
Teen News
Η εφημερίδα μας πετάει, στα σύννεφα σε πάει!



1ον: Πώς κάνουμε την διαφορά!

• Ποιο πρόβλημα βοηθάμε να λυθεί;
Βοηθάμε στην καλύτερη ενημέρωση, κυρίως των νέων και στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν στο σχολείο και γενικά (π.χ. ψυχολογία των εφήβων).

• Ποια είναι η υπηρεσία/προϊόν μας;
Το προϊόν μας είναι μια ηλεκτρονική εφημερίδα, που περιέχει θέματα, τα οποία αφορούν κυρίως άτομα 
νεαρής ηλικίας.  

• Ποιες ανάγκες των πελατών μας ικανοποιούμε;
Ικανοποιούμε την ανάγκη των νέων- εφήβων για επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων, παροχή βοήθειας για 
επίλυση προβλημάτων της σχολικής πραγματικότητας.

• Τι αξία παρέχουμε στους πελάτες μας;
Επικοινωνία μεταξύ συνομηλίκων σε ευρύτερη κλίμακα – άρση απομόνωσης.



2ον: Πελάτες

• Σε ποιους πελάτες απευθυνόμαστε;
Απευθυνόμαστε σε εφήβους και στις οικογένειές τους, αλλά και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με 
εφήβους (π.χ. εκπαιδευτικούς).

• Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί μας πελάτες;
Οι ίδιοι οι έφηβοι.

• Τι χαρακτηριστικά έχουν (πχ. ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή 
κατάσταση, άλλα χαρακτηριστικά κλπ);

Είναι ηλικίας 10-18, κατοικούν στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία και μοιράζονται τους ίδιους 
προβληματισμούς και ανησυχίες.



3ον: Επικοινωνία

• Με ποιο/ους τρόπο/ους θα μας γνωρίσουν οι πελάτες μας;
Θα μας γνωρίσουν μέσω του διαδικτύου, κυρίως με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Τι μπορούμε να κάνουμε για να μας γνωρίσουν περισσότεροι;
Μπορούμε μέσω του σχολείου μας να απευθύνουμε προσκλήσεις επικοινωνίας – συμμετοχής σε μαθητές 
άλλων σχολείων. Επιπλέον μπορούμε να ζητήσουμε από το Δήμο μας να γνωστοποιήσει την εφημερίδα μας.

Παράλληλα μπορούμε να διαφημιστούμε μέσω άλλων ηλεκτρονικών ΜΜΕ 

• Πού μπορούμε να τους βρούμε/συναντήσουμε με βάση τα 
χαρακτηριστικά τους;

Σε όλους φυσικούς και διαδικτυακούς χώρους, στους οποίους συγκεντρώνονται έφηβοι.



4ον: Έσοδα

• Τι είναι αυτό που παρέχουμε και οι πελάτες μας θα θέλουν να 
αγοράσουν; Τι αξία τους δίνουμε; 

Αυτό που παρέχουμε στους πελάτες μας είναι μια εφημερίδα, η οποία  θα αναφέρει σημαντικά γεγονότα και 
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία, αγγελίες για ανταλλαγή διαφόρων 
αντικειμένων,  στήλες ανταλλαγής απόψεων (σχετικά με ενδιαφέροντα των νέων) και παροχής συμβουλών 
από ειδικούς, καθώς και διαγωνισμούς με δώρα.

• Πώς θα προτιμούσαν να πληρώσουν (πχ. μια κι έξω; Με δόσεις; Με 
χρήματα; Με κάποιο άλλο τρόπο;);

Οι ενδιαφερόμενοι θα πληρώνουν με μηνιαία συνδρομή (μέσω κάρτας), ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
διαβάσουν αλλά να συμμετέχουν με αγγελίες, ερωτήματα κλπ. 



5ον: Πόροι

• Τι χρειαζόμαστε για:
• Τη δημιουργία του προϊόντος;

Έναν προγραμματιστή και ειδικό που κατασκευάζει ιστοσελίδες και τέτοιου είδους ενημερωτικές ιστοσελίδες.

• Την επικοινωνία του προϊόντος;

Πόρους που θα διασφαλίσουν διαφήμιση στο Google Forms και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
• Την επαφή μας με τους πελάτες;

Χρειαζόμαστε οικονομικούς πόρους για τη δημιουργία του site, καθώς και για τις αμοιβές των συνεργατών της 
εφημερίδας. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε χορηγούς, καθώς και χορηγούς επικοινωνίας.



6ον: Συνεργάτες

• Ποιοι συνεργάτες μπορούν να μας βοηθήσουν; Με ποιους τρόπους;
Οι συνεργάτες που μπορούν να μας βοηθήσουν είναι αυτοί στους οποίους θα ανατεθεί η δημιουργία και η 
διαχείριση του site, καθώς και ειδικοί που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε εφήβους (ψυχολόγοι, 
σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού).

• Ποιοι είναι οι προμηθευτές μας;
Αυτοί οι οποίοι θα μας παρέχουν τον αναγκαίο εξοπλισμό.



Εμείς!

• Ποιοι είμαστε, οι ρόλοι μας και οι ικανότητές μας!
Είμαστε το Α1 από το 2ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού και είμαστε διατεθειμένοι  να σας εκπλήξουμε όχι μόνο με 
τα καταπληκτικά δώρα και τους υπέροχους διαγωνισμούς, αλλά και με τα έξοχα άρθρα που θα  γράφονται   
στην   εφημερίδα μας!!!!!!
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