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Αλλαγι του τρόπου ςκζψθσ ςχετικά με 
 

…τθν γνϊςθ, τισ ειδιςεισ και τθν πλθροφόρθςθ 
 
…τθν επικοινωνία 
 
…τισ μεταφορζσ 
 
…τθ διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία  
 
…τα τρόφιμα  
 
…τθν υγεία 
 
…τθν κακθμερινότθτα 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δεν προςαρμόςτθκαν 



Νζα προβλιματα… 
 

Απαιτοφν νζα εργαλεία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επιχειρθματικό ςχζδιο 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Περιςςότερο χριςιμο ςε κλάδουσ που 
μποροφν να γίνουν αςφαλείσ προβλζψεισ. 
 
Οτιδιποτε γράφεται ςε ζνα επιχειρθματικό 
ςχζδιο αποτελεί υπόκεςθ μζχρι να 
αποδειχκεί με δεδομζνα… 
 
Δφςκολα ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο 
επιβιϊνει όταν ζρκει ςε επαφι με τουσ 
αλθκινοφσ πελάτεσ…. 

 
 
 

 



Επιχειρθματικό μοντζλο 
(business model) 

 
Σι είναι;  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Επιχειρθματικό μοντζλο   

 

 

Ένα επιχειρθματικό μοντζλο περιγράφει το ςκεπτικό βάςει του οποίου 

ζνασ οργανιςμόσ παράγει, παραδίδει και αποκομίηει (ςυλλαμβάνει) αξία  

(Osterwalder & Pigneur, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Value Creation – Value Capture    



Business Model Canvas  

Σο πλζον δθμοφιλζσ εργαλείο περιγραφισ ενόσ επιχειρθματικοφ 

μοντζλου, αποτελεί το business model canvas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελεί ζνα ςτρατηγικό εργαλείο για την 
ανάπτυξη νζων ή την καταγραφή 
υφιςτάμενων επιχειρηματικών μοντζλων. 
 
Είναι μια ςχηματική αναπαράςταςη που 
περιγράφει εννζα ςτοιχειώδη δομικά 
ςυςτατικά τα οποία καταδεικνφουν τη λογική 
διά τησ οποίασ ςκοπεφει να βγάλει χρήματα 
μια επιχείρηςη. 



Χωρίσ να μπαίνει ςε μεγάλεσ λεπτομζρειεσ, θ επιχειρθματικι ομάδα ςυμπλθρϊνει τισ ενότθτεσ που τον 

απαρτίηουν και προβαίνει ςε τροποποιιςεισ κακϊσ θ επιχειρθματικι ιδζα ωριμάηει είτε ςτο εργαςτιριο θ ςτθ 

πιλοτικι τθσ εφαρμογι.  





Καμβάσ επιχειρθματικοφ μοντζλου  
Βαζικοί  
ζςνεπγάηερ 

Βαζικέρ 
δπαζηηπιόηηηερ  

Ππόηαζη  
αξίαρ 

σέζειρ με  
πελάηερ 

Ομάδερ  
πελαηών 

Πνηνη είλαη νη βαζηθνί 
ζπλεξγάηεο καο; 
Πνηνη είλαη νη βαζηθνί 
πξνκεζεπηέο καο; 
Πνηνπο βαζηθνύο 
πόξνπο απνθηάκε 
από ζπλεξγάηεο; 
Πνηεο βαζηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 
επηηεινύλ νη 
ζπλεξγάηεο καο; 
 
Κίνηηπα για ηη 
δημιοςπγία 
ζςνεπγαζιών: 
Βειηηζηνπνίεζε θαη 
νηθνλνκία   
Μείωζε θηλδύλνπ θαη 
αβεβαηόηεηαο 
Δμαζθάιηζε 
ζπγθεθξηκέλωλ 
πόξωλ θαη 
δξαζηεξηνηήηωλ 
 

Πνηεο βαζηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 
απαηηνύλ νη πξνηάζεηο 
αμίαο καο; ηα θαλάιηα 
δηαλνκήο καο; Οη 
ζρέζεηο κε πειάηεο; Οη 
ξνέο εζόδωλ; 
 
Καηηγοπίερ: 
Παξαγωγή 
Δπίιπζε 
πξνβιεκάηωλ 
Πιαηθόξκα/ δίθηπν  
 

Τη είδνπο αμία 
παξέρνπκε ζηνλ 
πειάηε; 
Πνην πξόβιεκα ηνπ 
ηνλ βνεζάκε λα 
ιύζεη; 
Πνηα παθέηα 
πξνϊόληωλ θαη 
ππεξεζηώλ 
πξνζθέξνπκε ζε 
θάζε ηνκέα 
πειαηώλ; 
Πνηεο αλάγθεο ηνπ 
πειάηε 
ηθαλνπνηνύκε; 
 
Υαπακηηπιζηικά: 
Σηνηρεία 
λεωηεξηζκνύ 
Δπίδνζε 
Δμαηνκίθεπζε  
Τν ζθεπηηθό «λα 
θάλεη ηε δνπιεηά» 
Σρεδηαζκόο 
Δκπνξηθό ζήκα / 
γόεηξν 
Τηκή 
Μείωζε θόζηνπο 
Μείωζε θηλδύλωλ 
Πξνζβαζηκόηεηα 
Δπθνιία/ επρξεζηία 
 

Τη είδνπο ζρέζε αλακέλεη από εκάο θάζε 
ηνκέαο πειαηώλ καο;  
Πνηεο από απηέο έρνπκε ήδε εδξαηώζεη;  
Με πνηνλ ηξόπν ελζωκαηώλνληαη κε ηα 
ππόινηπα ζηνηρεία ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 
κνληέινπ καο; 
Πνην είλαη ην θόζηνο ηνπο; 
 
Παπαδείγμαηα: 
Πξνζωπηθή εμππεξέηεζε 
 Πξνζωπηθή εμππεξέηεζε θαη’ 
απνθιεηζηηθόηεηα  
Απηνεμππεξέηεζε 
Απηνκαηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο  
Κνηλόηεηεο ρξεζηώλ 
Σπλεξγαηηθή δεκηνπξγία αμίαο  
 

Γηα πνηνπο 
δεκηνπξγνύκε αμία; 
Πνηνη είλαη νη 
ζεκαληηθόηεξνη 
πειάηεο καο; 
 
Μαδηθή αγνξά 
Δμεηδηθεπκέλε 
αγνξά 
Τκεκαηνπνίεζε  
Γηαθνξνπνίεζε   
Πνιύπιεπξεο 
πιαηθόξκεο (ή 
πνιύπιεπξεο 
αγνξέο) 

Βαζικοί  
πόποι 

Κανάλια  
επικοινωνίαρ 

 Πνηνπο βαζηθνύο 
πόξνπο απαηηνύλ νη 
πξνηάζεηο αμίαο καο; 
Τα θαλάιηα δηαλνκήο 
καο;  
Οη ζρέζεηο κε ηνπο 
πειάηεο καο; 
Οη ξνέο εζόδωλ καο; 
 
Είδη πόπων: 
Φπζηθνί 
Γηαλνεηηθνί (Δκπνξηθά 
ζήκαηα, πλεπκαηηθά 
δηθαηώκαηα, δεδνκέλα) 
Αλζξώπηλνη 
Οηθνλνκηθνί 
 

Μέζω πνηωλ θαλαιηώλ επηζπκνύλ λα 
πξνζεγγίδνληαη νη ηνκείο πειαηώλ καο; 
Πωο ηνπο πξνζεγγίδνπκε ζήκεξα; 
Με πνηνλ ηξόπν ζπλδπάδνληαη ηα 
ρξεζηκνπνηνύκελα θαλάιηα; 
Πνηα είλαη ηα πεξηζζόηεξν απνδνηηθά ζε 
ζρέζε κε ην θόζηνο; 
Πωο ηα εληάζζνπκε  
ζηηο ζπλήζεηεο ηωλ πειαηώλ; 
 
Σα ζηάδια ηων καναλιών επικοινωνίαρ: 
Δλεκέξωζε 
Αμηνιόγεζε 
Αγνξά 
Γηαλνκή 
Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πώιεζε 
Γηαθήκηζε (Έληππε θαη δηαδηθηπαθή) 
 

Δομή  
κόζηοςρ 

Ροέρ  
εζόδων 

Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα θόζηε 
πνπ εκπεξηέρεη ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν καο; 
Πνηνη βαζηθνί πόξνη είλαη νη πιένλ δαπαλεξνί; 
Πνηεο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη νη πιένλ 
δαπαλεξέο; 
 
Η επισείπηζη εζηιάζει:  
Σην θόζηνο;  
Σηε δεκηνπξγία αμίαο; 
 
Υαπακηηπιζηικά δομήρ κόζηοςρ: 
Σηαζεξό θόζηνο 
Μεηαβιεηό θόζηνο 
Οηθνλνκίεο θιίκαθαο 
Οηθνλνκίεο θάζκαηνο 

Πνηα είλαη ε αμία γηα ηελ νπνία νη πειάηεο καο  
είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δηαζέζνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο; 
Πόζα πιεξώλνπλ επί ηνπ παξόληνο;  
Πωο πιεξώλνπλ επί ηνπ παξόληνο; 
Πωο ζα πξνηηκνύζαλ λα πιεξώζνπλ; 
Πόζν ζπλεηζθέξεη θάζε ξνή εζόδωλ ζηα ζπλνιηθά έζνδα; 
 

 Μησανιζμοί ηιμολόγηζηρ 
Είδη: 
Πώιεζε αγαζώλ  
Τέιε ρξήζεο  
Σπλδξνκέο 
Γαλεηζκόο, ελνηθίαζε, 
ρξεκαηνδνηηθή κίζζωζε 
Παξαρώξεζε άδεηαο 
Μεζηηηθέο ακνηβέο  
Γηαθεκηζηηθά ηέιε  
 

ηαθεπή ηιμολόγηζη: 
Τηκή ηηκνθαηάινγνπ 
Τηκή εμαξηώκελε από ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πξνϊόληνο 
Τηκή εμαξηώκελε από ηνλ 
ηνκέα πειαηώλ  
Τηκή εμαξηώκελε από ηνλ 
όγθν πωιήζεωλ  
 

Δςναμική ηιμολόγηζη: 
Γηαπξαγκάηεπζε ηηκήο  
Γηαρείξηζε απόδνζεο 
(yield management) 
Αγνξά πξαγκαηηθνύ 
ρξόλνπ 
Γεκνπξάηεζε 

 



Καμβάσ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου 

Σμιματα τθσ αγοράσ 
 Για ποιουσ δθμιουργείτε αξία; 

 Ποιοι είναι οι ςθμαντικότεροι 
πελάτεσ ςασ; 

 Από ποφ προζρχονται τα ζςοδά ςασ; 

Υπάρχουν διάφορα είδθ τμθμάτων 
τθσ αγοράσ, για παράδειγμα: 
 Μαηικι αγορά 

 Μικρι (εξειδικευμζνθ) αγορά 

 Τμθματοποίθςθ (ελαφρϊσ 
διαφορετικζσ ανάγκεσ) 

 Διαφοροποίθςθ (εξυπθρζτθςθ δφο 
μθ ςχετιηόμενων κλάδων) 

 Πολφπλευρεσ πλατφόρμεσ – αγορζσ  

 

 

 



Καμβάσ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου 

Πρόταςθ Αξίασ 
 Τι αξία παρζχετε ςτουσ πελάτεσ ςασ; 

 Ποια προβλιματα τουσ βοθκάτε να 
αντιμετωπίςουν; 

 Ποιο είναι το ςφνολο των προϊόντων 
και υπθρεςιϊν που παρζχετε ςτουσ 
πελάτεσ ςασ; 

 Ποιεσ ανάγκεσ των πελατϊν ςασ 
ικανοποιείτε; 

Ενδεικτικι παρεχόμενθ αξία 
 Αποτελεςματικότθτασ (διαςκζδαςθ, 

status, εργονομία, customization, 
ςχεδιαςμόσ κλπ) 

 Επίδοςθσ (π.χ. χαμθλι τιμι, χαμθλό 
κόςτοσ λειτουργίασ) 

 

 



Καμβάσ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου 

Κανάλια επικοινωνίασ 
 Μζςω ποιϊν καναλιϊν κζλουν, τα 

τμιματα τθσ αγοράσ ςασ, να τα 
προςεγγίςετε; 

 Πϊσ τα προςεγγίηετε τϊρα; 
 Ποια κανάλια είναι αποτελεςματικότερα 

ςυναρτιςει του κόςτουσ τουσ; 

Τα κανάλια αξιοποιοφνται: 
 Για να γίνετε γνωςτοί (ενθμζρωςθ) 
 Για να αξιολογιςουν τα προϊόντα ςασ  
 Για να αγοράςουν τα προϊόντα ςασ 
 Για να αποςτείλετε τα προϊόντα ςασ  
 Για να εξυπθρετιςετε τον πελάτθ μετά τθ 

πϊλθςθ  

Κανάλια 
 Στελζχθ πωλιςεων, e-πωλιςεισ, 

ιδιόκτθτα καταςτιματα, καταςτιματα 
ςυνεργατϊν, χονδρζμποροι 
 
 

 
 



Καμβάσ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου 

χζςεισ με πελάτεσ 
 Τι ςχζςεισ δθμιουργείτε με κάκε 

τμιμα τθσ αγοράσ ςασ; 

 Ποιεσ από αυτζσ ζχουν παγιωκεί; 

 Πωσ ενοποιοφνται με το υπόλοιπο 
επιχειρθματικό ςχζδιο; 

 Πόςο κοςτίηουν; 

Παραδείγματα 
 Προςωπικι εξυπθρζτθςθ 

 Εξυπθρζτθςθ κατ’αποκλειςτικότθτα 

 Self-service  

 Αυτοματοποιθμζνθ 

 Online κοινότθτεσ  

 Συν-δθμιουργία (ανοιχτό ςφςτθμα) 

 



Καμβάσ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου 

Ροζσ Εςόδων  

 Για ποια παρεχόμενθ αξία οι πελάτεσ 
δζχονται να πλθρϊςουν; 

 Τι αγοράηουν και τι/πωσ πλθρϊνουν 
ςιμερα; 

 Πωσ κα προτιμοφςαν να πλθρϊςουν; 

 Τα ζςοδα ςασ προζρχονται από 
εφάπαξ πλθρωμζσ ι είναι 
επαναλαμβανόμενα; 

 



Πολλοί δυςκολεφονται να τιμολογιςουν χωρίσ να ζχουν 
δθμιουργιςει ζνα πρωτότυπο… 

Ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ να τιμολογιςεισ ζνα προϊόν είναι να 
κατανοιςεισ πόςο ςθμαντικό ρόλο ζχει το πρόβλθμα για τον 
πελάτθ και πόςο είναι διατεκειμζνοσ να πλθρϊςει για να το λφςει…  



Καμβάσ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου 

Ροζσ Εςόδων (ςυνζχεια)  
Τφποι εςόδων 
 Πϊλθςθ αγακϊν 
 Τζλοσ χριςθσ (ξενοδοχεία- διανυκτζρευςθ, 

τθλεπικοινωνίεσ- χρόνοσ κλιςθσ, courier-αποςτάςεισ) 
 Συνδρομζσ (Nova, World of Warcraft) 
 Δανειςμόσ, Ενοικίαςθ, Χρθματοδοτικι μίςκωςθ 

(zipcar) 
 Αδειοδότθςθ (Ευρεςιτεχνίεσ, Εκδόςεισ, Sony music) 
 Μεςιτεία (multisided platforms, μεςίτεσ)  
 Τζλθ διαφιμιςθσ (μζςα ενθμζρωςθσ, περιοδικό 

Aegean Airlines) 

Στακερι τιμολόγθςθ 
 Τιμοκατάλογοσ 
 Εξαρτϊμενθ από τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ 

(πακζτα διακοπϊν simple και premium, εκπτϊςεισ για 
ντόνατσ 2 θμερϊν) 

 Εξαρτϊμενθ από το τμιμα τθσ αγοράσ που 
απευκφνεται (κινθματογράφοι με προςφορζσ προσ 
φοιτθτζσ) 

 Εξαρτϊμενθ από τον όγκο 

Δυναμικι τιμολόγθςθ 
 Απόδοςθ των διαπραγματεφςεων 
 Διαχείριςθ ςε πραγματικό χρόνο τθσ αγοράσ 

 



Δυναμικι Τιμολόγθςθ: Προϊόν διαπραγματεφςεων  



Δυναμικι Τιμολόγθςθ: 
Δθμοπραςία   



Παρόμοια με δθμοπραςία: Pay what you want strategy… 



Δυναμικι Τιμολόγθςθ: Διαχείριςθ ςε πραγματικό χρόνο τθσ 
αγοράσ   



Καμβάσ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου 

Κυριότεροι Πόροι   

 Ποιοι κφριοι πόροι είναι απαραίτθτοι 
για τθ δθμιουργία του παρεχόμενθσ 
αξίασ/ χριςθσ προσ τουσ πελάτεσ; 

Τφποι πόρων 

 Φυςικοί 

 Άυλοι (πατζντεσ, πνευματικά 
δικαιϊματα, επωνυμία) 

 Ανκρϊπινο δυναμικό 

 Χρθματικοί 



Καμβάσ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου 

Κυριότερεσ Δραςτθριότθτεσ   

 Χαρακτθρίηονται οι ενζργειεσ που ςε 
ςυνδυαςμό με τουσ πόρουσ τθσ 
επιχείρθςθσ ςυντελοφν ςτθ δθμιουργία 
του παρεχόμενου προϊόντοσ ι υπθρεςίασ 

 Ποιεσ δραςτθριότθτεσ πρζπει να 
εκτελζςετε πολφ καλά ςτο επιχειρθματικό 
ςασ ςχζδιο; Τι είναι ςθμαντικό; 

Κατθγορίεσ 

 Παραγωγι / υπθρεςίεσ  

 Επίλυςθ προβλθμάτων / ςυμβουλευτικι  

 Πλατφόρμα/ δραςτθριότθτεσ δικτφου 



Καμβάσ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου 

υνεργάτεσ Κλειδιά    
 Ποιοι ςυνεργάτεσ και προμθκευτζσ 

αςκοφν επιρροι ςτο επιχειρθματικό 
ςασ ςχζδιο; 

 Ποιουσ κφριουσ πόρουσ αποκτοφμε 
από ςυνεργάτεσ; 

 Ποιεσ κφριεσ δραςτθριότθτεσ 
πραγματοποιοφνται από ςυνεργάτεσ; 

Κίνθτρα για ςυνεργαςίεσ: 
 Βελτιςτοποίθςθ και εξοικονόμθςθ 

πόρων 

 Μείωςθ του ρίςκου και τθσ 
αβεβαιότθτασ 

 Απόκτθςθ ιδιαίτερων πόρων και 
δραςτθριοτιτων 



Καμβάσ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου 

Διάρκρωςθ του Κόςτουσ    
 Ποια είναι τα κυριότερα κόςτθ του 

επιχειρθματικοφ ςασ ςχεδίου; 
 Ποιοι είναι οι ακριβότεροι πόροι του 

επιχειρθματικοφ ςασ ςχεδίου; 
 Ποιεσ είναι οι ακριβότερεσ κφριεσ 

δραςτθριότθτεσ; 

Η Επιχείρθςθ ςασ οδθγείται κυρίωσ: 
 από το κόςτοσ (ζμφαςθ ςτθν 

ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ, μικρόσ 
λόγοσ τιμισ και χρθςιμότθτασ, 
μεγιςτοποίθςθ των αυτοματιςμϊν, 
εκτεταμζνθ ανάκεςθ ςε τρίτουσ) 

 από τθν αξία (ζμφαςθ ςτθ 
δθμιουργία αξίασ, παροχι προϊόντων 
και υπθρεςιϊν υψθλισ χρθςιμότθτασ) 



Καμβάσ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου 

Διάρκρωςθ του Κόςτουσ 
(ςυνζχεια)    

Οριςμζνα χαρακτθριςτικά για τα είδθ του 
κόςτουσ: 

 Στακερά/πάγια κόςτθ (μιςκοί, 
ενοίκια, αναλϊςιμα) 

 Μεταβλθτά κόςτθ (π.χ. κόςτοσ/όγκο 
παραγόμενων αγακϊν) 

 Οικονομίεσ κλίμακασ. 

 Οικονομίεσ εφρουσ (πολλαπλά 
προϊόντα με κοινζσ ανάγκεσ 
λειτουργιϊν όπωσ μάρκετινγκ ι 
διανομι) 

 

 



BMC Απλά… 



Αποτελεςματικότθτα vs Αποδοτικότθτα 

Αριςτερό τμιμα 

Αποδοτικότθτα 
 

Σι χρειάηεται για να 
παραχκεί αξία - 

εςωςτρζφεια 

Δεξιό τμιμα 

Αξία 
 

Δθμιουργία και 
μεταφορά αξίασ ςτον 
πελάτθ - εξωςτρζφεια 

λογικι       ςυναίςκθμα 



 
Παράδειγμα: No Frills airlines 



Πρακτικι Άςκθςθ  

 

Δθμιουργείςτε το δικό ςασ Business Model Canvas για 

μια επιχείρθςθ όπωσ το BEAT!  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Περιςςότερα ςχετικά με τθ χριςθ 
του business model canvas 

 



Χρθςιμοποιείςτε 
διαφορετικά χρϊματα 
post-it 

υνδυάςτε 
κείμενα με ςχζδια 

Επικεντρωκείτε ςτο 
επιχειρθματικό μοντζλο όχι απλά 
ςτο προϊόν ι τθν τεχνολογία 

Προτυποποίθςθ: πολλαπλά 
επιχειρθματικά μοντζλα ωσ εργαλεία 
ςκζψθσ για τθ διερεφνθςθ 
διαφορετικϊν κατευκφνςεων  



Η ςθμαςία του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ  



 
Customer development / Lean 

startup 
Σο BMC αποτελεί ζνα δυναμικό εργαλείο και όχι κάτι που 

κάνουμε μια φορά… 

 

ε ςυνεχι βάςθ ο δυνθτικόσ επιχειρθματίασ δοκιμάηει business 

hypotheses, μετράει τθν πρόοδο του και προςαρμόηει το επιχειρθματικό 

του μοντζλο ςτισ αλθκινζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναπτφςςω 
Χτίηω 

 

Κατανοϊ 

μακαίνω 

    Μετράω  
Αποφεφγουμε την παγίδα Ανάλυςη – 
Παράλυςη  (paralysis by analysis)… 



Minimum Viable Product (MVP) 
Βαςικό ερϊτθμα: κα πρζπει τελικά αυτό το προϊόν να αναπτυχκεί; 

 

Το MVP  αποτελεί μια διαδικαςία που επαναλαμβάνεται ςυνεχϊσ μζχρι ο 

δυνθτικόσ επιχειρθματίασ να αξιολογιςει όλεσ τισ υποκζςεισ που κάνει για 

το επιχειρθματικό του μοντζλο. 

 

Μεκοδολογία δοκιμισ-λάκουσ.   

Οικονομικοί τρόποι ςυλλογισ δεδομζνων  όπωσ ςυηθτιςεισ με πελάτεσ, 

προμθκευτζσ, διανομείσ, ανάπτυξθ εικονικϊν διαφθμίςεων online,  

online ςυλλογι πλθροφοριϊν για τθν αποδοχι τθσ ιδζασ (χριςθ pollfish) 

κλπ. σχετικά με την δυνητική αποδοχή του concept  

 

 

 

 

 

 

 



Minimum Viable Product (MVP) 

Ενδεικτικζσ υποθζςεισ: 

- Αποτελεί ςημαντικό πρόβλημα για τον πελάτη… 

- Ο μηχανιςμόσ εςόδων είναι αποδεκτόσ από τον πελάτη… 

- Ο ςχεδιαςμόσ είναι λειτουργικόσ και εφκολοσ ςτη χρήςη…  

- Το ςχετικό θεςμικό πλαίςιο ζχει αναγνωριςτεί… 

- Η ςτρατηγική μάρκετινγκ που ζχω επιλζξει δουλεφει… 

Παρουςίαςθσ τθσ λφςθσ ςε μορφι πρωτοτφπου,  explainer video, landing 

page κλπ. 
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