
Πώς μία ιδέα γίνεται πραγματικότητα

Από την σκέψη
στην πράξη



Ποιες είμαστε
To Women Do Business είναι μία εθελοντική ομάδα που προάγει τη γυναικεία

επιχειρηματικότητα και στόχος της είναι η έμπνευση, αλλά και η ενίσχυση των
γυναικών στο επιχειρείν. Έχει ήδη διοργανώσει δύο πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις

με πάνω από 120 άτομα η καθεμία, δίνοντας έτσι το βήμα σε οχτώ γυναίκες να
επικοινωνήσουν την ιστορία τους και την επαγγελματική τους πορεία. Μέσα από τις

αυτές τις ιστορίες ο στόχος είναι η έμπνευση, η παρακίνηση, η ταύτιση και η
εκπαίδευση του κοινού στο να υλοποιήσουν τα δικά τους όνειρα.

 
 

www.womendobusiness.eu





Η ομάδα

Marketing & Sales,

Founder Volunteer Team:

"I Am Still A Child",MScs

International Law &

Diplomacy

ΕΡΗ  

ΠΑΥΛΑΚΗ

 

Architectural designer

and decorator,

Travel management

expert,

Entrepreneur

ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΑΒΒΑΚΗ

 

 

Travelpreneur, 

Sales &

Leadership 

Trainer

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΜΠΙΡΑΚΗ

 

Sales Manager &

Owner at 

Germanos

ΝΑΤΑΣΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ

 

Freelance 

Digital Marketer & 

Content Creator

ΜΑΡΙΑ
ΦΡΑΓΚΑΚΗ

 

@eripavlaki @kalliopi_savaki @chrysoulasmpiraki @vigogrigo @mariafragkaki_official



“Whenever you see a successful business,
someone once made a courageous
decision.”

PETER F. DRUCKER

Όλοι έχουν ιδέες, αλλά λίγοι τις κάνουν πράξη.
Γι' αυτό το πρώτο βήμα για δράση είναι να
πάρουμε την απόφαση να ξεκινήσουμε.

Όλα ξεκινούν με
την απόφαση



Πολλές φορές το πρώτο βήμα είναι τόσο απλό
όσο το να πούμε την ίδεα μας και την απόφασή
μας να την κάνουμε πραγματικότητα στους
δικούς μας ανθρώπους και στα άτομα που
θέλουμε να είναι η βασική ομάδα μας. Είναι
σημαντικό να μη φοβόμαστε τη γνώμη των
άλλων, αλλά να έχουμε το θάρρος να
υποστηρίξουμε την απόφασή μας.

Μη φοβάσαι να
επικοινωνήσεις
την ιδέα σου



JOHN  CROSBY

“Mentoring is a

brain to pick, an ear

to listen, and a

push in the right

direction.”
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Για να ξεκινήσεις χρειάζεσαι
μία ομάδα από ανθρώπους
που να εμπιστεύεσαι και να τα
πηγαίνετε καλά. Είναι όμως
εξίσου σημαντικό η ιδέα σου
να τους εμπνέει.
 
 

Βρες την
ομάδα σου



www.womendobusiness.eu

Θέστε
στόχους

Πρέπει να έχετε
ξεκάθαρους στόχους,

έτσι ώστε να ξέρετε τα
επόμενα βήματα. Είναι

εξίσου σημαντικό να
καταμερίσετε τις

εργασίες και να ορίσετε
χρονοδιάγραμμα για

κάθε στόχο.



Να έχετε
κοινό
mindset

Όρισε ένα κοινό mindset. 
 
 

Τι θέλετε να πετύχετε, τι αξίες έχετε 
και πώς αντιμετωπίζετε τα προβλήματα.
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Όραμα & 
Γιατί
Το όραμα πρέπει να είναι μεγαλόπνοο
και να περικλύει πολλούς ανθρώπους,
ενώ το γιατί είναι οι λόγοι που το
κάνουμε.



Καθορισμός ημερομηνίας
Ορισμός standards - αρμοδιοτήτων 
Εύρεση χώρου
Επικοινωνία με ομιλήτριες και διασφάλιση της
ποιότητας της πληροφορίας
Προσέγγιση χορηγών
Δομή εκδή́λωσης
Socializing
Ενέργειες για follow up
Ερωτηματολόγια για αξιολόγηση και feedback

Για εμάς η δημιουργία εκδηλώσεων ήταν πρωταρχικός
μας στόχος, γιατί πολύ γρήγορα μπορεί κανείς να
επικοινωνήσει το μήνυμά του και να δημιουργήσει
community. Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν:
 

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

 
 

Δημιουργία εκδηλώσεων



Think Big
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περιορισμούς. Με αυτό το σκεπτικό
κάναμε και τις εκδηλώσεις μας. Με αυτό
το σκεπτικό πρέπει να κάνεις κι εσύ την
ιδέα σου πράξη!



Οι συνθήκες δεν θα είναι ποτέ ευνοϊκές, 
γι' αυτό έχει σημασία να προσαρμοζόμαστε
σε αυτές και να τις αντιμετώπιζουμε ως
ευκαιρία.

Προσαρμοστικότητα

Προβλήματα πάντα θα υπάρξουν, γι' αυτό
πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα
αντιμετωπίζουμε και όχι να τα βλέπουμε ως
εμπόδια προς τον στόχο μας!

Ευελιξία



@womendobusiness

Η προώθηση είναι βασικό κομμάτι για να
επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας και να το
κάνουμε όχι μόνο πιο γνωστό, αλλά και
πιο αξιόπιστο προς το κοινό που
απευθυνόμαστε.

Προώθηση

Βρες μας στο instagram



www.womendobusiness.eu

Δημιουργία
εθελοντικής

ομάδας
Η εθελοντική ομάδα

αποτελεί τον κορμό κάθε
ιδέας και την αρχή για
κάθε community. Μέσα

από την εθελοντική
ομάδα μπορεί επίσης να

προκύψουν και πολύ
σημαντικές συνεργασίες.



Connect with us
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www.womendobusiness.eu
info@womendobusiness.eu

Μη χάσετε το 1ο μας facebook live, την
Τετάρτη 8 Απριλίου, στις 18:00, για να
γνωριστούμε καλύτερα!
 

Ρώτησέ μας πώς μπορείς να γίνεις κι εσύ
εθελοντής στο Women Do Business


