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Η προσπάθεια δεν έχει νόημα 
χωρίς την πίστη στην επιτυχία

Ό,τι ίσχυε χθες, δεν ισχύει 
απαραίτητα και σήμερα



για ένα σωστά δομημένο marketing plan

Specific: ακρίβεια στο επιθυμητό αποτέλεσμα

Measurable: ποσοτικοποίηση στόχων

Achievable: μήπως επιδιώκεις πάρα πολλά;

Realistic: έχεις τους πόρους για την πραγματοποίηση των στόχων; 
                               (ανθρώπους, χρήματα, τεχνική υποδομή, γνώση)

Timed: χρονοδιάγραμμα δράσης

inspirational



“Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους περισσότερους από εμάς,  
δεν είναι ότι στοχεύουμε πολύ ψηλά και χάνουμε τον στόχο,  

αλλά πολύ χαμηλά και τον πετυχαίνουμε” 

Michelangelo





όραµα

Όταν οι καιροί είναι 
δύσκολοι, το όραμα είναι από 
τις πρώτες απώλειες. Είναι 
όμως και το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να ανακτήσουμε, 
για να μπορέσουν οι 
συνθήκες να βελτιωθούν.



όραµα

Η ηγεσία είναι κάτι παραπάνω από 
την επιρροή. Είναι το να δείχνεις 
τους ανθρώπους ένα καλύτερο 
αύριο και να πείθεις ότι οι 
σημερινές προσπάθειες αξίζουν 
γιατί συντελούν στην επίτευξή 
του. 
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δύσκολοι, το όραμα είναι από 
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όμως και το πρώτο πράγμα 
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που πρέπει να ανακτήσουμε, 
για να μπορέσουν οι 
συνθήκες να βελτιωθούν. 

Συμπληρώνοντας ο ένας τον 
άλλο,  πετυχαίνουμε πάντα 
περισσότερα.
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Δεν σταματά ποτέ και δεν 
έχει καμία αξία όταν δεν 
συνδέεται με τη ζωή. 
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Κανένας δεν έμεινε στην ιστορία 
γιατί έκανε καλά ό,τι έκαναν και 
όλοι οι άλλοι ή γιατί ήταν 
αρεστός από ΟΛΟ τον κόσμο.
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Το να μπορείς να προκαλείς το 
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... αγγίζοντας τα 
συναισθήματα του κοινού 
σου. 
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Πολλές φορές μπορεί να 
σημαίνει απλά το ότι ξεπερνάμε 
τα εμπόδια της σκέψης μας. 
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... τουλάχιστον βοηθάει στο να 
πετυχαίνουμε το καλύτερο που 

μπορούμε



thank you


