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Η έννοια της Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας

Η διαδικασία εκείνη κατά την οποία
ένας ειδικός (σύμβουλος) συνεξετάζει
και
καθοδηγεί
διακριτικά
τον
συμβουλευόμενο ωφελούμενο για την
αποσαφήνιση της επιχειρηματικής
ιδέας και την υλοποίηση αυτής.
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Οι στόχοι της Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας



Αξιολόγηση και ανάδειξη του επιχειρηματικού προφίλ του ωφελούμενου
 Αποσαφήνιση και η αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας
 Καθορισμός των βημάτων που απαιτούνται για τη δημιουργία της
επιχείρησής του
• διερεύνηση της αγοράς-στόχου
• εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
• προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών ίδρυσης της επιχείρησης
 Ενημέρωση
για δυνατότητες χρηματοδότησης της υπό σύσταση
επιχείρησης
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Μεθοδολογία Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας

Διενέργεια 10 ατομικών συνεδριών, διάρκειας 45’ η καθεμία.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, θα καθορίζεται ο χρόνος και ο
τόπος της συνεδρίας.
Ειδικά εργαλεία προσανατολισμένα στην επιχειρηματικότητα:
•Διερεύνηση επιχειρηματικού προφίλ ωφελούμενου (Τεστ
επιχειρηματικότητας, τεστ χαρακτηριστικών επιχειρηματία)
•Καταγραφή επιχειρηματικής ιδέας
•Ασκήσεις προσομοίωσης, ώστε ο ωφελούμενος να ενεργοποιηθεί
και να αντιδράσει, όπως θα έπραττε σε πραγματικές συνθήκες
•Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan)
•Πλάνο επόμενων ενεργειών για την ίδρυση της επιχείρησης
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Θεματικά πεδία της Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας

 Ξεκαθάρισμα - σχηματοποίηση αρχικής επιχειρηματικής ιδέας
 Διαδικασίες έναρξης επιχείρησης
 Διοίκηση προσωπικού
 Marketing
 Δημόσιες σχέσεις
 Οικονομικός σχεδιασμός
 Χρηματοδότηση
 Δικτύωση μικρών επιχειρήσεων
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Οφέλη που θα αποκομίσουν οι ωφελούμενοι άνεργοι από τη
συμβουλευτική επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, οι ωφελούμενοι
άνεργοι:


Θα αναδείξουν το επιχειρηματικό πνεύμα και τη δυναμική τους



Θα αναπτύξουν δεξιότητες



Θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις στους τομείς της μεταποίησης και
των συναφών υπηρεσιών



Θα υποστηριχθούν για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου



Θα καταστρώσουν πλάνο δράσης για την πραγματοποίηση της
επιχειρηματικής ιδέας



Θα διερευνήσουν την ύπαρξη κατάλληλου προγράμματος ενίσχυσης
της ίδρυσης επιχειρήσεων & θα συντάξουν με τη βοήθεια του
συμβούλου την αίτηση χρηματοδότησης



Θα υποστηριχθούν κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας της
6
επιχείρησης

Ενδεικτικά περιεχόμενα επιχειρηματικού σχεδίου
1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ - ΕΤΑΙΡΩΝ
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
2.3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2.4. ΖΗΤΗΣΗ – ΠΕΛΑΤΕΣ
2.5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
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Ενδεικτικά περιεχόμενα επιχειρηματικού σχεδίου
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3.1.ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3.2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
3.4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
3.5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
3.6 .ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
3.7. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
3.8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
4.1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
4.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
4.3 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
4.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
5.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
5.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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