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NEWSLETTER #4 
Αγαπητοί εταίροι, συνεργάτες και φίλοι …  
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το 4ο Ενημερωτικό Δελτίο του προγράμματος 
“FEMME - Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για μαμάδες στην Ευρώπη μέσω ανταλλαγής πρακτικών ”! 
Μέσω των ενημερωτικών δελτίων θα θέλαμε να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τις δραστηριότητες 
και τα αποτελέσματα του προγράμματος, και θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα εάν επιθυμούσατε να μάθετε 
περισσότερα….. Θα σας δείξουμε πως! 

https://femme-project.eu/ 
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/ 

 

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών - Επιχειρηματικότητα για Μαμάδες 

Είναι σημαντικό, για την ανάπτυξη του mumpreneurship, να υπάρχουν εκπαιδευτές που θα μπορούσαν να 

παρέχουν υποστήριξη στις μαμάδες. Για να επιτευχθεί αυτό, το πρόγραμμα FEMME υλοποίησε 

εκπαίδευεση εκπαιδευτών σε θέματα mumpreneurship. Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα 

από 7 έως 9 Μαΐου. Συνολικά συμμετείχαν 30 εκπαιδευτές.   

Την πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές ασχολήθηκαν με τη δραστηριότητα ''icebreaking'' 

μέσω της οποίας είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, και η οποία συνέβαλε στην ομαλή 

υλοποίηση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, οι συμμετέχοντες 

ασχολήθηκαν, επίσης, και με την δεύτερη δραστηριότητα, με τίτλο ''καταιγισμός ιδεών '', εστιάζοντας στη 

δημιουργία ιδεών για επίδοξες mumpreneurs. Η τρίτη και τελική δραστηριότητα της πρώτης ημέρας, η 

οποία είχε τίτλο '' Πώς να δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση – Business Model Canvas'', 

επικεντρώθηκε στην διδασκαλία των συμμετεχόντων σχετικά με τις τεχνικές διαδικασίες ίδρυσης μιας 

επιχείρησης.  

Τη δεύτερη ημέρα, οι εκπαιδευτές ασχολήθηκαν με την θεματική του Digital Marketing. Tο Digital 

Marketing περιλαμβάνει πολλές πτυχές των νέων τεχνολογιών, με αποτέλεσμα να το καθιστά ως ένα από 

τα σημαντικά στοιχεία κατά την ίδρυση μίας επιχείρησης. Στο δεύτερο κομμάτι αυτής της ημέρας οι 

εκπαιδευτές προσπαθήσαν να μάθουμε πώς η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει την επαγγελματική 

ζωή των mumpreneurs και πώς μπορούν οι mumpreneurs να βρουν έναν τρόπο να την εξισορροπήσουν 

σε σχέση με την οικογενειακή τους ζωή. Σε αυτό το σημείο, μία τοπική παραγωγός τυριών, παρουσίασε 

πώς η ίδια και η μητέρα της μπόρεσαν μπόρεσαν να το καταφέρουν αυτό. Αυτό αποτέλεσε ένα πολύ καλό 

παράδειγμα για τους επίδοξους εκπαιδευτές. 

Την τελευταία ημέρα, οι εκπαιδευτές ασχολήθηκαν με την οικονομική διαχείριση μίας mumpreneur 

επιχείρησης, ενώ παράλληλα, ως δραστηριότητα, προσπάθησαν να υπολογίσουν το κεφάλαιο εκκίνησης 

στις διάφορες ιδέες mumpreneurs επιχειρήσεων. Η λογιστική και χρηματοοικονομική πλευρά μιας 

επιχείρησεις, είναι δύο θέματα τα οποία οι mumpreneurs πρέπει να μάθουν από τους ειδικούς, επειδή 

μέσα σε αυτά υπάρχουν πολλά νομικά πλαίσια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψην.  

 

https://femme-project.eu/
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/
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Οι καλές πρακτικές στην πράξη 
 

 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι εταίροι του έργου καθώς και οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευόμενοι επισκέφθηκαν την επιχείρηση Yiam. To Yiam είναι μία ηλεκτρονική 
επιχείρηση που τα προϊόντα του παράγονται στην Αγιά της Λάρισας. Η κυρία Αύρα 
Πανουσοπούλου, μητέρα επιχειρηματίας και ιδιοκτήτρια της επιχειρήσης, παράγει τα 
προϊόντα της σε ένα χώρο κοντά στο σπίτι της. Τo Yiam περιλαμβάνει μία ποικιλία τοπικών 
προϊόντων όπως είναι οι μαρμελάδες, τα τουρσιά, οι σάλτες και άλλα πολλά. Στην αρχή τα 
προϊόντα πωλούνταν σε τοπικά καταστήματα, αργότερα όμως η κ. Πανουσοπούλου 
δημιούργησε το δικό της e-shop κατάστημα. Τα προϊόντα υπήρχαν ήδη, οπότε η κ. 
Πανουσοπούλου σκέφθηκε να τα πουλήσει ηλεκτρονικά, καθώς ήταν πολύ δύσκολο να έχει 
το δικό της φυσικό κατάστημα, κάτι που ισχύει για τις περισσότερες γυναίκες οι οποίες ζουν 
σε μικρές κοινωνίες. Η ηλεκτρονική επιχείρηση δημιουργήθηκε από έναν ειδικό, ο οποίος στη 
συνέχεια μετέφερε τη βασική γνώση για την διαχείρισή της και στην κ. Πανουσοπούλου.  
 

https://yiam.gr/
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