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Pitching. Elevator pitch. Career 
storytelling. Παρουσίαση 
ομαδικών εργασιών και 
feedback
Day 2



Program (day 2)

● παρουσίαση/παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών; 

● 10 λεπτά ανά ομάδα (6 ομάδες) 

● 3-4 λεπτά από την ομάδα 

● 3-4 λεπτά Q&A και σχόλια από συνομηλίκους 

● 2-4 λεπτά Q&A από τον μέντορα

● Τι είναι το pitching; 

● Επιστρέφοντας ξανά στον προγραμματισμό: πώς να το κάνουμε; (30 λεπτά)

● Ιστορία καριέρας Γιατί είναι σημαντική η αφήγηση; 

● Από ιστορία σε μαντεία; (2 ώρες) Θήκες προσωπικού και χρήσης για την επιχείρησή σας

○ Persona and use cases for your business



Pitching ideas



Pitching?



Pitching?



Pitching!



Το (επαγγελματικό) pitching είναι...

● ...στοχευμένη (σε συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους) 
σύνθετη δραστηριότητα,, 

● Που Συμπεριλαμβάνει μια επικοινωνία μιας αφήγησης 
(ιστορία) της

● Λύσης ενός προβλήματος (που συναντά μιας ζήτησης) από  

● Έναν καλά καθορισμένο καταναλωτή, 

● Που στοχεύει να εμπλακεί, να πουλήσει ή να επενδύσει ή 
να γίνει συνεργάτης



Πως να ετοιμάσετε ένα καλό pitch

● Engage, engage, engage… 

● Ταξιδέψτε το  Κοινό…

● … Αλλά μην πάτε πολύ μακριά(όσον αναφορά την διάρκεια)

● Πείτε τους μια Ιστορία που επεξηγεί την πρόταση αξίας σας

● Κάντε πρόβα τον λόγο σας και αυτοσχεδιάστε

● Μην ξεχνάτε τα αστεία-το χιούμορ κερδίζει το ραντεβού σας αλλά και τους 
ομολόγους σας 

● Να γνωρίζετε το κοινό σας εκ των προτέρων 

● Μη τους μιλήσετε μόνο για το προϊόν αλλά και για εσάς και την ομάδα πίσω από 
αυτό - ποικιλόμορφη και αφοσιωμένη



iPod pitch 2001



Elevator pitch?  

● Rosenzweig λέει ότι ο Caruso (και οι δύο δημοσιογράφοι του Vanity Fair) έλεγε τις ιδέες του στον συντάκτη 
μέσα στο ασανσέρ (καθώς ήταν το μονο μέρος που ο συντάκτης θα τον άκουγε)

● Ο Philip Crosby (Επιχειρηματίας και συγγραφέας) λέει ότι ο καθένας πρέπει να έχει μια προετοιμασμένη 
ομιλία για να πουλήσει τον εαυτό του/της στους ανωτέρους ενώ τους συναντά κατά λάθος στο ασανσέρ

● Οι δύο πρώτες προτάσεις είναι διαπραγματευτικές 

● 30 δευτερόλεπτα μέχρι 2 λεπτά

● Κύριος στόχος: να ενδιαφερθεί ο ακροατής σας να σας ακούσει και να σας προσκαλέσει να συναντηθείτε 
για μια μεγαλύτερη συζήτηση.



Going back to planning again?



Πως να σχεδιάσετε;

● Συνήθως ένα σχέδιο αποτελείτε από τη δομή του business plan, κενά κουτιά (cavas), στοιχεία όπως η 
SWOT…  αλλά πως πάμε από το A στο Ω;

● Σκεφτείτε ότι το business planning είναι ένα project και διαχειριστείτε το έτσι 



Ποιος θα διαβάσει το BP σας;

Μην ξεχνάτε - η BP είναι ένα εργαλείο 
επικοινωνίας

● Τράπεζα που θα σας δώσει δάνειο;

● Επενδυτής; Σε ποιο στάδιο της χρηματοδότησης;

● Κριτική επιτροπή για έναν διαγωνισμό start-up;

● Συνιδρυτής;

● Επιτροπή Ασφαλείας και Χρηματιστηρίου για την εισαγωγή σας;

● Ένας επιχειρηματικός συνεργάτης, που θέλει να κρίνει πόσο αξιόπιστος 
είστε από την άποψη ενός αξιόπιστου και ποιοτικού προμηθευτή;

● Εσείς και οι συνάδελφοί σας καθώς το κάνετε για εσωτερικούς σκοπούς;

The way you prepare, structure and present your BP depends on that… 



Επιχειρηματικός σχεδιασμός πελατών

● Οι επιχειρήσεις προσφέρουν αξία στους πελάτες, επομένως πρέπει να 
προγραμματίσετε τους πελάτες σας

● Θυμηθείτε – είμαστε όλοι στην αγορά της αφήγησης ιστοριών, μερικές φορές ακόμη και 
της μαντείας

● Πρέπει λοιπόν να συνδέσετε με συνοχή

● τις ιστορίες σταδιοδρομίας της νεοσύστατης ομάδας,

● η ιστορία της δημιουργίας αξίας και

● την ιστορία του πελάτη σχετικά με τη χρήση του προϊόντος και των υπηρεσιών σας.

● Σε αυτό το πλαίσιο, το επιχειρηματικό σχέδιο επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το 
σχέδιο μάρκετινγκ

● Συχνά, το μάρκετινγκ δεν θα είναι συνέχεια της ανάπτυξης του προϊόντος, αλλά μάλλον 
θα συνεπάγεται την ανάπτυξη του προϊόντος



Career story – personal business plan? 

● Η ιστορία καριέρας είναι μια αφήγηση που βασίζεται και συνδέει τις δικές σας 
προηγούμενες και τρέχουσες εμπειρίες και ικανότητες με ό,τι χρειάζεται για να 
προσληφθεί στην επόμενη δουλειά σας.

● Μια πλοκή μπορεί να συνδυάζει πολλές ιστορίες και κάθε ιστορία θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει πολλαπλούς σκοπούς για την επικοινωνία με τις στάσεις, τις δυνατότητες 
και το κοινωνικό κεφάλαιο.

● Η ιστορία της καριέρας σας είναι ένα ζωντανό έγγραφο και θα πρέπει να ενημερώνεται 
τακτικά.

● Οι ιστορίες καριέρας των ιδρυτών νεοφυών επιχειρήσεων είναι συχνά το κλειδί για τις 
επενδυτικές αποφάσεις – όχι μόνο η τεχνική επιχειρηματική ιδέα που διατυπώνεται 
αυτή τη στιγμή.

● Το επιθυμητό μέλλον έχει επίσης σημασία – να συμπεριλάβετε πάντα στην ιστορία σας 
μια κατεύθυνση και ένα όραμα όπου θα βλέπατε τον εαυτό σας στο μέλλον.



Self-reflection time
Έχετε 7 λεπτά για να σκεφτείτε και να προετοιμάσετε μια ιστορία καριέρας, η οποία θα 
σας βοηθούσε να γίνετε μέλος μιας start-up διαφορετικής από την τρέχουσα ομάδα 
σας. Ετοιμάστε έναν καφέ ή ένα τσάι στο μεταξύ. Θα κάνουμε πολλές συνεντεύξεις, 
όπου θα χρησιμοποιούσατε τις ιστορίες της καριέρας σας.



Interviews & career stories



Inside-Out: 
Let’s focus on the customer



Customer lifecycle: Customer’s overall relationship with the company



Customer journey: Πλήρες σύνολο εμπειριών του πελάτη στην 
αλληλεπίδρασή του με την εταιρεία ή/και το εμπορικό σήμα



Persona

● Η Persona είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας (αρχέτυπο), που δημιουργήθηκε για να 
αναπαραστήσει έναν τύπο χρήστη, με βάση δεδομένα, τα οποία διαφοροποιούνται μεταξύ:

○ Πρότυπα συμπεριφοράς

○ Στόχοι

○ Δεξιότητες

○ στάσεις

○ περιβάλλον

○ Ρεαλιστικές μικρές λεπτομέρειες.

● Σημεία επαφής αλληλεπίδρασης προσώπου και παρέας

● Οι Personas θα μπορούσαν να είναι πελάτες αλλά και υπάλληλοι και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι

● Απαιτήσεις χρήστη και περιπτώσεις χρήσης των περσόνων



Πρόσωπα και μαντεία

● Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός σεναρίου (ευφάνταστος σχεδιασμός)

● Επιστροφή σε ό,τι χρειάζεται να ερευνηθεί και να αναπτυχθεί τώρα, ώστε 
να μπορέσει κάποιος να έχει μια πορεία που οδηγεί σε ένα μη υπάρχον 
προϊόν πριν από τον κανονικό ορίζοντα προγραμματισμού

● Σχηματισμός γαλάζιων ωκεανών για μελλοντικές περσόνες

● Η ψηφιοποιήσει και ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί ένα νέο 
σύμπαν ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων νέων υπηρεσιών που 
βασίζονται σε δεδομένα, που δημιουργούνται μέσω της χρήσης 
υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών και μέσω των σημείων επαφής.



Workshop (ξεκινήστε από την τάξη και συνεχίστε ως 
εργασία)

● Αναπτύξτε τα πρόχειρα πρόσωπα σας (ποια θα ήταν τα βασικά 
χαρακτηριστικά/αρχέτυπα)

● Περιγράψτε τα κύρια σημεία επαφής σας

● Και σχεδιάστε τον χάρτη ταξιδιού του πελάτη σας

● Συνδέστε τα με τον υπάρχοντα καμβά του επιχειρηματικού σας μοντέλου και την 
πρόταση αξίας και, εάν χρειάζεται, προσαρμόστε αυτά που έχετε μέχρι στιγμής

● Προσδιορίστε ορισμένες προκλήσεις που σχετίζονται με την αειφορία και τις 
πράσινες τάσεις

● (οριστικά ως εργασία): Προσδιορίστε τις οικονομικές σας απαιτήσεις και πού θα 
αναζητήσετε χρηματοδότηση. Πόσο θα ήσουν έτοιμος να «θυσιάσεις» από την 
ιδιοκτησία της εταιρείας;



Σας Ευχαριστώ!


