
Σύνταξη μελέτης: Τσικριτέας Αναστάσιος 

Παρουσίαση της κεντρικής ιδέας προς έλεγχο υλοποίησης και ένταξης στο πρόγραμμα
“Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων”
που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.



Εισαγωγή

Άνοδος της τεχνολογίας & Ιντερνετ 

Κοινωνία της πληροφορίας 

Συμπεριφορά των επιχειρήσεων και 
τρόπος που διανέμουν το προϊόν τους

Ο μόνος τομέας της Ευρωπαϊκής 
Οικονομίας που παράγει νέες θέσεις 

εργασίας 



 αύξηση του ενδιαφέροντος, 1 στα 3 
νοικοκυριά διαθέτει ευρυζωνική 
σύνδεση.

 ενισχύει την απόφαση σε επένδυση 
στις νέες τεχνολογίες για την εξέλιξη 
των επιχειρήσεων.

 μια καινούργια αναπτυσσόμενη 
κοινωνία με προϊόντα και υπηρεσίες  
τα οποία μπορούν να διανεμηθούν σε 
όλο τον κόσμο με έδρα ακόμη και  ένα 
μικρό χωριό.

Χρήση ‘Ιντερνετ στην Ελλάδα 

Στατιστικά Στοιχεία ΕΣΥΕ   9/12/2009





To Πλάνο

Η εταιρεία θα λειτουργήσει με 3 κεντρικούς Άξονες
διάθεσης των υπηρεσιών της, βασισμένη στις ήδη
υπάρχοντες ανάγκες της αγοράς .

Α) Μια ολοκληρωμένη εταιρεία έρευνας κατασκευής,
ανάπτυξης και παραμετροποίησης ηλεκτρονικών
εφαρμογών.

Β) Franchise
Δίκτυο καταστημάτων Franchise το οποίο θα μπορεί να
προσφέρει ένα πολύ ανταγωνιστικό και χαμηλού ρίσκου
πακέτο.

Γ) Το άθροισμα των δυο παραπάνω θα μας δώσει μια
εταιρεία με μεγάλη ικανότητα ανάληψης έργων στον
ιδιωτικό καθώς και στον δημόσιο τομέα.

άξοναςA / B2C
Επιχείρηση προς Καταναλωτή

άξοναςB / B2B
Επιχείρηση προς Επιχείρηση

άξονας / B2G
Δημοτικές Επιχειρήσεις



Βασικοί Άξονες Επιχειρηματικού Πλάνου Α

άξοναςA

B2C
Επιχείρηση προς 

Καταναλωτή

crm / erp 
συστήματα διαχείρισης, 

πελατολόγιου, 
custom εφαρμογές 

μεταφορά 
τεχνογνωσίας, 

Web Design - Mobile 
Software - Game 

Development

Μια ολοκληρωμένη 
εταιρεία 

κατασκευής, 
ανάπτυξης και 

παραμετροποίησης 
ηλεκτρονικών 
εφαρμογών. 

Σήμερα η λέξη πληροφορική είναι άμεσα συνυφασμένη με το  ιντερνέτ. Όλοι οι υπολογιστές πλέον μοιράζονται ένα κοινό 
δίκτυο με εφαρμογές, προγράμματα, ιστοσελίδες, αρχεία, μουσική, βιβλία, προϊόντα κτλ.

Α) Μια ολοκληρωμένη εταιρεία κατασκευής, ανάπτυξης και παραμετροποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών. 
Θα απευθύνετε σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και θα κατασκευάζει ηλεκτρονικές

διαδικτυακές εφαρμογές καθώς και λύσεις για την οργάνωση αυτών.



Βασικοί Άξονες Επιχειρηματικού Πλάνου Β

άξοναςB
B2B
Επιχείρηση προς 

Επιχείρηση

templates for web 
design, 

mobile software,
crm / erp 

custom εφαρμογές 
μεταφορά 

τεχνογνωσίας, 

εξασφάλιση καλής 
λειτουργιάς,

έλεγχος των 
υπηρεσιών,

αίσθημα ασφαλείας 
υπηρεσίες διαφήμισης,

ενημέρωση και 
σεμινάρια

Συμμετοχή σε εκθέσεις 
προβολής.

Μια 
ολοκληρωμένη 

πρόταση 
Franchisese

με χαμηλό 
κόστος και 

άμεση 
επενδυτική 
απόσβεση

Μετά την ολοκλήρωση και την στελέχωση για την καλή
λειτουργιά του Άξονα Α η εταιρεία θα είναι σε θέση να
δημιουργήσει ένα δίκτυο καταστημάτων Franchise το
οποίο θα μπορεί να προσφέρει ένα πολύ ανταγωνιστικό
και χαμηλού ρίσκου πακέτο μιας και κατά την δική μας
εκτίμηση θα μπορεί να υλοποιηθεί με ελάχιστο κόστος.



Βασικοί Άξονες Επιχειρηματικού Πλάνου Γ

Άξονας Γ 

B2G
Επιχείρηση προς ΔΕΚΟ

Ιστοσελίδες 
Εφαρμογές υπηρεσιών

Προγράμματα δικτύωσης
Εκπαίδευσης

Έρευνα – ανάπτυξη – ενθάρρυνση νέων 
Τηλεϊατρικής - Βίο ιατρικής

Προηγμένες υπηρεσίες υγείας
Ηλεκτρονικές και τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες

Μια ολοκληρωμένη εταιρεία 
κατασκευής, ανάπτυξης και 

παραμετροποίησης 
ηλεκτρονικών εφαρμογών για 
το δημόσιο με απορρόφηση 

πολλών νέων ανέργων 
απόφοιτων σχετικών 

σχολών. 

Είναι σαφές ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να αποτελέσουν αναπτυξιακή διέξοδο

Έχουμε λοιπόν μια καινούργια αναπτυσσόμενη κοινωνία με προϊόντα και υπηρεσίες  τα οποία μπορούν να διανεμηθούν σε όλο τον κόσμο με έδρα 
ακόμη και ένα μικρό χωριό.



Θετικά στοιχειά επενδυτικού πλάνου

κατασκευή, ανάπτυξη και 
παραμετροποίησης

ηλεκτρονικών εφαρμογών υψηλών 
προδιαγραφών και απαιτήσεων1,2,

απορρόφηση μεγάλης μερίδας νέων  
ανέργων που θα βρίσκονται σε 

διαδικασία αναζήτησης εταιρείας για 
πρακτική και μετέπειτα εργασία. 



Θετικά στοιχειά επενδυτικού πλάνου

3,4,
μεγάλη ικανότητα ευελιξίας και

εξωστρέφειας και επικοινωνίας με 
ολόκληρο των πλανήτη 

ικανότητα της εταιρείας στην 
συμμετοχή ερευνητικών 

προγραμμάτων τηλεϊατρικής,
βιοϊατρικής, σε προηγμένες υπηρεσίες 

υγείας & λογισμικών για ΑΜΕΑ



Θετικά στοιχειά επενδυτικού πλάνου

δημιουργία νέων πραγματικών θέσεων 
εργασίας στην επαρχεία & συμβολή 

στην διαδικασία της αποκέντρωσης5,6,
πρωτοπόρος και καινοτόμος επένδυση 

στον χώρο της ελληνικής περιφέρειας



Θετικά στοιχειά επενδυτικού πλάνου

ικανότητα της εταιρείας να ακολουθεί και να 
συμβάλει σε όλες τις εξελίξεις γύρω από 

τον τομέα της πληροφορικής και την 
βελτίωση τον υπηρεσιών

στον ελληνικό χώρο 7,





Ενδεικτικός τρόπος λειτουργίας   
Σχεδιάγραμμα

Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα μπορούμε να δούμε την
γενική φιλοσοφία για τον τρόπο λειτουργιάς της
επιχείρησης.





Χώρος δραστηριοποίησης και ειδικό βάρος !

Κρίνοντας από της τελευτές εξελίξεις 
στην ανακατανομή των περιφερειών και 
την δημιουργία του προγράμματος  
<< Καλλικράτης >>
αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα 
περισσότερο από ποτέ είναι η καλύτερη 
στιγμή για να δημιουργηθεί μια μεγάλη 
εταιρεία στην περιοχή της 
Αιτωλοακαρνανίας όπου πάσχει από 
νέες ιδέες, επενδύσεις και ανεργία. νέες 

ιδέεςΝΟ1



Επίλογος !
Η συγκεκριμένη μελέτη βρίσκεται
ακόμη σε διαδικασία ανάλυσης
δεδομένων και ανάπτυξης του κάθε
επιμέρους θεματικού τομέα.

Θεωρούμε ότι είναι η απαρχή μιας
έξυπνης και καινοτόμας ιδέας
που μπορεί να εφαρμοστεί και να
προσφέρει στην ελληνική κοινωνία.

νέες 
ιδέες



Π. ΣΟΥΛΟΥ 10, 1Ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ Τ.Κ.30100  - Τhλ. 26410 20141  Fax. 26410 2014

web: www.oneplusdesign.com - e-mail: info@oneplusdesign.gr

Ευχαριστούμε !                                                            
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