
 

 

 

 

 

Όλα όςα κα πρζπει να γνωρίηετε όταν ανοίξετε τθ δικι ςασ επιχείρθςθ 

 

Ειςθγθτζσ με πολυετι εμπειρία από τθν αγορά δίνουν απαντιςεισ ςε ερωτιματα όπωσ: 

 Που να ανοίξω το κατάςτθμά μου  

 Ποια προϊόντα να πουλιςω 

 Πϊσ κοςτολογϊ τα προϊόντα μου 

 Θα είναι βιϊςιμο το νζο κατάςτθμα που κα ανοίξω  

 Πωσ κα προςεγγίςω τουσ πελάτεσ 

 Πωσ κα κάνω γνωςτά τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ μου 
    

Απευκφνεται: 

 Σε νζουσ επιχειρθματίεσ που ξεκινοφν μια επιχείρθςθ αλλά και ςε υπάρχοντεσ επιχειρθματίεσ που ξεκινοφν μια νζα 

δραςτθριότθτα. Το ςεμινάριο ζχει κακαρά πρακτικό προςανατολιςμό και προςφζρονται ςυμπυκνωμζνθ γνϊςθ, εργαλεία 

λφςεισ και απαντιςεισ ςε κακθμερινά επιχειρθματικά ερωτιματα. Μετά το τζλοσ του ςεμιναρίου οι καταρτιηόμενοι κα 

μποροφν να διαχειρίηονται  κζματα που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ και οργάνωςθ μιασ επιχείρθςθσ κακϊσ και τα βαςικά 

οικονομικά ςτοιχεία τθσ, να  αξιολογοφν τθ βιωςιμότθτα και να προβλζπουν τισ υποχρεϊςεισ τα οικονομικά ςτοιχεία και 

τισ χρθματορροζσ τθσ, και να αντιλαμβάνονται τισ κακθμερινζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Ενότθτεσ ςεμιναρίου: 

1. Ίδρυςθ – Οργάνωςθ   επιχείρθςθσ. (κεωρία 4 ϊρεσ). Επιλογι αντικειμζνου και μορφζσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ. Επιλογι νομικισ μορφισ τθσ επιχείρθςθσ κριτιρια, πλεονεκτιματα, μειονεκτιματα. Πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ (ίδια και ξζνα κεφάλαια, Leasing, επιδοτιςεισ, κ.τ.λ.). 

2. Απαντιςεισ ςε κακθμερινά ερωτιματα (κεωρία 4 ϊρεσ). Λιανικό εμπόριο, Ποιοσ είναι ο πελάτθσ - Εξυπθρζτθςθ 

πελατϊν, Διαςφάλιςθ βιωςιμότθτασ επιχείρθςθσ, Ανάγκεσ και επικυμίεσ καταναλωτι, Διαδικαςίεσ λειτουργίασ 

καταςτιματοσ και αποκθκευτικοί χϊροι, Πλάνο προϊκθςθσ πωλιςεων και προωκθτικϊν ενεργειϊν, Σχεδιαςμόσ 

Εγκατάςταςθσ, Φωτιςμόσ, Θζρμανςθ, Ψφξθ, εξαεριςμόσ, Λόγοι που οδθγοφν ςτο κλείςιμο μιασ επιχείρθςθσ. 

3. Σχεδιαςμόσ - Marketing και Επιχείρθςθσ (κεωρία 4 ϊρεσ). Ζλεγχοσ ςτοιχείων κλάδου ,προβλζψεισ πωλιςεων, 

Μορφζσ και τρόποι ζρευνασ αγοράσ, χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ προϊόντων και επικυμίεσ πελατϊν, Επιλογι 

γκάμασ προϊόντων, Σχεδιαςμόσ παρουςίασ και  ροισ προϊόντων (MERCHANDISING), Ποιότθτα υπθρεςιϊν και 

προϊόντων. 

4. Εργαςτιρι προςομοίωςθσ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ (εργαςτιριο 4 ϊρεσ). Εφαρμογι κεωρίασ ςτθν 

επιχείρθςθ επίλυςθ κακθμερινϊν ςεναρίων, Αξιολόγθςθ κατάςταςθσ επιχείρθςθσ. Άμεςεσ Δράςεισ βελτίωςθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ επιχείρθςθσ, Δθμιουργία χάρτθ μελλοντικϊν ενεργειϊν, Προβλζψεισ αγοράσ.  

5. Εργαςτιρι προςομοίωςθσ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ (εργαςτιριο 4 ϊρεσ). Εφαρμογι κεωρίασ ςτθν 

επιχείρθςθ, Ατομικά ςενάρια, Εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ 

 



 

 

 

 

 

 

6. Οικονομικι Διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ (κεωρία 4 ϊρεσ). Περιουςία (ζννοια, προςδιοριςμόσ, 

παρακολοφκθςθ), Εκμετάλλευςθ (ζςοδα, ζξοδα), Αποτελζςματα (τρόποι προςδιοριςμοφ), Αποδοτικότθτα 

(βαςικοί αρικμοδείκτεσ). 

7. Εργαςτιρι κακθμερινισ οικονομικισ παρακολοφκθςθσ επιχείρθςθσ (εργαςτιριο 4 ϊρεσ). Εξοικείωςθ ςτθ Χριςθ 

ειδικοφ εργαλείου excel για τθν οικονομικι  παρακολοφκθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Στουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκοφν 

ςθμειϊςεισ, κακϊσ και ειδικό θλεκτρονικό εργαλείο οικονομικισ διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ.  

Ημερομθνίεσ Διεξαγωγισ: Δευτζρα & Τετάρτθ 17:00 - 21:00,  από 13 Νοεμβρίου ζωσ 04 Δεκεμβρίου 

Διάρκεια: 28 ώρεσ  

Κόςτοσ: 130€ 

Τόποσ Υλοποίθςθσ: Επιμελθτιριο Ηρακλείου Κορωναίου 9, αίκουςα Καροφηου.  

Πλθροφορίεσ και αιτιςεισ, Στο ΚΕΚ Τεχνικζσ Σχολζσ Επιμελθτθρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 

Τθλ.κζντρο:2810342136, 2810302730  Fax:2810227189  

e-mail: info@katartisi.gr   web: www.katartisi.gr  fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes 


