Καλωσορίσατε στην Ενότητα 2 «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου». Αυτό το κεφάλαιο
αφορά τις Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.

Οι επιχειρηματικές ιδέες είναι γύρω μας. Ορισμένες από αυτές μπορεί να είναι αποτέλεσμα
μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης των αναγκών των καταναλωτών και των τάσεων της
αγοράς, ενώ άλλες προέρχονται από την τύχη. Το κύριο "εργαλείο" για την αξιοποίηση των
ευκαιριών είναι μια προορατική στάση.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε τα βασικά σχετικά με τον εντοπισμό επιχειρηματικών
ευκαιριών και την αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους. Στο τέλος της μελέτης του κεφαλαίου
αυτού, θα είστε σε θέση να:
Χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία τεχνικών για να:
«Γεννήσετε» επιχειρηματικές ιδέες
Αναγνωρίσετε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες
Αξιολογήσετε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες

Το ερώτημα είναι πώς μπορείς να αναγνωρίσεις μια επιχειρηματική ιδέα. Οι ακόλουθοι
τρόποι θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε κάποιες ιδέες που θα
μπορούσαν να έχουν δυνατότητες να αποτελέσουν επιχειρηματική ευκαιρία και να σας
ανοίξουν την πόρτα του επιχειρηματικού κόσμου.
1. Εξετάστε το δικό σας σύνολο δεξιοτήτων
Έχετε κάποιο ταλέντο ή αποδεδειγμένο ιστορικό που θα μπορούσε να γίνει η βάση μιας
κερδοφόρας επιχείρησης; Ρωτήστε τον εαυτό σας "τι έχω κάνει; Τι μπορώ να κάνω; Θα είναι
πρόθυμοι οι άνθρωποι να πληρώσουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μου; "
Για παράδειγμα: ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει χρόνια στη διαχείριση των υπηρεσιών
καθαρισμού σε ένα νοσοκομείο λειτουργεί σήμερα τη δική του επιτυχημένη επιχείρηση
οικιακής καθαριότητας.
2. Παρακολουθείστε την επικαιρότητα και να είστε έτοιμοι να επωφεληθείτε από τις
επιχειρηματικές ευκαιρίες
Το να διαβάζετε ή να παρακολουθείτε τις ειδήσεις θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις τάσεις
της αγοράς που έχουν επιχειρηματικές δυνατότητες.

1. Ανακαλύψτε ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία
Το κλειδί για να προκύψουν επιχειρηματικές ιδέες για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία είναι να
προσδιορίσετε μια ανάγκη αγοράς που δεν ικανοποιείται. Κοιτάξτε γύρω σας και ρωτήστε
τον εαυτό σας, "Πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση;" Ρωτήστε τους ανθρώπους για
τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα ήθελαν να δουν. Επικεντρωθείτε σε μια συγκεκριμένη
αγορά-στόχο και σκεφτείτε επιχειρηματικές ιδέες για υπηρεσίες που θα ενδιέφεραν τους
ανθρώπους. Για παράδειγμα: υπάρχουν εκατομμύρια εν δυνάμει κηπουροί σε όλη την
Ευρώπη. Ποια προϊόντα ή υπηρεσίες θα μπορούσατε να δημιουργήσετε που θα τους
επιτρέψουν να δημιουργήσουν πιο εύκολα έναν κήπο;
2. Προσθήκη αξίας σε υπάρχον προϊόν
Η επαναεπεξεργασία ενός προϊόντος, η προσθήκη μιας υπηρεσίας ή ο συνδυασμός ενός
προϊόντος με άλλα προϊόντα μπορεί να αυξήσει την αξία του. Για παράδειγμα, ένας τοπικός
γεωργός προσφέρει υπηρεσίες παράδοσης λαχανικών, για ένα επιπλέον ποσό, οι
καταναλωτές μπορούν να έχουν ένα κουτί φρέσκων λαχανικών στην πόρτα τους κάθε
εβδομάδα. Ποιες παρόμοιες επιχειρηματικές ιδέες μπορείτε να σκεφτείτε; Επικεντρωθείτε
στα προϊόντα που μπορεί να αγοράσετε και τι θα μπορούσατε να κάνετε για αυτά ή με αυτά
για να δημιουργήσετε μια κερδοφόρα επιχείρηση.

1. Διερεύνηση άλλων αγορών
Ορισμένες επιχειρηματικές ιδέες δεν είναι κατάλληλες για την τοπική αγορά, αλλά
απευθύνονται σε μεγάλο βαθμό σε μια ξένη αγορά. Η ανακάλυψη άλλων πολιτισμών και η
διερεύνηση άλλων ευκαιριών στην αγορά είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βρείτε
επιχειρηματικές ιδέες.
2. Βελτίωση υπάρχοντος προϊόντος ή υπηρεσίας
Υπάρχουν πολύ λίγα προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν μπορούν να βελτιωθούν. Αρχίστε να
δημιουργείτε επιχειρηματικές ιδέες εξετάζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
χρησιμοποιείτε και αναζητώντας ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να είναι καλύτερα.
3. Ακολουθήστε τις τάσεις/μόδα
Μερικές φορές κάποια προϊόντα αυξάνουν τις πωλήσεις τους χωρίς προφανή λόγο: μάζες
ανθρώπων ξαφνικά θέλουν κάτι, και η ζήτηση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Δείτε τις
υπάρχουσες επιχειρήσεις τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν και προσδιορίστε
εάν υπάρχει ανάγκη για περισσότερα από αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Ανεξάρτητα από τους λόγους ή τα κίνητρα που έχετε για τη δημιουργία μιας επιχείρησης, υπάρχει
κάτι σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε: για να επιτύχει μια επιχείρηση, το προϊόν ή η υπηρεσία που
θα εμπορευματοποιηθεί πρέπει να αποτιμάται κοινωνικά, και αυτό συμβαίνει μόνο όταν
ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη. Ο όρος αυτός πληρούται όταν αναλαμβάνετε μια δραστηριότητα σε
έναν οικονομικό τομέα που θεωρείται ότι αναδύεται. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στη
μεταμόρφωση πολλών επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων, με όραμα που να προσανατολίζεται
στους πελάτες. Σήμερα, οι πιο σημαντικοί ανερχόμενοι οικονομικοί τομείς είναι οι ακόλουθοι:
Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Οικολογική βιομηχανία
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμος τουρισμός
Αποκατάσταση κτιρίων
Πολιτιστικές υπηρεσίες

Ορισμένα παραδείγματα δραστηριοτήτων με πιθανή ανάπτυξη είναι:
• Δομές φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των παλαιότερων κτιρίων,
• Επαναχρησιμοποίηση καταναλωτικών προϊόντων, αποκατάσταση επίπλων κλπ
• Βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
• Βιοτεχνολογία και θέματα υγείας και ιατρικής που στοχεύουν στην καταπολέμηση
της γήρανσης του πληθυσμού
• Ανάπτυξη εργαλείων σωματικής και ψυχικής κατάρτισης για τους ηλικιωμένους,
όπως προγράμματα βιντεοπαιχνιδιών για τη βελτίωση των κινητικών ικανoτήτων των
ηλικιών μεταξύ 55-75 ετών.

• Οι τουριστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός του παραδοσιακού τομέα (με
εξατομικευμένες διαδρομές και δραστηριότητες, οι οποίες ενδιαφέρουν πολύ
συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, όπως λάτρεις της φύσης, της φωτογραφίας ή της
ιστορίας, ακόμη και της πολιτικής)

• Επιχειρήσεις προσανατολισμένες στις απαιτήσεις των ηλικιωμένων ή του
εξαρτώμενου πληθυσμού, όπως τα σουπερμάρκετ προσαρμοσμένα στις ανάγκες
τους (με συγκεκριμένα προϊόντα, βολικό παρκάρισμα και εύκολη πληρωμή), ή
υπηρεσίες για να διευκολύνουν την κοινωνική τους ζωή, τα ταξίδια ή την αναψυχή
τους, και να αποτρέψουν την κοινωνική απομόνωση, διατηρώντας ταυτόχρονα την
ανεξαρτησία τους, υπηρεσίες που διευκολύνουν τη δυνατότητα αγορών, ή την
παρακολούθηση κοινωνικών εκδηλώσεων.

•

Προσωπικές υπηρεσίες συλλογής, πλυσίματος και παράδοσης των ρούχων σε
συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, και άλλοι (για
παράδειγμα, όσοι είναι πολύ απασχολημένοι με τις επαγγελματικές τους
δραστηριότητες) που δεν θέλουν ή δεν ξέρουν πώς να εκτελέσουν ορισμένες
εργασίες

•

Υπηρεσίες ακινήτων για ηλικιωμένους που προσφέρουν στέγαση
εξοπλισμένη με ιατρικές εγκαταστάσεις. Βάσει αυτής της ιδέας επίσης οι
εταιρείες που ασχολούνται με την προσαρμογή των υφιστάμενων σπιτιών για
τους ηλικιωμένους στις νέες τους συνθήκες έχουν μεγάλες δυνατότητες
ανάπτυξης.

•

Δημιουργία βιντεοπαιχνιδιών για χρήση σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες. Τα βιντεοπαιχνίδια έχουν αποδειχθεί ένα πολύτιμο εργαλείο για
αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης, οδηγώντας σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ένα από τα εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ιδέες για νέα
προϊόντα και υπηρεσίες ενθαρρύνοντάς σας να σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε να
βελτιώσετε τις υπάρχουσες είναι η τεχνική SCAMPER. Ο Άλεξ Όσμπορν, ο οποίος θεωρείται
από πολλούς ως ο πατέρας του καταιγισμού ιδεών, αρχικά σκέφτηκε πολλές από τις
ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην τεχνική SCAMPER. Ήταν όμως ο Bob Eberle,
διευθυντής και συγγραφέας, ο οποίος οργάνωσε αυτές τις ερωτήσεις στο ακρωνύμιο του
SCAMPER. Το SCAMPER συμβολίζει τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Υποκατάσταση
Συνδυασμός
Προσαρμογή
Τροποποίηση
Βάλτε σε άλλη χρήση
Εξάλειψη
Αντιστροφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, κάνοντας ερωτήσεις για υπάρχοντα προϊόντα.
Αυτές οι ερωτήσεις σας βοηθούν να επινοήσετε δημιουργικές ιδέες για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων, καθώς και για τη βελτίωση υφιστάμενων. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τις
ερωτήσεις στο φυλλάδιο.

Ορισμένες απλές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν στη διαδικασία
παραγωγής ιδεών και να δημιουργήσουν μια θετική ατμόσφαιρα είναι:
•
•

•
•

•

Αλλαγή περιβάλλοντος: μερικές φορές η αλλαγή του χώρου αλλάζει τη διαδικασία σκέψης.
Περιορισμός των παραγόντων απόσπασης προσοχής: Διατηρήστε το χώρο σκέψης σας τόσο
κυριολεκτικά όσο και πνευματικά χωρίς σύγχυση. Κλείστε το κινητό σας, κλείστε την πόρτα,
έκτρεψε τα τηλεφωνήματά σας και μετά σκεφτείτε.
Θετική ενίσχυση: Πιστέψτε στον εαυτό σας και ότι είστε δημιουργικοί.
Δημιουργικός χρόνος ενώ χαλαρώνετε: πηγαίνετε για μια βόλτα, ακούστε μουσική, παίξτε με
τα εγγόνια σας, κάντε ένα διάλειμμα από την τυπική παραγωγή ιδεών. Το μυαλό σας
χρειάζεται ξεκούραση, και συχνά θα καταλήξει σε διασυνδέσεις ακριβώς όταν δεν προσπαθεί
να τις κάνει.
Διασκέδαση και χιούμορ

Μόλις αποφασίσετε για την επιχειρηματική σας ιδέα, θα πρέπει να αξιολογήσετε τη
βιωσιμότητά της. Ακολουθούν ορισμένες ερωτήσεις που μπορείτε να ρωτήσετε:
•

•
•
•
•

Πώς είναι ο ανταγωνισμός για αυτή την ιδέα; Υπάρχουν πολλές άλλες επιχειρήσεις στην
περιοχή μου που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες; Αν είναι έτσι, είναι επιτυχείς ή
αγωνίζονται να επιβιώσουν;
Πώς θα ξεχωρίζει η επιχειρηματική μου ιδέα από άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις στην
περιοχή;
Έχω επιλέξει μια εξειδικευμένη αγορά για να στοχεύσω τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μου;
Υπάρχουν πολλοί πιθανοί πελάτες για το προϊόν ή την υπηρεσία μου, ή υπάρχουν λίγοι;
Πώς θα προσελκύσω τον πρώτο μου πελάτη;

Ο κύριος τρόπος για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα της
μικρής επιχείρησής σας είναι μέσω προσεκτικής έρευνας. Ακολουθούν ορισμένες τεχνικές
προσδιορισμού του αν η επιχειρηματική σας ιδέα είναι βιώσιμη:
•

•

•

•

Μάθετε ποιος είναι ο ανταγωνισμός
Όταν προσπαθείτε να προσδιορίσετε αν η επιχειρηματική σας ιδέα είναι βιώσιμη, είναι
σημαντικό να έχετε μια καλή ιδέα για τον ανταγωνισμό στην περιοχή σας.
Βρείτε μια μικρότερη αγορά
Αν και μπορεί να υπάρχει ανταγωνιστής γύρω, η επιχείρησή σας θα μπορούσε να είναι
επιτυχής. Το κλειδί είναι να βρείτε μια μικρότερη αγορά για να δοκιμάσετε την
επιχειρηματική σας ιδέα. Η δημιουργία μιας μικρής ομάδας πελατών θα σας βοηθήσει να
ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό και να αυξήσετε τις πιθανότητές σας για επιτυχία.
Μάθετε αν υπάρχει ζήτηση στην περιοχή σας
Ένα άλλο σημαντικό μέρος της εκτίμησης της βιωσιμότητας της μικρής επιχειρηματικής σας
ιδέας είναι να προσδιοριστεί αν υπάρχει ή όχι ζήτηση στην περιοχή.
Μάθετε τι αναζητούν οι πιθανοί πελάτες σας
Θα έχετε καλύτερη επιτυχία με την επιχείρησή σας, βρίσκοντας αν οι άνθρωποι θέλουν
πραγματικά τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρετε.

Ένας διαρθρωμένος τρόπος εκτίμησης της βιωσιμότητας μιας επιχειρηματικής ιδέας είναι ο
ακόλουθος:
Έλεγχος πρώτου σταδίου: δημιουργία πιθανών επιχειρηματικών ιδεών με τη χρήση
δημιουργικών εργαλείων, όπως ο καταιγισμός ιδεών.
Επιλέξτε τρεις επιχειρηματικές ιδέες από τη λίστα σας. Σκεφτείτε ένα χωνί που έχει
διαφορετικά φίλτρα μεγέθους μέσα όπου πολλές επιχειρηματικές ιδέες μπορούν να μπουν
και να φιλτραριστούν ανάλογα με τη σημασία τους.
Έλεγχος δεύτερου σταδίου: το δεύτερο στάδιο δίνει ποιότητα στο πρώτο προσθέτοντας
διαφορετικές παραμέτρους που σχετίζονται με οικονομικά κριτήρια (αγορά, δεξιότητες,
τεχνολογία/εξοπλισμό, πρώτες ύλες, διαθεσιμότητα της ζήτησης, κατάσταση των
ανταγωνιστών). Μετά την αξιολόγηση και την βαθμολογία αυτών των παραμέτρων, οι νέες
επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν με έναν λεπτότερο διασταυρούμενο έλεγχο των
βασικών μεταβλητών (κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας)

Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την επιτυχία ή την αποτυχία της επιχειρηματικής ιδέας.
Επισημαίνεται ότι οι ΚΠΕ συνεπάγονται έναν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, ιδιαίτερα για την
προσδιορισμένη επιχείρηση, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία αυτής της
συγκεκριμένης επιχείρησης. Εάν ο συγκεκριμένος παράγοντας απουσιάζει, είναι ανεπαρκής
ή δεν λαμβάνεται δεόντως υπόψη, μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη αποτυχία της
σχεδιαζόμενης επιχειρηματικής ιδέας. Κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ των βαθμολογιών των
παραπάνω παραμέτρων για κάθε επιχειρηματική ιδέα, είναι δυνατόν να επιλέξουμε μία, η
οποία είναι βιώσιμη.
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες παραμέτρους για να επιλέξετε την καλύτερη επιχειρηματική
ιδέα. Για ευκολότερη λήψη αποφάσεων, μπορείτε να βαθμολογήσετε καθεμία από τις
παραμέτρους ως εξής:

Είναι επίσης σημαντικό να δείτε τις ακόλουθες πρόσθετες παραμέτρους στην επιλογή της
επιχειρηματικής ιδέας:
•

Κριτήρια ευκολίας στην εφαρμογή
- Εάν η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει εντός σύντομης περιόδου ή εύλογης
προπαρασκευαστικής περιόδου (όπως τρεις μήνες) ή όχι, και
- Ο βαθμός στον οποίο ο επιχειρηματίας μπορεί να ελέγξει απρόβλεπτες δυσκολίες και να
αρχίσει τις εργασίες
- Οι διαθέσιμοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι
• Κριτήρια έκθεσης σε κίνδυνο
- Εάν το προϊόν ή η υπηρεσία μπορεί εύκολα να αντιγραφεί
- Οι ανταγωνιστές που έχουν περισσότερους πόρους και γνώσεις μπορούν να
αντιδράσουν αποτελεσματικά εάν απειλούνται από τη νέα επιχείρηση
- Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες ενδέχεται να υποφέρουν από απρόβλεπτους
παράγοντες, όπως η μη διαθεσιμότητα πρώτων υλών.
• Κριτήρια προτεραιότητας και στήριξης από το κράτος
Είναι η σχεδιαζόμενη επιχείρηση υπό τον κατάλογο προτεραιοτήτων της κυβέρνησης για
την προώθηση των επενδύσεων και της δημιουργίας απασχόλησης;
Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική στήριξη, όπως ήπια φορολόγηση ή
μείωση του φόρου, μειωμένο επιτόκιο ή άλλες ενισχύσεις, όπως πρόσβαση στην αγορά,
ή τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες;

Αφού επιλέξετε την επιχειρηματική σας ιδέα, θα πρέπει να γνωρίζετε αν πρόκειται για
ανταγωνιστικό και κερδοφόρο εγχείρημα. Μπορείτε να το ελέγξετε κάνοντας μια ανάλυση
SWOT. Είναι μια τεχνική για τον εντοπισμό των ισχυρών σημείων, των αδυναμιών, των
ευκαιριών και των απειλών. Μπορεί να εφαρμοστεί στις λειτουργικές περιοχές μιας
επιχείρησης, καθώς και σε έργα, προϊόντα και υπηρεσίες. Για την έναρξη μιας νέας
επιχείρησης, η δύναμη, η αδυναμία, η ευκαιρία και η απειλή αξίζουν μεγαλύτερη προσοχή,
καθώς σας βοηθούν να αξιολογήσετε και να αποφασίσετε αν θα ξεκινήσετε την επιχείρηση
ή όχι.
•

•

Για πλεονεκτήματα και αδυναμίες, μπορείτε να κοιτάξετε μέσα στην επιχείρησή σας και τις
προσωπικές σας δραστηριότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν το επιχειρηματικό σας
εγχείρημα.
Για ευκαιρίες και απειλές κοιτάξτε έξω από την επιχείρησή σας και προσπαθήστε να
αξιολογήσετε καταστάσεις εκτός της επιρροής σας, τις οποίες μπορείτε να κάνετε χρήση ή
ενδεχομένως να αποφύγετε.

Οι ακόλουθοι τρόποι θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε κάποιες ιδέες
που θα μπορούσαν δυνητικά να γίνουν επιχειρήσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξετάστε το δικό σας σύνολο δεξιοτήτων
Παρακολουθήστε την επικαιρότητα και να είστε έτοιμοι να επωφεληθείτε από τις
επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Βρείτε ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία.
Προσθέστε αξία σε ένα υπάρχον προϊόν.
Διερεύνηση άλλων αγορών
Βελτίωση υπάρχοντος προϊόντος ή υπηρεσίας
Ακολουθήστε την τάση
Οι σημαντικότεροι ανερχόμενοι οικονομικοί τομείς μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη
πηγή επιχειρηματικών ιδεών.

Η τεχνική SCAMPER περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων που μπορούν να σας βοηθήσουν να
βρείτε δημιουργικές ιδέες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και για τη βελτίωση
υπαρχόντων. Μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο και να δοκιμάσετε τις ερωτήσεις για την
επιχειρηματική σας ιδέα.
Αφού έχετε καταλήξει σε συγκεκριμένες ιδέες για πιθανές επιχειρηματικές δραστηριότητες
μπορείτε να αξιολογήσετε τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας (ΚΠΕ) μέσω συγκεκριμένων
ερωτήσεων που σχετίζονται με το προσωπικό, τα εργαλεία, τη ζήτηση του
προϊόντος/υπηρεσίας στην περιοχή σας και τις ανάγκες των πελατών, τη διαθεσιμότητα της
πρώτης ύλης και τον ανταγωνισμό.
Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των ιδεών σας είναι η ανάλυση SWOT.

Σας ευχαριστούμε που μελετήσατε το κεφάλαιο
δημιουργήθηκε από την ομάδα του έργου Reset .

"Επιχειρηματικές ευκαιρίες" που

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες ή πρόσθετες πηγές που
αναπτύσσονται από το έργο reset , επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στο:
www.resetproject.eu

