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Εισαγωγή της εμπορευματοποίησης 

❖ Η εμπορευματοποίηση είναι η τοποθέτηση και η εισαγωγή ενός νέου, βελτιωμένου ή ενισχυμένου προϊόντος σε διάφορες 
αγορές και η διάθεσή του για αγορά ή χρήση. Περιλαμβάνει το μάρκετινγκ, την πώληση, τη διανομή και την υποστήριξη της 
καινοτόμου ιδέας ή του προϊόντος

❖ Περισσότερα για την εμπορική αξιοποίηση
https://www.youtube.com/watch?v=vh3mhD8e8zg&ab_channel=TheAudiopedia

❖ Το πιο σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του προϊόντος είναι ο ρόλος των καταναλωτών 

❖ Ανατροφοδότηση από τους καταναλωτές μέσω ερευνών, ερωτηματολογίων, διαθέσιμων δεδομένων
❖ Οι πληροφορίες που συχνά χρειαζόμαστε από τους καταναλωτές είναι οι

▪ γνώσεις σχετικά με το προϊόν, 
▪ κίνητρα αγοράς του επιθυμητού προϊόντος ή υπηρεσίας, 
▪ παράγοντες που έχουν επηρεάσει τη συμπεριφορά αγορών 
▪ σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του προϊόντος, 
▪ το δημογραφικό και κοινωνικό υπόβαθρο

Image credit: https://www.marketing91.com/commercialisation/

https://www.youtube.com/watch?v=vh3mhD8e8zg&ab_channel=TheAudiopedia


Ανάπτυξη προϊόντος και εμπορευματοποίηση καινοτόμου ιδέας

• Η διαδικασία ανάπτυξης αποτελείται από διάφορα στάδια

❑Ανάπτυξη
❖Δημιουργία της ιδέας του προϊόντος

❖Αξιολόγηση της ιδέας για το προϊόν

❖Ανάπτυξη της ιδέας του καινοτόμου προϊόντος και δοκιμή

❖Ανάλυση επιχειρηματικής υπόθεσης (BCA)

❖Δημιουργία του προϊόντος, όπως κατασκευή, παραγωγή, εργαστηριακές δοκιμές, 

❖ ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος. 

❖Μάρκετινγκ του μισού προϊόντος - προκαταρκτική δοκιμή κατανάλωσης

❑Εμπορευματοποίηση
❖Δοκιμές μάρκετινγκ και επικύρωση της καινοτόμου ιδέας/του καινοτόμου προϊόντος

❖Κυκλοφορία του νέου προϊόντος 

❖Αξιολόγηση του νέου προϊόντος

(Image Credit: https://www.iedunote.com/)



Δημιουργία και αξιολόγηση καινοτόμου 
ιδέας

Η δημιουργία καινοτόμου ιδέας απαιτεί πολλή 
δημιουργικότηταΚαταιγισμός ιδεών που περιλαμβάνει 
παράγοντες όπως κεφάλαια, τεχνολογική διαδικασία, 
προσδοκία εσόδων κ.λπ.Λαμβάνει υπόψη τη συζήτηση σχετικά 
με τις δυνατότητες της νεοφυούς επιχείρησης, τα οικονομικά, 
την αγορά για το προϊόν, την τεχνολογική πρόοδο της 
νεοφυούς επιχείρησης, τη δυνατότητα δοκιμής του προϊόντος, 
αρκετούς εργοδότες πλήρους απασχόλησης ή συμβασιούχους, 
την προμήθεια κ.λπ. και τους τελικούς χρήστες-στόχουςΗ
αξιολόγηση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του προϊόντος κατά 
τη διαδικασία δημιουργίας, τον οπτικό σχεδιασμόΔιαδικτυακές
πλατφόρμες για την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της ιδέας 
σε πρώιμο στάδιο αξιολόγησης και επικεντρώνονται σε 
μεμονωμένες πωλήσεις https://www.etsy.com/

Image credit: https://www.shutterstock.com/image-photo/businessman-stands-choosing-his-way-
240148429

https://www.etsy.com/


Ανάπτυξη της ιδέας του καινοτόμου προϊόντος 
Ανάλυση επιχειρηματικής περίπτωσης (BCA)

❖ Η BCA είναι η πιο σημαντική για την ανάπτυξη της 
διαδικασίας

❖ Περιλαμβάνει το κόστος και την αποδοτικότητα της ιδέας και 
την εκτίμηση της επένδυσης, του τεχνολογικού και όλων των 
άλλων εξόδων της ιδέας. 

❖ Σε αυτό το στάδιο το προϊόν γίνεται αποδεκτό ή 
απορρίπτεται για περαιτέρω καινοτομία/παραγωγή

❖ Σύντομο βίντεο για την BCA: 
https://www.youtube.com/watch?v=lXT26ZGNPPs&ab_channel=wilymanager

❖ Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ενσωματώνει διάφορες 
απαιτήσεις: μάρκετινγκ, τεχνική και διάθεση στην αγορά.

Image credit: http://www.recpc.org/programa-yevropejskij-soyuz-dlya-dovkillya-eu4environment-v-

ukra%D1%97ni

https://www.youtube.com/watch?v=lXT26ZGNPPs&ab_channel=wilymanager


Εμπορευματοποίηση
❖Δοκιμές μάρκετινγκ και επικύρωση της καινοτόμου ιδέας/του 
καινοτόμου προϊόντος

▪ χρησιμοποιείται για τη δοκιμή του τρόπου χρήσης του 
προϊόντος σε πραγματικό περιβάλλον και δίνει πολύτιμες 
πληροφορίες για το προϊόν, βοηθάει μια νεοσύστατη 
επιχείρηση να γίνει γνωστή στους πελάτες της, να 
συμμετάσχει πελάτες στην εργασία τους 

▪ Είναι το τελευταίο στάδιο για τις βελτιώσεις 
❖Κυκλοφορία νέου προϊόντος 

▪ Διαφήμιση του προϊόντος μέσω των καναλιών των μέσων 
ενημέρωσης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσφορά 
έκπτωσης για την εξοικείωση των πελατών με το προϊόν, 
προσφορά έκπτωση τιμής στην αλυσίδα εφοδιασμού 
προκειμένου να οπτικοποιηθεί το προϊόν σε καταστήματα, 
αγορές

❖Αξιολόγηση νέου προϊόντος
▪ Το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων 

και ο ρόλος του είναι να έχει αντικειμενική πρόσβαση σε όλα 
τα στάδια, ιδίως στο εκστρατεία μάρκετινγκ, για να 
αποκτήσει εικόνα για τον τύπο των καταναλωτών και να 
αναλύσει τα δεδομένα ανατροφοδότησης για το προϊόν κατά 
την τοποθέτησή του στην  αγορά για ορισμένο χρονικό 
διάστημα

Image credit: http://www.s2nhealth.com/pages/blog/2015/8/12/new-med-tech-
commercialization-when-sales-make-sense



“Άσκηση- χρήση καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας και ανάπτυξη του 
προϊόντος μαζί με την εμπορική αξιοποίηση"

Χρήση μικρής κλίμακας συνεταιριστικής εκκίνησης, σχετικά νέο 
προϊόν στην αγορά, μέτριος ανταγωνισμός

Image credit: https://www.flickr.com/photos/54565113@N06/6187787236/ Image credit: https://www.shopworx.com/make-sure-your-office-has-a-strong-design-all-around/

https://www.flickr.com/photos/54565113@N06/6187787236/


Τι είναι το οικονομικό σχέδιο;

❖ Επισκόπηση των τρεχόντων οικονομικών στοιχείων της 
επιχείρησης και των μελλοντικών καινοτόμων ιδεών για την 
περαιτέρω επέκταση των επιχειρηματικών ιδεών και προϊόντων

❖ Για νεοϊδρυθείσα εταιρεία η επιχείρηση πρέπει να είναι 
βιώσιμη, κερδοφόρα και προβλέψιμη

❖ Το οικονομικό σχέδιο δίνει μια ιδέα για τους βραχυπρόθεσμους 
και μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους και παρέχει ένα 
σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη στρατηγικής. 

❖ Παρέχει ρεαλιστικές προσδοκίες για την επιτυχία της 
επιχείρησης του επιχειρηματία

❖ οι δυνητικοί επενδυτές μαζί με την καλά αναπτυγμένη ιδέα θα 
επικεντρωθούν στο οικονομικό μέρος 

❖ για τραπεζικό δάνειο δείχνει ότι ο επιχειρηματίας έχει ένα καλά 
επεξεργασμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Image credit: https://jstinvestments.com/complete-financial-planning/



Συνιστώσες ενός οικονομικού σχεδίου

❖ Προϋπολογισμός επένδυσης ή κόστος 
εγκατάστασης 

❖ Οικονομικός προϋπολογισμός
❖ Κατάσταση ταμειακών ροών 
❖ Κατάσταση εισοδήματος 
❖ Ισολογισμός
❖ Πρόβλεψη πωλήσεων 

Image credit: https://articles.bplans.com/the-key-elements-of-the-financial-plan/



Κατάσταση ταμειακών 
ροών

❖ Τρέχουσα ταμειακή κατάσταση στην εκκίνηση για 
ορισμένο χρονικό διάστημα

❖ Χρονικό πλαίσιο: μηνιαίο, τριμηνιαίο και ετήσιο.

❖ Παροχή κατανόησης της διαφοράς μεταξύ του τι η 
κατάσταση κερδών και ζημιών της νεοσύστατης 
επιχείρησης αναφέρει ως εισόδημα.

❖ Stratup ως κέρδος και ποια είναι η πραγματική 
ταμειακή σας κατάσταση.

❖ Η επιχείρηση μπορεί να είναι κερδοφόρα και παρόλα 
αυτά να μην έχει αρκετά μετρητά για να καλύψει τα 
έξοδα και να συνεχίσει να λειτουργεί

Image credit: http://m6consultants.com/blog/what-is-a-cash-flow-statement/



Κατάσταση ταμειακών 
ροών

Image credit: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/cash-flow/

Τρεις τύποι μετρητών: 

❖ λειτουργικοί που περιλαμβάνουν τις ταμειακές ροές από 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις

❖ επενδυτικά ταμειακά διαθέσιμα που περιλαμβάνουν την 
αγορά ή πώληση μακροπρόθεσμων περιουσιακών 
στοιχείων 

❖ χρηματοοικονομικές ταμειακές μεταβολές όπως η 
επιστροφή των δανείων, η αγορά μετοχών ή μετοχικού 
κεφαλαίου

❖ Πρόσθετος πόρος: 
❖ Ταμειακή ροή μικρών επιχειρήσεων: 

https://www.smeloans.co.uk/blog/managing-cash-flow-
the-small-business-guide/

Υπολογισμός ταμειακών ροών: 
https://www.investopedia.com/investing/what-is-a-cash-
flow-statement/#how-cash-flow-is-calculated

https://www.smeloans.co.uk/blog/managing-cash-flow-the-small-business-guide/
https://www.investopedia.com/investing/what-is-a-cash-flow-statement/#how-cash-flow-is-calculated


Κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων

❖ Πώς η εκκίνηση αποδίδει σε μια ορισμένη χρονική περίοδο κυρίως τριμηνιαία 
ή ετήσια και περιλαμβάνει όλα τα έσοδα και τα έξοδα. Μπορεί επίσης για μια 
νεοφυή επιχείρηση να δείξει τη σκοπιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας.

❖ Μια τυπική κατάσταση κερδών και ζημιών περιλαμβάνει:
❖ Έσοδα: χρήματα που κερδίζονται κατά τη διάρκεια της υπολογισμένης 

περιόδου 
❖ Έξοδα: χρήματα που δαπανήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπολογισθείσας 

περιόδου 
❖ Μικτό κέρδος: κέρδος μετά την αφαίρεση της κατασκευής και της πώλησης 

του προϊόντος
❖ COGS- Κόστος πωληθέντων προϊόντων: άμεσο κόστος παραγωγής
❖ Λειτουργικό εισόδημα: έσοδα που συνδέονται άμεσα με την κύρια 

δραστηριότητα της νεοσύστατης επιχείρησης 
❖ EBT- Κέρδη προ φόρων: κέρδη με αφαίρεση των COGS και των λειτουργικών 

εξόδων από τις ακαθάριστες πωλήσεις 
❖ NI - Καθαρό εισόδημα: Εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των 

φόρων 
❖ Απόσβεση: η απώλεια της αξίας των περιουσιακών στοιχείων με την πάροδο 

του χρόνου 
❖ EBIT- Κέρδη πριν από την καταβολή φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

(Stobierski, 2020)



Ισολογισμός

❖ Η επισκόπηση των επιχειρηματικών δανείων, των κερδών, των 
επενδύσεων, των φόρων κ.λπ. μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές ή τους 
βασικούς ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν γρήγορη εικόνα για την 
οικονομική υγεία της επιχείρησής σας.

❖ Ο ισολογισμός είναι τυποποιημένος και αποτελείται από τρεις 
τύπους λογαριασμών:

❖ Ενεργητικό: πόροι και αγαθά που ανήκουν στη νεοσύστατη επιχείρηση και 
μπορεί να είναι τρέχοντα ή μη κυκλοφορούντα.

❖ Υποχρεώσεις: οικονομικές υποχρεώσεις και χρέη της νεοσύστατης 
επιχείρησης προς τους πιστωτές της και μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμες 
ή μακροπρόθεσμες.

❖ Ίδια κεφάλαια: καθαρή αξία της νεοσύστατης επιχείρησης και μπορεί να 
διαφέρει αν είναι ίδια κεφάλαια της νεοσύστατης επιχείρησης ή τα ίδια 
κεφάλαια των μετόχων και απλά είναι το ποσό των μετρητών που 
απομένει μετά την πληρωθούν οι υποχρεώσεις και πωληθούν τα 
περιουσιακά στοιχεία. 

Image source: https://qagroup.com.au/strengthening-your-balance-sheet/



Πρόβλεψη πωλήσεων
Η πρόβλεψη των πωλήσεων στο μέλλον 

Πρέπει να αποτελεί σταθερό μέρος του οικονομικού 
επιχειρηματικού σχεδίου 

Να συνάδει με τον αριθμό πωλήσεων που χρησιμοποιείτε στην 
κατάσταση κερδών και ζημιών σας

Εξαρτάται από το είδος του προϊόντος που έχει διατεθεί στην 
αγορά.

Για την αξιόπιστη πρόβλεψη είναι σημαντική η επικοινωνία των 
υπαλλήλων της νεοσύστατης επιχείρησης και των 
ενδιαφερομένων (εάν υπάρχει) που είναι υπεύθυνοι για 
διάφορα τμήματα της νεοσύστατης επιχείρησης, όπως η 
διαχείριση της παραγωγής, της πώλησης, των προμηθειών 
κ.λπ. και η ικανότητά τους να παρέχουν αξιόπιστες 
πληροφορίες σε έναν προγνώστη

αν θέλετε να μάθετε περισσότερα: 
https://www.youtube.com/watch?v=XHAxby5pyiE&ab_channel
=BookkeepingMaster

Image credit: https://www.superheuristics.com/sales-forecasting-using-excel-spss/

https://www.youtube.com/watch?v=XHAxby5pyiE&ab_channel=BookkeepingMaster


Αναλογίες μικρών 
επιχειρήσεων/συνεταιρισμών
Κοινή αναλογία μεγέθους
Σύγκριση μιας γραμμής/ενός στοιχείου της λογιστικής με τη συνολική εικόνα 
των οικονομικών της νεοσύστατης επιχείρησης. Κάθε γραμμή υπολογίζεται 
ως μερίδιο (ποσοστό) του συνολικού ποσού στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.

Αναλογία τρέχοντος/εργασιακού κεφαλαίου
Δείχνει την τρέχουσα κατάσταση ή το παθητικό της νεοσύστατης επιχείρησης 
και αποτελεί ένδειξη αν η νεοσύστατη επιχείρηση μπορεί να πληρώσει τον 
εαυτό της. Τιμές άνω του 1 και ιδιαίτερα γύρω στο 2 θεωρούνται 
ισορροπημένες καθώς το ενεργητικό είναι διπλάσιο από το παθητικό και η 
νεοσύστατη επιχείρηση έχει στέρεες οικονομικές βάσεις 

Δείκτης χρέους προς ενεργητικό 
Μετρά το ποσό του συνολικού χρέους προς το ποσό του συνολικού 
ενεργητικού της νεοσύστατης επιχείρησης. Είναι σημαντικό για τους 
επενδυτές να δουν αν η startup είναι αρκετά κερδοφόρα για να πληρώσει τα 
χρέη και συνεπώς πώς είναι τα έσοδα. Μπορεί να υπολογιστεί από τον 
ισολογισμό. Βρίσκεται σε στενή σχέση με την απόδοση της επένδυσης και 
δείχνει αν η επένδυση ήταν καλή.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα: https://www.educba.com/finance/
https://efinanceacademy.com/

Image source: https://www.educba.com/finance/finance-blog/finance-formula/

https://www.educba.com/finance/
https://efinanceacademy.com/


“Άσκηση- χρήση καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας από την προηγούμενη 
"διαδικασία ανάπτυξης εμπορίας" και δημιουργία οικονομικού δελτίου για 

ορισμένους αριθμούς σε διάφορα σενάρια”

Image source: https://www.ogscapital.com/article/bookkeeping-business-plan-template/
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