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3 Κλασικές μέθοδοι για την ανάπτυξη
μιας επιχειρηματικής ιδέας



Το BMC αναπτύχθηκε το 2008 από τον
Ελβετό επιχειρηματία Alexander
Osterwalder και σήμερα είναι αδύνατο
να φανταστεί κανείς τον τομέα των
νεοφυών επιχειρήσεων χωρίς αυτό.

Το BMC μπαίνει στο παιχνίδι όταν έχετε
ήδη μια επιχειρηματική ιδέα, η οποία
όμως δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί
πλήρως. Σας βοηθά να ταξινομήσετε τις
σκέψεις σας και να κάνετε την ιδέα
περιεκτική για τους άλλους. 

Το BMC βασίζεται σε μια
προκαθορισμένη δομή με 
συγκεκριμένες ερωτήσεις που
καθοδηγούν τη διαδικασία: 
Το μεγάλο πλεονέκτημα του BMC είναι
ότι βοηθά να παρουσιάσετε την ιδέα σας
σε ένα μόνο φύλλο. 

BMC - Διάρθρωση επιχειρηματικής
ιδέας 



Το BMC αποτελείται από 9 στοιχεία. 
Κάθε ένα από αυτά περιέχει βασικές ερωτήσεις που πρέπει να

απαντηθούν για να αποκτήσετε μια πλήρη εικόνα της
επιχειρηματικής ιδέας και του σταδίου ανάπτυξής της.

Ανατομία του BMC

Τμήμα πελατών

Σχέση με τους πελάτες Ροές εσόδων

Βασικοί εταίροι

Προσφορά αξίας

Βασικές Δραστηριότητες Διάρθρωση κόστους

Βασικές Πηγές

Κανάλια



BMC - Διάρθρωση επιχειρηματικής
ιδέας  

Inspired by: The Business Model Foundry (www.businessmodelgeneration.com/canvas). 
Word implementation by: Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com). License: CC BY-SA 3.0



Πλεονεκτήματα χρήσης του BMC

Απλή δομή, άτομα αλλά και ομάδες μπορούν να 
γρήγορα να εργαστούν παραγωγικά με το BMC.

Το συγκεκριμένο πρότυπο αναγκάζει να περιοριστεί κανείς στις
πιο σημαντικές πληροφορίες και να τις διατυπώσει με ακρίβεια.

Το επιχειρηματικό μοντέλο απεικονίζεται σε μία σελίδα. 

Οι εξαρτήσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο γίνονται ορατές. 

Τα μέλη της ομάδας, καθώς και τα εξωτερικά μέρη (π.χ. πιστωτές)
κατανοούν τη σημασία των επιμέρους στοιχείων του
επιχειρηματικού μοντέλου.



Συμβουλές για εργασία με BMC

Ξεκινήστε σκεπτόμενοι την αποστολή σας
- Πρέπει πάντα να έχετε στο μυαλό σας τον στόχο. 

Σκεφτείτε πελατοκεντρικά από την αρχή και 
να εστιάζετε πρώτα στον πελάτη και στην πρόταση αξίας.

  

Να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι. 
Αν θέλετε να αποδείξετε ότι το προϊόν/υπηρεσία σας είναι
ιδιαίτερης ποιότητας, ξεκαθαρίστε πώς θα το πετύχετε αυτό 
και αν το πιθανόν υψηλότερο κόστος αντισταθμίζεται 
από μια αντίστοιχη προθυμία πληρωμής.

 
Εστίαση σε στρατηγικούς παράγοντες 

και αποφύγετε την πληρότητα. 
Για το κόστος, αναφέρετε μόνο τους 

3 πιο σημαντικούς παράγοντες.



Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι στο κλασικό επιχειρηματικό μοντέλο
"Canvas" λείπει η αναφορά στις βιώσιμες καινοτομίες προϊόντων.

Για αυτό το λόγο, το GTL έχει αναπτίξει ένα εκτεταμένο BMC 
- το ”GreenTecLab Sustainable Business Model Canvas”

Το GTL SBMC σας ενθαρρύνει να σκεφτείτε όλες τις πτυχές που
σχετίζονται με τον ολιστικό σχεδιασμό του επιχειρηματικού
μοντέλου.

Οι επιπτώσεις στη βιωσιμότητα μπορούν να μεγιστοποιηθούν από
την αρχή και να συμβάλουν σε βιώσιμα και καινοτόμα
επιχειρηματικά μοντέλα.

GTL BMC - Το βιώσιμο BMC 



Βιώσιμη αποστολή και όραμα (οικονομικοί, περιβαλλοντικοί,
κοινωνικοί στόχοι βιωσιμότητας- αρχές βιωσιμότητας)
Εκτεταμένος κύκλος ζωής προϊόντων (π.χ. μέσω ανακύκλωσης,
επαναχρησιμοποίησης, ενοικίασης αντί ιδιοκτησίας)
Οικολογικά-κοινωνικά οφέλη (πλεονεκτήματα που
επιτυγχάνονται μέσω των αρχών της αειφορίας)
Οικολογικό-κοινωνικό κόστος (προκαλούμενο κόστος, ελαχιστο-
ποίηση περιβαλλοντικά κρίσιμων παραγόντων παραγωγής)

Εκτεταμένη εκδοχή με 13 βασικά στοιχεία και καθοδηγητικές
ερωτήσεις

 Συμπληρωματικές πτυχές

Πώς μοιάζει το GTL SBMC;



Πώς μοιάζει το GTL SBMC;



Έχετε άλλες ερωτήσεις;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και γίνετε
ένας μελλοντικός ηγέτης της μετάβασης

  
 

https://digitaleneuordnung.de/blog/business-model-canvas-
erklaerung/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-
finden/how-to-startup/business-model-canvas/infografik

https://www.info-privatwald.de/funktionen-des-waldes.php
https://www.info-privatwald.de/funktionen-des-waldes.php

