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   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σήμερα στην Ευρώπη, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, είτε αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη ζώνη ασφαλείας μιας 

εξαρτημένης σχέσης εργασίας είτε αναγκάζονται να το πράξουν. Ολοένα και περισσότεροι ξεκινούν τη δική τους 

επιχείρηση αλλά επειδή πλέουν ουσιαστικά σε αχαρτογράφητα νερά, οδηγούνται στην αποτυχία. Για την αντιμετώπιση 

αυτού του προβλήματος, το RE-ENTER προσφέρει πλήρη υποστήριξη πάνω σε θέματα όπως η ανάπτυξη 

επιχειρηματικής νοοτροπίας, γνώσης και δεξιοτήτων με έναν δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο. Το πρόγραμμα 

RE-ENTER θα αναπτυχθεί με γνώμονα τον αντίκτυπο, τόσο για την ομάδα-στόχο όσο και για τους συμμετέχοντες 

οργανισμούς. Στόχος είναι η δημιουργία εκμεταλλεύσιμων και βιώσιμων αποτελεσμάτων που θα προσφέρουν 

πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης για δυνητικούς / νέους επιχειρηματίες και θα εμπλουτίσουν τις υπηρεσίες των 

οργανισμών-εταιρειών. 

 

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχει μια λεπτομερή περίληψη του εκπαιδευτικού προγράμματος RE-

ENTER "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ". Το πρώτο μέρος αυτού του οδηγού, περιγράφει το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

και επικεντρώνεται στα ακόλουθα στοιχεία: 

 

- Τίτλος 

- Εισαγωγή 

- Ομάδα-στόχος 

- Γενικός στόχος 

- Παιδαγωγική προσέγγιση 

- Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 

- Δομή του προγράμματος 

- Εργαλεία και υλικά υποστήριξης 

- Γλώσσες 

- Αναμενόμενα αποτελέσματα 

- Μέθοδος αξιολόγησης / αξιολόγησης. 

 

Το δεύτερο μέρος θα σας δώσει μια λεπτομερή επισκόπηση των ενοτήτων, των στόχων, των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, των κουίζ της αυτοαξιολόγησης και του εκτιμώμενου χρόνου ολοκλήρωσης ανά ενότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Tίτλος 

Ο τίτλος του διαδικτυακού μαθήματος κατάρτισης είναι «RE-ENTER - Η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία». 

 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘«RE-ENTER - Η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία» έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο 

του Erasmus + «RE-ENTER» Programme και σκοπός του είναι να μεταδώσει τις απαιτούμενες γνώσεις για την 

έναρξη μιας επιχείρησης στην ομάδα-στόχο που απευθύνεται. Το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει 

διαμορφωθεί με τη συνεργασία εταίρων από την Κροατία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα 

και την Κύπρο. 

 

Κοινό - στόχος 

Άτομα άνω των 45 ετών που είναι άνεργοι ή κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους (π.χ. παλαιότεροι 
επιχειρηματίες). 
 

Στόχος 

Ο στόχος του Μαθήματος είναι να παρακινήσει τους ανθρώπους που ανήκουν στην ομάδα -στόχο και να τους 

μεταφέρει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

 

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Το πρόγραμμα «RE-ENTER» είναι ένα μάθημα ευέλικτης διάρκειας και παραδίδεται διαδικτυακά. Η διάρκεια 

του μαθήματος είναι περίπου 8,5 ώρες (μόνο οι ενότητες, χωρίς τα πρόσθετα υλικά υποστήριξης). Το μάθημα 

αποτελείται από 6 ενότητες. Όλες οι ενότητες είναι δομημένες με τον ίδιο τρόπο. Ξεκινούν με μια σύντομη 

εισαγωγή στο θέμα της ενότητας, συμπεριλαμβανομένων των αντικειμενικών και αναμενόμενων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το περιεχόμενο της ενότητας υποστηρίζεται από πρακτικά παραδείγματα. 

Κάθε ενότητα συνοδεύεται επίσης από επιπλέον εκπαιδευτικά υλικά, τα οποία είναι: 

 

α) Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) 

Παραδείγματα πάνω στα θέματα της ενότητας που αφορούν εταιρείες που αντιμετωπίζουν ορισμένα 

προβλήματα και  τους τρόπους με τους οποίους τα έχουν λύσει. 

 

β) Κουίζ αυτοαξιολόγησης 

Μετά από κάθε ενότητα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει ένα κουίζ με 10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, 

όπου μπορεί να δοκιμάσει τις γνώσεις που απέκτησε από τις ενότητες. 

 

γ) Προτεινόμενα βιβλία από το RE-ENTER Book Club 

Οι συνεργάτες του προγράμματος δημιούργησαν ένα «Βιβλιοπωλείο» με προτεινόμενα βιβλία που θα 

αποτελέσουν  πολύτιμη προσθήκη για τους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις 

τους πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Οι εκπαιδευόμενοι είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να μοιραστούν τις δικές 

τους προτάσεις, οι οποίες θα προστεθούν αργότερα στο Club Book. 

 

δ) Αντιστοίχιση με τα Log Books 

Δεδομένου ότι το διαδικτυακό μάθημα έχει ως στόχο να προσφέρει πιο πρακτικές γνώσεις, δίνουμε στον 

εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να σκεφτεί το δικό του επιχειρηματικό εγχείρημα, μέσα από διάφορες ασκήσεις 

που θα τον βοηθήσουν να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. 

 



 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το τέλος του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος: 

• Θα γνωρίζει πώς να αποφύγει εμπόδια και θα βρει το απαιτούμενο κίνητρο για την έναρξη της δικής 

του επιχείρησης.  

• Θα μάθει πώς να χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές δημιουργικότητας για να αναπτύξει μια νέα 

επιχειρηματική ιδέα 

• Θα γνωρίζει γιατί είναι απαραίτητο να δημιουργήσει τη δική του, μοναδική Πρόταση Αξίας (Value 

Proposition) 

• Θα κατανοήσει τη σημασία της ανάπτυξης ενός καμβά επιχειρηματικών ιδεών 

• Θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις οικονομικές παγίδες και να μάθει πώς μπορεί να αποκτήσει 

πρόσβαση σε κεφάλαιο 

• Θα γνωρίζει πώς να επικοινωνεί ορθά τη νέα επιχειρηματική του ιδέα 

 

Θεματικές ενότητες 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΙΝΗΤΡΟ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΑΜΑ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες, τους στόχους, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τη διάρκεια 
παρέχονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
 
Γλώσσες 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται στα αγγλικά, κροατικά, ισπανικά, ολλανδικά, νορβηγικά και ελληνικά. 
 
Μέθοδος αξιολόγησης  
 
Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (κουίζ αυτοαξιολόγησης). Αυτό θα 
βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εδραιώσουν τις νέες γνώσεις τους και να αισθανθούν πιο σίγουροι για τις 
δεξιότητές τους. Μαζί με το κουίζ, οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης διαθέσιμο ένα πρακτικό Log Book με ασκήσεις 
που αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα. Αφού συμπληρώσουν το Log Book, θα έχουν στη διάθεσή τους ένα έγγραφο με 
πραγματικές πληροφορίες που θα αφορόυν στο νέο τους επιχειρηματικό εγχείρημα.  



 

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 

Το online Μάθημα  ‘RE-ENTER – η Επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία’ περιλαμβάνει στο σύνολό του:  

• 6 x Ενότητες  

• 6 x Κουίζ αυτοαξιολόγησης 

• 14 x Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) 

• 18 x Προτεινόμενα βιβλία 

 

Παρακάτω θα βρείτε μια σαφή περιγραφή και επισκόπηση των ενοτήτων, των στόχων, των αναμενόμενων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, των πρόσθετων πηγών, των κουίζ αυτοαξιολόγησης και του εκτιμώμενου χρόνου 
ολοκλήρωσης ανά ενότητα. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΙΝΗΤΡΟ 
Εισαγωγή και Ενότητες Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε τους βασικούς ψυχολογικούς όρους, όπως η 

συνειδητοποίηση, η αντίληψη και τα κίνητρα, γιατί είναι σημαντικά και πώς μπορείτε να 
επηρεάσετε τη συμπεριφορά σας. 
  
Η ενότητα 1 χωρίζεται στα ακόλουθα 7 θέματα: 
1. Ευαισθητοποίηση 
2. Αυτογνωσία 
3. Κίνητρα 
4. Επιμονή 
5. Άγχος 
6. Αποτυχία 
7. Υποστήριξη 

Στόχος Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να σας βοηθήσει στην αυτογνωσία και την 
αυτοπραγμάτωση. 

Αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

✓ Να κατανοήσετε μερική από την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
✓ Να καταλάβετε πώς αντιλαμβάνεστε τα πράγματα και τι σας παρακινεί 
✓ Να μάθετε τι είναι το άγχος και πώς μπορείτε να το ξεπεράσετε 

Γνώσεις και δεξιότητες ✓ να γνωρίζετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερη αυτογνωσία 
✓ να γνωρίζετε τις τεχνικές για να ξεπεράσετε το άγχος σας 
✓ να δείτε πώς μπορείτε να μάθετε από τις αποτυχίες σας 

Αυτοαξιολόγηση Ναι 

Μελέτες περιπτώσεων 
(case studies) 

CS1 – Το πρόβλημα με το κερί 
CS2 – Σκέψου την αιτία 
CS3 – Steve Jobs 
CS4 – Post it 

Εκτιμώμενος χρόνος 
ολοκλήρωσης 

45-60 λεπτά 

 

  



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
Εισαγωγή και Ενότητες Σε αυτή την ενότητα θα κατανοήσετε τη σπουδαιότητα της δημιουργικότητας για την 

ανάπτυξη της δικής σας επιχείρησης, θα δείτε πώς μπορείτε να γίνετε πιο δημιουργικός και 
ποιες τεχνικές θα σας βοηθήσουν στη διαμόρφωση της επιχείρησής σας (ιδέα). 
 
Η ενότητα 2 χωρίζεται στα ακόλουθα 4 θέματα: 
1. Η δική σας δημιουργικότητα 
2. Δημιουργικότητα στην επιχείρηση 
3. Τεχνικές δημιουργικότητας 
4. Τελικές σκέψεις 

Στόχος Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε, να προβλέψετε και 
να ορίσετε την επιχειρηματική σας ιδέα χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές 
δημιουργικότητας. 

Αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

✓ Κατανοήστε τη σημασία της δημιουργικότητας για την επιχείρησή σας, 
✓ Κατανοήστε πώς η δημιουργικότητα μπορεί να σας βοηθήσει να διαμορφώσετε την 

επιχειρηματική σας ιδέα και να λειτουργήσετε σωστά την επιχείρησή σας, 
✓ Αποκτήστε γνώσεις σχετικά με τις διαφορετικές τεχνικές δημιουργικότητας και πώς 

μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. 

Γνώσεις και δεξιότητες ✓ Να είστε σε θέση να δημιουργήσετε, να προβλέψετε και να ορίσετε την 
επιχειρηματική σας ιδέα 

✓ Να είστε σε θέση να προσδιορίσετε και να χρησιμοποιήσετε την τεχνική 
δημιουργικότητας που ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωσή σας και σε όλα τα 
στάδια ανάπτυξης της επιχείρησής σας, από την ιδέα, έως τη δημιουργία, την 
εδραίωση και την ανάπτυξη. 

✓ Να είστε πιο δημιουργικοί στις καθημερινές σας επαγγελματικές δραστηριότητες 
και στην επιχείρησή σας. 

Αυτοαξιολόγηση Ναι 

Μελέτες περιπτώσεων 
(case studies) 

CS1 – XQuad 
CS2 – Connex 

Εκτιμώμενος χρόνος 
ολοκλήρωσης 

90 λεπτά 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΑΜΑ 
Εισαγωγή και Ενότητες Σε αυτήν την ενότητα θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης μιας 

επιχειρηματικής ιδέας που διαφοροποιείται στην αγορά και θα μπορείτε να καταλάβετε εάν 
η ιδέα σας είναι αρκετά καλή ώστε να προχωρήσετε με αυτήν. Αν όντως έχετε μια καλή 
ιδέα, θα μάθετε πώς να διαμορφώσετε τη στρατηγική και τους στόχους σας και θα μπορείτε 
να κάνετε μια μικρή πρόβλεψη για το μέλλον. 
  
Η ενότητα 3 χωρίζεται στα ακόλουθα 8 θέματα: 
1. Διαφοροποίηση 
2. Αναγνωρίζοντας μια καλή ιδέα 
3. Όραμα 
4. Δημιουργία νέων στόχων 
5. Στρατηγική 
6. Διαμορφώστε τους στόχους σας 
7. Πρόταση Αξίας 
8. Μελλοντικά σενάρια 

Στόχος Ο στόχος αυτή της ενότητας είναι να συλλάβετε μια καλή ιδέα και να την υλοποιήσετε 
σωστά 

Αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

✓ Μάθετε πώς να αναγνωρίσετε μια καλή επιχειρηματική ιδέα, η οποία θα σας 
διαφοροποιήσει από τον ανταγωνισμό 

✓ Κατανοήστε γιατί χρειάζεστε ένα όραμα για να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη 
επιχείρηση 

✓ Κατανοήστε τη σπουδαιότητας μιας πρότασης αξίας (value proposition) 

Γνώσεις και δεξιότητες ✓ Να είστε σε θέση να αναπτύξετε μια επιχειρηματική στρατηγική με 
συμπληρωματικούς στόχους 

✓ Να είστε σε θέση να κάνετε μελλοντικά σενάρια 
✓ Να είστε σε θέση να γράψετε μια καλή πρόταση αξίας 

Αυτοαξιολόγηση Ναι 



 

Μελέτες περιπτώσεων 
(case studies) 

CS1 – IKEA 
CS2 – LUSH 

Εκτιμώμενος χρόνος 
ολοκλήρωσης 

90 λεπτά 

 

MODULE 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

Εισαγωγή και Ενότητες Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε τη διαδικασία επιχειρηματικού σχεδιασμού, γιατί είναι 
σημαντική, μέθοδοι και εργαλεία για την ανάπτυξή της και λειτουργίες διαχείρισης πόρων 
και κινδύνου.. 
 
Η ενότητα 4 χωρίζεται στα ακόλουθα 6 θέματα: 
 

1. Σχεδιασμός 
2. Επιχειρησιακός σχεδιασμός 
3. Πόροι 
4. Διαχείριση κινδύνου 
5. Επιχειρηματικό Μοντέλο 
6. Συμβουλές σχεδιασμού 

 

Στόχος Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη και υλοποίηση των 
επιχειρηματικών σας σχεδίων. 

Αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

✓ Θα κατανοήσετε τη διαδικασία επιχειρηματικού σχεδιασμού 
✓ Θα αναγνωρίσετε τη σημασία της διαχείρισης κινδύνων και πόρων 
✓ Θα αποκτήσετε γνώση των πιο κοινών και ευρέως χρησιμοποιούμενων εργαλείων 

επιχειρηματικού προγραμματισμού 

Γνώσεις και δεξιότητες ✓ Θα ξέρετε πώς να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία επιχειρηματικού σχεδιασμού 
✓ Θα ξέρετε πώς να αναπτύξετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο 
✓ Θα ξέρετε πώς να διαχειριστείτε τους κινδύνους και τους πόρους σας 

Αυτοαξιολόγηση Ναι 

Μελέτες περιπτώσεων 
(case studies) 

CS1 – Coca Cola 
CS2 – Dodo 

Εκτιμώμενος χρόνος 
ολοκλήρωσης 

60-90 λεπτά 

 

MODULE 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Εισαγωγή και Ενότητες Όταν ξεκινάτε τη δική σας επιχείρηση, εκτός από το πόσο καλή είναι η ιδέα στην οποία θα 

βασιστείτε, το δεύτερο πιο σημαντικό στοιχείο είναι τα οικονομικά, αφού βρίσκονται στο 
επίκεντρο της επιτυχούς διαχείρισης μιας επιχείρησης. Είστε σε θέση να εκτελέσετε μια 
σταθερή οικονομική διαχείριση η οποία θα επηρεάζει κάθε γωνία της επιχείρησής σας, από 
τη διαχείριση της ταμειακής ροής σας έως την παρακολούθηση των επιχειρηματικών 
επιδόσεων της επιχείρησής σας, από τον τρόπο που θα αναπτυχθεί η επιχείρησή σας και θα 
είναι έτοιμη να αρπάξει την ευκαιρία. Σε αυτή την ενότητα θα μπορείτε να κατανοήσετε 
τους βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν από οικονομική άποψη την επιχείρησή σας.  
 
Η ενότητα 5 χωρίζεται στα ακόλουθα 6 θέματα: 
 

1. Χρηματοοικονομικά 
2. Οικονομικά λάθη 
3. Ταμειακές ροές 
4. Φορολογικά 
5. Είσπραξη Χρεών 
6. Κεφάλαιο 

 

Στόχος Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να κατανοήσετε πώς η οικονομική διαχείριση θα γίνει 
ένα εργαλείο στα χέρια σας για να βοηθήσει την επιχείρησή σας, ενώ παράλληλα θα σας 
βοηθήσει να κερδίσετε τις οικονομικές γνώσεις που χρειάζεστε για να εκτελέσετε με 
επιτυχία το επιχειρηματικό σας εγχείρημα. 

Αναμενόμενα μαθησιακά ✓ Θα κατανοήσετε τι είναι η Χρηματοοικονομική Διαχείριση και επίσης η διαχείριση 



 

αποτελέσματα ταμειακών ροών 
✓ Θα αναγνωρίσετε τα πιο συνηθισμένα οικονομικά και λογιστικά λάθη 
✓ Θα μάθετε πώς να συλλέγετε αν σας χρωστάνε 
✓ Θα καταλάβετε πώς να αποφύγετε οικονομικές καταστροφές 

Γνώσεις και δεξιότητες ✓ Θα είστε σε θέση να κάνετε τη δική σας οικονομική διαχείριση 
✓ Θα είστε σε θέση να εκτελέσετε διαχείριση ταμειακών ροών 
✓ Θα μάθετε πώς να έχετε πρόσβαση σε επιπλέον χρήματα 

Αυτοαξιολόγηση Ναι 

Μελέτες περιπτώσεων 
(case studies) 

CS1 – Smarthinking 
CS2 – Sign time 

Εκτιμώμενος χρόνος 
ολοκλήρωσης 

90 λεπτά 

 

MODULE 6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
Εισαγωγή και Ενότητες Η επικοινωνία είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τη διατήρηση και ανάπτυξη 

μακροχρόνιων σχέσεων με συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες. Η αποτελεσματική 
επικοινωνία επιτρέπει τη δημιουργία θετικών και παραγωγικών σχέσεων εργασίας. Από την 
άλλη πλευρά, η έλλειψη επικοινωνίας μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις, πιέσεις και 
συγκρούσεις. 
  
Η ενότητα 6 χωρίζεται στα ακόλουθα 6 θέματα: 
 

1. Επικοινωνία 
2. Παρουσίαση 
3. Αφήγηση ιστοριών    
4. Ακρόαση 
5. Κανάλια και εργαλεία επικοινωνίας 
6. Ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 

Στόχος Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει στην κατανόηση των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων, γιατί είναι σημαντικές για τις επιχειρήσεις, πώς μπορούν να αναπτυχθούν και 
ποια μέσα επικοινωνίας και εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να 
μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο οποιασδήποτε επικοινωνιακής δραστηριότητας. 

Αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

✓ Θα γνωρίζετε πώς η αφήγηση και η ακρόαση μπορούν να σας βοηθήσουν να 
επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους 

✓ Θα γνωρίζετε τους τρόπους να ξεπεράσετε το φόβο της δημόσιας ομιλίας 
✓ Θα καταλάβετε πώς να προσελκύσετε την προσοχή ενός πιθανού επενδυτή σε ένα 

λεπτό 

Γνώσεις και δεξιότητες ✓ Θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό “pitch” 
✓ Θα μπορείτε να δημιουργήσετε την ιστορία της επιχείρησής σας 
✓ Θα μπορείτε να βελτιώσετε το μάρκετινγκ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Αυτοαξιολόγηση Ναι 

Μελέτες περιπτώσεων 
(cases studies) 

CS1 – Pet sitters 
CS2 – Les Cuistots 

Εκτιμώμενος χρόνος 
ολοκλήρωσης 

90 λεπτά 

 


