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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έλλειψη κατανόησης

Γιατί η βιβλιογραφία 
φανερώνει ότι οι 
περισσότεροι διευθυντές 
κοινωνικών επιχειρήσεων 
στερούνται βαθύτερης 
κατανόησης της 
βιωσιμότητας;

3
women from ethnic minorities in social enterprise

• Πρώτον, αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι Κοινωνικοί
Επιχειρηματίες διαθέτουν 
πολυδιάστατους στόχους, οι οποίοι 
είναι πολύ πιο σύνθετοι από 
αυτούς των απλών εμπορικών 
εταιρειών. Για να αντιμετωπίσουν 
τον έντονο ανταγωνισμό των 
εμπορικών επιχειρήσεων, πρέπει 
να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.

• Δεύτερον, οι στόχοι των 
Κοινωνικών Επιχειρηματιών για 
την προώθηση φιλανθρωπικών 
σκοπών, καθώς και για την 
πραγματοποίηση κερδών είναι 
πολύπλευροι, γεγονός που κάνει 
την μακροπρόθεσμη υλοποίησή 
τους δύσκολη. 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
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Μέχρι το τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εφαρμόσουν τα 

ακόλουθα καθήκοντα:

1) Περιγραφή του ρόλου της καινοτομίας στην επίτευξη της βιωσιμότητας των 

κοινωνικών επιχείρήσεων.

2) Περιγραφή του ρόλου της τεχνολογικής αλλαγής στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

3) Η καινοτομία του μείγματος μάρκετινγκ και άλλων καινοτόμων διαστάσεων 

στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

4) Αναγνώριση ευκαιριών για την εμπορευματοποίηση της καινοτομίας του 

μείγματος μάρκετινγκ στις κοινωνικές επιχειρήσεις.



Καινοτομία (Ορισμός)
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Η καινοτομία ορίζεται ως οι νέες ιδέες, 
η δημιουργική σκέψη και οι καλύτερες 

λύσεις, που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της αγοράς.

Ο ευρύς ορισμός της καινοτομίας και 
των νέων ιδεών περιλαμβάνει μία 

ποικιλία άπειρων θεμάτων.

Η καινοτομία καθορίζεται σε σχέση με 
τις μεταβλητές του μείγματος 

μάρκετινγκ.



Συμβολή – Διαδικασία – Παραγωγή
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Δεξιότητες δημιουργίας αξιών
Υιοθέτηση των δεξιοτήτων αλλαγής

Δεξιότητες συνεχούς δημιουργικότητας
Μακροπρόθεσμες δεξιότητες σχεδιασμού

Ψηφιακές δεξιότητες

Οι δεξιότητες καινοτομίας 
αποτελούνται από:



Βιωσιμότητα μέσω μελετημένων 
προσπαθειών
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Τα επιτυχημένα στελέχη των βιώσιμων 
κοινωνικών επιχειρήσεων σκέφτονται 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ (όχι βραχυπρόθεσμα) 
κατά τη λήψη αποφάσεων. 

Οι περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις 
είναι πρόθυμες να αναλάβουν μετρημένους 

κινδύνους για την επιδίωξη ενός θεσμικού 
στόχου. 

Οι περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις 
ενσωματώνουν τους ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΠΙΔΟΔΕΩΝ στη διαδικασία της επένδυσης. 

Η βιωσιμότητα των κοινωνικών 
επιχειρήσεων  θα πρέπει να βασίζεται στην 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.



Βιωσιμότητα και Καινοτομία
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• Για την επίτευξη βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων , απαιτούνται 
δεξιότητες καινοτομίας.

• Αυτό περιλαμβάνει την ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ συμβολή, την ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 
διαδικασία και την ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ παραγωγή όλων των θεσμικών 
οργάνων της κοινωνικής επιχείρησης.



Μίγμα Μάρκετινγκ
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Το μείγμα μάρκετινγκ 
ορίζεται ως ένας συνδυασμός 

παραγόντων, οι οποίοι 
ελέγχονται από οποιαδήποτε 

κοινωνική επιχείρηση,  με 
σκοπό να επηρεάσουν τους 

πελάτες, τους καταναλωτές 
και το κοινό, έτσι ώστε να 

αγοράσουν τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες της. 

(Kotler & Keller, 2016) 

7Ps
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Μίγμα Μάρκετινγκ 7Ps (περισσότερες μεταβλητές)



Η Καινοτομία στο Μίγμα Μάρκετινγκ αποτελείται από όλες τις δραστηριότητες της κοινωνικής 
επιχείρησης , οι οποίες σχετίζονται με το προϊόν, την προώθηση, τη διαδικασία, την τιμή, τις φυσικές 

αποδείξεις, και τα άτομα, και είναι ευρέως γνωστές ως 7Ps.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στο Μίγμα Μάρκετινγκ

Χαρακτηριστικά 
της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ



Σημεία εκμάθησης

Το πρώτο σημείο εκμάθησης είναι η κατανόηση των αναγκών και των εμπειριών των 
πελατών σας, από την άποψη του Μίγματος Μάρκετινγκ, μέσα από την οποία καλείστε 

να δημιουργήσετε, τουλάχιστον, μία καινοτόμο δραστηριότητα από κάθε P. 

Το δεύτερο σημείο εκμάθησης είναι ο προσδιορισμός των τομέων, στους οποίους 
η καινοτομία των 7Ps, θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Δεδομένου ότι κάθε 

κοινωνική επιχείρηση διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά σχετικά με τα 7Ps, 
ποια από αυτά κυριαρχούν στη δική σας κοινωνική επιχείρηση; 

Τέλος, το τρίτο σημείο εκμάθησης είναι η δημιουργία και η δοκιμή πρωτοτύπων 
για κάθε καινοτόμο δραστηριότητα (των σημείων 1 και 2), με σκοπό την 

προσέγγιση και βελτίωση αυτών. 



Μορφές Καινοτομίας

1) Η πρώτη μορφή είναι η σταδιακή καινοτομία, η οποία 
εφαρμόζεται σταδιακά. Πρόκειται για την πιο κοινή 
καινοτόμο δραστηριότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων .

2) Η δεύτερη μορφή είναι η πρωτοποριακή καινοτομία, η οποία 
εκτελείται πολύ γρήγορα. Αυτό το είδος καινοτομίας, σπάνια, 
εφαρμόζεται, καθώς για την εφαρμογή του απαιτούνται 
εξειδικευμένο προσωπικό πλήρους απασχόλησης και 
σημαντικοί πόροι (Research & Development – R&D).



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προϊόντος
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Παραδείγματα ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ προϊόντος’

Η Apple Inc. προσφέρει διακεκριμένα παραδείγματα 
καινοτόμων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ρηξικέλευθων
καινοτομιών, όπως iTunes, iPod, iPhone και iPad.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ τοποθεσίας
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Παραδείγματα ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ τοποθεσίας’

Η επιτυχία της Amazon οφείλεται στις καινοτόμες στρατηγικές 
και μεθόδους του ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ τοποθεσίας’ καναλιού της.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (Επιτυχημένη ή Αποτυχημένη)
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ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ (καινοτόμες υπηρεσίες) – Ο φιλανθρωπικός τομέας
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός για τη Διατήρηση του Περιβάλλοντος (Φυσικός Πόρος της Δυτικής Ουαλίας)
Ως άμεση απάντηση, στην καταστροφική μείωση των οικοσυστημάτων της άγριας φύσης, στην αγροτική ύπαιθρο της 
Ουαλίας, ο οργανισμός αυτός κατάφερε να συμβάλει στην αναστροφή της διαδικασίας υποβάθμισης των πάρκων της 
περιοχής, χωρίς κεφαλαιακή δαπάνη.

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ (χωρίς καινοτόμα προϊόντα) – Ο εμπορικός τομέας
Ένα τέτοιο παράδειγμα εμπορικής επιχείρησης αποτελεί η Polaroid Instant Camera, η οποία σε μία εποχή που τα 
κινητά τηλέφωνα διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα, απέτυχε να καινοτομήσει, και ως αποτέλεσμα, αγοράστηκε από 
την Canon.

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ (χωρίς καινοτόμα φυσικά στοιχεία) – Ο εμπορικός τομέας
Εμπορική επιχείρηση, όπως η Rolls Royce, αγοράστηκε από τη Mercedes, η οποία ήταν σε θέση να καινοτομήσει 
αυτοκίνητα, εξοπλισμένα με περισσότερη τεχνολογία πληροφοριών, ηλεκτρική ενέργεια και αυτοματοποίηση.

Οποιαδήποτε εμπορική ή κοινωνική επιχείρηση, χωρίς την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, είναι πιθανό να σταματήσει τη 
λειτουργία της ή να χάσει τη βιωσιμότητά της.



7. Tips for using any platform
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Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ απαιτεί…..
Κάντε κλικ παρακάτω για να συνδέσετε με τις καλύτερες συνεντεύξεις 
(ψηφιακή εξιστόρηση)

• Μακροπρόθεσμες δεξιότητες σχεδιασμού
• Δικτύωση και συνεργασία
• Τεχνολογικές και ψηφιακές δεξιότητες
• Καινοτόμες ιδέες και προτάσεις
• Ανάπτυξη δημιουργιών υψηλής αξίας 
• Αποδοχή των αλλαγών
• Εστίαση στη συνεχή δημιουργικότητα

https://iedeu.sharepoint.com/sites/pi_team/Shared%20Documents/2.Programmata/2.2.Implementing/0941_EU_2018_KA2_IE_resub_women_employment/Ylopoihsh/03_Intellectual%20Outputs/O3/Modules/Module%207/Module7-Sustainability-MainPresentation-SUBMIT-REVISED1_GR.pptx
https://iedeu.sharepoint.com/sites/pi_team/Shared%20Documents/2.Programmata/2.2.Implementing/0941_EU_2018_KA2_IE_resub_women_employment/Ylopoihsh/03_Intellectual%20Outputs/O3/Modules/Module%207/Module7-Sustainability-MainPresentation-SUBMIT-REVISED1_GR.pptx
https://iedeu.sharepoint.com/sites/pi_team/Shared%20Documents/2.Programmata/2.2.Implementing/0941_EU_2018_KA2_IE_resub_women_employment/Ylopoihsh/03_Intellectual%20Outputs/O3/Modules/Module%207/Module7-Sustainability-MainPresentation-SUBMIT-REVISED1_GR.pptx
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