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O Δρόμος που ανοίγεται 
Day 1



Ώρα για αυτοστοχασμό 

● Έχετε 5 λεπτά να σκεπτείτε τις παρακάτω ερωτήσεις:

○ Αν ήσασταν δέντρο, τι δέντρο θα ήσασταν; 

○ Αν ήσασταν αμάξι, τι αμάξι θα ήσασταν; 

○ Αν ήσασταν χρώμα, τι χρώμα θα ήσασταν ;

● Πηγαίντε στο Menti.com βάλτε κωδικό: 

● Είναι κάποιος εδώ που θα απαντούσε διαφορετικά άμα δεν ήμασταν εξ αποστάσεως;

● De Bono’s Six Thinking hats 

● Plus: 16personalities.com



Επιχειρηματικότητα και Πρόταση αξίας

● Η πρόταση αξίας είναι:

○ Μία υπόσχεση– από την εταιρεία η τον επιχειρηματία 

○ Προς τους καταναλωτές και τους επενδυτές (and stakeholders)

○ Για να παραδοθεί μια αξία 

○ Στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου 

○ H Επιχειρηματικότητα είναι … πολυπρόσωπη, εσωτερική, εξωτερική, αναγκαία, καινοτόμα, 
πολυμορφική… αλλά πάνω από όλα: 

○ Ικανότητα καινοτομίας



Η Επιχειρηματικότητα… 

● … υποθέτει ρίσκα

● … είναι με την όρεξη… 

● … χρειάζεται πειράματα… 

● … είναι τρόπος ζωής 

● … αλλά η εκπαίδευση και η προπόνηση μπορεί να βοηθήσει … 

● … υπάρχει ανταγωνιστικότητα, όχι μονό για την παραγωγή προϊόντων,αλλά και στην ανάπτυξη μοντέλων 





Επιλογή αγοράς /και προϊόντων(σε 
2 περιπτώσεις)

Model 5П 



Ποιος, Ποτέ και Πως διαλέγει; 

● Νέοι επιχειρηματίες, που θέλουν να φτιάξουν ένα site ηλεκτρονικού 
εμπορείου; 

● Ένας νέος επιχειρηματίας για τον οποίο το ηλεκτρονικό εμπόριο ψωνίζει σε 
ένα μόνο από τα κανάλια πωλήσεων, αλλά ο καθορισμός για την επιχείρηση 
είναι το εμπόριο. 

● Υπάρχων επιχειρηματίας, που χρειάζεται μια αλλαγή - διαφοροποίηση 
προϊόντων, ξεφεύγει από την εξάρτηση ενός μεγάλου πελάτη και φοβάται 
ότι η αγορά θα συρρικνωθεί και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον 
μοναδικό μεγάλο πελάτη

● Υπάρχων επιχειρηματίας, που θέλει να επεκτείνει τις τρέχουσες και 
πιθανές πωλήσεις του σε νέες αγορές

● Χόμπι ακτιβιστής, για τον οποίο οι πωλήσεις είναι απλώς ένα μέσο 
επικοινωνίας και συνάντησης με νέους ανθρώπους.
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Many buyers – one 
consumer (wedding lists?)



Χαρακτηριστικά προϊόντος(dropshiping)

● Τιμή

● Περιθώριο

● Τιμή, όρος παράδοσης και τόπος αποστολής

● Συνδεδεμένες αγορές(accessories)

● Πολύπλοκο προϊόν, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ζήτηση 
για πρόσθετες υπηρεσίες (πώληση οδηγών βίντεο ή άλλων) 
που συνδέονται με την εγκατάστασή του

● Προσανατολισμός σε μια θέση όπου δεν υπάρχουν συχνές 
αλλαγές προϊόντων ή περιγραφών τους (προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί το κόστος συντήρησης των καταχωρήσεων)



Προσοχή!

● Όλοι οι άλλοι το κάνουν, άρα μπορώ να το κάνω κι εγώ

● Merchandising κορυφαίων εμπορικών σημάτων χωρίς 
δικαιώματα(Star wars, Angry Birds, Minecraft)

● Εάν πληρώνετε πνευματικά δικαιώματα, το περιθώριο 
κέρδους θα είναι πολύ χαμηλό

● Εάν συνεργάζεστε με κινέζους προμηθευτές, δώστε προσοχή 
στους όρους παράδοσης - ενδέχεται να έχετε καθυστερήσεις 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφωνίες στο PayPal



Product 
diversification 

Let’s play Irely’s case 



Αλλά πριν από αυτό :

● Έρευνα αγοράς και επιλογές για αγορές και εξειδικευμένες αγορές

○ Amazon best sellers

○ Google autocomplete option

○ Google Trends

○ Google Keywords

○ Τμηματοποίηση και στόχευση

○ Hobbyists (πιστούς και μακροπρόθεσμους πελάτες)

○ Web-sites από Κριτικές καταναλωτών



Amazon best sellers



Autо- completion











Irely: Δυνατά σημεία

● Μαζική παραγωγή /μεγάλη σειρά μικρού αριθμού προϊόντων

● Υψηλή ποιότητα και πρότυπα

● Καταξιωμένοι και αξιόπιστοι πελάτες και συνεργάτες 
(πολυεθνικοί)

● Η αλλαγή της στρατηγικής της Ikea οδηγεί στη 
διαφοροποίηση των προϊόντων και τον αναπροσανατολισμό 
από το B2B σε ένα χαρτοφυλάκιο ισορροπιών μεταξύ B2B και 
B2C.



Group Brainstorming: 

Ποιες είναι οι ιδέες/προτάσεις σας;



Διαφοροποίηση και ανάπτυξη με βάση τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Irely

● Κατασκευή μεγάλων σειρών μονάδων (κύβων), που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές για τη 
δημιουργία παιχνιδιών, συμ. παίζοντας – ακολουθώντας ως ένα βαθμό το μοντέλο Lego

● Η στρατηγική για τον μπλε ωκεανό των Kim και Mauborgne μπορεί να προτείνει τη 
μείωση και την εξάλειψη των λεπτομερειών στερέωσης των μπλοκ και την 
προσθήκη κόλλας

● Προϊόντα: Soma Cubes, Pentamino – για ψυχαγωγικά μαθηματικά που 
περιγράφονται από τους Solomon Golomb και Martin Gardner

● Τυπική διαφοροποίηση – τανγκράμ και παζλ.



Soma cubes

🠶Οι Πωλήσεις δεν είναι ένα 
έτοιμο παζλ, αλλά ένα σετ με το 
οποίο το παιδί μπορεί να φτιάξει 
ένα παζλ με τη βοήθεια ενός 
οδηγού



And many more opportunities 
to use recreational 
mathematics

🠶 The new products don’t require (large 
scale) changes in machines, but just a new 
package and different guides

🠶 Through electronic shop consumers 
could choose different shapes and number 
of cubes



Ιστορικό κατάτμησης

● Κατακερματισμός (πριν από το 1880) – μικρές, περιφερειακές αγορές και 
προμηθευτές

● Πρώτη έκρηξη μαζικού μάρκετινγκ, ενοποίηση παραγωγής, τυποποίηση, logistics 
(μέχρι το 1920). Τυπική περίπτωση – Ford T, γραμμές παραγωγής, έλλειψη 
παραλλαγών

● Τμηματοποίηση (μέχρι τη δεκαετία του '80) - ανάπτυξη διαφορετικών αγορών, 
προσανατολισμός προς διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία, κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες, μοντέλα τρόπου ζωής

● Υπερ-τμηματοποίηση (τέλη της δεκαετίας του '80 και αρχές της δεκαετίας του '90) -
εμφάνιση εξαιρετικά μικρών θέσεων, νέων αγορών (γαλάζιοι ωκεανοί), 
εξατομίκευση μαζικών προϊόντων και υπηρεσιών (το επόμενο μεγάλο πράγμα ή 
αντίφαση με αυτό).



Κατάτμηση

● Η κατάτμηση της αγοράς είναι η διαδικασία, όπου η αγορά 
χωρίζεται σε διαφορετικές υποομάδες πελατών με παρόμοιες 
ανάγκες και χαρακτηριστικά, οδηγώντας σε παρόμοιες 
συμπεριφορικές αντιδράσεις στην προσφορά ενός δεδομένου 
προϊόντος/υπηρεσίας ή στρατηγικού προγράμματος 
μάρκετινγκ.







Segmentation, Targeting and Positioning Process





Διαδικτυακή τμηματοποίηση

● Απλοποιητές (βελτιστοποίησες που αναζητούν μια απλή λύση) – το ήμισυ του 
ηλεκτρονικού εμπορίου οφείλεται σε αυτούς

● Surfers – εξυπηρετούν πολύ διαφορετικούς ιστότοπους 

● Διαπραγματευτές – αναζητούν την καλύτερη τιμή, προσφορές και εκπτώσεις

● Συνδέσεις – έχουν την ανάγκη να συνδέονται με τους άλλους, να ακολουθούν ό,τι 
αγοράζουν, να μοιράζονται ό,τι αγοράζουν, να αγοράζουν ως κοινωνική εμπειρία

● Routiners – αναζήτηση περιεχομένου, λεπτομερείς πληροφορίες και ενημερωμένη 
επιλογή

● Αθλητές – υγιεινός τρόπος ζωής

● Η τμηματοποίηση βασίζεται στον χρόνο που δαπανάται στο διαδίκτυο, στους 
τύπους των τοποθεσιών που επισκέπτεστε, στη συμπεριφορά κ.λπ.



Πέρα από την κατάτμηση;

● Μαζική εξατομίκευση

● Μεταφορά του τόπου παραγωγής στον τόπο παράδοσης

● Τα πάντα ως υπηρεσία

● Τεχνητή νοημοσύνη (τμηματοποιεί και στοχεύει)

● Δημιουργία νέων αγορών, απαιτήσεων και προϊόντων (στρατηγική του γαλάζιου 
ωκεανού)

● Μετασχηματισμός της αξίας ενός υπάρχοντος προϊόντος

● Δημιουργία νέων αγορών (becoming blue of a red ocean)



Value curve 



“Red”and “Blue” Oceans



Εργασία για αύριο :

● Δημιουργήστε μια ομάδα 4 έως 5 ατόμων, η οποία θα ετοιμάσει και θα 
παρουσιάσει αύριο μια επιχειρηματική ιδέα προς υλοποίηση

● Μπορείτε να μείνετε στο collect.town για να σχηματίσετε τις ομάδες ή να 
συζητήσετε πώς να αυτοοργανωθείτε. Η τάξη θα κλείσει σε 7 λεπτά.

● Κάθε ομάδα θα είχε 3 με 4 λεπτά. να παρουσιάσει την επιχειρηματική της ιδέα.

● Η παρουσίαση θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε είδος και μορφή, αλλά 
πρέπει να έχετε μια «πρόταση αξίας», στοιχεία «καμβάς επιχειρηματικού 
μοντέλου» και το μοντέλο 5П.

● Το χρονόμετρο τρέχει τώρα. Έχετε 7 λεπτά. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα και τον 
ίδιο χώρο.



Σας Ευχαριστώ!


