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Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή;
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Σι επιλογέσ έχω;
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«Για να μείνουν τα πράγματα
όπωσ είναι,
τα πράγματα πρζπει να
αλλάξουν»
Giuseppe di Lampedusa,
«The Leopard», 1956
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"H απόλυςη μου αυτή, ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία, είναι το
καλύτερο πράγμα που μου έχει ςυμβεί μέχρι τώρα".
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Μεταβατική Φάςη


Διαχείριςθ του Χρόνου



Διαχείριςθ του διακζςιμου Κεφαλαίου



Διαχείριςθ Δικτφων



Διαχείριςθ Άυλων Πόρων
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Θέματα προσ διερεύνηςη
Τον καλφτερο τρόπο διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ
αποηθμίωςθσ
Τθν αξιολόγθςθ των δεξιοτιτων και γνϊςεων ςασ και με
ποιουσ όρουσ και προχποκζςεισ μποροφν να αποκτιςετε τα
απαραίτθτα προςόντα ςτθν διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ
Τθν επιλογι τθσ άριςτθσ εναλλακτικισ λφςθσ
Τα πλεονεκτιματα των επιχειρθματικϊν μοντζλων που είναι
κρίςιμα για εςάσ
Τθ επζνδυςθ ςτθν ανάπτυξθ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ
Τθν αποφυγι λακϊν, που οφείλονται ςε αποφάςεισ που
λαμβάνονται κάτω από πίεςθ και άγχοσ
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Ο πανικόσ είναι ο χειρότεροσ ςύμβουλοσ.
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ΧΩΡΙ ΓΝΩΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ
Η επιλογή τησ δημιουργίασ επιχείρηςησ δεν είναι μια λύςη ανάγκησ
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Η Αλλαγι Πραγματοποιείται ςε όλθ τθν
Δομι του Συςτιματοσ και όχι Εντόσ του
Υπάρχοντοσ Συςτιματοσ

10

Επιλογή: Μια ςύνθετη διαδικαςία
Κρίςιμοι Παράγοντεσ


τον ςτρατθγικό ιςολογιςμό και τθν επιχειρθματικι κζςθ τθσ
επιχείρθςθσ (ανταγωνιςτικι κζςθ, αποδοτικότθτα,
χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ κλπ)



τισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ του κλάδου ςτον οποίο
δραςτθριοποιοφνται (φάςθ ωρίμανςθσ τθσ αγοράσ ςε
ςχζςθ με το δικι τουσ κζςθ),



τθν ταχφτθτα προςαρμογισ και τισ κινιςεισ που
πραγματοποίθςε τουσ τελευταίουσ μινεσ για να
αντιμετωπίςει τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ αλλά και



τθν κζςθ που κα ζχουν οι ανταγωνιςτζσ (εγχϊριοι ι και
διεκνείσ ) τθν ςτιγμι εξόδου από τθν κρίςθ.
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Δίκτυα Franchise και Κρίςη


Ευελιξία



Αποκεντρωμζνθ λειτουργία



Δίψα για Αλλαγι



Καινοτόμοσ



Με ανοικτοφσ ορίηοντεσ ςτθ διεκνι αγορά



Ανατρεπτικι



Αυκεντικι, όχι απλά γενναιόδωρθ
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Βέλτιςτεσ Πρακτικέσ Δικτύων
1.

Αναπροςάρμοςαν τθν εμπορικι πολιτικι τουσ με αιχμι τθν παροχι
αξίασ, τθν δίκαιθ τιμι, τθν ςυνολικι αγοραςτικι εμπειρία, τθ
προςωπικι εξυπθρζτθςθ, τθν κοινωνικι ευκφνθ, τθν τοπικι
ενεργοποίθςθ.

2.

Σχεδίαςαν και εφάρμοςαν ζγκαιρα προγράμματα ζκτακτθσ ανάγκθσ
για να αποφφγουν με ταχφτθτα και ευελιξία απρόςμενουσ κινδφνουσ.

3.

Περιζκοψαν δραςτθριότθτεσ που περιόριηαν το μερίδιο αγοράσ και
ενίςχυςαν τθν κφρια επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα.

4.

Οικοδόμθςαν ιςχυροφσ δεςμοφσ με Franchisees, υπαλλιλουσ,
προμθκευτζσ, ςυνεργάτεσ και πελάτεσ.

5.

Προχϊρθςαν ςε αναδιάρκρωςθ των δικτφων (και εξαγορζσ) που
αφξθςαν α) το μερίδιο αγοράσ τουσ με ιδιαίτερα ςυμφζροντεσ όρουσ
και β) τθν ςυςπείρωςθ του δικτφου.
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8 ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΤΕΣΕ ’ ΕΝΑ
FRANCHISE
1.

2.

3.

4.
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Είςτε ςε κζςθ να ορίηετε τα βιματά ςασ. Επίςθσ, πρζπει να είςτε
προετοιμαςμζνοσ να αποδεχτείτε το ρίςκο τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ
του επιχειρθματία.
Θζλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Το franchise ςασ δίνει τθ
δυνατότθτα να εργαςτειτε ςε ζνα διαφορετικό χϊρο εργαςίασ, ι
να δουλζψετε με τον (τθν) ςφντροφό ςασ ι τα παιδιά ςασ.
Θζλετε να αξιοποιιςετε τισ ικανότθτζσ ςασ ςε νζουσ ςτόχουσ. Οι
περιςςότεροι franchisors αναηθτοφν ικανότθτεσ και επιδεξιότθτεσ
και όχι εμπειρία ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο τομζα.
Θζλετε να αναπτφξετε καινοφργιεσ ικανότθτεσ. Τα οργανωμζνα
ςυςτιματα franchise προςφζρουν πλιρθ και ςυνεχι εκπαίδευςθ,
ζτςι ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ αποτελεςματικι και αποδοτικι
λειτουργία τθσ επιχείρθςισ ςασ. Με δεδομζνο ότι κακζνασ ζχει
τθν ικανότθτα και τθν οξυδζρκεια για μάκθςθ, ζνασ τραπεηικόσ
υπάλλθλοσ μπορεί να γίνει ζνασ άριςτοσ retailer ι ζνα ςτζλεχοσ
πολυεκνικισ ζνα πολφ καλόσ multiunit ςτεγνοκακαριςτισ.

8 ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΤΕΣΕ ’ ΕΝΑ
FRANCHISE
5.
6.

7.

8.
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Θζλετε να επενδφςετε ςε μία επιχείρθςθ, ς’ ζνα κλάδο που ςασ
ενδιαφζρει. Μπορεί το χόμπι ςασ να το δείτε και ωσ εργαςία.
Θζλετε να χρθςιμοποιιςετε τθν αποηθμίωςθ τθσ απόλυςισ ςασ
για να κάνετε κάτι που δεν κα μποροφςατε διαφορετικά να
καταφζρετε. Ξεκινιςτε τθν νζα επιχείρθςθ, χωρίσ όμωσ να
διακινδυνεφςετε όλο το κεφάλαιο για το οποίο δουλζψατε όλθ
ςασ τθ ηωι.
Θζλετε να δθμιουργιςετε κάτι για το μζλλον -για εςάσ ι τθν
οικογζνειά ςασ. Το franchising προςφζρει ζνα ευρφ πεδίο
ευκαιριϊν, κατάλλθλο για δφο άτομα ι οικογενειακι επιχείρθςθ.
Θζλετε να μειϊςετε ςτο ελάχιςτο τουσ κινδφνουσ. Το franchising
είναι ζνασ χαμθλοφ ρίςκου τρόποσ να κάνετε επιχείρθςθ ςε
ςχζςθ με το να αρχίςετε από το μθδζν ι από το να αγοράςετε
μία υπάρχουςα μικρι επιχείρθςθ.

8 ΚΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΤΕΣΕ ’ ΕΝΑ FRANCHISE
1.

Φοβάςτε ότι κα απολυκείτε. Ο φόβοσ και το άγχοσ είναι κακόσ
ςφμβουλοσ για να δθμιουργιςετε μια δικι ςασ επιχείρθςθ. Μπορεί να
ςασ δϊςει μια διζξοδο, να ςασ αποδεςμεφςει από τθν υπάρχουςα
δουλειά ςασ και τθν αναςφάλεια, αλλά κα χρειαςτείτε ζναν κετικό λόγο,
εάν κζλετε να απολαφςετε επιτυχία τθσ επιχείρθςθσ ςασ.

2.

Φοβάςτε τθν αλλαγι που κα δθμιουργιςει θ απόλυςι ςασ και οι
ενδεχόμενεσ ςυχνζσ αλλαγζσ εργαςίασ. Εάν ζχετε τθ δικι ςασ
επιχείρθςθ, ςκεφκείτε ότι κα πρζπει ςυνεχϊσ να ψάχνετε για νζεσ ιδζεσ
και νζεσ μεκόδουσ. Οι franchisors κα ερευνοφν νζα ςυςτιματα και κα
προςδοκοφν να πάρετε κετικζσ πρωτοβουλίεσ με ενκουςιαςμό. Η
αλλαγι για τισ επιχειριςεισ είναι θ ςυνικθσ κατάςταςθ.

3.

Φοβάςτε ότι είςτε μεγάλοσ ςε θλικία για να εργαςτείτε ςε μια νζα κζςθ.
Αντιμετωπίηετε το Franchisisng ωσ ζςχατθ λφςθ ανάγκθσ

4.

Μθν δθμιουργείτε μια επιχείρθςθ για να αποδείξετε ότι δεν αξίηατε τθν
απόλυςθ.
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8 ΚΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΤΕΣΕ ’ ΕΝΑ FRANCHISE
5. Θζλετε να είςτε εςείσ το αφεντικό. Το να είςτε το αφεντικό
ςθμαίνει να αναλαμβάνετε ευκφνεσ για εςάσ και για τουσ
άλλουσ - όχι να δίνετε ςτουσ άλλουσ να κάνουν τθν δουλειά.
6.

Θζλετε να πθγαίνουν όλα ιρεμα. Εάν αγοράςετε τθν δικι
ςασ επιχείρθςθ, κα δουλζψετε τόςο ςκλθρά όςο ποτζ
άλλοτε ωσ εργαηόμενοσ -τουλάχιςτον ςτθν αρχι.

7.

Κάποιοσ ςασ προςφζρει μία υπζροχθ ευκαιρία. Εάν
πραγματικά κζλετε να είςτε αυτοαπαςχολοφμενοσ,
ςιγουρευτείτε ότι εςείσ διαλζγετε αυτό που κζλετε να
κάνετε -μθν αφιςετε κάποιον να ςασ πουλιςει κάτι.

8.

Θζλετε να κάνετε κάτι για να βγάλετε χριματα γριγορα. Οι
περιςςότερεσ νζεσ επιχειριςεισ δεν προςφζρουν ειςόδθμα
τουλάχιςτον για τουσ πρϊτουσ μινεσ.
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«Για να μείνουν τα πράγματα
όπωσ είναι,
τα πράγματα πρζπει να
αλλάξουν»
Giuseppe di Lampedusa,
«The Leopard», 1956
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