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Χρηματοδότηση. Τι λαμβάνετε 
και τι δίνετε στα διάφορα 
μοντέλα χρηματοδότησης;
Ημέρα 3



Πρόγραμμα(ημέρα 2)

? Γενικό Πλαίσιο(30 λεπτά)

? Παρουσιάζοντας τις οικονομικές απαιτήσεις (συνεδρία 1 ώρα)

? 10 λεπτά ανα ομάδα (6 ομάδες)

? 3-4 λεπτά παρουσίαση από την ομάδα

? 3-4 λεπτά Q&A και feedback από τους συναδέλφους

? 2-4 λεπτά Q&A από τον μέντορα

? Μοντέλα χρηματοδότησης, υπέρ και κατά (συνεδρία 1.5 ώρα)

? Ας δοκιμάσουμε μια από τις ιδέες σας - δικής σας επιλογής. Ο στόχος είναι να σχεδιάστε τη συγκέντρωση 
χρημάτων



Γενικό Πλαίσιο

? Ο Bill Gates, ο Steve Jobs και ο Mark Zuckerberg ίδρυσαν τις εταιρείες τους στα 21 τους η νωρίτερα

? Τα μέσα ενημέρωσης δίνουν μεγάλη προσοχή σε ακόμη νεότερους επιχειρηματίες – ακόμα στο γυμνάσιο

? Πολλά προγράμματα στοχεύουν «νέους επιχειρηματίες» από άποψη ηλικίας, και οχι απο άποψη 
επιχειρηματικότητας

? Οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα προσπαθούν να χρηματοδοτήσουν και να επεκτείνουν 
προγράμματα για χρηματοδοτήσεις υψηλού κινδύνου (υψηλότερου κινδύνου από αυτές που αξιολογούν οι 
τράπεζες που παρέχουν δάνεια) σε νεότερους επιχειρηματίες

? Πώς σχετίζεται αυτό με την επιχειρηματική πραγματικότητα;



Πώς χρηματοδοτούνται οι ευρωπαϊκές startup επειχηρίσεις;



Αυτό εξηγεί σε ένα βαθμό το προηγούμενο



Στην πραγματικότητα

? Η μέση ηλικία των νέων επιχειρηματιών είναι 40+ (Στις ΗΠΑ και τη Βουλγαρία σίγουρα, υπάρχουν στοιχεία 
για αυτό)

? Η μέση ηλικία των επιτυχημένων επιχειρηματιών (υψηλή ανάπτυξη, μεγάλη επιβίωση, έξοδοι πολλών 
εκατομμυρίων κ.λπ.) είναι ακόμη υψηλότερη

? Το σκεπτικό είναι ότι οι έμπειροι άνθρωποι κατανοούν καλύτερα τα υπάρχοντα προβλήματα των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων και θα μπορούσαν να προσφέρουν μια λύση

? Αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν λύσει εν μέρει τα σημαντικά προβλήματά τους όπως η υποθήκη πρώιμου 
σταδίου και η νεαρή οικογένεια και

? Έχουν μεγάλα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία θα μπορούσαν να διαχειριστούν την εύρεση πελατών και 
επενδυτών

? Τα νέα άτομα έχουν πολύ μεγαλύτερα κίνητρα να είναι εργαζόμενοι



Προώθηση για 
χρηματοδότηση
πείτε μας τις οικονομικές σας ανάγκες και προσδοκίες



Κύκλος ζωής και τύποι επενδύσεων Start-up επιχειρήσεων (Lasrado, 2013)



Διαδικασία συλλογικής χρηματοδότησης (Crowdfunding) (Vidra, 2012)



Πού να ξεκινήσετε μια εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων; (από το 2021)



Θυμάστε την ιστορία;



Δεν είναι όλοι επιτυχημένοι! (Στατιστικά του Kickstarter)



Πόσοι αποτελούν πλήθος; (Kickstarter)



Πόσοι αποτελούν ένα πλήθος; (Kickstarter)

? Τα περισσότερα πρότζεκτ έχουν λιγότερους από 23 υποστηρικτές (πραγματικοί άνθρωποι που παρέχουν 
χρήματα) 

? Κατά μέσο όρο υπάρχουν 135 υποστηρικτές

? Ο διάμεσος είναι 26 υποστηρικτές

? Ο μέσος υποστηρικτής παρείχε 46 USD

? Κατά μέσο όρο η χρηματοδότηση είναι 66,5 USD

? Ωστόσο, μπορείτε να να καταφέρετε να συγκεντρώσετε μερικες χιλιάδες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις

? Πηγή στατιστικών: Kickstarter projects data exploration (rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com)





Οι Κορυφαίοι CEE Γύροι Χρηματοδότησης που έκλεισαν το 2021



Προώθηση για μετοχική χρηματοδότηση ή σύνταξη προτάσεων;
(χρηματοδότηση έργων καινοτομίας στη Βουλγαρία – εθνική χρηματοδότηση)



Βρείτε έναν συνιδρυτή

? Αντί να ψάχνετε για χρηματοδότηση, 
μπορείτε να αναζητήσετε έναν 
συνιδρυτή

? Υπάρχουν serial συνιδρυτές που 
μπορεί να είναι κοντά σε 
επιχειρηματικούς αγγέλους

? Υπάρχουν άνθρωποι με περιουσιακά 
στοιχεία, τα οποία δεν χρησιμοποιούν 
και θα μπορούσαν να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες σας



Χρηματοδοτήστε τον εαυτό σας!

? Επιστρέψτε στο επιχειρηματικό σας μοντέλο και επικεντρωθείτε στην πρόταση αξίας

? Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από αυτό έμμεσα:

? Το πανεπιστήμιο / η σχολή / το τμήμα / ο σύμβουλός σας (άσχετα αν φοιτείτε ή αποφοιτήσατε πριν 
από χρόνια)

? ΜΚΟ που εργάζονται σε πρότζεκτ στον τομέα σας – είτε ως προώθηση start-up, μεταφορά 
τεχνολογίας, υποστήριξη καινοτομίας

? Βρείτε τον πρώτο σας πελάτη με σύνεση (μεταξύ πρώην συναδέλφων ή φίλων από το πανεπιστήμιο

? Εάν είναι εφικτό - παρέχετε την υπηρεσία ή το προϊόν σας δωρεάν - ώστε να το δοκιμάσετε

? Χτίστε φήμη βάσει του πρώτου πελάτη σας και ζητήστε μια αναφορά



Περισσότερες συμβουλές

? Μετατρέψτε τη δουλειά σας σε start-up, ακόμη 
και σε επενδυτική επιχείρηση

? Η περίπτωση του συνεταιρισμού Comrade, ο 
οποίος πριν από την επιχειρηματική 
δραστηριότητα του blockchain ήταν ανάδοχος 
σε start-ups με παρόντα κόστη  χαμηλού 
κόστους (κόστη απορρόφησης μισθού) με 
επιλογή υψηλότερων εσόδων αργότερα (εάν το 
εγχείρημα είναι επιτυχές) ή μεταφορά ΔΔΙ εάν 
αποτύχει (μέρος της επένδυσης).



Περισσότερες συμβουλές



Χρησιμοποιήστε το Erasmus:

? Να μάθετε από επιτυχημένους επιχειρηματίες

? Να πάτε σε ένα φυτώριο επιχειρήσεων (business incubator), το οποίο χρηματοδοτεί νεοφυείς επιχειρήσεις 
- περάστε λίγο χρόνο με τους μέντορες και τους αγγέλους, πιείτε μπύρα και πείτε την ιδέα σας

? Να βρείτε τον πρώτο σας πελάτη στο εξωτερικό

? Να χρησιμοποιήσετε την τεχνογνωσία και την υποστήριξη του ενδιάμεσου οργανισμού

? Να σχεδιάσετε μια επιτυχημένη ανταλλαγή και να χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κανάλι 
για μάρκετινγκ

? Θα έχετε ένα δωρεάν επαγγελματικό βίντεο που θα διαδοθεί στην επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα

? Ακόμα κι αν είστε συνταξιούχος, όχι φοιτητής ή άτομο με αναπηρία



Μοντέλο κατανομής εσόδων

? Ακόμα κι αν δεν ενδιαφέρεστε ή δεν μπορείτε να βρείτε έναν επενδυτή στην εταιρεία σας για να 
αναπτυχθείτε, εξακολουθείτε να έχετε εκατομμύρια τρόπους για να χρηματοδοτήσετε δραστηριότητες που 
δεν μπορείτε να κάνετε μόνοι σας

? Δοκιμάστε να εξερευνήσετε το μοντέλο κατανομής εσόδων, όπου συνάπτετε το δικαίωμα να πουλήσετε το 
προϊόν σας σε μια συγκεκριμένη αγορά έναντι συμφωνίας με κάποιον που:

? γνωρίζει την αγορά,

? θα είναι υπεύθυνος για το μάρκετινγκ αλλά και

? αντέχει τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά.

? Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, αλλά όχι απαραίτητα



3 λεπτά για προβληματισμό: Και τι γίνεται αν δεν έχουμε ιδέες;



Περισσότερος χρόνος περισυλλογής: το επιχειρηματικό σας μοντέλο;



Επιλέξτε το πρότζεκτ



Πλασάρετε!



Εργαστήρι
(δημιουργήστε ένα σχέδιο συγκέντρωσης κεφαλαίων/χρηματοδότησης)



Ευχαριστώ!


