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Η εναλλακτική της επιχειρηματικότητας δίνεται πλέον και στην Ελλάδα μέσω ενός 
δομημένου προγράμματος outplacement της People for Business Group. Και 
απευθύνεται σε όσους θέλουν να κάνουν ένα διαφορετικό, πιο «περιπετειώδες» 
αλλά και ίσως πιο ενδιαφέρον επόμενο βήμα στην καριέρα και στη ζωή τους.

Η εναλλακτική  
της επιχειρηματικότητας

Η μεθοδολογία που διδάσκεται βασίζεται 
στην πλέον ανεπτυγμένη και διαδεδομένη 
θεωρία ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων 
παγκοσμίως, το λεγόμενο Lean Startup. Το 
πρόγραμμα είναι δομημένο και περιλαμβά-
νει συγκεκριμένες ενότητες όπως: μεθόδους 
ανάπτυξης και δοκιμής της επιχειρηματικής 
ιδέας, ανάλυσης της αγοράς και του αντα-
γωνισμού, τιμολογιακή πολιτική, δημιουρ-
γία επιχειρηματικού μοντέλου, χρηματοοι-
κονομικά μοντέλα και προβλέψεις, μεθό-
δους προώθησης της επιχειρηματικής ιδέας, 
πωλήσεις και Marketing, δικτύωση, τεχνι-
κές και συμβουλές για pitching, προσέλ-
κυση επενδυτών και πολλά ακόμα. Η αξία 
του έγκειται στο ότι καθοδηγεί τους συμμε-
τέχοντες στο πώς να αποφύγουν τα πιο 
κοινά λάθη που κάνουν οι περισσότεροι 
νέοι επιχειρηματίες, αυξάνοντας έτσι τις 
πιθανότητες επιτυχίας τους. Επίσης, μέσω 
του δομημένου περιεχομένου του προ-
γράμματος, οι συμμετέχοντες επιταχύνουν 
την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους 
ιδέας, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο. Και 
τέλος, αποκτούν γνώσεις που από μόνοι 
τους θα ήταν σχεδόν αδύνατο να τις συγκε-
ντρώσουν και να τις αφομοιώσουν σε τόσο 
μικρό χρονικό διάστημα.

πεδο, διευθυντές τμημάτων μέχρι και 
C-level executives, οι ρεαλιστικές πιθανότη-
τες άμεσης επανατοποθέτησής τους στην 
αγορά είναι λίγες. Συνήθως χρειάζεται 
χρόνο και αρκετή υπομονή από τη μεριά 
τους (ακόμη και 1-2 χρόνια, όπως δείχνουν 
οι παγκόσμιες έρευνες) μέχρι να ξεκλειδώ-
σουν μία νέα ευκαιρία. Αυτό συμβαίνει 
γιατί, λόγω της κρίσης, υπάρχει μεγάλη 
προσφορά εργασίας (υποψήφιοι) και μικρή 
ζήτηση (ανοιχτές θέσεις) σε αυτά τα ιεραρ-
χικά επίπεδα. Στην περίπτωσή τους λοιπόν, 
το να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, 
έστω και σαν freelancers για ένα χρονικό 
διάστημα, μοιάζει η πιο συνετή επιλογή. 
Άλλωστε η εμπειρία τους, τόσο η επαγγελ-
ματική όσο και σαν άτομα, συνήθως μειώ-
νει τον επιχειρηματικό κίνδυνο.
Για όλους βέβαια, ένας ακόμη λόγος που 
τους κάνει να εξετάζουν την εναλλακτική της 
επιχειρηματικότητας, είναι ότι λόγω της απο-
ζημίωσης διαθέτουν το απαραίτητο κεφά-
λαιο για να ξεκινήσουν. Ιδιαίτερα για όσους 
παίρνουν κάποιο πακέτο αποχώρησης, 
όπου οι αποζημιώσεις είναι αισθητά μεγαλύ-
τερες από αυτό που απλά προβλέπει ο 
νόμος, το κίνητρο είναι ακόμη μεγαλύτερο.
Εμείς στην People for Business δίνουμε 
στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα επιλο-
γής ενός τέτοιου εξειδικευμένου προγράμ-
ματος. Η τεχνογνωσία μας προέρχεται από 
τη συνεργασία μας με έναν incubator-
accelerator στην Αμερική και το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε οποιονδήποτε συμμετέχο-
ντα έχει απλά μία επιχειρηματική ιδέα. 
Εμείς, μέσω του προγράμματος, του δεί-
χνουμε μία μεθοδολογία για να την κάνει 
πράξη, δηλαδή επιχείρηση.

ΟΟι υπηρεσίες outplacement, ή καλύτερα 
Συμβουλευτική Μετάβασης καριέρας όπως 
πιο δόκιμα ίσως την αποκαλούμε στην PfB 
Group, είναι πλέον πιο εξατομικευμένες και 
λιγότερο μαζικές. Σχεδιάζονται ώστε να 
καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμε-
τεχόντων, προσφέροντας και εναλλακτικές 
μορφές προσέγγισης της αγοράς. Μία από 
αυτές τις εναλλακτικές είναι και η επιχειρη-
ματικότητα, η οποία προσφέρεται βέβαια 
από συμβούλους που διαθέτουν την αντί-
στοιχη τεχνογνωσία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 
σχεδόν το 10% των ατόμων που συμμετέ-
χουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα επιλέγουν 
αυτή την εναλλακτική. Και το ποσοστό αυτό 
αυξάνεται αρκετά όταν μιλάμε για υψηλό-
βαθμα στελέχη.
Τα τελευταία χρόνια, η λέξη επιχειρηματικό-
τητα έχει γίνει buzzword, ιδιαίτερα με την 
παγκόσμια άνθηση των startups. Αν και οι 
περισσότεροι λοιπόν είναι επηρεασμένοι 
από αυτή τη μόδα και θέλουν απλά να 
γίνουν μέρος αυτού του «κινήματος», η επι-
λογή αυτής της εναλλακτικής, πρέπει να 
είναι συνειδητή και να βασίζεται στις επιθυ-
μίες και το πλάνο ζωής/καριέρας του κάθε 
συμμετέχοντα.
Αρκετοί είναι αυτοί που απλά αποφασίζουν 
να κάνουν στροφή στην καριέρα τους και να 
μην συνεχίσουν σε ένα corporate περιβάλ-
λον. Είτε θέλουν να αποκτήσουν μεγαλύ-
τερη ελευθερία κινήσεων είτε θέλουν απλά 
να κυνηγήσουν το όνειρό τους κάνοντας τη 
δική τους επιχείρηση, να γίνουν αυτό που 
λέμε «αφεντικά του εαυτού τους».
Για κάποιους άλλους ίσως να είναι και η 
ιδανική επιλογή. Αν μιλάμε για στελέχη που 
βρίσκονται σήμερα σε υψηλό ιεραρχικό επί-
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