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Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 
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 Ποιοι είμαστε  

  Τι κάνουμε  

   Πώς υποστηρίζουμε ιδρυτές επιχειρήσεων 

  Περιορισμοί στη συμβουλευτική που παρέχουμε  

   Πως είναι να συμμετέχεις 

   Οι πελάτες μας 

   Επιχειρηματικές ιδέες 

   Στοιχεία και αριθμοί 

  Διαδικαστικά  

 Συνεργάτες του δικτύου μας 
 

Περιεχόμενα 
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 Μια ένωση συνταξιούχων μάνατζερ προερχόμενοι 
από ηγετικές θέσεις στο χώρο της διοίκησης 
επιχειρήσεων  
 

 Περίπου 60 ενεργοί σύμβουλοι της Βόρειας 
Ρηνανίας Βεστφαλίας 
 

 Από το 1987 
 

 

 

Ποιοι είμαστε 
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 Ως ανώτεροι coaches παρέχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας σε ιδρυτές 
επιχειρήσεων και σε μικρές ή μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις  
 

 Βοηθούμε ανθρώπους για να βοηθήσουν τους εαυτούς τους μέσω της πρακτικής εμπειρίας που 
έχουμε αποκτήσει   
 

 Είμαστε εθελοντές, πρακτικοί, μη γραφειοκράτες, ανεξάρτητοι  
 

 Παρέχουμε εξατομικευμένες συμβουλές σε ιδρυτές επιχειρήσεων σχετικά με όλα τα θέματα 
που  σχετίζονται με το επιχειρηματικό σχέδιο 
 

 Υποστηρίζουμε τις μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τη διασφάλιση της λειτουργίας 
τους, την αλλαγή, την βελτιστοποίησή τους, τα οικονομικά τους  
 

 Καθοδηγούμε επιχειρηματίες  
 

 Παρέχουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ώρες συμβουλευτικής υποστήριξης    
 

 Υποστηρίζουμε κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς οργανισμούς 

Τι κάνουμε 
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 Εκτιμούμε την ιδέα της επιχείρησης και βοηθάμε στην δημιουργία 
μοναδικών χαρακτηριστικών  
 

 Παρέχουμε βασικά εργαλεία για τη διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού 
σχεδίου (συμπεριλαμβανομένων και φύλλων εργασίας excel για την 
διαμόρφωση του κόστους και της ρευστότητας) 
 

 Βοηθούμε στην εκτίμηση του οικονομικού περιβάλλοντος, στην 
ανάλυση των αγορών, στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και στα 
βήματα που πρέπει να γίνουν για την προσέγγιση πελατών 
 

 Παρέχουμε υποστήριξη σε χρηματοοικονομικά θέματα  
 

 Μοιραζόμαστε χρήσιμες συμβουλές βασισμένες στην εμπειρία μας  
 

 Έχουμε κατά κάποιο τρόπο την εποπτεία του συνολικού σχεδίου  
 
 

 

 Πώς υποστηρίζουμε ιδρυτές επιχειρήσεων 
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 Δεν είμαστε δικηγόροι, φορολογικοί 
σύμβουλοι ή ασφαλιστές  
 

 Υποστηρίζουμε και συμβουλεύουμε αλλά δεν 
υιοθετούμε απαραίτητα κάποιο 
συγκεκριμένο μοντέλο επιχειρηματικού 
σχεδίου 
 

 Δεν εγγυούμαστε την επιτυχία 
 

 
Περιορισμοί στη συμβουλευτική που παρέχουμε  
 

6 



 Πρώτη επαφή μέσω τηλεφώνου ή e-mail,  ραντεβού για πρώτη συνάντηση στο 
διαμέρισμα του πελάτη (ή στην έδρα της μελλοντική επιχείρησης). Εμείς πάμε στον 
πελάτη, όχι το αντίστροφο! 

 Πελάτης εξηγεί την επιχειρηματική του ιδέα στην πρώτη συνάντηση,  διάρκεια 1-2 
ωρών 

 Προσπαθούμε να δούμε αν είναι καλή η ιδέα, να εντοπίσουμε τα εμπόδια και να 
αποφασίσουμε την προσέγγιση που θα ακολουθηθεί  

 Δίνουμε στους πελάτες ένα έγγραφο που περιλαμβάνει όλα τα μέρη του 
επιχειρηματικού σχεδίου και ένα Excel εργαλείο για υπολογισμούς  

 Ζητάμε από τον πελάτη να προετοιμάσει ένα κείμενο με τις ιδέες του σαν πρώτο 
βήμα και να μας το στείλει μέσω e-mail για περεταίρω βελτίωση  

 Όταν ολοκληρωθεί το περιγραφικό μέρος πραγματοποιείται μια επόμενη 
συνάντηση για την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού μέρους (αριθμοί) 

 Πρώτο ορόσημο είναι ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο, η ραχοκοκαλιά των 
επιχειρήσεων 

 Εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο συνεχίζουμε να καθοδηγήσουν τον πελάτη για 3-6 
μήνες 

Πως είναι να συμμετέχεις  
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   Δεν υπάρχει τυπικός πελάτης!  
 
 Οι περισσότεροι πελάτες έχουν ένα κουπόνι από το Κέντρο 

Εργασίας  (αντίστοιχο ΟΑΕΔ) 
 Οι πελάτες μας είναι ηλικίας από 20 έως 50 
 Προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο 
 Γερμανοί και αλλοδαποί  
 Άνδρες και γυναίκες  

 

    Ομοιότητες:  
 

   Μικρός προϋπολογισμός, χωρίς κεφάλαια 
   Περιορισμένοι εμπειρία  
   Ενθουσιασμός για την ιδέα τους  

 

Οι πελάτες μας 
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 Δεν υπάρχει τυπική επιχειρηματική ιδέα! Αλλά εδώ 
είναι μερικά παραδείγματα: 
 
  Υπηρεσίες φύλαξης / συντήρησης 
  Fitness studio (γυμναστήριο) 
  Online εμπόριο  
  Εφημερίδα  
  Καλλιέργεια λαχανικών  
  Ινστιτούτο υπηρεσιών  για σκύλους  
  Γκαράζ  
  Εστιατόριο  
  Συνεργείο επισκευής κινητών τηλεφώνων  
  Σύμβουλος κοινωνικών μέσων ενημέρωσης 
  Υπηρεσίες πληροφορικής 
  Ξυλουργείο/οικοδομή  
  Εναλλακτική ιατρική για ζώα  
  … 
 

 

Επιχειρηματικές ιδέες  
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 Το 2012, περίπου1100 συμβουλευτικές 
υπηρεσίες εκ των οποίων 60% είναι start-ups 
 

 Το 2013 περίπου 1200 συμβουλευτικές 
υπηρεσίες εκ των οποίων 50% είναι start-ups  
 

 Το 2014 1400 συμβουλευτικές υπηρεσίες εκ 
των οποίων 40% είναι start-ups  
 

 

 

Στατιστικά 
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  Συμφωνητικό με ΟΑΕΔ  / Κέντρα Εργασίας 
 

  Το κέντρο εργασίας αναθέτει τους πελάτες στο AhJ  
  Ο σύμβουλος του AhJ παρέχει υποστήριξη στους πελάτες  
  Το AhJ βάζει ένα μικρό χρηματικό ποσό  

 

  Για μεμονωμένους επιχειρηματίες μία απλή 
αίτηση-φόρμα (μια σελίδα) 
  

Διαδικαστικά 
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  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
 

  Οργανισμός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  
 
  Υπουργείο Εμπορίου  
 
  Πανεπιστήμια  
 
  ΟΑΕΔ / Κέντρα Εργασίας 

 
 Κοινωνικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα  
 
  Πιστωτικά ιδρύματα / τράπεζες επενδύσεων  

 
  Μεμονωμένοι επιχειρηματίες, κατόπιν αιτήματος 
 (επισπευτείτε: www.wirtschaftssenioren-nrw.de) 

Συνεργάτες του δικτύου μας 
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Ερωτήσεις? 
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ALT HILFT JUNG NRW e.V. 
Die Wirtschaftssenioren NRW.AHJ 
Existenzgründerzentrum 
Rudolf-Diesel-Straße 3 
40822 Mettmann 
 
Τηλ: 02104 8336681 
Fax: 02104 8336682 
E-Mail: info@wirtschaftssenioren-nrw.de 
Internet: www.wirtschaftssenioren-nrw.de 

Επικοινωνία  
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