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ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ..?



ΟΝΕΙΡΑ & ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ

◼ ΧΡΗΜΑΤΑ

◼ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ

◼ PRESTIGE



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΕΤΑΙ .. Η ΓΙΝΕΤΑΙ ?

◼ Κάνετε την έρευνά σας

◼ Προσέξτε τις νομικές πτυχές

◼ Χαρτογραφήστε τα οικονομικά σας

◼ Καταλάβετε τον κίνδυνο

◼ Ο χρόνος είναι ένα σημαντικό 
στοιχείο

◼ Ζήτα Υποστήριξη 





ΒΑΣΙΚΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

SKILLS #1

◼ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
• Τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές 

επικοινωνιακές δεξιότητες είναι υψίστης 
σημασίας στο χώρο εργασίας, επειδή θέτουν 
τον τόνο για το πώς οι άνθρωποι σας 
αντιλαμβάνονται.

• Επίσης, βελτιώνουν τις πιθανότητες 
δημιουργίας σχέσεων με συναδέλφους. Οι 
δεξιότητες επικοινωνίας ενισχύουν την 
απόδοσή σας επειδή σας βοηθούν να εξαγάγετε 
σαφείς προσδοκίες..



ΒΑΣΙΚΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

SKILLS #2

◼ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

• Η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται 
σπάνια από ένα άτομο που κάνει κάτι 
από μόνο του. Η επιτυχία είναι 
αποτέλεσμα πολλών ανθρώπων που 
εργάζονται για έναν κοινό στόχο. Όταν 
οι εργαζόμενοι μπορούν να συνθέσουν 
τα ποικίλα ταλέντα τους, όλοι κερδίζουν.



ΒΑΣΙΚΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

SKILLS #3

◼ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως 
έχουν προγραμματιστεί και αντί να 
ψάχνετε άσκοπα, πρέπει να είστε σε 
θέση να προχωρησετε και να βρείτε 
εναλλακτικές λύσεις.

• «Οι επιτυχημένοι ηγέτες είναι εκείνοι 
που ξέρουν να είναι ευέλικτοι όταν 
προκύπτουν προβλήματα»



ΒΑΣΙΚΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

SKILLS #4

◼ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΕΠΙΛΥΣΗ

• Όταν κάτι πάει στραβά, μπορείτε είτε να 
παραπονεθείτε είτε να ενεργήσετε. 
Συμβουλή: Δοκιμάστε να σκεφτείτε το 
δάσος.. όχι μόνο το δέντρο..

• Ολιστική σκέψη και αντικειμενικός 
επαναπροσδιορισμός



ΒΑΣΙΚΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

SKILLS #5

◼ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

• "Κάθε φορά που βάζετε περισσότερο από 
ένα άτομα σε έναν οργανισμό, θα 
υπάρξει σύγκρουση", λέει ο Robinson. 
"Είναι η ανθρώπινη φύση." Ως εκ 
τούτου, η ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων με τους συναδέλφους , θα 
σας βοηθήσει να διατηρήσετε καλες
σχέσεις και να εργαστείτε πιο 
αποτελεσματικά.



ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
◼ 1) Πιστέψτε στην επιχειρηματική σας ιδέα

◼ 2) Να είστε έτοιμοι να απορριφθείτε

◼ 3) Έχετε έναν καλό μέντορα

◼ 4) Έχετε μια καλή ομάδα

◼ 5) Εστίαση στην ποιότητα του προϊόντος / της υπηρεσίας

◼ 6) Προσπαθήστε να εχετε έναν προϋπολογισμό για το μάρκετινγκ

◼ 7) Να είστε σίγουροι / παρακινημένοι (μην χάσετε την ελπίδα)

◼ 8) Ένα καλό επιχειρηματικό μοντέλο

◼ 9) Μην σκέφτεστε, απλα να κάνετε.

◼ Υπάρχει ένα σημαντικό ρητό που λέει ότι «δεν μπορείς να νικήσεις 
καποιον που δεν το βαζει κατω ποτέ»

◼ Έτσι, τελευταίο και σημαντικότερο από όλα:

◼ 10) Ποτέ μην εγκαταλείπετε



ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ .. 

ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΣ

◼ ΟΡΑΜΑ

◼ ΣΤΟΧΟΣ 

◼ ΘΕΛΗΣΗ

◼ ΕΠΙΜΟΝΗ 

◼ ΥΠΟΜΟΝΗ 

◼ ΕΥΕΛΙΞΙΑ


