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Μ
έχρι πριν από λίγο καιρό η 
λέξη startup aka νεοφυής επι-
χείρηση ήταν µάλλον άγνωστη 
στους περισσότερους από εµάς. 
Πλέον όµως δεν χρειάζεται να 
ασχολείσαι ενεργά µε την επι-
χειρηµατική καινοτοµία ούτε 

να επενδύεις στη Silicon Valley για να καταλάβεις 
περί τίνος πρόκειται. Όλο και περισσότεροι, νέοι 
και παθιασµένοι, αρχίζουν να στρέφονται προς την 
ιδιωτική πρωτοβουλία και, ξεκινώντας από το µη-
δέν, η ιδέα που σκαρφίστηκαν κάποτε στο γκαράζ 
του σπιτιού τους καταλήγει να γίνεται τρόπος ζωής 
για αρκετούς από εµάς. Πόσοι άλλωστε χρησιµο-
ποιούµε καθηµερινά την efood ή την πλατφόρµα 
του taxibeat, δύο από τις γνωστότερες ελληνικές 
startups;
Οι startups συνήθως ξεκινούν µε ελάχιστους οι-
κονοµικούς και ανθρώπινους πόρους µε στόχο να 
καλύψουν ένα κενό της αγοράς ή να προσφέρουν 
καινοτόµες λύσεις σε υπάρχουσες προβληµατικές 
καταστάσεις. Πόσο εύκολο είναι, όµως, έχοντας 
την αρχική  ιδέ α για µια startup, να φτάσει κάποιος 
στην πράξη και µετά στο success story;
Όπως εξηγεί στην ATHENS VOICE ο Βαγγέλης 
Χαµπηλοµάτης, δηµιουργός του epixeiro.gr, µιας 
από τις µεγαλύτερες ηλεκτρονικές πύλες για την 
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, το βασικό εί-
ναι να υπάρχει µια ιδέα που να «φωνάζει» πως 
αποτελεί καινοτοµία, ωστόσο η ιδέα από µόνη της 
δεν έχει µεγάλη αξία όσο η σωστή υλοποίησή της. 
Ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη βρίσκεται ένας 
ολόκληρος ωκεανός. «Όπως θα σας πουν και οι πιο 
επιτυχηµένοι startuppers, χρειάζεται υποµονή, 
επιµονή, ταλέντο, γνώση και πόροι. Και, φυσικά, η 
επιτυχία σε µια τέτοια προσπάθεια δεν έρχεται κα-
θόλου στην τύχη. Από τύχη κερδίζονται τα λαχεία, 
δεν στήνονται επιτυχηµένες επιχειρήσεις».

Έστω ότι έχεις την ιδέα.
Τι κάνεις;

Πολλές startups ξεκινούν µε ιδία κεφάλαια και υπο-
στήριξη οικογένειας και φίλων και «στήνονται» µε τον 
προσωπικό χρόνο των founders. Υπάρχει ένα ολόκληρο 
οικοσύστηµα και δοµές που έχουν δηµιουργηθεί τε-
λευταία, µέσω των οποίων οι startuppers, εκτός από 
χρηµατοδότηση, λαµβάνουν υποστήριξη, εκπαίδευση 
και καθοδήγηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της ε-
πιχείρησής τους. Από εκεί και πέρα, µπορεί κάποιος να 
ξεκινήσει µια crowdfunding καµπάνια και να αναζητήσει 
την υποστήριξη του... κοινού µέσω υπηρεσιών όπως το 
Kickstarter και το Indiegogo, ή να ψάξει για χρηµατοδο-
τήσεις. Για παράδειγµα, το epixeiro.gr φιλοξενεί πολύ 
συχνά τρόπους και προσκλήσεις µέσω των οποίων οι 
startuppers µπορούν να διεκδικήσουν υποστήριξη.
Παράλληλα, υπάρχουν αρκετοί διαγωνισµοί καινοτοµί-
ας και εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο να εντοπίσουν 
νέες και καινοτόµες οµάδες. «Σε αυτό το οικοσύστηµα τα 
καλύτερα εργαλεία είναι οι άνθρωποι», µας λέει ο Χρήστος 
Νικολούδης, συνιδρυτής τoυ Startup Now Forum και 
επικεφαλής της εταιρείας Mantis Business Innovation, 
που προσφέρει συµβουλευτική σε νεαρούς startuppers. 
«Πήγαινε σε διαγωνισµούς, σε µία από τις πολλές εκδηλώ-
σεις που γίνονται πλέον, και µίλα για το πάθος σου. Κάποιοι 
θα έχουν περάσει στο παρελθόν το σηµείο που βρίσκεσαι 
και θα σε βοηθήσουν µε χαρά. Το οικοσύστηµα καινοτοµίας 
είναι πάντα δεκτικό. Για να κάνεις την ιδέα σου επιχείρηση 

χρειάζεται, πέρα από χρηµατοδότηση, γνώσεις και πληρο-
φορίες, ένα πολύ βασικό πράγµα: µία οµάδα. Οπότε, αν θέ-
λεις να ξεκινήσεις µια startup βρες πρώτα τους ανθρώπους 
που θα πορευθείς».
Πες όµως ότι βρίσκεις το τρελό παρεάκι που θα αποτε-
λέσει την οµάδα σου και ορκίζεται να φέρει εις πέρας 
τους στόχους, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Η χρηµατο-
δότηση –κακά τα ψέµατα– είναι η βασική σπαζοκεφαλιά 
και το ερώτηµα που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου 
συνοψίζεται σε µια φράση: «Γιατι αξίζει να επενδύσει κά-
ποιος σε αυτό που ετοιµάζω;»
Σύµφωνα µε τον Βαγγέλη, η startup θα πρέπει, µεταξύ 
άλλων, να ξέρει την αγορά στην οποία «µπαίνει», να έχει 
µελετήσει τον ανταγωνισµό, να έχει κάνει τον αναπτυ-
ξιακό προγραµµατισµό της, να έχει πραγµατοποιήσει 
κάποιες πρώτες πραγµατικές δοκιµές του προϊόντος 
της και να ξέρει σε ποιους απευθύνεται, ποιοι θα είναι οι 
πελάτες της. Οι επενδυτές αναζητούν εταιρείες που να 
έχουν µια διεθνή προσέγγιση, µε στόχο τη διεθνή ανά-
πτυξη, και startuppers ικανούς να διοικήσουν την εται-
ρεία τους, µε τον κατάλληλο επιχειρηµατικό σχεδιασµό 
και µε ένα ξεκάθαρο όραµα, όπως µια ιδέα που να µπορεί 
να εξηγηθεί απλά και γρήγορα, µέσα σε µερικά λεπτά.
Χωρίς αυτά κανείς δεν εγγυάται την επιβίωση µιας 
startup στα πρώτα της βήµατα. Άλλωστε, 9 στις 10 α-
ποτυγχάνουν. «Μία startup ή θα βρει πελάτες ή θα πά-
ρει χρηµατοδότηση ή θα πεθάνει. ∆εν υπάρχει κάτι άλλο. 
Μπορείς να κερδίσεις χρόνο χρησιµοποιώντας κάποιες από 
τις δοµές υποστήριξη για startups, που σου παρέχουν δω-
ρεάν υλικοτεχνική υποδοµή, αλλά αυτό κάποια στιγµή θα 
τελειώσει» µας εξηγεί ο Χρήστος και συµπληρώνει: «Σε 
όλες τις φάσεις το επιχειρηµατικό σου µοντέλο χρειάζεται 
χρήµατα, οπότε πρέπει να φροντίσεις να τα βρεις. Για να ξε-
κινήσεις, χρειάζεσαι ένα µικρό κεφάλαιο σίγουρα το οποίο 
µπορείς να το εξασφαλίσεις σε θερµοκοιτίδες επιχειρηµα-
τικότητας ή από FFF αλλά µετά πρέπει να βρεις λύση».
Και εάν αποτύχεις, έχει και αυτό τη σηµασία του. Εξάλ-
λου, ακόµη και µεγάλες εταιρείες, που σήµερα έχουν 

στα ταµειακά τους αποθέµατα «µερικά» δισεκατοµµύ-
ρια δολάρια, έφτασαν κάποια στιγµή ένα βήµα πριν το 
οριστικό τέλος. Η αποτυχία φέρνει γνώση και πολύτιµα 
µαθήµατα που ο καλός επιχειρηµατίας θα λάβει υπόψιν 
του σε µια επόµενη προσπάθεια.
Εάν δεν ρισκάρεις δεν θα γίνεις επιχειρηµατίας, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει πως θα ρισκάρεις τα πάντα. «∆εν µπο-
ρείς να τα κάνεις όλα σωστά µε την πρώτη, ίσως χρειαστούν 
πολλές προσπάθειες και δοκιµές, στην ίδια ή σε µια εντε-
λώς διαφορετική εταιρεία. Η διαχείριση της αποτυχίας και 
η “εκµετάλλευση”, επεξεργασία, αξιολόγηση και ανάλυσή 
της σε κάθε επόµενο βήµα είναι αυτό που φέρνει την επιτυ-
χία. Ναι, µπορεί να ακούγεται οξύµωρο, αλλά η αποτυχία 
µπορεί µελλοντικά να οδηγήσει στην επιτυχία» επισηµαί-
νει ο Βαγγέλης.
Έπειτα, στα ύστερα χρόνια της κρίσης εµφανίστηκαν 
αρκετοί χωρίς το κατάλληλο πνεύµα του επιχειρείν και 
µε βασικότερο κίνητρο την οικονοµική αποκατάστα-
ση. Από τη µια το ποσοστό που αποτυγχάνει µπορεί να 
οφείλεται στην ανυπαρξία ζήτησης για το προϊόν που 
προσφέρουν, αλλά σε αυτό που θα συµφωνήσουν ό-
λοι είναι ότι το θεσµικό και φορολογικό πλαίσιο στην 
Ελλάδα ταλαιπωρεί τους νεαρούς επιχειρηµατίες και 
αρκετές φορές εγκλωβίζει την όποια πρωτοβουλία σε 
έναν τεράστιο κυκεώνα γραφειοκρατίας. Έτσι, δεν είναι 
τυχαίο που αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες ξεκίνησαν τη 
δραστηριοποίησή τους από την Ελλάδα, δεν έχουν την 
έδρα τους εδώ.
Τελικά, ίσως η κρίση να βοήθησε τις startups φέρνοντας 
την ανάγκη για αναζήτηση νέων διεξόδων µέσα από 
τον πειραµατισµό και την καινοτοµία, κάτι που µπορεί 
να εκφραστεί µε την επιχειρηµατικότητα. Ωστόσο πολ-
λοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι, πέρα από ανάπτυξη, 
πρόκειται και για επικοινωνιακή υπερβολή. Εξάλλου δεν 
είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τα όρια µεταξύ µόδας 
και ανάγκης είναι λίγο θολά...
O Xρήστος πιστεύει ότι πρόκειται για µόδα και ανάγκη 
µαζί. «Αν δεν δηµιουργηθεί τώρα οικοσύστηµα, ακόµα και 
µε την επικοινωνιακή υπερβολή που µας διακατέχει, τό-
τε πότε θα γίνει; Σίγουρα υπάρχει απότοµα µια στρεβλή 
ανάπτυξη αλλά δεν την θεωρώ κακή. Κάποια στιγµή θα 
ισορροπήσει το οικοσύστηµα και αυτοί που δεν ανήκουν σε 
αυτό θα φύγουν».

Πριν ο startupper παρου-
σιάσει την ιδέα του, θα 
πρέπει να έχει απαντήσεις 
για µια σειρά θεµάτων, να 
έχει µια ξεκάθαρη εικόνα 
του ποιος είναι, τι θέλει 
να πετύχει, σε τι στοχεύει, 
πώς θα το καταφέρει. 
Συγκεκριµένα, θα πρέπει 
να ξέρει:
▶ Ποιο είναι το πρόβληµα 
που θα λύσει µε την ιδέα 
του
▶ Ποιο είναι το προϊόν µε 
το οποίο θα προσφέρει 
τη λύση
▶ Ποια είναι η αγορά 
στην οποία απευθύνεται 
(οικονοµικό µέγεθος, 
transactions, δηµογρα-
φικά)
▶ Πώς θα έχει κέρδος από 

την επιχείρησή του
▶ Ποιος ακριβώς είναι ο 
ανταγωνισµός και σε τι δι-
αφέρει από τους άλλους 
(USP)
▶ Ποια θα είναι τα πιθανά 
έσοδα, έξοδα και κέρδη 
για τα επόµενα πέντε χρό-
νια, µε βάσιµες αναλύσεις
▶ Και στην περίπτωση 
που παρουσιάζει για να 
ζητήσει χρηµατοδότηση, 
το ύψος της, πώς θα αξι-
οποιήσει το κεφάλαιο και 
ποια η πιθανή επιστροφή 
επί της επένδυσης (ROI) 
για τον επενδυτή.
Όταν έχει δώσει απαντή-
σεις σε όλα τα παραπάνω, 
τότε βρίσκεται πιο κοντά 
στη διεκδίκηση του επό-
µενου βήµατος.

Σκαρφίστηκες μια ιδέα, 
πώς θα την κάνεις 

startup;
Ο Βαγγέλης Χαµπηλοµάτης και ο Χρήστος Νικολούδης µας οδηγούν από τη θεωρία στην πράξη 

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ

Tα βασικά 
βήματα 

για να 
ξεκινήσεις 
μια startup 

και να 
παρουσιάσεις 
την ιδέα σου;

Βαγγέλης Χαµπηλοµάτης

Χρήστος Νικολούδης
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Βαγγέλης Καραθάνος

O 20χρονος τρικαλινός φοιτητής 
που άλλαξε τη ζωή των αγροτών

Είναι ιδρυτής και CEO της Geabit, στήνοντας ένα από τα 
πιο επιτυχηµένα συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης για 
την παρακολούθηση της καλλιέργειας. Προτού αναδει-
χθεί εφευρέτης και έπειτα επιχειρηµατίας, ο Βαγγέλης 
µεγάλωσε σε µια κοινωνία µε αρκετούς αγρότες, πολλοί 
από τους οποίους έχαναν τη σοδειά και την περιουσία 
τους λόγω ασθένειας ή κακού ποτίσµατος. «Θέλοντας 
να βοηθήσω τους αγρότες να αυξήσουν τη σοδειά τους 
µε λιγότερες έννοιες και πόρους, αποφάσισα να φτιάξω 
κάτι που θα αξιοποιούσε υπάρχουσες τεχνολογίες, για 
να γίνει ο απόλυτος βοηθός και φίλος τους και παράλλη-
λα να ωθήσει τη γεωργία να µπει σε µια νέα, τεχνολογικά 
προηγµένη εποχή». 

Βασιλεία Χατζηστεργίου

H Θεσσαλονικιά που έφτιαξε 
το «booking» των κλινικών

Είναι µια εκ των  συνιδρυτών της Βooking clinic, µιας νέας 
καινοτόµας πλατφόρµας που βοηθά τον ασθενή να βρει 
νοσηλεία ή θεραπεία σε κλινικές και ιατρικά κέντρα και 
µε ένα κλικ να κάνει σύγκριση τιµών. «Η πλατφόρµα µας 
απευθύνεται σε ασθενείς και στους συγγενείς τους οι ο-
ποίοι αναζητούν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας µε την καλύ-
τερη αναλογία ποιότητας-κόστους, αλλά και διεθνώς στο 
διαρκώς αυξανόµενο κοινό (1 στους 2 Ευρωπαίους) που 
προτίθεται να µετακινηθεί εκτός συνόρων για καλύτερες 
υπηρεσίες υγείας, σύµφωνα µε στατιστικές µελέτες της 
ΕΕ». Παρότι η Booking Clinic µετράει µόνο ένα χρόνο ζω-
ής, έχει κατορθώσει να συνάψει συµφωνίες µε 17 ιατρικά 
κέντρα, σε τρεις χώρες, µε τη συµµέτοχη 120 γιατρών και 
τη διάθεση στο κοινό πακέτων για 166 θεραπείες.

Αλέξανδρος Τάντη

Ο  Κερκυραίος που έφτιαξε την 
απόλυτη startup για αθλητές 

Η Racecheck λειτουργεί ως κάτι αντίστοιχο του «Trip 
Advisor» για αθλητικές διοργανώσεις παρέχοντας 
reviews από συµµετέχοντες προηγούµενων χρόνων. Αυ-
τή τη στιγµή είναι ήδη καταχωρηµένα στην πλατφόρµα 
πάνω από 20.000 reviews που αφορούν περισσότερους 
από 5.000 αγώνες. Παράλληλα, «έξυπνοι» αλγόριθµοι  
προτείνουν στους χρήστες νέους αγώνες µε βάση τις 
προτιµήσεις και τις συνήθειές τους. Όλα ξεκίνησαν σε έ-
ναν πολύ πρόχειρα διοργανωµένο αγώνα τριάθλου στην 
Ιαπωνία, ρισκάροντας µε µια πολύ γενναία απόφαση: 
να αφήσει µια καριέρα ως τραπεζικός, που του προσέ-
φερε µια άνετη ζωή, για να κυνηγήσει ένα πάθος χωρίς 
καµία εγγύηση επιτυχίας. «Σαν ερασιτέχνης αθλητής 
που έχεις πληρώσει ένα µεγάλο κόστος συµµετοχής και 
έχοντας αφιερώσει µήνες προετοιµασίας, είναι φυσικό 
να έχεις κάποιες απαιτήσεις από τους διοργανωτές ως 
προς τις παροχές. Η απογοήτευσή µου ήταν τέτοια που 
έψαξα να βρω εάν υπήρχε κάποια πλατφόρµα για να εκ-
φράσω τη δυσαρέσκειά µου, παρόµοια µε το trip advisor 
αλλά για αθλητικές εκδηλώσεις. Με µεγάλη µου έκπλη-
ξη δεν βρήκα κάτι που να καλύπτει αυτή την ανάγκη. 
Έτσι, λοιπόν, µπήκε η ιδέα στο µυαλό µου και µετά από 
συζήτηση µε την αδερφή µου, Κατερίνα, αποφασίσαµε 
να προσφέρουµε εµείς µια λύση».

Mindspace

Ο µεγαλύτερος οργανισµός 
καινοτοµίας και επιχειρηµατικό-
τητας για φοιτητές

Η οµάδα του Mindspace αποτελείται κυρίως από φοιτη-
τές και πρόσφατους αποφοίτους που θέλουν να γνωρί-
σουν σε βάθος τον κόσµο της νεοφυούς επιχειρηµατικό-
τητας, αλλά και να µεταδώσουν αυτή τη γνώση και σε 
άλλους συµφοιτητές τους. Όπως µας λέει ο Ευάγγελος 
∆ικόπουλος, CMO του Mindspace: «Προσπαθούµε να κά-
νουµε τους φοιτητές πιο επιχειρηµατικούς, βασισµένοι 
στη θέλησή τους να αλλάξουν το περιβάλλον γύρω τους. 
Η επιχειρηµατική σκέψη για εµένα σηµαίνει να είσαι δια-
τεθειµένος να δοκιµάζεις ανορθόδοξα και νέα πράγµατα 
(«out of the box thinking»), να είσαι δεκτικός στην αποτυ-
χία και να µαθαίνεις από τα λάθη σου. Σηµαίνει επίσης να 
µπορείς να κατανοήσεις τη σχέση ρίσκου και ανταµοιβής 
µαζί µε αισιοδοξία, που είναι απαραίτητη για τις δυσκολί-
ες που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Θέλουµε να δούµε ο-
µάδες του Mindspace να ξεκινούν σε περισσότερα πανε-
πιστήµια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας». A

Αν θέλεις να 
ξεκινήσεις 
μια startup 
βρες πρώτα 

τους 
ανθρώπους 

με τους 
οποίους θα 
πορευθείς
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∆ιαβάστε 
ολόκληρες 

τις συνεντεύξεις

www.athens voice.gr


	ATHV_2401_001_CMYK
	ATHV_2401_010_CMYK
	ATHV_2401_011_CMYK

