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Εισαγωγή 

    Στη σημερινή εποχή η γυναικεία ταυτότητα 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το 
περιβάλλον και τις υποχρεώσεις του κάθε ρόλου 
που αναλαμβάνει η γυναίκα. Ο κύριος ρόλος της 
είναι αυτός της μητέρας, με τις μεγάλες ευθύνες 
που τον συνοδεύουν σχεδόν να μηδενίζουν το 
ρόλο της ως γυναίκα, κάτι που μπορεί να 
αποτραπεί. 



         Δημιουργία ενός κέντρου που να 
απευθύνεται σε γυναίκες (κυρίως μητέρες) που 

θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα 
και τις υποχρεώσεις τους χαλαρώνοντας και 
διασκεδάζοντας, ξέροντας παράλληλα ότι το 

παιδί τους βρίσκεται στα σωστά χέρια στον ίδιο 
χώρο. 

 



 Πρόκειται για μια επιχείρηση που αποτελείται από: 
 
• Μια αίθουσα γυμναστικής.  
• Ένα χώρο δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών . 
• Ένα χώρο υποδοχής με καφετέρια και καθιστικό . 

 
Όλες οι αίθουσες θα είναι ευρύχωρες, ευχάριστες, με 
σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και με 
προοπτικές επέκτασης σε εσωτερικό και εξωτερικό 
χώρο. 



Υπηρεσίες 
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στη γυναίκα είναι 
προγράμματα: 
 

• Αεροβικής γυμναστικής 
• Yoga 
• Pilates 
• Zumba 
• Ασκήσεις αυτοάμυνας 
 

Για τα παιδιά, τα προγράμματα θα έχουν το χαρακτήρα ανίχνευσης 
και ανάδειξης κλίσεων και ταλέντων μέσα από διασκεδαστικές 
δραστηριότητες. 
 

• Αθλητισμός 
• Υποκριτική 
• Μουσικής 
• Ζωγραφική 
• Χορό  
• Καθώς και μετάδοση τον βασικών αρχών στα παιδιά όπως η 

ευγένεια, η ομαδικότητα, η πειθαρχία, ο υγιεινός τρόπος ζωής κλπ. 



ΠΛΑΝΟ 
• Εύρεση κατάλληλου χώρου για την υλοποίηση του σχεδίου. 
• Επιλογή σωστά καταρτισμένου προσωπικού με έμφαση και στις 

ικανότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Social Skills).  
• Ο τρόπος προώθησης θα γίνει με αφίσες/ενημερωτικά φυλλάδια, 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην αρχή προσφορά δωρεάν 
μαθημάτων . 

• Η προσδοκία απόσβεσης του επενδυτικού κεφαλαίου εκτιμάται 
στον πρώτο χρόνο υλοποίησης και της κερδοφορίας από το δεύτερο 
έτος και έπειτα. 

• Σύμφωνα με έρευνα αγοράς στην Πάτρα το ενδιαφερόμενο 
ποσοστό αγγίζει το 10% του πληθυσμού της. 

•  Τα εκτιμώμενα  μηνιαία τρεχούμενα έξοδα είναι 2.000 ευρώ. Τα 
ετήσια έξοδα  υπολογίζονται  30.000 ευρώ, ποσό που καλύπτεται 
από 150 πελάτες με συνδρομή 200 ευρώ το χρόνο. Το 10% του 
πληθυσμού της Πάτρας υπολογίζεται σε περίπου 2000 υποψήφιους 
πελάτες. Αυτό καθιστά εφικτή την ανταπόκριση  στην προσδοκία 
των 150 πελατών για την κάλυψη των εξόδων μας και την 
δυνατότητα αύξησης των πελατών για την κερδοφορία. 



Τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού 
σχεδίου είναι: 

• Ο ανύπαρκτος ανταγωνισμός.  
• Οι προσιτές τιμές. Το αντίτιμο αφορά 

απεριόριστες επισκέψεις (συνήθως η πληρωμή 
είναι ανά συνεδρία), επιπλέον  συγχωνεύονται 
δύο έξοδα που χώρια θα ήταν πολύ πιο ακριβά.  

• Κάλυψη υπαρκτής ανάγκης.  
• Το ύψος της επένδυσης κυμαίνεται σε λογικά 

πλαίσια, στα 20.000 ευρώ.  
 
 



   Το επιχειρηματικό αυτό σχέδιο θα πετύχει γιατί  
η τεχνολογία έχει κατακλύσει την ζωή και την 
έχει οδηγήσει στην αδράνεια, από τους αρχαίους 
προγόνους μας ξέρουμε ότι για να είναι ένας 
άνθρωπος ισορροπημένος χρειάζεται σωματική 
και πνευματική καλλιέργεια. 
Επενδύστε λοιπόν στο  
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