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Abstract: The Business Model Canvas (BMC) is one of the most successful business 

modeling tools. BMC can be used by groups as a common language for better 

strategic conversations or individually as a tool for structuring your thinking. The 

structure of the BMC is based on nine standard building blocks. The BMC 

categorizes the processes and internal activities of a business into 9 separate 

categories, each of which represents a building block in the creation of the 

product or service. These building blocks can be structured through the main 

themes of the business model dimensions: value proposition (value 

proposition), architecture of the relationship between the business and its 

exchange partners (Customer Department, Channels, Customer Relationships 

and Key Partners), key activities and key resources and financial aspects 

(revenue stream and structure). 

 

 

 

 



 

 

Business Model Canvas: Δοκιμάζοντας την ιδέα σας 

 

Εισαγωγή 

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο θα πρέπει να περιγράφει ξεκάθαρα και σύντομα μία “ελκυστική πρόταση 

αξίας” στους πελάτες, να παρουσιάζει μία ευνοϊκή για τους επενδυτές της Startup, σχέση ρίσκου και 

απόδοσης και τέλος να περιγράφει τρόπους δημιουργίας κέρδους. Το επιχειρηματικό μοντέλο θα 

βοηθήσει στην διαχείριση του νέου προϊόντος έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η δημιουργία αξίας και 

κερδών για την Startup εταιρεία. Το Business Model Canvas (BMC) αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα 

εργαλεία δημιουργίας του επιχειρηματικού μοντέλου. To BMC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομάδες ως 

κοινή γλώσσα για καλύτερες στρατηγικές συνομιλίες ή ατομικά ως εργαλείο για τη δομή της σκέψης σας. 

Business Model Canvas (BMC)  

Το Business Model Canvas (BMC) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης που χρησιμοποιείται για τον γρήγορο 

και εύκολο ορισμό και την επικοινωνία μιας επιχειρηματικής ιδέας. Η δομή του BMC βασίζεται σε εννέα 

τυποποιημένα δομικά στοιχεία. Το BMC κατηγοριοποιεί τις διαδικασίες και τις εσωτερικές 

δραστηριότητες μιας επιχείρησης σε 9 ξεχωριστές κατηγορίες, η καθεμιά από τις οποίες αντιπροσωπεύει 

ένα δομικό στοιχείο στη δημιουργία του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Αυτά τα δομικά στοιχεία μπορούν 

να διαρθρωθούν μέσω των κύριων θεμάτων των διαστάσεων του επιχειρηματικού μοντέλου: πρόταση 

αξίας (πρόταση αξίας), αρχιτεκτονική της σχέσης μεταξύ της επιχείρησης και των εταίρων ανταλλαγής 

της (Τμήμα Πελατών, Κανάλια, Σχέσεις Πελατών και Βασικοί Συνεργάτες), βασικές δραστηριότητες και 

βασικοί πόροι και οικονομικές πτυχές (ροή εσόδων). 

1. Η πρόταση αξίας ενός οργανισμού είναι ο συνδυασμός προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει 

στους πελάτες του. Η πρόταση αξίας έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τους πελάτες. Εάν η 

πρόταση αξίας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, μια εταιρεία δε θα επιβιώσει για 

πολύ, γεγονός που καθιστά τον πελάτη τον σημαντικότερο παράγοντα για μια εταιρεία. 



 

 

2. Το τμήμα πελατών ορίζεται ως διαφορετικές ομάδες ανθρώπων ή οργανισμών που ένας 

οργανισμός σκοπεύει να προσεγγίσει και να υπηρετήσει. Χωρίς πελάτες δεν θα υπάρχει 

επιχείρηση. 

3. Το δομικό στοιχείο «κανάλια» ορίζεται ως πώς μια εταιρεία επικοινωνεί και φτάνει στο Τμήμα 

Πελατών της για να παραδώσει μια Πρόταση Αξίας. 

4. Οι  «Σχέσεις Πελατών» είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ της προσφοράς αξίας και του τμήματος 

πελατών. Αυτές οι σχέσεις περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες συνδέονται με μια 

εταιρεία. Στόχος αυτής της σχέσης είναι η πώληση περισσότερων προϊόντων ή υπηρεσιών με τη 

βελτίωση της εμπιστοσύνης των πελατών και την εξεύρεση και εισαγωγή νέων πελατών.   

5. Οι βασικοί συνεργάτες είναι ένα δίκτυο προμηθευτών και εταίρων που  μπορεί να οδηγήσει σε 

μείωση του κινδύνου, μείωση του κόστους ή πόρους που είναι δύσκολο να αποκτηθούν . Οι 

βασικοί εταίροι είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία αξίας σε επιχειρηματικά μοντέλα, επειδή 

οι εταίροι του δικτύου συμπληρώνουν τους πόρους της επιχείρησης. 

6. Οι βασικοί πόροι επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο. Για τον επιχειρηματία, είναι σημαντικό να 

ξεκινήσει με τον κατάλογο των πόρων του. Αυτό δίνει μια  ιδέα για το ποιο τελικό προϊόν ή 

υπηρεσία χρειάζεται να δημιουργήσει η εταιρεία για τον πελάτη και ποιοι πόροι είναι 

απαλλαγμένοι, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους για την εταιρεία.  

7. Οι δραστηριότητες ακόμη είναι καθοριστικές για την παραγωγή αξίας της εταιρείας. Οι 

δραστηριότητες των εταιρειών για τη δημιουργία αξίας είναι η παραγωγή, η επίλυση 

προβλημάτων και οι δραστηριότητες δικτύου. 

8. Οι ροές εσόδων αντιπροσωπεύουν τα μετρητά που μια επιχείρηση παράγει από κάθε τμήμα 

πελατών. 

9. Δομή κόστους- Στο BMC, η διάρθρωση κόστους περιγράφει όλες τις δαπάνες που προκύπτουν 

για τη λειτουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου. 

Βασικές Δραστηριότητες 

Το δομικό στοιχείο βασικής δραστηριότητας περιγράφει τις δραστηριότητες που απαιτούνται από την 

εταιρεία για να παραδώσει την πρόταση αξίας. Αυτές οι ενέργειες είναι οι πιο σημαντικές 

δραστηριότητες που πρέπει να κάνει μια εταιρεία για να λειτουργήσει με επιτυχία. Ακριβώς όπως οι 



 

 

βασικοί πόροι, οι βασικές δραστηριότητες απαιτούνται για τη δημιουργία και την προσφορά μιας 

πρότασης αξίας, την προσέγγιση των αγορών, τη διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες και την 

απόκτηση εσόδων. Ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο, οι βασικές δραστηριότητες διαφέρουν όπως 

ακριβώς και οι πόροι. Για παράδειγμα, οι βασικές δραστηριότητες της Microsoft περιλαμβάνουν την 

ανάπτυξη λογισμικού και οι βασικές δραστηριότητες του κατασκευαστή υπολογιστών Dell 

περιλαμβάνουν τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

 
Figure 1 Business Model Canvas, Source: http://www.businessmodelalchemist.com/tools 

 

 
Οι βασικές δραστηριότητες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

1. Η παραγωγή ορίζει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την 

παράδοση ενός προϊόντος σε σημαντικές ποσότητες και ανώτερης ποιότητας. 



 

 

2. Η επίλυση προβλημάτων καθορίζει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξεύρεση νέων 

λύσεων σε μεμονωμένα προβλήματα πελατών. 

3. Η πλατφόρμα/δίκτυο ορίζει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με επιχειρηματικά μοντέλα που 

έχουν σχεδιαστεί με μια πλατφόρμα ως βασικό πόρο και κυριαρχούνται από βασικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την πλατφόρμα ή το δίκτυο. 

Βασικοί πόροι 

Το δομικό στοιχείο βασικών πόρων περιγράφει τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται 

για να λειτουργήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτοί οι πόροι επιτρέπουν σε μια εταιρεία να 

δημιουργεί και να προσφέρει πρόταση αξίας, να προσεγγίζει αγορές, να διατηρεί σχέσεις με τμήματα 

πελατών και να κερδίζει έσοδα. Οι βασικοί πόροι μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες τέσσερις 

κύριες κατηγορίες: 

1. Η φυσική κατηγορία περιλαμβάνει φυσικά περιουσιακά στοιχεία όπως εγκαταστάσεις. 

2. Η κατηγορία πνευματικών πόρων περιλαμβάνει πνευματικούς πόρους όπως εμπορικά σήματα, 

ακίνητα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πνευματικά δικαιώματα κ.λπ. Η δυσκολία έγκειται στην 

ανάπτυξη πνευματικών πόρων, αλλά όταν δημιουργηθεί επιτυχώς, μπορεί να προσφέρει 

σημαντική αξία. 

3. Η κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό που απαιτεί κάθε 

εταιρεία. 

4. Η χρηματοοικονομική κατηγορία περιλαμβάνει εκτός από τον χρηματοοικονομικό πόρο, τις 

οικονομικές εγγυήσεις όπως μετρητά, πιστωτικά όρια κ.λπ. 

Βασικοί εταίροι 

Το βασικό δομικό στοιχείο της εταιρικής σχέσης περιγράφει το δίκτυο προμηθευτών και συνεργατών 

που κάνουν το επιχειρηματικό μοντέλο να λειτουργήσει. Οι εταιρείες δημιουργούν συνεργασίες για τη 

δημιουργία συμμαχιών, τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών μοντέλων τους, τη μείωση του 

κινδύνου ή ακόμα και την απόκτηση πόρων. 



 

 

Υπάρχουν οι παρακάτω τέσσερις τύποι εταιρικής σχέσης:  

1.  στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ μη ανταγωνιστών 

2. συναγωνισμός που είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ανταγωνιστών 

3. κοινοπραξίες για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων 

4. σχέση αγοραστή-προμηθευτή που διασφαλίζει αξιόπιστες προμήθειες 

Τρία κίνητρα για τη δημιουργία συνεργασιών: 

1. Βελτιστοποίηση και οικονομία κλίμακας: η πιο βασική μορφή συνεργασίας ή σχέσης αγοραστή-

προμηθευτή που έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της κατανομής πόρων και 

δραστηριοτήτων. Ο σκοπός αυτού του κινήτρου είναι η μείωση του κόστους και συχνά 

περιλαμβάνει την εξωτερική ανάθεση ή την κοινή χρήση υποδομών. Με βάση αυτό, είναι 

παράλογο μια εταιρεία να κατέχει όλους τους πόρους ή ακόμα και να εκτελεί κάθε 

δραστηριότητα μόνη της. 

2. Μείωση του κινδύνου και της αβεβαιότητας: μια συνεργασία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση 

των κινδύνων σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Για το 

λόγο αυτό, δεν είναι ασυνήθιστο για τους ανταγωνιστές να σχηματίζουν μια στρατηγική 

συμμαχία σε έναν τομέα ενώ ανταγωνίζονται σε έναν άλλο. 

3. Απόκτηση συγκεκριμένων πόρων και δραστηριοτήτων: ορισμένες εταιρείες εκτελούν όλες τις 

δραστηριότητες και κατέχουν όλους τους πόρους τους που περιγράφονται από το 

επιχειρηματικό τους μοντέλο. Η πιο συνηθισμένη διαδικασία είναι να επεκτείνουν τις δικές τους 

δυνατότητες βασιζόμενοι σε άλλες εταιρείες για την παροχή συγκεκριμένων πόρων ή την 

εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Το κίνητρο μιας τέτοιας συνεργασίας βασίζεται στην 

ανάγκη απόκτησης γνώσεων, αδειών ή πρόσβασης σε πελάτες. 

Προτάσεις αξίας 

Το δομικό στοιχείο των προτάσεων αξίας αντιπροσωπεύει την αξία που παραδίδεται από την εταιρεία 

στους πελάτες της. Είναι το μόνο σημείο που τη διακρίνει από τους ανταγωνιστές της εταιρείας. 

Ταυτόχρονα, είναι το ένα σημείο που κάνει τον πελάτη να στραφεί σε αυτήν την εταιρεία έναντι ενός 



 

 

άλλου. Κάθε πρόταση αξίας αποτελείται από μια επιλεγμένη δέσμη προϊόντων ή υπηρεσιών που 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου τμήματος πελατών. Σε αυτή την περίπτωση, η 

πρόταση αξίας είναι μια δέσμη πλεονεκτημάτων που προσφέρει η εταιρεία στους πελάτες. 

Ορισμένες προτάσεις αξίας μπορεί να είναι καινοτόμες και να αντιπροσωπεύουν μια νέα ή ενοχλητική 

προσφορά. Από την άλλη πλευρά, άλλες μπορεί να είναι παρόμοιες με τις υπάρχουσες προσφορές της 

αγοράς, αλλά με πρόσθετα χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά. 

Μια πρόταση αξίας δημιουργεί αξία για ένα συγκεκριμένο τμήμα πελατών μέσω της ανάμειξης στοιχείων 

που καλύπτουν τις ανάγκες των τμημάτων. Μια τιμή μπορεί να είναι ποσοτική ή ποιοτική. Η αξία μιας 

εταιρείας μπορεί να μετρηθεί με δύο μεθόδους, την ποσοτική και την ποιοτική. Το πρώτο, ποσοτικό 

αντιπροσωπεύει την τιμή και την αποτελεσματικότητα, ενώ το δεύτερο, ποιοτικό, αντιπροσωπεύει τη 

συνολική εμπειρία και το αποτέλεσμα του πελάτη.  

 

Τμήματα πελατών 

Το δομικό στοιχείο του τμήματος πελατών ορίζει τις διαφορετικές ομάδες ανθρώπων ή οργανισμών, τις 

οποίες μια εταιρεία στοχεύει να προσεγγίσει και να εξυπηρετήσει. Ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό 

μοντέλο δημιουργείται όταν η εταιρεία προσδιορίζει τους πελάτες που θέλει να εξυπηρετήσει. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι με βάση τις διαφορετικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά, μια εταιρεία μπορεί να έχει 

διάφορα σύνολα πελατών. Το ερώτημα που απαντάται σε αυτό το δομικό στοιχείο είναι «για ποιον 

στοχεύει η εταιρεία και δημιουργεί αξία;». 

Οι ομάδες πελατών αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά τμήματα εάν: 

1. Οι ανάγκες τους απαιτούν και δικαιολογούν μια ξεχωριστή προσφορά 

2. Προσεγγίζονται μέσω διαφορετικών καναλιών διανομής 

3. Απαιτούν διαφορετικούς τύπους σχέσεων 

4. Έχουν ουσιαστικά διαφορετική κερδοφορία 

5. Είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για διαφορετικές πτυχές της προσφοράς 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι τμημάτων πελατών. Ορίστε μερικά παραδείγματα: 

1. Η Mass Market εστιάζει σε μια ευρεία άποψη των πιθανών πελατών.  



 

 

2. Η Niche Market ταξινομεί τους πελάτες με βάση τις ειδικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά.  

3. Το Segmented ταξινομεί περαιτέρω τους πελάτες σε άλλες μεθόδους ταξινόμησης. 

Κανάλια 

Το δομικό στοιχείο καναλιών περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επικοινωνεί και προσεγγίζει 

τον πελάτη της. Η πρόταση αξίας παραδίδεται από την εταιρεία στον στοχευμένο πελάτη της μέσω 

διαφορετικών καναλιών. Τα κανάλια είναι σημεία επαφής πελατών που παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

εμπειρία του πελάτη. Τα αποτελεσματικά κανάλια μπορούν να διανείμουν την πρόταση αξίας της 

εταιρείας με τρόπους που είναι γρήγοροι, αποδοτικοί και οικονομικά αποδοτικοί. 

Τα κανάλια εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες που περιλαμβάνουν: 

1. Ευαισθητοποίηση των πελατών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας εταιρείας. 

2. Βοηθώντας τους πελάτες να αξιολογήσουν την πρόταση αξίας μιας εταιρείας. 

3. Επιτρέποντας στους πελάτες να αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. 

4. Παροχή πρότασης αξίας στους πελάτες. 

5. Παροχή υποστήριξης πελατών μετά την αγορά. 

Τα κανάλια έχουν πέντε διακριτές φάσεις. Κάθε κανάλι μπορεί να καλύψει ορισμένες ή όλες αυτές τις 

φάσεις. Οι φάσεις του καναλιού είναι οι εξής: 

1. Ευαισθητοποίηση: αυτή η φάση δείχνει πώς μια εταιρεία αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά 

με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. 

2. Αξιολόγηση: αυτή η φάση δείχνει πώς η πρόταση αξίας της εταιρείας βοηθά στην αξιολόγηση 

των πελατών της. 

3. Αγορά: αυτή η φάση δείχνει πώς η εταιρεία επιτρέπει στους πελάτες της να αγοράσουν 

συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. 

4. Παράδοση: αυτή η φάση δείχνει πώς η πρόταση αξίας παραδίδεται στους πελάτες τους. 

5. After Sale: αυτή η φάση δείχνει πώς η εταιρεία παρέχει υποστήριξη μετά την αγορά στους 

πελάτες της. 



 

 

Σχέσεις πελατών 

Το δομικό στοιχείο πελατειακών σχέσεων περιγράφει τους τύπους σχέσεων που δημιουργεί και διατηρεί 

μια εταιρεία με τους πελάτες της. Με αυτό το δομικό στοιχείο διασφαλίζεται η επιβίωση και η επιτυχία 

της εταιρείας. Οι πελατειακές σχέσεις μπορεί να οδηγούνται από τα ακόλουθα κίνητρα: Απόκτηση 

πελατών, Διατήρηση πελατών και Ενίσχυση των πωλήσεων. 

Το δομικό στοιχείο των σχέσεων με τους πελάτες του επιχειρηματικού μοντέλου μιας εταιρείας μπορεί 

να επηρεάσει βαθιά τη συνολική εμπειρία του πελάτη. 

 

Διάρθρωση του κόστους 

Το δομικό στοιχείο της δομής κόστους περιγράφει όλα τα κόστη που προκύπτουν για τη λειτουργία ενός 

επιχειρηματικού μοντέλου. Το κόστος περιλαμβάνει τη δημιουργία και την παράδοση αξίας, τη 

διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες και τη δημιουργία εσόδων. Αυτά τα κόστη μπορούν εύκολα να 

υπολογιστούν αφού καθοριστούν οι βασικοί πόροι, οι βασικές δραστηριότητες και οι βασικές 

συνεργασίες. 

Η δομή του κόστους μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο ευρείες κατηγορίες επιχειρηματικών δομών: 

● Με γνώμονα το κόστος: Το επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στο κόστος επικεντρώνεται 

στην ελαχιστοποίηση του κόστους όπου είναι δυνατόν.  

● Με γνώμονα την αξία: Το επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στην αξία επικεντρώνεται στη 

δημιουργία αξίας για προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούν το κόστος. 

 

Ροές εσόδων 

Το blog δημιουργίας ροών εσόδων αντιπροσωπεύει τα χρήματα που δημιουργεί μια εταιρεία από κάθε 

τμήμα πελατών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη δημιουργία ροών εσόδων. 

1. Η πώληση περιουσιακών στοιχείων είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την 

απόκτηση μετρητών με την πώληση σε ένα φυσικό αγαθό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

2. Το τέλος χρήσης θα αποφέρει χρήματα από τη χρήση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Όσο 

περισσότερο χρησιμοποιείται η υπηρεσία, τόσο περισσότερα χρήματα πληρώνει ο πελάτης. 

3. Η συνδρομή θα αποφέρει χρήματα από την πώληση συνεχούς πρόσβασης σε μια υπηρεσία. 



 

 

4. Ο δανεισμός/μίσθωση/ενοικίαση δημιουργεί χρήματα παρέχοντας αποκλειστικά δικαιώματα 

της υπηρεσίας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε ένα περιουσιακό στοιχείο. 

5. Η αδειοδότηση παράγει έσοδα για τη χρέωση της χρήσης μιας προστατευόμενης πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Ένας πελάτης λαμβάνει άδεια να χρησιμοποιεί προστατευμένη πνευματική 

ιδιοκτησία σε αντάλλαγμα για τα τέλη αδειοδότησης. 

6. Οι αμοιβές μεσιτείας δημιουργούν έσοδα για μια ενδιάμεση υπηρεσία μεταξύ δύο ή 

περισσότερων μερών. Η ενδιάμεση υπηρεσία γίνεται από έναν πάροχο που κάνει τη δουλειά για 

λογαριασμό της πραγματικής εταιρείας πίσω από την υπηρεσία. 

7. Η διαφήμιση δημιουργεί έσοδα για χρέωση 

 

Κύκλος Build, Measure, Learn 

Στον κόσμο των νεοφυών επιχειρήσεων, ο κύκλος Build, Measure, Learn είναι ένα σύνηθες μέσο για τον 

έλεγχο της ελκυστικότητας και της βιωσιμότητας επιχειρηματικών ιδεών. Στην πραγματικότητα όμως στο 

πρώτο βήμα του «Build» υπάρχει ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο που αρκετοί δεν δίνουν την δέουσα 

σημασία, το βήμα των υποθέσεων και του ελέγχου αυτών. Δυστυχώς, αρκετοί επιχειρηματίες 

προχωρούν αμέσως να κατασκευάζουν πρωτότυπα χωρίς πρώτα να ελέγξουν τις υποθέσεις που έχουν 

κάνει κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης της ιδέας τους.  

Βήμα 0 - Σκεφτείτε (& Υποθέστε): Διαμορφώστε την ιδέα σας (προϊόν, τεχνολογία, ευκαιρίες αγοράς, 

κ.λπ.) σε μια ελκυστική πρόταση αξίας για τον πελάτη και δημιουργήστε πρωτότυπο ένα πιθανό 

κερδοφόρο και επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Χρησιμοποιήστε την Πρόταση αξίας και τον καμβά 

επιχειρηματικού μοντέλου για να το κάνετε αυτό. Στη συνέχεια, ρωτήστε: Ποιες είναι οι κρίσιμες 

υποθέσεις και υποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να λειτουργήσει αυτό. Ορίστε υποθέσεις ως προς 

τη σκοπιμότητα (κίνδυνος αγοράς: θα το θέλουν οι πελάτες;). σκοπιμότητα (κίνδυνος τεχνολογίας και 

υλοποίησης: μπορώ να το φτιάξω/εκτελώ;); και βιωσιμότητα (οικονομικός κίνδυνος: μπορώ να κερδίσω 

περισσότερα χρήματα από αυτό από όσα θα μου κοστίσει η κατασκευή;). 

Για να ελέγξετε αυτές τις υποθέσεις/υποθέσεις θα εκτελέσετε πολλά, πολλά πειράματα. Με τις 

υποθέσεις σας χαρτογραφημένες, μπορείτε τώρα να αρχίσετε να προχωράτε στα βήματα του κύκλου 

Build, Measure, Learn: 



 

 

Βήμα 1 - Κατασκευή: Σε αυτό το βήμα σχεδιάζετε και κατασκευάζετε τα πειράματα που είναι τα πλέον 

κατάλληλα για να ελέγξετε τις υποθέσεις σας; Ρωτήστε: Ποια υπόθεση θα ελέγξουμε πρώτα και πώς; 

Ρωτήστε: Ποιες δοκιμές θα δώσουν τα πιο πολύτιμα δεδομένα και στοιχεία; 

Βήμα 2 - Μέτρο: Σε αυτό το βήμα εκτελείτε πραγματικά τα πειράματα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω 

συνεντεύξεων και συνομιλιών με μια σειρά πελατών και ενδιαφερομένων. ξεκινώντας μια σελίδα 

προορισμού για να δείτε εάν οι χρήστες κάνουν κλικ, εγγράφονται ή αγοράζουν ακόμη την πρόταση αξίας 

σας (που δεν υπάρχει επειδή δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί). 

Βήμα 3 - Μάθετε: Σε αυτό το βήμα αναλύετε τα δεδομένα και αποκτάτε πληροφορίες. Συνδέετε 

συστηματικά τα στοιχεία και τα δεδομένα από τα πειράματα με τις αρχικές υποθέσεις, τον τρόπο με τον 

οποίο τις δοκιμάσατε και τι μάθατε. Εδώ αναγνωρίζετε εάν οι αρχικές σας υποθέσεις ήταν σωστές, 

λανθασμένες ή ακόμα ασαφείς. Μπορεί να μάθετε ότι πρέπει να αναδιαμορφώσετε την ιδέα σας, να 

περιστρέψετε, να δημιουργήσετε νέες υποθέσεις, να συνεχίσετε τις δοκιμές ή μπορεί να αποδείξετε με 

στοιχεία ότι η ιδέα σας έχει τα πόδια και είστε στο σωστό ράφι. 

Στο επίκεντρο όλων των δοκιμών θα πρέπει πάντα να βρίσκεται η βαθιά κατανόηση των κρίσιμων 

υποθέσεων που διέπουν το πώς σκοπεύετε να δημιουργήσετε αξία για τους πελάτες (Value Proposition 

Canvas) και πώς ελπίζετε να δημιουργήσετε αξία για την εταιρεία σας. Έχω δει πάρα πολλούς 

καινοτόμους και επιχειρηματίες να χάνονται σε πειράματα οικοδόμησης, αλλά χάνουν τα μάτια τους τις 

αρχικές τους υποθέσεις και το απόλυτο βραβείο. Στο τέλος, μόνο ένα πράγμα μετράει: Κάνετε πρόοδο 

στη μετατροπή της αρχικής σας ιδέας σε ένα κερδοφόρο και επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που 

δημιουργεί αξία για τους πελάτες; 


