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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγγεγραμμένος 

Χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Ο κάθε συμμετέχοντας 
θα απαντήσει στην 

παρακάτω ερώτηση.
- Ποια είναι η καινοτομία 
των 7Ps στο μάρκετινγκ;

Χαρτί και στυλό για 
κάθε συμμετέχοντα

15 λεπτά

Οι συμμετέχοντες 
αξιολογούν μία "Seven P 
Formula“, με σκοπό να 
αξιολογήσουν και να 

καινοτομήσουν τα 7Ps σας 
και άλλες επιχειρηματικές 

σας δραστηριότητες.

2. Ο κάθε συμμετέχοντας 
θα απαντήσει στην 

παρακάτω ερώτηση.
- Ποια είναι τα 

πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα των 

προϊόντων (υπηρεσιών) 
της κοινωνικής 
επιχείρησης;

Κανένα 15 λεπτά

Οι συμμετέχοντες 
αξιολογούν τα 

πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα των 

προϊόντων (υπηρεσιών) 
της κοινωνικής 
επιχείρησης.

3. Συζητήστε τις 
παραπάνω ερωτήσεις σε 
ζεύγη (συνεργάτες): Ποιο 

είναι το ‘’μοναδικό 
σημείο πώλησης’’ του 
συνεργάτη σας (USP);

Κανένα 20 λεπτά

Οι συμμετέχοντες θα 
αξιολογήσουν τα προϊόντα 
(υπηρεσίες) μεταξύ τους, 
και θα εντοπίσουν ο ένας 

το μοναδικό σημείο 
πώλησης του άλλου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1
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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγεγγραμένος 

Χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Ο κάθε συμμετέχοντας 
θα απαντήσει στην 

παρακάτω ερώτηση.
- Ποια είναι τα βασικά 

προϊόντα ή υπηρεσίες της 
κοινωνικής επιχείρησης

σας; 

Χαρτί και στυλό για κάθε 
συμμετέχοντα

15 λεπτά

Οι συμμετέχοντες 
κατατάσσουν τα προϊόντα 
ή τις υπηρεσίες τους κατά 
σειρά σπουδαιότητας, με 
βάση το ποσό των εσόδων 

που δημιουργούνται.

2. Ο κάθε συμμετέχοντας 
θα απαντήσει στην 

παρακάτω ερώτηση.
- Μπορείτε να βρείτε τους 

πλησιέστερους 
ανταγωνιστές σας;

Κανένα 10 λεπτά

Οι συμμετέχοντες 
εξετάζουν, πώς να 

σχεδιάσουν ένα 
καινοτόμο προϊόν 

(υπηρεσία), έτσι ώστε να 
διαφέρουν από τους 
ανταγωνιστές τους.

3. Συζητήστε τις παραπάνω 
ερωτήσεις σε ζεύγη 

(συνεργάτες): Μπορείτε να 
αναπροσαρμόσετε τα 

προϊόντα (υπηρεσίες) του 
συνεργάτη σας, έτσι ώστε 
να είναι πιο ανανεωμένα 
ή πιο ελκυστικά προς τους 

πελάτες;

Κανένα 25 λεπτά

Καλείστε να θέσετε προς 
αμφισβήτηση τη 

λειτουργικότητα των 
μορφών καινοτομίας των 
συνεργατών σας. Αυτή η 
πρακτική είναι, επίσης, 
γνωστή ως πρόκληση 

καινοτομίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2
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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγεγγραμένος 

Χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Ο κάθε συμμετέχοντας θα 
απαντήσει στην παρακάτω 

ερώτηση.
- Θα μπορούσατε να 

σχεδιάσετε ένα 
καινοτόμο προϊόν ή μία 
καινοτόμο διαδικασία ή 

κάτι άλλο για την 
κοινωνική επιχείρηση

σας;
Παρακαλούμε, επαναλάβετε 

τις πρακτικές σχεδιασμού 
άλλων ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 7Ps 
(προϊόν, τιμή, προώθηση, 

τοποθεσία, φυσικά 
αποδεικτικά στοιχεία, άτομα 

και διαδικασία). 

Χαρτί και στυλό για 
κάθε συμμετέχοντα

15 λεπτά

Καλείστε να βρείτε 
καθημερινά παραδείγματα 

της καινοτομίας του μίγματος 
μάρκετινγκ, για να τα 

μοιραστείτε στην ομάδα σας.
Ένα παράδειγμα: Η επιτυχία 
της Amazon πηγάζει από τη 

θέση (κανάλι) της 
καινοτομίας της.

2. Συζητήστε τις παραπάνω 
ερωτήσεις σε ζεύγη 

(συνεργάτες): 
Μπορείτε να αξιολογήσετε 

την καινοτομία του 
συνεργάτη σας;

Κανένα 30 λεπτά

Εσείς, ως ένας κρίσιμος φίλος, 
θα πρέπει να εξηγήσετε, γιατί 
πιστεύετε ότι η καινοτομία θα 

πετύχει ή θα αποτύχει.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3
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Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών - 1
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα την 
«καινοτομία»;

α)   Δημιουργία μίας νέας συσκευασίας προϊόντος για τους 
πελάτες σας (Φυσικά Αποδεικτικά Στοιχεία).

β)   Παροχή ενός καλύτερου συστήματος επεξεργασίας για την 
κοινωνική επιχείρησή σας (Διαδικασία).

γ)   Παροχή μειωμένης τιμής, έτσι ώστε οι πελάτες σας να 
αγοράζουν περισσότερη ποσότητα από ένα συγκεκριμένο προϊόν 
(Τιμή).

δ)   Δημιουργία ενός νέου προϊόντος, το οποίο δεν έχει υπάρξει 
ξανά στο παρελθόν (Προϊόν).

ε)    Τροποποίηση υπάρχουσας παροχής εξυπηρέτησης 
(Διαδικασία).

στ) Τροποποίηση νέων ενεργειών προώθησης προς το κοινό, με 
σκοπό την προσέλκυση περισσότερων πελατών (Προώθηση).



ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ - 1

Το κλειδί για την καινοτομία είναι ότι πρέπει να 

περιλαμβάνει ένα νέο προϊόν που προστίθεται στην 

αγορά.

Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα 7P: προϊόν, 

προώθηση, διαδικασία, άτομα, τιμή, τόπος και 

φυσικά αποδεικτικά στοιχεία.

Ωστόσο, το νέο χρησιμοποιείται ως σχετικός όρος 

εδώ. Πρέπει να γίνουν συγκρίσεις με άλλες 

εταιρείες, κοινωνικές επιχειρήσεις και 

ανταγωνιστές.

Η καλύτερη απάντηση είναι η (δ) λόγω των λέξεων 

«δεν έχει υπάρξει ξανά στο παρελθόν».
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Από τις λέξεις που αναγράφονται παρακάτω, ποια περιγράφει 
καλύτερα τον πρωτοπόρο, ο οποίος θα καταστήσει τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις πιο βιώσιμες;

α)  Αφοσιωμένος
β)  Πνευματώδης
γ)   Συνεπής
δ)   Εκπαιδευμένος
ε)   Εργατικός
στ) Φιλοπερίεργος

Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών - 2



ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ - 2

Για να καταστήσετε τις κοινωνικές επιχειρήσεις πιο 

βιώσιμες, πρέπει να είστε αφοσιωμένος άνθρωπος για 

να συνεχίζετε να προσπαθείτε να καινοτομείτε, καθώς 

και να έχετε άλλα χαρακτηριστικά, όπως το χιούμορ και 

τον πλούτο, και να είστε μορφωμένοι και εργατικοί.

Ωστόσο, το «Φιλοπερίεργος» (στ) θεωρείται η καλύτερη 

απάντηση, καθώς ένας καινοτόμος αμφισβητεί πάντα 

την πραγματικότητα για την εύρεση καινοτόμων 

προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, μεταξύ άλλων.

Απαντήστε σε μια ερώτηση: Μπορείτε να σκεφτείτε 

κάτι για καινοτομία - ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που 

δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στην αγορά;
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Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών - 3
Τι απαιτείται, για να καταστεί μία κοινωνική επιχείρηση πιο βιώσιμη 
μακροπρόθεσμα, ιδίως όταν αντιμετωπίζεται με έντονο ανταγωνισμό στη 
βιομηχανία;

α) Πάντα, μέσω της προώθησης της επιχείρησης στους τελικούς 
καταναλωτές.
β) Προσφέροντας σταθερά μειωμένες τιμές στο κοινό, γεγονός που 
ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη τους.
γ)  Μέσω συχνών αλλαγών, με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων 
συστημάτων επεξεργασίας για το κοινό.
δ) Παρακολουθώντας τα σχόλια των καταναλωτών και τις λίστες 
επιθυμιών τους.
ε) Επιδιώκουν, ανελλιπώς, τη βελτίωση της τεχνολογίας.
στ) Προσπαθούν, ανελλιπώς, να σκεφτούν, να βρουν και να εφαρμόσουν 
νέες ιδέες και πράγματα, που σχετίζονται με όλες τις δραστηριότητες της 
κοινωνικής επιχείρησης.



ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ - 3

Παρόμοια με την προηγούμενη παιδαγωγική ερώτηση, 

όλες οι απαντήσεις είναι εξαιρετικά καλές ενδείξεις ότι 

μια εταιρεία κοινωνικών επιχειρήσεων εφαρμόζει τη 

σωστή στρατηγική.

Ωστόσο, η καλύτερη απάντηση είναι η (στ) - πάντα να 

σχεδιάζουμε νέες ιδέες και να βρίσκουμε νέους 

τρόπους για να κάνουμε πράγματα (να είναι 

καινοτόμα) που σχετίζονται με όλες τις 

δραστηριότητες της εταιρείας, ιδίως τα 7P της 

εταιρείας.
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Ποια πτυχή των 7Ps θα πρέπει να συμπεριλάβει μία κοινωνική επιχείρηση
στη στρατηγική καινοτομίας της, για να καταστήσει την επιχείρηση 
βιώσιμη μακροπρόθεσμα;

α) Τιμολόγηση – Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο περισσότεροι τελικοί 
πελάτες θα αγοράσουν.
β) Προώθηση – Η προώθηση δημιουργεί ευαισθητοποίηση του κοινού.
γ) Ανθρώπινο Δυναμικό – Όλες οι επιχειρήσεις ξεκινούν με το ανθρώπινο 
δυναμικό τους, καθώς πρόκειται για αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή και αντιμετωπίζουν τους πελάτες.
δ) Διαδικασία – Όλοι οι πελάτες προτιμούν τη συντομότερη και πιο 
αποτελεσματική διαδικασία, και όχι μία μακροσκελής και γραφειοκρατική.
ε) Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία - Το κοινό θέλει, πάντα, να αισθάνεται 
ασφαλές και να βλέπει τα αποδεικτικά στοιχεία των υπηρεσιών και των 
αποδόσεων της επιχείρησης.
στ) Προϊόν – Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν το επίκεντρο 
οποιασδήποτε επιχείρησης, ή τον λόγο της ύπαρξής της.

Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών - 4



ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ - 4
Αυτή η ερώτηση πολλαπλής επιλογής σχετίζεται με το δεύτερο 

μαθησιακό αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχει καλύτερη απάντηση. Η απάντηση εξαρτάται από τις 

βασικές δραστηριότητες και μονάδες της κοινωνικής επιχείρησης.

Κάθε κοινωνική επιχείρηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με τα 7P. Για παράδειγμα, πολλές εταιρείες κοινωνικών 

επιχειρήσεων προσφέρουν συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες. 

Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό 

στη στρατηγική ανθρώπων και στη στρατηγική επεξεργασίας 

περισσότερο από ό, τι οι άλλοι Ψυχολογικοί, γιατί αντιμετωπίζουν 

καθημερινά πελάτες, συμβουλεύοντάς τους μέσω του προσωπικού 

τους (στρατηγική ανθρώπων) και της γραφικής τους εργασίας 

(στρατηγική διαδικασίας).

Άλλες εταιρείες κοινωνικών επιχειρήσεων πωλούν και διδάσκουν 

τέχνες και χειροτεχνίες, επομένως πρέπει να κάνουν την ποιότητα 

των προϊόντων και των υπηρεσιών (στρατηγική προϊόντων) ως 

επίκεντρο της καινοτομίας τους. 14


