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Πρόλογοσ 

   
Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ κεματικι ανάλυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτο διαδίκτυο. Μζςα ςε αυτά 
τα πλαίςια λοιπόν ορίηεται θ ζννοια τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτον αναγνϊςτθ, περιγράφεται θ πορεία των νζων 
τεχνολογιϊν τθσ τελευταίασ δεκαετίασ και διευκρινίηονται οι ιδιότθτεσ τθσ διαδικτυακισ επιχειρθματικότθτασ.  Στθ 
ςυνζχεια περιγράφονται θ μορφι και το περιεχόμενο τθσ κακϊσ και οι δεξιότθτεσ που πρζπει να αποκτιςει 
κάποιοσ για να τθν αςκιςει αποτελεςματικά. Επιπρόςκετα αναλφονται παραδείγματα ελλθνικϊν επιχειριςεων που 
μζςα απο τθ πορεία τουσ φαίνεται πωσ ζχουν αςκιςει τθν επιχειρθματικότθτα ςτο διαδίκτυο με επιτυχία, 
παρζχονται ενζργειεσ και τρόποι ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ (διαδικτυακισ ι μθ) ςτθν Ελλάδα κακϊσ και 
ςυμβουλζσ για τθν είςοδο αλλά και ανάπτυξθ μιασ ιδζασ ςτο ςυγκεκριμενο τομζα. 
 
 

Οριςμοί και ςτοιχεία 

 
Θ επιχειρθματικότθτα αντιπροςωπεφει τθν οργανωςιακι ςυμπεριφορά. Τα βαςικά ςτοιχεία τθσ 
επιχειρθματικότθτασ περιλαμβάνουν τθν ανάλθψθ κινδφνου, τθν προνοθτικότθτα και τθν καινοτομία. Πολλοί 
μελετθτζσ ωςτόςο, υποςτθρίηουν ότι από μόνα τουσ αυτά τα τρία ςτοιχεία δεν είναι το εγγυθμζνο κλειδί ςτθν 
επιτυχία για μια επιχείρθςθ. Θ επιχειρθματικι διευκυντικι ςυμπεριφορά, τα υψθλά κίνθτρα επιτυχίασ, θ ζμπνευςθ 
και θ κατάλλθλθ κουλτοφρα είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ που αλλάηουν τθν επιχείρθςθ και τθν φζρνουν πιο κοντά 
ςτθν καινοτομία. 

 
Τι εννοοφμε όμωσ όταν λζμε καινοτομία; Για μιςό αιϊνα τϊρα θ ζννοια τθσ καινοτομίασ ζχει ςυνδεκεί με τθν 
καλπάηουςα τεχνολογικι ανάπτυξθ. Θ επιςτιμθ τθσ πλθροφορικισ ζχει προςφζρει νζα πρωτοποριακά μζςα 
διαχείριςθσ δεδομζνων, επικοινωνίασ και τρόπουσ online ςυναλλαγϊν, που αποτζλεςαν τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ 
για τθν παραγωγι καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν από τισ επιχειριςεισ.  

 
Θ χριςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν μπορεί να χωριςτεί ςε δφο 
υποκατθγορίεσ: 

1.  Χριςθ τθσ τεχνολογίασ με ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ, ανάλυςθ ι χρθςιμοποίθςθ πλθροφοριϊν για 
επιχειρθματικοφσ ςκοποφσ. 
2.  Χριςθ τθσ τεχνολογίασ με ςτόχο τθν κοινοποίθςθ πλθροφοριϊν, μζςω ζρευνασ ι διαλόγου. 

     
Θ πρϊτθ κατθγορία αναφζρεται ςτουσ τρόπουσ που χρθςιμοποιείται θ τεχνολογία για τθν τιρθςθ λογιςτικϊν 
καταςτάςεων, αρχείων πελατολογίου και λοιποφ υλικοφ από βάςεισ δεδομζνων, αλλά και για ανάπτυξθ λογιςμικοφ 
ενθμζρωςθσ των απαραίτθτων αρχείων και βάςεων δεδομζνων τθσ επιχείρθςθσ. Θ δεφτερθ περιλαμβάνει τθ χριςθ 
τεχνολογίασ επικοινωνιϊν ςτισ επιχειριςεισ για οικονομικζσ ςυναλλαγζσ, παραγγελίεσ από πελάτεσ και 
παραγγελίεσ ςε προμθκευτζσ, δθλαδι τεχνολογίεσ που διευκολφνουν τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ ι υπθρεςίεσ 
διαδικτφου. 
 
Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 ςθμειϊκθκε θ ζκρθξθ των εταιρειϊν διαδικτφου. Δθμιουργοφνταν και 
αναπτφςςονταν -με δαπάνεσ διόλου ευκαταφρόνθτεσ- επιχειριςεισ εξ ολοκλιρου βαςιςμζνεσ ςτο διαδίκτυο, οι 
οποίεσ ςυχνά ζκλειναν χωρίσ να πραγματοποιιςουν το παραμικρό κζρδοσ. Ζκτοτε, θ πιο διαδεδομζνθ μορφι 
επιχείρθςθσ του διαδικτφου δεν είναι θ “αμιγϊσ διαδικτυακι”, αλλά μάλλον θ παραδοςιακι επιχείρθςθ που 
χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο με τον καλφτερο δυνατό τρόπο. Διακρίνουμε τρία είδθ επιχείρθςθσ: α) τθν παραδοςιακι 
επιχείρθςθ με τθν φυςικι μορφι, β) τθν αμιγϊσ διαδικτυακι και γ) τθν επιχείρθςθ που ςυνδυάηει και τισ δφο 
καταςτάςεισ (γνωςτι ωσ υβριδικι). 
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Η ελλθνικι αγορά πλθροφορικισ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ το 1998 

 
Τθν ίδια χρονικι περίοδο ςτθν Ελλάδα, θ εγχϊρια αγορά πλθροφορικισ παρουςιάηει εξίςου αλματϊδεισ ρυκμοφσ. 
Συγκεκριμζνα με ςτοιχεία του European Information Technology Observatory, θ ελλθνικι αγορά πλθροφορικισ 
παρουςίαςε ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθσ τάξεωσ του 13-14%. Παράγοντεσ που ςυνετζλεςαν ςε αυτι τθν ανάπτυξθ 
ιταν θ καλι πορεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ εκείνθ τθν περίοδο με ειςροζσ φκθνϊν κεφαλαίων από το 
Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν και τθν αφξθςθ του δολαρίου, που ζκαναν πιο ανταγωνιςτικά τα ελλθνικά προϊόντα 
πλθροφορικισ ςε ςχζςθ με τα ειςαγόμενα. Παράλλθλα, ο αζρασ ανανζωςθσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτθ χϊρα 
τθν ίδια περίοδο ζκανε επιτακτικι τθν ανάγκθ χριςθσ νζων λογιςμικϊν και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ δεδομζνων. 
 
Τι είναι αυτό όμωσ που κάνει τθν επιχειρθματικότθτα ςτο διαδίκτυο ξεχωριςτι από τθν απλι επιχειρθματικότθτα; 
Ι ακόμα καλφτερα πωσ διαφζρει ο επιχειρθματίασ που ζχει ωσ χαρακτθριςτικό του τθν επιχειρθματικότθτα ςτο 
διαδίκτυο; 
 
Εξ’οριςμοφ ο επιχειρθματίασ που αςκεί τθν επιχειρθματικότθτα ςτο διαδίκτυο (Internet Entrepreneur) είναι εκείνοσ 
ο οποίοσ εφαρμόηει μια καινοτομία με ςκοπό τθ δθμιουργία μίασ νζασ επιχείρθςθσ ςτο διαδίκτυο. Αυτόσ ο οριςμόσ 
ωςτόςο είναι πολφ αόριςτοσ και δεν περιγράφει ςυνολικά μία τόςο περίπλοκθ ζννοια όςο αυτι τθσ 
επιχειρθματικότθτασ του διαδικτφου. Γεγονόσ είναι πωσ αν ρωτοφςε κάποιοσ κάκε επιχειρθματία να περιγράψει τθ 
δικι του ζννοια ςχετικά με τθν επιχειρθματικότθτα (διαδικτυακι ι μθ), είναι πικανό να ζπαιρνε και διαφορετικι 
απάντθςθ απο τον κάκε ζναν. Αυτό ςυμβαίνει γιατί κακζνασ ερμθνεφει τθν επιχειρθματικότθτα και ανακαλφπτει 
χαρακτθριςτικά και ςυςτατικά τθσ ςτοιχεία μζςα απο τθν προςωπικι του εμπειρία του ςτθν εφαρμογι 
καινοτομιϊν, τθν ανάλθψθ κινδφνων, τισ λανκαςμζνεσ αλλά και ςωςτζσ αποφάςεισ. 
 
Παρόλαυτα, ςε γενικζσ γραμμζσ  παρατθροφνται κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτουσ επιχειρθματίεσ 
που κεωρείται ότι αςκοφν επιτυχϊσ τθν επιχειρθματικότθτα ςτο διαδίκτυο. Είναι όλοι επιτυχείσ ςτο να διανζμουν 
τα προϊόντα-υπθρεςίεσ τουσ χρθςιμοποιϊντασ κάποια απο τισ δυνατότθτεσ που παρζχει το διαδίκτυο. Οι 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ζιναι απαραίτθτο να ζχουν διαδικτυακι φφςθ, αλλά μποροφν να παρζχονται και μζςω 
άλλου (offline) τρόπου. Κατά κφριο λόγο όλοι χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο ωσ ζνα μζςο για τισ επιχειρθματικζσ 
τουσ δραςτθριότθτεσ. Είναι άτομα καινοτόμα  που δθμιουργοφν νζεσ υπθρεςίεσ για το καταναλωτικό κοινό μζςω 
του διαδικτφου , οι οποίεσ δεν υπάρχουν αλλοφ ςτθν αγορά. Επομζνωσ, θ ςε μεγάλο βακμό διαδεδομζνθ 
εντφπωςθ που υποςτθρίηει ότι τα άτομα που ζχουν καταφζρει να ζχουν ζνα ςτακερό ειςόδθμα μζςω του 
διαδικτφου χαρακτθρίηονται αυτόματα και από διαδικτυακι επιχειρθματικότθτα είναι λανκαςμζνθ. 

 
 

                                   Περιγραφή, μορφή , διαςτάςεισ και περιεχόμενο 
 

 
Θ επιχειρθματικότθτα και θ καινοτομία ςτισ e-business ζχουν τουσ κεμζλιουσ λίκουσ τουσ, τουσ οποίουσ 
παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια: 
 
Ανκρώπινο δυναμικό 
Οι άνκρωποι μιασ επιχείρθςθσ είνα το μεγαλφτερο ατοφ τθσ. Είναι εκείνοι που ςε ζναν πρωτοπόρο επιχειρθματικό 
οργανιςμό, πρζπει να ζχουν ζφεςθ ςτθν καινοτομία και το επιχειρθματικό πνεφμα, να είναι δθμιουργικοί και 
ευςυνείδθτοι. Για να πετφχει λοιπόν μια επιχείρθςθ ςτο οικονομικό τθσ περιβάλλον χρειάηεται ικανοφσ project 
managers που κα δϊςουν ζμπνευςθ ςτο υπόλοιπο προςωπικό για να υλοποιιςει τουσ ςτόχουσ τθσ. Ο ςωςτόσ 
ςυνδυαςμόσ ατόμων είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ για να επικοινωνθκοφν τα μθνφματα τθσ επιχείρθςθσ προσ τα ζξω. 
 
Δεξιότθτεσ 
Κατά τον Drucker*,  θ ςυςτθματικι καινοτομία επιτυγχάνεται  με τθν καταγραφι και ςφλλθψθ επτά διαφορετικϊν 
ειδϊν ευκαιριϊν: α) των απροςδόκθτων, β) των δυςαρμονιϊν, γ) τθσ ανάγκθσ νζων διαδικαςιϊν, δ) των δομϊν τθσ 
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αγοράσ και τθσ παραγωγισ, ε) των δθμογραφικϊν αναγκϊν, ςτ) των αλλαγϊν γενικϊν αντιλιψεων ςτθν κοινωνία 
και η) τθσ νζασ γνϊςθσ. Αναμφιςβιτθτα, θ επιτυχθμζνθ επιχείρθςθ χρειάηεται ικανότθτεσ ςτον χειριςμό τθσ 
καινοτομίασ οι οποίεσ ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 
1. Λκανότθτα να ερευνά και να εντοπίηει καινοτόμεσ ευκαιρίεσ 
2. Ενεργθτικι ςτάςθ ςτθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ μζςα από ζνα ςτρατθγικό όραμα 
3. Λκανότθτα δθμιουργίασ κουλτοφρασ που επικεντρϊνεται ςτθν καινοτομία και τθν επιχειρθματικότθτα 
4. Λκανότθτα ανάπτυξθσ αποτελεςματικϊν ςχεδίων για τθν εφαρμογι τθσ καινοτομίασ ςε διαδικαςίεσ 
εμπορευματοποίθςθσ 
5. Λκανότθτα ολοκλιρωςθσ τθσ ζρευνασ, του ςχεδιαςμοφ και των πλθροφοριϊν τθσ αγοράσ για να μετατρζπονται οι 
νζεσ ιδζεσ και εφευρζςεισ ςε εμπορικά βιϊςιμεσ καινοτομίεσ 
6. Λκανότθτα ανάπτυξθσ αποτελεςματικϊν και ρεαλιςτικϊν διαδικαςιϊν για τθν εκτίμθςθ των διαφόρων 
ερευνθτικϊν μελετϊν υπό το πρίςμα τθσ καινοτομίασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ εμπορευματοποίθςθσ. 
 
Στυλ 
Ζνα ιδανικό επιχειρθματικό ςτυλ διαχείριςθσ τθσ καινοτομίασ πρζπει να είναι ανοιχτό και υποςτθρικτικό, να 
ενκαρρφνει τθν υιοκζτθςθ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων, να εντοπίηει τισ νζεσ ανάγκεσ των πελατϊν, τουσ νζουσ 
χριςτεσ των υπθρεςιϊν και τισ νζεσ αγορζσ. Ζνα επιχειρθματικό ςτυλ επιχείρθςθσ που κα απορροφά πλθροφορίεσ 
από διάφορεσ πθγζσ πλθροφοριϊν και κα παρζχει ςτουσ εργαηόμενοφσ τθσ ευελιξία και ζνα ανταποδοτικό 
ςφςτθμα που κα τουσ τροφοδοτεί με κίνθτρα για επιχειρθματικζσ ςυμπεριφορζσ, αξίεσ και επιτεφγματα. 
 
(*) Peter Ferdinand Drucker (November 19, 1909 – November 11, 2005) was an Austrian-born American 
management consultant, educator, and author, whose writings contributed to the philosophical and practical 
foundations of the modern business corporation. He was also a leader in the development of management 
education, and he invented the concept known as management by objectives. 
 
 

Παραδείγματα Επιχειρήςεων 
                                                                   
                                                      Ελλθνικζσ επιχειριςεισ 
 

Στα πλάιςια αυτισ τθσ εργαςίασ επιλζχκθκαν ενδεικτικά να παρουςιαςτοφν και να αναλυκοφν λεπτομερζςτερα ςτα 
παραρτιματα παρακάτω, τζςςερεισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, πρωτοπόρεσ και επιτυχθμζνεσ ςτουσ τομείσ που οι 
ίδιεσ ανζπτυξαν. Μερικζσ απο αυτζσ πλζον δραςτθριοποιοφνται και διεκνϊσ , ωςτόςο όλεσ κεωροφμε πωσ αςκοφν 
τθν επιχειρθματικότθτα ςτο διαδίκτυο επιτυχϊσ μζςα απο τθν πορεία τουσ και τα αποτελζςματά τουσ. Αυτζσ οι 
επιχειριςεισ είναι: 
 
Welovetoys: Μία πρωτοπόρα επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτθν online πϊλθςθ παιχνιδιϊν, ειδϊν πάρτυ, 
βρεφικϊν, ειδϊν μεταφοράσ μωροφ, παιδικοφ δωματίου και εποχικϊν ειδϊν με κζντρο το παιδί και τισ ανάγκεσ 
του. Απευκφνεται ςε όλουσ τουσ νεουσ γονείσ που δεν ξζρουν απο που να ξεκινιςουν. Σκοπόσ αυτοφ του 
θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ είναι θ «Απόλυτθ εξυπθρζτθςθ πελάτθ», κάτι το οποίο πραγματοποιεί με ενζργειεσ 
όπωσ 24ωρθ παράδοςθ ςτο ςπίτι, δθνατότθτα επιςτροφισ προϊόντοσ μζχρι και ζνα χρόνο μετά τθν αγορά, κακϊσ 
και δυνατότθτα ιςόβιασ ζκπτωςθσ 10% ςε πολφτεκνουσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφερκείτε ςτο 
Παράρτθμα 1.1. 
 
Taxibeat: Μία επαναςτατικι εφαρμογι για Smartphones που αφορά ςτισ μεταφορζσ με taxi. Θ ςυγκεκριμζνθ 
εφαρμογι δίνει ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα να εντοπίςει μζςω τθσ λειτουργίασ GPS των smartphones, όλουσ τουσ 
διακζςιμουσ οδθγοφσ taxi και χριςτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ που βρίςκονται κοντά ςου, κακϊσ και τθ 
δυνατότθτα να καλζςει κάποιον απο αυτόν για τθ μεταφορά ςου, παρζχοντασ τα  ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ όλων 
των οδθγϊν, κακϊσ και τθ βακμολογία που τουσ ζχουν βάλει οι υπόλοιποι χριςτεσ τθσ εφαρμογισ, γιανα 
βοθκιςουν ςτθν τελικι επιλογι του . Μετά τθ μεταφορά, ο πελάτθσ αξιολογεί και εκείνοσ με τθ ςειρά του τθν 
υπθρεςία. Θ Taxibeat δραςτθριοποιείται επιτυχϊσ πλζον και ςε πόλεισ των ΘΠΑ και τθσ Βραηιλίασ. Περιςςότερεσ 
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πλθροφορίεσ ςτο παράρτθμα 1.2. 
 
Athensbook: Μία επιτυχθμζνθ εφαρμογι των smartphones που μζςω τθσ λειτουργίασ GPS επιτζπει ςτο χριςτθ τον 
εντοπιςμό τθσ οποιαςδιποτε υπθρεςίασ απο τισ 15 κατθγορίεσ που περιλαμβάνει (πχ. Πρατιρια βενηίνθσ, 
φαρμακεία, εςτιατόρια), κακϊσ και όλα τα ςτοιχεία τουσ ψθφοποιθμζνα, δίνοντασ πλθροφορίεσ για τισ τιμζσ, το 
περιεχόμενο, το ωράριο τθσ κάκε υπθρεςίασ κτλ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο Παράρτθμα 1.3. 
 
Dailysecrets: Μια επίςθσ πρωτοποριακι και επιτυχισ εφαρμογι των Smartphones, θ οποία πλζον 
δραςτθριοποιζιται ςε 26 πόλεισ ςε όλο τον κόςμο. Με τθ χριςθ τθσ εφαρμογισ, ο χριςτθσ λαμβάνει κακθμερινά 
ενα email που εμπεριζχει κάποια μυςτικά τθσ πόλθσ ςτθν οποία διαμζνει. Τα μυςτικά αυτά αναφζρονται ςε 
εςτιατόρια ι νυχτερινά κζντρα και άλλα μζρθ διαςκζδαςθσ, ι ςε εκδθλϊςεισ που λαμβάνουν χϊρα τθ 
ςυγκεκριμζνθ θμζρα. Με πάνω απο 40 επικυμθτοφσ προοριςμοφσ καλφπτει ζνα μεγάλο φάςμα των καταναλωτικϊν 
αναγκϊν. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφερκείτε ςτο παράρτθμα 1.4. 
 

Επιχειριςεισ του εξωτερικοφ 
 

Αρκετζσ και ευρζωσ γνωςτζσ είναι οι επιχειριςεισ του εξωτερικοφ που χαρακτθρίηονται από άςκθςθ επιτυχθμζνθσ 
διαδικτυακισ επιχειρθματικότθτασ. Αξιοςθμείωτο είναι πωσ υπάρχουν πολλά άτομα διεκνϊσ που πλζον 
κεωροφνται επιτυχθμζνοι Internet Entrepreneurs και βρίςκοντα ςε θλικία κάτω των 21 ετϊν. Ενδεικτικά κα 
παρακζςουμε μία λίςτα με τισ ςθμαντικότερεσ απο αυτζσ επιχειριςεισ κακϊσ και τουσ εμπνευςτζσ-ιδιοκτιτεσ τουσ 
ςτο Παράρτθμα 2. 
 
 

Αλλαγζσ που μποροφν και πρζπει να γίνουν ςτην Ελλάδα για την ενίςχυςη τησ διαδικτυακήσ 
επιχειρηματικότητασ. 
 
Παρά τισ νζεσ αυτζσ εξελίξεισ που αφοροφν τθν επιτυχθμζνθ άςκθςθ τθσ διαδικτυακισ επιχειρθματικότθτασ που 
φάνθκαν ςτα παραδείγματα των ελλθνικϊν επιχειριςεων πιο πάνω, θ γενικότερθ αντίλθψθ γφρω από τθν 
επιχειρθματικότθτα (διαδικτυακι ι μθ) παραμζνει ςε μεγάλο βακμό εξεραιρετικά προκατειλθμζνθ και 
ςτερεοτυπικι. Υπάρχουν, ωςτόςο, ενζργειεσ που μποροφν να βοθκιςουν ϊςτε να μεταβλθκεί αυτι θ κατάταςθ  
και ςε μία περίοδο όπωσ θ ςθμερινι είναι αυτζσ πιο ςθμαντικζσ απο ποτζ εφόςον κζλουμε να ζχουμε 
υπολογίςιμεσ ελπίδεσ για μελλοντικι ανάπτυξθ και μια πιο παραγωγικι οικονομία. 
 
Σε πρϊτθ φάςθ ζρχεται θ καλλιζργεια τθσ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ. Το λεγομενο «mentality» που αφορά ςτα 
ςωςτα ερεκίςματα για ιδζεσ, ςτθ δθμιουργικότθτα και ςτο ςωςτο τρόπο ςκζψθσ, μπορεί να οδθγιςει ςτθ 
δθμιουργία κουλτοφρασ, θ οποία βαςίηεται ςτο δίκτυο ανκρϊπων που ςυνυπάρχει κακθμερινά ςτο χϊρο τθσ 
επιχείρθςθσ. Είναι ζνα ςχζδιο δαπανθρό όςον αφορά το χρόνο και τθν υπομονι αλλά θ αξία τθσ κουλτοφρασ είναι 
αποδεδειγμζνθ ςε πολλαπλά παραδείγματα του εξωτερικοφ. 
 
Σε επίπεδο κυβζρνθςθσ και κράτουσ, οι κινιςεισ είναι πιο απλζσ.Σε πρϊτθ φάςθ πρζπει να λυκοφν τα όποια 
γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια-προβλιματα υπάρχουν. Τζτοιεσ ενζργειεσ είναι θ μείωςθ τθσ απαιτοφμενθσ 
γραφειοκρατείασ και θ πιο ςυγκεκριμζνθ αλλά και μειωμζνθ φορολογία. Τζτοιεσ κινιςεισ ωκοφν ιδιαίτερα ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, κακϊσ βοθκοφν ςτο να μποροφν τα μζλθ του οικοςυςτιματοσ να 
λειτουργιςουν, να αναπτυχκοφν και να ευδοκιμιςουν. 
 
Στον τομζα τθσ Παιδείασ, κα πρζπει οι μακθτζσ απο νεαρι θλικία ακόμα να διδάςκονται και να εξοικειϊνονται με 
τισ ζννοιεσ τθσ δθμιουργικότθτασ και των νζων τεχνολογιϊν και ςτθ ςυνζχεια ςτισ ςπουδζσ του να καλοφνται να 
αντιμετωπίηουν υποκετικζσ, πρακτικζσ καταςτάςεισ, ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιοφν τόςο τισ γνϊςεισ τουσ, όςο και να 
αξιοποιοφν-εξαςκοφν τισ ικανότθτεσ και ιδζεσ τουσ. 
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Useful Tips 
 
Ολοκλθρϊνοντασ τθν εργαςία κα παρακζςουμε οριςμζνεσ βαςικζσ και βοθκθτικζσ ςυμβουλζσ για κάποιον που 
κζλει να μπει καινοτόμα ςτο χϊρο τθσ διαδικτυακισ αγοράσ ωσ ζνασ νζοσ internet entrepreneur κακϊσ και για τθν 
αποφυγι λακϊν και τθ διαρκι ανάπτυξθ μετά τθν είςοδο ςτο θλεκτρονικό εμπόριο. 

 
1. Μία απλι καινοτόμα ιδζα δεν αρκεί. Για ζνα ςωςτό ξεκίνθμα χρειάηεται ζνα οργανωμζνο επιχειρθςιακό 

πλάνο (business plan). Ποιοι κα είναι οι ςτόχοι τθσ επιχείρθςθσ; Σε ποιεσ κατθγορίεσ καταναλωτϊν ςτοχεφει 
το προϊόν; Ποια είναι τα αναμενόμενα κόςτθ-οφζλθ; 

2. Είναι θ ιδζα αρκετά εμπορικι. Μια ιδζα για ζνα καινοτόμο προϊόν δεν το κάνει αυτόματα επιτυχζσ. Πρζπει 
το προϊόν να ανταποκρίνεται ςε κάποιεσ φανερζσ ι κρυφζσ ανάγκεσ των καταναλωτϊν ζτςι ϊςτε με τθ 
ςωςτι προϊκθςθ να κζλουν να το αγοράςουν. Επίςθσ πρζπει να διαφζρει ςθμαντικά από οτιδιποτε άλλο 
ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα τθσ αγοράσ που ανικει. 

3. Σωςτι επιλογι αγορϊν ςτόχων. Το προϊόν κα ςτοχεφςει ςε μικρό εξειδικευμζνο τμιμα τθσ αγοράσ (niche 
marketing)  ι ςε μεγάλο και ευρφ φάςμα καταναλατϊν (mass marketing); Τζτοιεσ διευρινθςεισ πρζπει να 
γίνουν για τον κακοριςμό των μελλοντικϊν ανταγωνιςτϊν 

4. Οργάνωςθ χϊρου εργαςίασ. Βαςικό χαρακτθριςτικό μίασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ είναι ότι λειτουργεί όλο 
το 24ωρο. Ζνασ οργανωμζνοσ χϊροσ που κα αποςκοπεί ςτθν λειτουργία τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ είναι 
απαραίτθτοσ ακόμα και αν αυτόσ είναι ςτο ςπίτι. 

5. Κατοχι απαραίτθτου εξοπλιςμοφ. Για μία διαδικτυακι υπθρεςία είναι αυτονόθτο πωσ χρειάηονται εργαλεία 
όπωσ ζνασ υπολογιςτισ και μία ςτακερι ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο κακϊσ και μιά ςειρά προγραμμάτων και 
ςυςτθμάτων που χρειάηονται για τθ ςωςτι ανάπτυξθ και λειτουργίασ τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ 
κακϊσ και επαρκι γνϊςθ για τθν χριςθ του. 

6. Δθμιουργία μίασ ποιοτικισ ιςτοςελίδασ. Θ ιςτοςελίδα είναι θ ταυτότθτα τθσ επιχείρθςθσ. Πρζπει να είναι 
ελκυςτικά ςχεδιαςμζνθ, πλοφςια ςτο περιεχόμενο, και εφκολθ ςτθ χριςθ. Το υλικό τθσ πρζπει να 
ανανεϊνεται για να ενιςχφεται θ επιςκεψιμότθτα. Επίςθσ θ αποκικευςθ πλθροφοριϊν για τισ αγοραςτικι 
ςυμπεριφορά των πελατϊν μασ μζςω τθσ χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ, είναι απαραίτθτθ για τθ δθμιουργία 
μακροχρόνιων ςχζςεων μαηί τουσ 

7. Σωςτι χριςθ των Social Media. Σε μια όλο και πιο παγκοςμιοποιθμζνθ κοινωνία, τα κοινωνικά μζςα 
δικτφωςθσ ευθμεροφν όλο και περιςςότερο. Θ επιχείρθςθ είναι καλό να κάνει διακριτι τθν παρουςία τθσ με 
τθ χριςθ των ςυγκεκριμζνων μζςων, παρζχοντασ πλθροφορίεσ για τθν προςφερόμενθ υπθρεςία, κακϊσ και 
προςφορζσ θμεριςιεσ ι μθ, links προσ τθν ιςτοςελίδα κτλ. Επιπρόςκετα γίνεται και ςυλλογι πλθροφοριϊν 
για τουσ δυνθτικοφσ καταναλωτζσ τθσ επιχείρθςθσ. 

8. Το μάρκετινγκ μζςω email δεν ζχει πεκάνει, απλά ζχει περάςει ςτα smartphones. Θ κατοχι μιασ 
οργανωμζνθσ λίςτασ των πελατϊν κακϊσ και θ αποςτολι email με διάφορεσ προςφορζσ θ νζα τθσ 
επιχείρθςθσ ενιςχφει τθ ςχζςθ με τουσ καταναλωτζσ. 

9. Δθμιουργία ιςχυρϊν ςχζςεων με του πελάτεσ. Πλζον, ο ρόλοσ του ςφγχρονου μάρκετινγκ είναι θ 
δθμιουργία πιςτϊν πελατϊν. Με τθν εξατομίκευςθ των υπθρεςιϊν μασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε 
καταναλωτι αλλά και τθν διαρκι εξυπθρζτθςθ και επικοινωνία μαηί τουσ, δθμιουργοφνται μακροχρόνια 
ςχζςεισ. 

10. Διαρκισ ενθμζρωςθ. Σε μία τόςο ραγδαία αναπτυςςόμενθ αγορά δεν υπάρχει χρόνοσ για επανάπαυςθ. 
Πρζπει να υπάρχει διαρκισ ενθμζρωςθ για τισ αλλαγζσ που υπάρχουν ςτο τομζα που δραςτθριοποιείται θ 
επιχείρθςθ ζτςι ϊςτε να μζνει μπροςτά απο τισ εξελίξεισ. 

11. Ανανζωςθ τθσ τεχνολογίασ. Όταν θ δραςτθριότθτα τθσ επίχειρθςθσ βαςίηεται ςτο διαδίκτυο, είναι 
απαραίτθτθ θ γνϊςθ όλων των νζων τεχνολογιϊν κακϊσ και θ υιοκζτθςθ κάποιων απο αυτϊν. 

12. Σωςτι διαχείρθςθ του χρόνου. Τελευταία αλλά ίςωσ πιο ςθμαντικι είναι θ ςωςτά οργανωμζνθ και 
προγραμματιςμζνθ προςωπικι εναςχόλθςθ με τθν υπθρεςία που προςφζρεται. Μία διαδικτυακι υπθρεςία 
είναι ανοιχτι όλο το 24ωρο, κάτι το οποίο ζναν ανκρωποσ μόνοσ του δεν μπορεί. Πρζπει να γίνει ςωςτι 
οργάνωςθ του χρόνου που αφιερϊνεται ςτθν υπθρεςία, ζτςι ϊςτε να υπάρχει μζγιςτθ παραγωγικότθτα και 
αποτελεςματικότθτα αλλά και να κρατθκει το ενδιαφζρον ηωντανό. 
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Θ ζννοια του «επιχειρείν» είναι μεν γενικι, αλλά και ιδιαίτερα ςθμαντικι δε ςτισ μζρεσ μασ.  Δεν είναι λίγεσ οι 
μεγάλεσ επιχειριςεισ που δθμιουργικθκαν και αναπτφχκθκαν ςε περιόδουσ οικονομικθσ δυςφορίασ. Υπάρχουν 
πολλζσ ευκαιρίεσ με τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτο διαδίκτυο. Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ 
θλεκτρονικισ επιχειρθματικότθτασ είναι να μπορείσ να δεισ τισ ευκαιρίεσ και να τισ αξιοποιιςεισ, ικανότθτεσ που 
κα χρειαςτεί θ νζα γενιά για να βελτιϊςει τθ ηωι τθσ, αλλά και να αλλάξει τον κόςμο. 
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  Παράρτημα 1.1 
                      

                                                                  welovetoys.gr 
 

Κα εξετάςουμε τθν περίπτωςθ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ welovetoys.gr. Το εν λόγω θλεκτρονικό κατάςτθμα 
ανικει ςτθν εταιρεία NetSpirit ΑΕ, θ οποία ιδρφκθκε τον Μάρτιο του 2011. Οι ιδρυτζσ τθσ εταιρείασ υποςτθρίηουν 
ότι τα απαραίτθτα βιματα για τθν εφαρμογι τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτο διαδίκτυο είναι τα εξισ: α. 
Επιχειρθματικι ιδζα, β. Ζρευνα, γ. Επιχειρθματικι πρόταςθ, δ. Χρθματοδότθςθ και ε. Μδρυςθ και ςκλθρι δουλειά.  
 
Θ ιδζα προιλκε από τθν κακθμερινότθτα. Ο Διονφςθσ Ηιβασ, ζνασ από τουσ ςυνιδρυτζσ τθσ εταιρείασ και θ 
ςφηυγόσ του ωσ νζοι γονείσ αναηθτοφςαν παιχνίδια για τα παιδιά τουσ, αλλά δεν υπιρχε κανζνα online κατάςτθμα 
παιχνιδιϊν για να τουσ εξυπθρετιςει ςτθν Ελλάδα. Ζτςι αναρωτικθκαν το πϊσ κα μποροφςαν να εξυπθρετθκοφν 
όλα εκείνα τα νζα ηευγάρια που ξεκινοφςαν οικογζνεια και δεν είχαν κάπου να απευκυνκοφν όςον αφορά τισ 
ανάγκεσ ςε παιχνίδια, κοφνιεσ, μωρουδιακά ροφχα κλπ. Ζτςι γεννικθκε θ ιδζα του welovetoys το οποίο 
δραςτθριοποιείται ςτθν online πϊλθςθ παιχνιδιϊν, ειδϊν πάρτυ, βρεφικϊν, ειδϊν μεταφοράσ μωροφ, παιδικοφ 
δωματίου και εποχικϊν ειδϊν με κζντρο το παιδί και τισ ανάγκεσ του. Το “we love” τουσ φάνθκε τότε ωσ ζνα ωραίο 
ςλόγκαν, εφκολα επεκτάςιμο για μελλοντικι χριςθ αν ικελαν να δραςτθριοποιθκοφν και ςε κάποιο άλλο τομζα. 
 
Μετά τθ ςφλλθψθ τθσ ιδζασ, ςειρά είχε θ ζρευνα. Οι ςυνολικζσ online αγορζσ το 2010 είχαν φτάςει τα 1,1 δισ € από 
1εκ. Ζλλθνεσ καταναλωτζσ. Οι  online ςυναλλαγζσ το χρόνο ανά καταναλωτι είναι 10 με 11 και οι θλικίεσ των 
καταναλωτϊν μεταξφ 25-45 ετϊν. Θ μζκοδοσ πλθρωμισ ιταν με αντικαταβολι. (Τα ςτοιχεία αυτά δόκθκαν από τθν 
ΑΣΟΕΕ). Επίςθσ, υπιρχε ζνα online κατάςτθμα θλεκτρονικϊν ειδϊν που κατάφερε να κυριαρχιςει ζναντι των 
παςίγνωςτων αλυςίδων φυςικϊν καταςτθμάτων, το e-shop.gr, το οποίο εντζλει αποτζλεςε μεγάλθ ζμπνευςθ για το 
online κατάςτθμα παιχνιδιϊν. Αν αυτοί που αγόραηαν θλεκτρονικά είδθ ιταν μεταξφ 25 και  45 ετϊν γιατί να μθν 
αγόραηαν και παιχνίδια για τα παιδιά τουσ; Ζπρεπε να εξεταςτεί όμωσ και θ αγορά παιχνιδιϊν, οι ιςολογιςμοί, οι 
τηίροι των ανταγωνιςτϊν και να κακοριςτεί ποιο κομμάτι τθσ πίτασ τθσ αγοράσ τουσ αναλογοφςε. Οι ιδρυτζσ του 
welovetoys πόνταραν ςτθν ςτακερι, ανελαςτικι ηιτθςθ (το παιδί δεν ςτερείται τα απαραίτθτα από τουσ γονείσ του 
όςεσ περικοπζσ και να γίνουν ςτον οικονομικό προχπολογιςμό τισ οικογζνειασ). Τζλοσ, ςτθν Ελλάδα υπιρχε μόνο 
μία μεγάλθ αλυςίδα φυςικϊν καταςτθμάτων ςε όλθ τθ χϊρα, τα JUMΒO και κανζνα online κατάςτθμα. 
 
Γιατί όμωσ να προτιμιςει ο καταναλωτισ το welovetoys; Εδϊ ζρχεται θ επιχειρθματικι πρόταςθ: θ κουλτοφρα τθσ 
εταιρείασ είναι “Απόλυτθ εξυπθρζτθςθ πελάτθ”. Στον πυρινα αυτισ τθσ κουλτοφρασ ζρχονται να προςτεκοφν τα 
ςτοιχεία τθσ 24ωρθσ παράδοςθσ, του δικαιϊμτοσ επιςτροφισ προϊόντοσ ζωσ και 365 θμζρεσ μετά τθν αγορά με 
δωρεάν μεταφορικά και θ δυνατότθτα ιςόβιασ ζκπτωςθσ 10% ςε πολφτεκνουσ, τρίτεκνουσ και γονείσ με δίδυμα. 
Κακιερϊνοντασ το δικαίωμα επιςτροφισ προϊόντοσ για τόςο μεγάλο διάςτθμα κατάφεραν να νικιςουν τθν 
ανθςυχία του καταναλωτι και να τον κάνουν να 
εμπιςτευτεί το κατάςτθμα. Θ ζκπτωςθ 10% ςτισ 
προαναφερκείςεσ ομάδεσ κάνουν τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ καταναλωτζσ opinion leaders 
που κα εξάπλωναν τθν φιμθ του καταςτιματοσ 
με word of mouth.  
 
Με τθν παρουςίαςθ αυτισ τθσ επιχειρθματικισ 
πρόταςθσ βρικαν ζνκερμθ υποςτιριξθ από τουσ 
προμθκευτζσ, ςφντομα ιρκε θ χρθματοδότθςθ 
και ζτςι ιδρφκθκε θ εταιρεία, θ οποία τον Μάιο 
του 2012 προχϊρθςε ςτθ δθμιουργία του 
θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ welovebabies, 
επεκτείνοντασ το “we love” concept ςε μια νζα 
κατθγορία αγοράσ, τα αναλϊςιμα είδθ για μωρά 
(χαρτικά, πάνεσ κλπ). 
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Παράρτημα 1.2 

 

Taxibeat 
 
Πριν από περίπου τρία χρόνια ο κ. Νίκοσ 
Δρανδανάκθσ βγικε για δείπνο με τουσ 
φίλουσ ςε κάποιο εςτιατόρια. Μετά τθ 
ολολιρωςθ ενόσ γεμάτου γεφματοσ, ζβγαλε 
το iPhone του και περιθγικθκε ςτθν 
εφαρμογι Google Maps. Παρακολουκϊντασ 
τον, ζνασ φίλοσ του παρατιρθςε πόςο 
«φοβερό» κα ιταν οι ςυγκεκριμζνοι χάρτεσ 
να δείχνουν που κινοφνταν τα διακζςιμα 
ταξί, κατ’αυτόν τον τρόπο μία ιδζα 
γεννικθκε. 
 
Σε διάρκεια πζντε μθνϊν ο κ. Νίκοσ είχε 
δθμιουργιςει τθν Taxibeat, μία 
επαναςτατικι υπθρεςία για τθν παροχι 
μεταφορϊν taxi. Ζνασ χριςτθσ αυτισ τθσ 
υπθρεςίασ, μζςω του smartphone του, μποροφςε να δϊςει εφκολα ςτίγμα ςχετικά με τθν τοποκεςία του ςε ζναν 
κοντινό οδθγό taxi τθσ επιλογισ του, κακϊσ θ εφαρμογι του δίνει τθ δυνατότθτα τθσ προβολισ τθσ ταυτότθτασ του 
κάκε οδθγοφ, τθν τοποκεςία όπου βρίςκεται τθ ςυγκεριμζνθ ςτιγμι, κακϊσ και τθν βακμολογία του μζςα από τθν 
αξιολόγθςθ προθγοφμενων πελατϊν του. Στθ ςυνζχεια ο χριςτθσ αναμζνει το όχθμα που κα τον μεταφζρει και 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταφοράσ, βακμολογεί κι εκείνοσ με τθ ςειρά του τον οδθγό. 
 
Θ καινοτομία του Taxibeat εςτιάηεται ςτο γεγονόσ ότι παίρνει τθν κατακερματιςμζνθ πλζον, αγορά των οχθμάτων 
taxi και μασ δίνει μία ολοκλθρωμζνθ και οργανωμζνθ μορφι όπου χιλιάδεσ επαγγελματίεσ οδθγοί μποροφν να 
ενταχκοφν. Κατ’αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτζσ ζχουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται για να αποφαςιςουν 
το τι ν’ αγοράςουν, αλλά και οι οδθγοί ςχετικά με το τι μποροφν να προςφζρουν, οδθγϊντασ τθν αγορά ςε 
μεγαλφτερθ διαφάνεια. 
 
Θ εφαρμογι Taxibeat εξακολουκεί να ζχει τεράςτια επιτυχία ςτθν Ελλάδα, κακϊσ όμωσ πλζον και ςε πόλεισ των 
ΘΠΑ και τθσ Βραηιλίασ. Επενδφςεισ γίνονται για τθν άμεςθ προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ και ςτθ Γαλλία. 

 
Παράρτημα 1.3 

 

AthensBook 
 
Το 2005 ςε μία ταβζρνα ςτο Χαλάνδρι, οι κφριοι Δθμοςκζνθσ Καπόνθσ και Γιϊργοσ Πανηάρθσ, διδακτορικοί 
φοιτθτζσ, ςυηθτοφςαν για το  φαγθτό του ψθτοπωλείου. Αυτι θ ςυηιτθςθ ιταν το ζναυςμα για τθ δθμιουργία του 
AthensBook, τρία χρόνια αργότερα, όπου καταχωρικθκε και το ςυγκεκριμζνο εςτιατόριο. 
 
Το AthensBook χρθςιμοποιεί τθ λειτουργία GPS που διακζτουν τα Smartphones με ςκοπό να βοθκάει το χριςτθ να 
εντοπίςει τθν υπθρεςία που επικυμεί. Με ζνα ςφνολο δεκαπζντε κατθγοριϊν υπθρεςιϊν, όπωσ ενδειτικά τα 
φαρμακεία, τα πρατιρια βενηίνθσ και τα εςτιατόρια, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τθν υπθρεςία που τον ςυμφζρει 
περιςςότερο, κακϊσ πζρα των τοποκεςιϊν των διαφόρων υπθρεςιϊν, θ εφαρμογι παρζχει και πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τισ τιμζσ των διακζςιμων προϊόντων, τισ ϊρεσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων κτλ. 
 
Θ καινοτομία τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ ζγκειται ςτο ότι ψθφοποιεί ςε μεγάλο βακμό τισ υπθρεςίεσ που 
βρίςκονται ςτθν πόλθ κάνοντασ ζτςι τθν ηωι μασ λίγο πιο εφκολθ παρζχοντασ δωρεάν και άμεςθ πλθροφόρθςθ 
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όποτε τθν χρειαηόμαςτε. 

 
 

Παράρτημα 1.4 
 

Daily Secret 
 
H Daily Secret δθμιουργικθκε αρχικά χωρίσ κάποιο επιχειρθματικό ςχζδιο, αλλά απλά με το ςκοπό να υπενκυμίςει 
ςτουσ κάτοικουσ, μια Ελλάδασ βυκιςμζνθσ ςτθν οικονομικι κρίςθ τα πράγματα που αγαποφν για τθν πόλθ τουσ. H 
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ ιδρφκθκε το 2010 από τουσ Ζλλθνεσ internet entrepreneurs, Νίκο Κακαβοφλθ και Φαίδρα 
Χροφςου και κατάφερε να ςυγκεντρϊςει 1.85 εκατομμφρια δολάρια ςε χρθματοδότθςθ από τισ αμερικανικζσ BV 
Capital, Greycroft Partners και Trigger Media. 
 
Πρόκειται για μία εφαρμογι, τθσ οποίασ οι χριςτεσ λαμβάνουν κακθμερινά ζνα μικρό μινυμα που περίεχει κάποια 
μυςτικά τθσ πόλθσ που αφοροφν είτε ςε μζρθ διαςκζδαςθσ ι ςε ςυγκεκριμζνεσ εκδθλϊςεισ κλπ. Με αυτόν τον 
τρόπο βοθκάει το χριςτθ να 
αναλακαλφψει περιςςότερα ςχετικά με 
τθν πόλθ ςτθν οποία ηει. 
 
Θ επιχείρθςθ ςιμερα δραςτθριοποιείται 
ςε 26 πόλεισ ςε ολόκλθρο τον κόςμο και 
καλφπτει πάνω από 40 επικυμθτοφσ 
προοριςμοφσ. Φιλοξενεί πάνω απο 
250.000 μζλθ και θ εφαρμογι τθσ 
διατίκεται ςε πάνω απο 24 εκδόςεισ 
γλϊςςασ 
 
Θ Daily Secret προςφζρει, τζλοσ, δωρεάν 
διαφιμιςθ ςε τοπικζσ εταιρείεσ-startups 
ςτισ πόλεισ ςτισ οποίεσ λειτουργεί κακϊσ 
και δωρεάν χϊρο για γραφεία ςε Ακινα 
και Νζα Υόρκθ. 
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Παράρτημα 2 
 

Internet entrepreneurs του εξωτερικοφ 
 
 
    Jimmy Wales - Wikipedia 
    Etienne Uzac - International Business Times 
    Sergey Brin and Larry Page - Google 
    Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes and Eduardo Saverin - Facebook 
    Bill Gates and Paul Allen (passed down to Ray Ozzie and Craig Mundie from Bill Gates) - Microsoft - MSN 
    Chad Hurley, Steve Chen and Jawed Karim - YouTube 
    Julian Assange - Wikileaks 
    Pierre Omidyar and John Donahoe - eBay 
    Tom Anderson and Chris DeWolfe - Myspace 
    Jeff Bezos - Amazon.com 
    Craig Newmark - Craigslist 
    Jerry Yang and David Filo - Yahoo 
    Max Levchin, Peter Thiel, Elon Musk, and Luke Nosek - Paypal 
    Caterina Fake and Stewart Butterfield -Flickr 
    Reed Hastings - Netflix 
    Jack Dorsey - Twitter 
    Kevin Rose - Digg 
    James H. Clark and Marc Andreessen - Netscape 
    Joshua Schachter - del.icio.us 
    Shawn Fanning - Napster 
    Sky Dayton - EarthLink 
    Bob Parsons - Go Daddy 
    Tom Fulp - Newgrounds 
    Todd Wagner and Mark Cuban - Broadcast.com 
    Scott Manville - Television Writers Vault 
    Michael Arrington - TechCrunch 
    Chris Pirillo - Lockergnome 
    Arvind A. Raichur - AllLaw.com, Inc. 
    Steffan Sondermark Fallesen - Servage Hosting 
    Christopher Poole (moot) - 4chan.org 
    Zach Klein - Vimeo 
    Ashwin Navin - BitTorrent 
    Trip Adler - Scribd 
    Garrett Gruener and David Warthen - cofounders, Ask.com, Doug Leeds - CEO, Ask.com 
    Catherine Cook – MyYearBook 
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