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1ον: Πώς κάνουμε τη διαφορά!1ον: Πώς κάνουμε τη διαφορά!
•Ποιο πρόβλημα βοηθάμε να λυθεί;
Στην Ελλάδα πολλές φορές οι νέοι  οδηγούνται σε λάθος επιλογές ως  προς το επάγγελμα τους. Εμείς θα φέρουμε την καινοτόμα λύση, 
δηλαδή την δημιουργία της πλατφόρμας. Η επιχείρηση ασχολείται με την επίλυση του προβλήματος της αδυναμίας των νέων να 
προσανατολιστούν επαγγελματικά, καθώς και να αποκτήσουν μία σφαιρική άποψη σχετικά με τον κλάδο που τους ενδιαφέρει. 

•Ποια είναι η υπηρεσία/προϊόν μας; 
Το προϊόν που παρέχουμε είναι μια πλατφόρμα, στην οποία επαγγελματίες από διάφορους χώρους θα δίνουν οδηγίες- συμβουλές σε 
μαθητές και φοιτητές. Οι πελάτες μας θα είναι μαθητές και φοιτητές που δεν έχουν επιλέξει ακόμα τον επαγγελματικό τους 
προσανατολισμό. Οι επαγγελματίες μπορούν να τους βοηθήσουν καλύτερα ξέροντας τις δυσκολίες της δουλειάς, το εισόδημα κτλ.    

•Ποιες ανάγκες των πελατών μας ικανοποιούμε;
Εξυπηρετούμε την ανάγκη των μαθητών/φοιτητών να πληροφορηθούν και να συμβουλευτούν σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική 
τους ζωή. 

•Τι αξία παρέχουμε στους πελάτες μας;
Παρέχουμε πληροφορίες από αξιόπιστους επαγγελματίες σε μαθητές, φοιτητές κλπ. 



2ον: Πελάτες2ον: Πελάτες

• Σε ποιους πελάτες απευθυνόμαστε;
Απευθυνόμαστε σε μαθητές και φοιτητές. 

• Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί μας πελάτες;
Σημαντικοί πελάτες της επιχείρησης είναι οι μαθητές και φοιτητές που χρειάζονται συμβουλές και καθοδήγηση 
από επαγγελματίες. 

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

Είναι μαθητές/φοιτητές ανεξαρτήτως οικονομικού επιπέδου, οικογενειακής κατάστασης και ηλικίας που 
προβληματίζονται σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος.



3ον: Επικοινωνία3ον: Επικοινωνία

• Με ποιο/ους τρόπο/ους θα μας γνωρίσουν οι πελάτες μας;
Μέσω του διαδικτύου.

• Τι μπορούμε να κάνουμε για να μας γνωρίσουν περισσότεροι;
Ο πελάτης πρέπει να είναι ικανοποιημένος. Μια ειλικρινής και εποικοδομητική κριτική για το προϊόν μέσα από 
διάφορες έρευνες μας δίνει συνεχή επαφή με τους πελάτες.

Επιπλέον η εμπειρία του χρήστη είναι πολύ σημαντική. Η αξιολόγηση και η σύσταση  από ικανοποιημένους πελάτες και 
η προβολή μέσα από διαφημίσεις δίνει μεγαλύτερη αξία στο προϊόν και δυναμώνει την αξιοπιστία της εταιρίας.

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

Μπορούμε να τους βρούμε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφού όλοι τα χρησιμοποιούν, αλλά και  μέσω μίας 
καμπάνιας, η οποία θα διαφημίζει το προϊόν μας.   



4ον: Έσοδα4ον: Έσοδα

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

Παρέχουμε πληροφορίες  και συμβουλές σχετικά με τα επαγγέλματα από επαγγελματίες με εμπειρία. 
Επιδιώκουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών με τη διαβεβαίωση ότι είμαστε δίπλα τους.

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

Θα προτιμούσαμε οι μαθητές/φοιτητές να πληρώνουν μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών και 
PayPal, με συνδρομές και τον πρώτο μήνα δωρεάν.



5ον: Πόροι5ον: Πόροι

• Τι χρειαζόμαστε για:
• Τη δημιουργία του προϊόντος;

Χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό με πλήρες σύστημα υπολογιστών , εξωτερικούς 
συνεργάτες , ικανούς προγραμματιστές.

– Την επικοινωνία του προϊόντος;
Χρειαζόμαστε αποτελεσματική διαδικτυακή προώθηση μέσω Google Ads και διαφημίσεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

– Την επαφή μας με τους πελάτες;
Χρειαζόμαστε χορηγούς επικοινωνίας μέσω της τηλεόρασης και μέσω διαδικτύου. Επίσης 
μπορούμε να προβληθούμε μέσω νέων Υοutubers,  που θα ήθελαν να βοηθήσουν τους 
συνομήλικους τους.



6ον: Συνεργάτες6ον: Συνεργάτες

• Ποιοι συνεργάτες μπορούν να μας βοηθήσουν; Με ποιους 
τρόπους;

Χρειαζόμαστε συνεργάτες για το σχεδιασμό της πλατφόρμας και για την επιλογή των 
επαγγελματιών που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

• Ποιοι είναι οι προμηθευτές μας;
Είναι οι διάφοροι επαγγελματίες που θα συνδράμουν με την παροχή συμβουλών προς 
τους μαθητές και φοιτητές που θα εγγράφονται στην πλατφόρμα.



Εμείς!Εμείς!

• Ποιοι είμαστε, οι ρόλοι μας και οι ικανότητές μας!
Είμαστε το Γ1 του 2ου Γυμνασίου Νέου Ψυχικού και θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους στην επιλογή 
του επαγγέλματος τους! Έχουμε ως στόχο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας με την εντιμότητα και   
    τον επαγγελματισμό μας!

Γ1 Συμμετέχοντες
Οικονομικά Κων/νος Βέλκος, Άρης Αποστολίδης, Νίκος Γιασάρι, 

Φώτης Θανάση
Διοίκηση Αγγελική Βιδάλη, Θεοφανία Λιακοπούλου, Μάριος 

Ζάκα, Δημήτρης Πουλόπουλος
Παραγωγή Μυρτώ Ιντζόγλου, Κωνσταντίνα 

Λυμπεροπούλου,Μαριάννα Αργυράτου, Νάγια Κόκκα
Πωλήσεις  Μαρκέλ Λανγκόζι, Δημήτρης Βαρδιάμπασης, Άγγελος 

Καραγάνης
Ανθρώπινο Δυναμικό Σταύρος Ανδρούτσος, Φιορένα Κίτσκα, Παναγής 

Καπρούλιας, Ραφαήλ Μιχαλόπουλος
Μάρκετινγκ Εβελίνα Λελεδάκη, Πέτρος Αργυρού, Μάριος Βοϊδής,  

Ντίνος Γεωργίου
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