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Πεπιγπαθή και ζηόσορ ηος μαθήμαηορ
Σα ηειεπηαία ρξόλν νη επηρεηξήζεηο ζηελ Ειιάδα αιιά θαη δηεζλώο, αληηκεηωπίδνπλ
έληνλα
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βξαρππξόζεζκα θαζώο δελ επαξθνύλ νη θιαζηθέο κνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο. ηόρνο
ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε θαη εμνηθείωζε ηωλ θνηηεηώλ/θνηηεηξηώλ κε
ζηπαηηγικέρ και μεθόδοςρ σπημαηοδόηηζηρ πος έσοςν αναπηςσθεί ηα ηελεςηαία
σπόνια ζε ζςνδςαζμό με ηην εξέλιξη ηος διαδικηύος και ηων μέζων κοινωνικήρ
δικηύωζηρ.
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κηθξνρξεκαηνδόηεζε (crowdfunding), ε ρξεκαηνδόηεζε κέζω θξππηνλνκηζκάηωλ
(bitcoin, ether, ICO θιπ), αμηνπνίεζε επισειπημαηικών αγγέλων, επηρεηξεζηαθά
θεθαιαίνπ (venture capital). πξνγξάκκαηα ΔΣΠΑ θαη πξόγξακκα "Οξίδνληαο
2020" (Horizon 2020), δηθαηόρξεζε (franchising), ρξεκαηνδνηηθή κίζζωζε
(leasing) θαη πξαθηνξεία απαηηήζεωλ (factoring). Επηπιένλ παξνπζηάδεηαη ζηελ
πξάμε ν ηξόπνο ζύληαμεο επηρεηξεκαηηθώλ πιάλωλ δξάζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο.
Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη παξάιιεια κε έλα ζεκαληηθό αξηζκό
αζθήζεωλ θαη παξαδεηγκάηωλ από ηελ Ειιεληθή θαη ηε δηεζλή πξαγκαηηθόηεηα ζε
ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ ηνπ excel (θαη πξόζζεηωλ ζην
excel), ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηωλ κέζωλ θνηλωληθήο δηθηύωζεο.

Δνδεικηική Βιβλιογπαθία
Δελ ππάξρεη έλα κνλαδηθό εγρεηξίδην πνπ λα θαιύπηεη όιε ηελ δηδαθηέα ύιε ηνπ
καζήκαηνο. Η δηδαθηέα ύιε ζα θαιύπηεηαη από θεθάιαηα δηαθόξωλ βηβιίωλ,
επηζηεκνληθά άξζξα αιιά θαη ζεκεηώζεηο ηνπ δηδάζθνληα πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο
ζηε ρξεζηκνπνηνύκελε πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο.
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Αξιολόγηζη
Εμακεληαία εξγαζία 50%
Σειηθέο εμεηάζεηο

50%

Δνδεικηικό Πεπίγπαμμα Γιαλέξεων
1. Θεωξία επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη θαηλνηνκίαο κε ζηόρν ηελ θαηάξηηζε ηωλ
επηρεηξεκαηηθώλ πιάλωλ δξάζεο (business plans)
2. Δηαδηθηπαθή Μηθξνρξεκαηνδόηεζε (crowdfunding)
3. Υξεκαηνδόηεζε κέζω θξππηνλνκηζκάηωλ «Initial Coin Offering» (ICO):
Μειέηε πεξηπηώζεωλ Bitcoin (BTC), Ether (ETH), ICO-Ethereum
4. Initial Coin Offering vs Initial Public Offering
5. Ελεκέξωζε ηξερόληωλ πξνγξακκάηωλ ΕΠΑ ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
6. Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο "Οξίδνληαο 2020" (Horizon
2020)
7. Μειέηε πεξίπηωζεο (business plan) ζηνλ πξωηνγελε ηνκέα
8. Μειέηε πεξίπηωζεο (business plan) ζηνλ ηνπξηζκό
9. Αμηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθώλ αγγέιωλ θαη επηρεηξεζηαθώλ θεθαιαίωλ
(venture capital)
10. Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε Δηθαηόρξεζε (Franchising)
11. Υξεκαηνδνηηθή Μίζζωζε (Leasing) θαη πξαθηνξεία (Factoring)

