
ΤΑ  ΣΤΑΔΙΑ  ΕΞΕΛΙΞΗΣ  ΜΙΑΣ  START-UP 

HStart-up είλαη κηα “πξνζσξηλή” επηρείξεζε ε νπνία ζπγθξνηείηαη  κε επίθεληξν κηα 
ηδαληθά θαηλνηόκν επηρεηξεκαηηθή ηδέα,  πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη λα εμειίμεη  θαη 
λα επαιεζεύζεη έλα επηρεηξεκαηηθό κνληέιν πνπ ζα απνηειέζεη ηελ θηλεηήξηα δύλακε 
ηεο γηα ηελ γξήγνξε αλάπηπμε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο ζε βηώζηκε, θεξδνθόξα 
εηαηξεία.  
 

Βιέπνπκε όηη ραξαθηεξηζηηθό κηαο startup είλαη λα πινπνηήζεη κηα „‟θαηλνηόκo„‟ 

ηδέα.Δπίζεο λα πξνζβιέπεη ζε κηα γξήγνξε κεηά ηα πξώηα ζηάδηα αλάπηπμε.               

Καη ζπλήζσο λα αθνξά εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν. 

Έηζη κηα ηδέα πρ λα μεθηλήζεη θάπνηνο έλα “θαθέ” ε κηα “αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε”δελ 

απνηειεί κε ηνλ πξνεγνύκελν νξηζκό startup, εθηόο εάλ ε εηαηξία ζθνπεύεη λα ιαλζάξεη 

έλα θαηλνηόκν πξντόλ ή ηξόπν παξαζθεπήο,δηάζεζεο θιπ. 

Δάλ ε ηδέα απνβιέπεη ζε κηα απιή επηρεηξεκαηηθή εθαξκνγή ηόηε,όπσο επθπώο 

ειέρζε, είλαη άιιε κηα starter πνπ ζρεδηάδεη ζε γλσζηά λεξά θαη απνβιέπεη ζε 

πεπεξαζκέλν θνηλό.Με ην ζεκεξηλό όκσο δύζθνιν νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ αθόκα θαη 

νη εηαηξίεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ από ην κεδέλ ηελ ζηξαηεγηθή 

ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ πσο ζα πξνζειθύζνπλ ηνλ πειάηε, γηαηί ζπλεηδεηνπνηνύλε 

όηη νη κέρξη ζήκεξα πξαθηηθέο  δελ ηζρύνπλ 

Σηελ αλάιπζε καο ζα πεξηιάβνπκε ζηνλ όξν startup θαη ηηο εηαηξίεο ηεο ηειεπηαίαο 

θαηεγνξίαο, θαζώο απνηεινύλ έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 

πξνζπαζεηώλ ζηελ ρώξα καο θαη ηηο δηαθξίλνπλ, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, νη ίδηεο 

θάζεηο εμέιημεο.Με ην ζθεπηηθό απηό πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη νη Δηαηξίεο 

Κνηλσθεινύο Σθνπνύ (ΚΟΙΝΣΔΠ θιπ) 

Οη θύξηεο θάζεηο κηαο startup είλαη πέληε: 

1) Η ΙΓΔΑ 

Η Δπηρεηξεκαηηθή Οκάδα, ε ν Δπηρεηξεκαηίαο,αλ πξόθεηηαη γηα κνλνπξόζσπε εηαηξία 

«ςάρλεηαη» λα δεη θαηά πόζνλ ε ιδέακπνξεί λα ζηαζεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε 

βιώζιμηεπισείπηζη, αληρλεύνληαο ηελ αγνξά θαη δεκηνπξγώληαο έλα ηδαληθά 

θαηλνηόκν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν.  

Η ηδέα πξέπεη λα είλαη ζαθήρ θαη ζςγκεκπιμμένη,λα είλαη ςλοποιήζιμη κέζα ζε 

εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα θαη βέβαηα λα έρεη ινγηθά θνζηνινγηθά όξηα.             

Γίλνληαη πνιιέο έξεπλεο ζην δηαδίθηπν γηα λα εμαθξηβσζεί θαηά πόζν ε ηδέα είλαη 

θαηλνηόκα ή αλ ππάξρνπλ παξόκνηεο πνπ ήδε επξίζθνληαη ζε εθαξκνγή.     

Δξεπλάηαη ην ηη δηαθνξεηηθό ζα πξνζθέξεη ε εηαηξία ζηνπο πειάηεο ηεο, ώζηε λα ηελ 

πξνηηκήζνπλ.                                                                                                                

Σην ζηάδην απηό ε δνκή ηεο νξγάλσζε,νη δεμηόηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ θαη νη 

ηζνξξνπίεο κεηαμύ ησλ κειώλ είλαη αθόκε αζαθείο θαη δελ ππάξρνπλ δεζκεύζεηο. 

 

2) TO ANTIKEIMENO,Η ENNOIA (CONCEPT) 



Σην επόκελν ζηάδην δεκηνπξγείηαη ην Όπαμα ηεο εηαηξίαο δειαδή ην ηη ζέιεη λα 

πεηύρεη ε εηαηξία πινπνηώληαο ηελ ηδέα ηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ραξάζζεηαη ε 

ηπαηηγική θαη ν “Οδικόρ σάπηηρ”(roadmap) γηα ην πώο ζα επηηεπρζεί ην 

όξακα.Τν Όπαμαπξέπεη θαη απηό κε ηελ ζεηξά ηνπ λα είλαη ζαθέρ,ολιγόλογο θαη λα 

δείρλεη ην πος θέλει η εηαιπία να εςπίζκεηαιζηα επόκελα 3-4 ρξόληα.Πξέπεη λα 

επηδηώθεη ζπλζήθεο (stretching ),πνπ ζήκεξα δελ ππάξρνπλ αθόκα ζηελ εηαηξία, 

αιιά πνπ ζα είλαη πινπνηήζηκεο κεζνπξόζεζκα.Η ηπαηηγική παξαζέηεη ηηο δξάζεηο 

θαη ελέξγεηεο πνπ ζα γίλνπλ θαη ηελ ρξνληθή ηνπο ζεηξά. Θέηεη κεηξήζηκνπο ζηόρνπο 

γηα λα κπνξνύλ απηνί λα ζπγθξίλνληαη κε ηηο πξαγκαηηθέο απνδόζεηο θαη λα 

ιακβάλνληαη ηα αληίζηνηρα δηνξζσηηθά κέηξα. 

Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη  δηεξεύλεζε απνδνρήο ηδέαο θαη ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Μνληέινπ, 

κέζσ έξεπλαο  αγνξάο. Η έξεπλα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί πξνζερηηθά δηόηη αιιηώο ηα 

επξήκαηα ζα είλαη αλαμηόπηζηα. Δπίζεο, θαιό είλαη ζηελ θάζε απηή λα κπνξεί λα 

παξνπζηάδεηαη έλα “ππυηόηςπο”ηνπ πξντόληνο ή ηεο ηδέαο πνπ ζα πσιείηαη, ώζηε 

νη εξσηώκελνη λα έρνπλ ζαθή γλώζε γηα ην πώο ζα κνηάδεη ην ηειηθό πξντόλ. Ο 

ζρεηηθόο όξνο νλνκάδεηαη MVP(Minimum Viable Product ) θαη αλ ζε απηή ηελ θάζε 

δελ είλαη εθηθηή ε παξνπζίαζε ηνπ πξσηνηύπνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

κνξθή“concept”. Έηζη πρ αλ πξόθεηηαη γηα κηα ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη κηα θαιή εηθόλα κε ην πώο ζα είλαη νη ζειίδεο θαη πσο ζα ιεηηνπξγνύλ ζην 

ηειηθό ζηάδην. 

Με ηα κέρξη ηώξα δεδνκέλα γίλεηαη πεξαηηέξσδηεξεύλεζε παξαδνρώλ θαηππνζέζεσλ 

θαη ζρεκαηίδεηαη ζαθέζηεξε εηθόλα ησλ ζρέζεσλ ησλ ζπλεηαίξσλ θαη ζπλεξγαηώλ 

θαζώο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

3) ΔΜΒΑΘΤΝΗ, ΔΡΔΤΝΑ,ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

Η Έξεπλα ζπλερίδεηαη κέρξη λα επηηεπρζεί θαη επηβεβαησζεί η ηαύηιζη πποηεινόμενηρ 

αξίαρ και κάλςτηρ ανάγκηρ ηηρ αγοπάρ (Product/ MarketFit) θαη ε 

λειηοςπγικόηηηα ηος Δπισειπημαηικού Μονηέλος(Model/ MarketFit) .Δάλ θξηζεί 

αλαγθαίν γίλνληαη αιιαγέο ή κεηαηξνπέο (Pivoting). 

Η νκάδα έρεη ηώξα όια ηα αλαγθαία ζηνηρεία ώζηε λα ζρεδηάζεη ηνλ Δπισειπημαηικό 

ηηρ Καμβά (BusinessModelCanvas ),ην ρξεζηηθό απηό εξγαιείν πνπ ζα ηεο 

επηηξέςεη λα ζρεκαηίζεη ζαθή εηθόλα από ην Α κέρξη ην Ω γηα ην πώο ζα ιεηηνπξγήζεη 

ε εηαηξία. 

4) ΛΑΝΑΡΙΜΑ 

Έρνληαο πεηζζεί γηα ηελ βησζηκόηεηα ηεο ηδέαο θαη κε βάζε  ηνλ Δπηρεηξεκαηηθό 

Κακβά πνπ έρεη επεμεξγαζζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή κε ηα λεώηεξα δεδνκέλα, 

ζπληάζζεηαη ην Δπισειπημαηικό σέδιο (BusinessPlan).Με απηό ζαλ νδεγό κπνξεί 

πιένλ ε Γηνηθεηηθή Οκάδα (ή ν κόλνο επηρεηξεκαηίαο ) λα εηνηκάζεη ην Καηαζηαηηθό 

ηεο εηαηξίαο θαη λα αξρίζεη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηαδίσλ (roadmap),όπσο 

πξνβιέπνληαη ζην Δπηρεηξεκαηηθό Σρέδην. 

Σε απηή ηελ θάζε επηδηώθεηαη θαη ε πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ. 

 



 

5) ΔΓΡΑΙΩΗ,ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Η επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα έρεη μεθηλήζεη, ππάξρεη κία ινγηθή βάζε πειαηώλ, θαη 
επηδηώθεηαη πεξαηηέξσ εδξαίσζε θαη αλάπηπμε βάζεη Δπηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ 
βαζηζκέλνπ ζην Δπηρεηξεκαηηθό Μνληέιν. 
Σπκθσλνύληαη νη πεξαηηέξσ κεζνπξόζεζκνη ζηόρνη θαη κε βάζε ηελ επίδνζε θαη ηηο 
πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο επηδηώθεηαη πξνζέιθπζε πξόζζεησλ θεθαιαίσλ. 

 

 

ΗΜΔΙΩΗ 

Όια ηα επηρεηξεκαηηθά εξγαιεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλάιπζε θαζώο θαη 

πεξηζζόηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΜΔΛ, 

www.kemel.gr 
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