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Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει 
την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

www.facebook.com/probm2
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συντονιστής του έργου:  

ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl 

UNDERSTANDING  
AND DEVELOPING  
BUSINESS MODELS
IN THE GLOBALISATION ERA
(ProBM 2)

ΑΝΑΔΕΙΞΗ:

•  Της γνώσης των επιχειρηματιών για  
τα επιχειρηματικά μοντέλα 

•  Των επιχειρηματικών μοντέλων που 
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

•  Των απαραίτητων δεξιοτήτων για την 
αποτελεσματική χρήση των επιχειρηματικών 
μοντέλων

*
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:

•  Του εκπαιδευτικού προγράμματος, για 
απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων

•  Του οδηγού μεθοδολογίας για τους 
εκπαιδευτές ενηλίκων 

*
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 

•  Της διαδικτυακής πλατφόρμας,  
που σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, θα επιτρέψει σε επιχειρηματίες, 
σε επίδοξους επιχειρηματίες,  
σε εκπαιδευτές ενηλίκων και σε άλλα άτομα 
που ενδιαφέρονται για τα επιχειρηματικά 
μοντέλα, να αναπτύξουν δεξιότητες και να 
αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση,  
με ελκυστικό τρόπο.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΧΟΙ

Να ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρηματίες και  
οι επίδοξοι επιχειρηματίες σχετικά με την σημασία 
των επιχειρηματικών μοντέλων, στον σχεδιασμό 

της στρατηγικής μια επιχείρησης, και πιο 
συγκεκριμένα όταν συνδέεται με κοινωνικοπολιτικά 

θέματα και την παγκοσμιοποίηση.

*
Να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι γνώσεις των 

εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτών 
γενικότερα, σχετικά με τη διδασκαλία 

επιχειρηματικών μοντέλων, με την προσοχή να 
στρέφεται σε θέματα παγκοσμιοποίησης.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Erasmus+  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Συνεργασία για καινοτομία  
και ανταλλαγή καλών πρακτικών  

– Εκπαίδευση Ενηλίκων

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ιδρύονται 
κάθε χρόνο, αλλά λιγότερες από το 40% 
δραστηριοποιούνται πάνω από 5 χρόνια.  

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι πολλοί επίδοξοι 
επιχειρηματίες, δεν αναγνωρίζουν την αξία του 
επιχειρηματικού μοντέλου και δεν αφιερώνουν 
τον απαιτούμενο χρόνο για την δημιουργία του 
και σχεδιασμού της στρατηγικής της εταιρίας.

*
Εάν είσαι επιχειρηματίας, εάν επιθυμείς να 

γίνεις επιχειρηματίας, εάν είσαι εκπαιδευτής 
ενηλίκων, ή απλά σε ενδιαφέρει η θεματική των 

επιχειρηματικών μοντέλων, τότε το έργο  
ProBM 2 είναι για σένα. 

ΓΙΑΤΙ  
ProBM 2?


