιρείες που στην αρχή θεωρούνταν ότι ήταν Start-Ups. 

Καινοτομία: 

 Σας δίνει μια ανταγωνιστική και ξεχωριστή χροιά 

 

Το να καινοτομείς σε κάτι που δεν υπάρχει δίνει τις επιχειρήσεις μια ώθηση πάνω από τον 

ανταγωνισμό τους και τους βοηθά να γίνουν και να παραμείνει ηγέτης της αγοράς.  

 Σκεφτείτε για μια στιγμή την περίπτωση της Apple Inc., η οποία παρέμεινε ηγέτης της 

βιομηχανίας από την έναρξη της λειτουργίας της εδώ και εννέα χρόνια. Η Apple είναι 

συνεχώς καινοτομία κάτι νέο που είναι διαφορετικό από άλλες εταιρείες smartphones. 

Η καινοτομία αποτελεί ένδειξη στον τομέα της επικοινωνίας και όχι μόνο εκεί. 
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 Ένα άλλο εξαιρετικό παράδειγμα είναι το Uber (η παραγγελία ενός αυτοκινήτου με 

οδηγό μέσω εφαρμογής όπου η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας), η οποία 

διαταράσσει εντελώς τη βιομηχανία των ταξί, κατάφερε να διαρκέσει ως ηγέτης της 

αγοράς καθώς συνεχώς καινοτομεί και δημιουργεί νέες επιλογές για τους πελάτες. Από 

το μοίρασμα κούρσας έως την επιλογή premium αυτοκινήτων, η εταιρία έχει 

κατακτήσει τη θέση της σε κάθε αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Τώρα, η Uber 

δημιουργεί επίσης υπηρεσία κατανομής αεροσκαφών - δεν είναι ένα καλό παράδειγμα 

καινοτομίας; Πολλοί άνθρωποι αντί να παραγγείλουν ένα ταξί που παραγγέλνουν Uber 

μέσω της εφαρμογής και μην ανησυχείτε για τις πληρωμές μέσω μετρητών, όπως όλα 

γίνονται με πιστωτική κάρτα. 

 

 

 Κάνει τις επιχειρήσεις πιο ισχυρές 

Εάν η καινοτομία είναι η κύρια πτυχή της επιχείρησής σας, διευκολύνει την επίλυση 

προβλημάτων καθώς και την κάλυψη των μεγάλων προκλήσεων. 

Γνωρίζατε ότι η εταιρεία Google εκχωρεί μια ειδική ώρα ή ημέρα σε κάθε τμήμα για όλους για 

καινοτομία - κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι άνθρωποι πειραματίζονται και 

δημιουργούν νέες δυνατότητες / ιδέες. Δεν απαιτεί από μια εταιρεία κανένα επιπλέον κόστος, 

αλλά λόγω αυτού δίνει την ευκαιρία να κάνει κάτι νέο και πρωτότυπο. 

 

Πολλά από τα καινοτόμα προϊόντα της, όπως το Hangout, οι Χάρτες κ.λπ., ήταν όλα μέρος 

αυτού του χρόνου. 
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 Δημιουργεί εμπόδια εισόδου για τους ανταγωνιστές 

 

Όντας καινοτόμος ή ταραχοποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να παραμείνετε στην κορυφή και 

να γίνετε ηγέτης της βιομηχανίας. Ωστόσο, μια καλή ιδέα μπορεί να οδηγήσει σε χίλιους 

οπαδούς, ώστε να σκεφτείτε και να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας σήμερα. Η καινοτομία είναι 

το μέλλον. 

 

 Συμμετέχει σε μεγαλύτερες, καλά εδραιωμένες εταιρείες 

 

Μεγάλες εταιρείες μπορούν να καινοτομούν στο Start-Up υιοθετώντας μια συστηματική 

προσέγγιση στην καινοτομία και τη μάθηση. Προκειμένου να τους συναγωνιστεί, η Start-Up 

πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά και να υιοθετήσει μια κουλτούρα καινοτομίας. 

 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ 

Οι έρευνες δείχνουν ότι το 95% των Start-Ups αποτυγχάνει εντός του πρώτου έτους λόγω 

έλλειψης νέων ιδεών - λόγω έλλειψης καινοτομίας. Οι πελάτες ζητούν νέες εφαρμογές, νέες 

ενημερώσεις και νέα θέματα, και έσεις ως άτομο που νοιάζεται για τις ανάγκες τους, πρέπει να 

ακολουθήσετε την αγορά και να δώσετε ό, τι ζητούν. 

 

Είναι πολύ προφανές ότι κάθε Start-Up πρέπει να κάνει τα βήματα που σχετίζονται με την 

καινοτομία ως μέρος του DNA του, αν ο στόχος είναι να προχωρήσουμε μπροστά από τους 

ανταγωνιστές και να διατηρήσουμε αυτή τη θέση. 

 

Φανταστείτε ότι έχετε μια ομάδα 6 ατόμων και αν κάθε άτομο στην ομάδα σας επικεντρώνεται 

στην καινοτομία, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να σας εμποδίσει να φτάσετε στην κορυφή και 

να κρατήσετε εκεί όσο το δυνατόν περισσότερο. 
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ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ - ΝΕΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΝΕΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

 

Έχω κάποιο πρόβλημα ή είναι η νέα μου πρόκληση; Μπορώ να το καταφέρω; 

 

Σίγουρα πρέπει να σκεφτείτε ότι έχετε νέες προκλήσεις και θα φτάσετε στους στόχους σας. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ? 

 

Σήμερα, σχεδόν όλα συνδέονται με την τεχνολογία και ακόμη και αν δεν συνειδητοποιείτε ότι 

τα χρησιμοποιείτε κάθε λεπτό (υπολογιστές, ρολόγια, αυτοκίνητα, τηλέφωνα, τηλεόραση, 

Internet, σχολείο, επικοινωνία, μαγείρεμα κλπ.). 

 

Τώρα θέλετε να ξεκινήσετε κάτι νέο και σπουδαίο, το δικό σας Start-Up. 

Να γνωρίζετε ότι χωρίς Τεχνολογία είναι απλά αδύνατο. Ρωτάτε γιατί; 

 Γιατί πρέπει να δράσετε γρήγορα! - Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φτάνουν 

πιο γρήγορα από τα γράμματα. 

 Επειδή μπορεί να έχετε συναντήσεις με ανθρώπους από όλο τον κόσμο - Οι 

βιντεοδιασκέψεις είναι φθηνότερες από τις πτήσεις και μπορείτε να συμμετάσχετε στη 

συνάντηση ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας ή νωρίς το πρωί. 

 Επειδή πρέπει να παρακολουθείτε όλα τα χρήματα και τα αποτελέσματά σας. Ο 

ευκολότερος τρόπος να γίνει αυτό δεν είναι πια υπολογιστής και κομμάτια χαρτιού - 

τώρα χρησιμοποιούμε το Excel. 

 Επειδή μπορείτε να προσεγγίσετε τους συναδέλφους σας από άλλη πόλη, χώρα ή 

ακόμα και ήπειρο μέσω του Skype ή του Hangouts, το οποίο είναι εντελώς δωρεάν! 

 Γιατί τώρα χρησιμοποιούμε όλες τις εφαρμογές και οι άνθρωποι το χρειάζονται, καθώς 

διευκολύνουν τη ζωή τους και μπορούν να πάρουν το προϊόν σας παντού. 

 Συνολικός αριθμός εφαρμογών κινητού που λήφθηκαν το 2017: 197 

δισεκατομμύρια (μια πρόβλεψη) (Statista). 

 Ο συνολικός αριθμός λήψεων εφαρμογών iOS το 2016 - 25+ 

δισεκατομμύρια (Πηγή: App Annie) 
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Τι είναι σημαντικό να γνωρίζετε: 

 

• Μην ξεκινήσετε με την τεχνολογία, ξεκινήστε με τους ανθρώπους! 

Εάν οι εργαζόμενοί σας κατανοήσουν τη μεγάλη εικόνα της επιχείρησης και το όραμά της για 

το μέλλον, μπορούν να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν ευκολότερα την ανάγκη υιοθέτησης 

νέων τεχνολογιών. Πρώτα απ 'όλα, εξηγήστε σε σας ποια είναι η νέα τεχνολογία και γιατί είναι 

σημαντικό, μετά από αυτή την εφαρμογή της τεχνολογίας. 

 

• Κατανόηση της τεχνολογίας. 

Δώστε στον εαυτό σας και το χρόνο του υπαλλήλου σας να μάθει νέο λογισμικό, εφαρμογή ή 

τρόπο εκτέλεσης εργασιών. Μπορεί να χρειαστεί χρόνος και να είναι στην αρχή βαρετό ή 

απογοητευτικό, αλλά θα φτάσετε εκεί και θα είστε περήφανοι για τον εαυτό σας ότι το κάνατε. 

Η τεχνολογία είναι εδώ για να μας βοηθήσει να μην κάνουμε τη ζωή μας πιο δύσκολη. 

 

GLOBALIZATION - Πού να πάτε και πώς να φτάσετε εκεί; Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία και 

βγείτε από την περιοχή ασφάλειας σας! 

 

 

 Βρείτε τον πελάτη σας (ίσως ο πελάτης σας είναι στη Γερμανία ή την Ιταλία;) 

 Βρείτε τις ανάγκες παντού (Ίσως κάτι ακόμα να λείπει στην Ισπανία ή την Ουγγαρία;) 

 Ελέγξτε όλα τα οικονομικά πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σε άλλα μέρη καθώς 

θα ήταν πολύ φθηνότερο εκεί (πόλη, χώρα και ηπειρωτική χώρα) 

Η αποστολή της παγκοσμιοποίησης περιλαμβάνει τη βελτίωση της πρόσβασης στο διεθνές 

εμπόριο, αν και η εταιρεία είναι πολύ μικρή για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός της. Από την 

επιχειρηματική σκοπιά, μια επίδραση της παγκοσμιοποίησης είναι αυτή των διευρυμένων 

αγορών. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση που είχε πωλήσει στο παρελθόν μόνο τα προϊόντα 

της στην εγχώρια αγορά, μπορεί να ξεκινήσει να πωλεί προϊόντα σε άλλες χώρες. 
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Ένα παράδειγμα των διευρυμένων αγορών περιλαμβάνει την αυτοκινητοβιομηχανία. 

Mercedes, Volkswagen, η Ford πουλάνε παντού σε όλο τον κόσμο λόγω της 

παγκοσμιοποίησης. 

 

Μην φοβάστε την αποτυχία αυτός είναι ο τρόπος για να πετύχετε! Μη φοβάστε και κινηθείτε 

παγκόσμια! 

Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας στην παγκοσμιοποίηση έχει αναλυθεί εκτενώς και θα συνεχίσει 

να αναλύεται για τον απλό λόγο ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται ταχύτερα από ό, τι η 

παγκοσμιοποίηση. Έχουμε επιλέξει δύο ελαφρώς διαφορετικές ερμηνείες της 

παγκοσμιοποίησης: 

Η παγκοσμιοποίηση αναφέρεται σε διαδικασίες που αυξάνουν τις παγκόσμιες ανταλλαγές 

εθνικών και πολιτιστικών πόρων. Οι πρόοδοι στην υποδομή των μεταφορών και των 

τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ανόδου του Διαδικτύου, αποτελούν μείζονα 

στοιχεία της παγκοσμιοποίησης, προκαλώντας περαιτέρω αλληλεξάρτηση των οικονομικών 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Υπάρχει ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας κατά την επέκταση της εταιρείας σας σε διεθνές 

επίπεδο – σε όσο περισσότερες χώρες είναι η εταιρεία σας, τόσο πιθανοί πελάτες έχετε. 

Η πράξη της παγκοσμιοποίησης είναι επίσης μια εξαιρετικά ανταγωνιστική στρατηγική. Εάν 

είστε κάπου όπου οι ανταγωνιστές σας δεν είναι, αυτό είναι ένα σημαντικό επιχειρηματικό 

πλεονέκτημα. Με απλά λόγια, εάν θέλετε να αναπτυχθεί η επιχείρησή σας, πρέπει να 

θεωρήσετε την παγκοσμιοποίηση ως μια ρεαλιστική ευκαιρία. 

Φυσικά, μπορείτε να βρείτε ανθρώπους που θα πουν ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ένα 

καλό βήμα, αλλά εσείς είστε εκείνος που κάνει την επιλογή. 

Για παράδειγμα, ορισμένοι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί 

νέες αγορές και πλούτο και προωθεί μεγαλύτερη πολιτισμική και κοινωνική ένταξη 

εξαλείφοντας τους φραγμούς. από την άλλη πλευρά, ορισμένοι επικριτές κατηγορούν την 

εξάλειψη των φραγμών για την υπονόμευση των εθνικών πολιτικών και πολιτισμών και την 

αποσταθεροποίηση των προηγμένων αγορών εργασίας προς όφελος χαμηλότερων μισθών σε 

άλλα μέρη. Ομοίως, ορισμένοι υποστηρικτές επισημαίνουν τις αυξανόμενες οικονομίες των 

φτωχών χωρών που επωφελούνται από τις εταιρείες εκεί για να ελαχιστοποιήσουν το κόστος. 

ορισμένοι επικριτές λένε ότι αυτές οι κινήσεις θα μπορούσαν να μειώσουν το βιοτικό επίπεδο 

στις ανεπτυγμένες χώρες εξαλείφοντας τις θέσεις εργασίας. 
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ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

 

Γνωρίστε τον ΠΕΛΑΤΗ σας - χωρίς αυτούς δεν θα πετύχετε καθώς πρέπει να λάβουν την 

υπηρεσία ή το προϊόν σας! 

Από που είναι? 

Τι χρειάζονται; 

Πόσο χρονών είναι? 

Πόσα χρήματα μπορούν να δαπανήσουν στην αρχή; 

Θα προωθήσουν το προϊόν σας αν τους αρέσει; 

Θα το χρησιμοποιούν καθημερινά, μηνιαία ή ίσως μία φορά το χρόνο; 

Είναι μαθητές, εργαζόμενοι, οικογένειες, έφηβοι, ηλικιωμένοι ή ίσως μεγάλες επιχειρήσεις; 

 

Αν δεν ξέρετε πώς να αποκτήσετε περισσότερους πελάτες, θα σας δώσουμε κάποιες ιδέες: 

 

Βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας 

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επέκταση της βάσης πελατών σας, ενδεχομένως να 

μειώσετε ακούσια την εστίασή σας - και με αυτό, χάνοντας το σήμα με πιθανούς νέους 

πελάτες. Εάν στηρίζετε την επιχείρησή σας με τον ίδιο τρόπο που έχετε πάντα κάνει, δεν 

αποτελεί έκπληξη ότι έχετε πρόβλημα να προσεγγίσετε νέους πελάτες. 

 

Δημιουργήστε ένα "χάρτη σχέσεων" 

Δημιουργήστε έναν "χάρτη σχέσεων", ο οποίος θα ταιριάζει με τις ισχυρότερες σχέσεις σας με 

τις περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Αυτός ο 

χάρτης θα σας βοηθήσει να στρέψετε προς την κατεύθυνση του ποιους πρέπει να 

προσεγγίσετε, προκειμένου να αξιοποιήσετε τις πιθανές βάσεις πελατών. 

Μιλήστε σε μια εκδήλωση ή διοργανώστε μια συνάντηση βιομηχανίας 

Έχετε άφθονες γνώσεις στον τομέα σας - γιατί να μην εμπλακείτε στην κοινότητα; Μοιραστείτε 

την εμπειρία σας και συμμετέχετε στον κλάδο σας σε τοπικό επίπεδο, θα έχετε την ευκαιρία να 

αναπτύξετε τις συνδέσεις σας, καθώς και τη φήμη σας ως ηγέτης της βιομηχανίας σας. 
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Δοκιμάστε να προσφέρετε δωρεάν δοκιμές, προϊόντα, υπηρεσίες σε νέους πελάτες 

Μια άλλη πρακτική τακτική για την απόκτηση νέων πελατών; Προσφέρετε δωρεάν δοκιμή του 

προϊόντος σας. "Οι δωρεάν δοκιμές είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την αγορά, αφού 

προσελκύουν νέους πελάτες και συγκεντρώνουν καλές κριτικές και μαρτυρίες", λέει ο Souny 

West της CHiC Capital. 

 

Μπορούν οι ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ να σας βοηθήσουν; Ναι μπορούν! Λοιπόν, μην τους φοβάστε, 

αλλά να είστε αρκετά ισχυροί για να τους χτυπήσετε! 

 

Χρησιμοποιήστε τους ανταγωνιστές σας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αγορά, τον 

πελάτη, τις προσφορές και τις αλλαγές στον τομέα σας. 

 

Κοιτάζοντας ποιος μιλάει για τους ανταγωνιστές σας μπορεί να σας δώσει απίστευτη εικόνα 

για το ποιοι τύποι πελατών χρησιμοποιούν παρόμοια προϊόντα με τα δικά σας. Αν το προϊόν 

σας προσθέτει περισσότερη αξία, δεν υπάρχει κανένας λόγος που δεν μπορείτε να 

επικοινωνήσετε προσωπικά με αυτά τα άτομα και να προσφέρετε μια δωρεάν δοκιμή για 

εναλλαγή. Το Facebook σάς επιτρέπει να πληρώσετε $ 1 για να στείλετε ένα μήνυμα σε έναν 

μη φίλο, μπορείτε να στείλετε ένα τιτίβισμα σε κάποιον, να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω του 

ιστολογίου του ή αν μπορείτε να πάρετε έναν αριθμό τηλεφώνου, να τους καλέσετε. Ο 

ανταγωνισμός σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο είναι είτε άμεσος είτε έμμεσος για οποιαδήποτε 

νέα ή εγκατεστημένη εταιρεία. Ακόμη και αν έχετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που είναι εξ 

ολοκλήρου εξειδικευμένη ή μοναδική, είναι αδύνατο να μην αντιμετωπίσετε κάποιο 

ανταγωνισμό. 

Μόλις δημιουργηθεί μια επιχείρηση και εισέλθει στην αγορά, το κλειδί για την επιτυχία θα 

αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τι κάνει την επιχείρησή τους καλύτερη από τις 

επιχειρήσεις άλλων ανθρώπων και ποια είναι η USP τους; Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να 

διαφοροποιήσετε τον εαυτό σας. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση εκκίνησης σόδας δεν πρέπει 

να αποθαρρύνεται από εταιρείες όπως η Coca Cola αν έχουν το δικό τους USP. Μια μικρή 

εταιρία σόδα που προσφέρει φυσικά συστατικά και το branding ειδικά προς τα παιδιά δεν θα 

αντιμετωπίσει τον άμεσο ανταγωνισμό μιας τεράστιας εταιρείας επειδή έχει USP. Αυτό είναι 

το κλειδί για την είσοδο σε μια πολυσύχναστη αγορά - τι έχετε να προσφέρετε που σας 

ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα; 
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Μην φοβάστε τις άλλες νέες επιχειρήσεις! Διότι: 

 Μαντεύουν, ελέγχουν και μαθαίνουν όπως και εσείς ... έτσι να είστε γρηγορότεροι! 

 Πολλοί από αυτούς εγκαταλείπουν και πεθαίνουν ... Δεν θα το κάνετε! 

 Μερικοί απέκτησαν κέρδη και σταμάτησαν να καινοτομούν ... Ξέρετε ότι η καινοτομία 

είναι το κλειδί! 

 Οι αγορές μπορούν να υποστηρίξουν πολλούς παίκτες ... Και παίζετε τόσο καλά, ώστε 

να σας υποστηρίξουν! 

 Έχουν επίσης προβλήματα και προβλήματα ... αλλά για εσάς είναι πρόκληση και 

κίνητρο! 
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