
BUSINESS FUNDING PLATFORM

Περιγραφή & Διαδικασίες

Σύμβουλοι άντλησης/εύρεσης κεφαλαίων



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

• ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

• ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

• ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ vs. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΔΟΜΗ

• ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

BUSINESS FUNDING PLATFORM

Άμεση Σύνδεση 

Επιχειρηματικών Ιδεών 
και Επιχειρήσεων εν 
γένει που αναζητούν

κεφάλαια 

Άμεση Σύνδεση με 
χιλιάδες στοχευόμενα 
επενδυτικά κεφάλαια 

από όλο το κόσμο 

Άμεση Σύνδεση με 
διαδικασίες που 

ελαχιστοποιούν το 
χρόνο απόκρισης καθώς 
και το κόστος άντλησης 

κεφαλαίων



ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

3800 Private Equity Funds, Venture Capitals , Business Angels  
and Investment Funds

19000 Υψηλόβαθμα στελέχη  Επενδυτικών Σχημάτων

7500 Hedge Funds, 4500 Senior Lenders Globally,3500 Public 
Companies owned by Private Equity, 910 Real Estate Funds



ΑΝΑΓΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

• Μηδενική Ρευστότητα 

• Ανύπαρκτος Τραπεζικός δανεισμός

• Ανύπαρκτη γνώση για εύρεση και επιλογή του 
κατάλληλου επενδυτικού κεφαλαίου

• Άγνοια προσέγγισης και λειτουργίας των 
επενδυτικών κεφαλαίων

• Υψηλό Κόστος διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων

• Εμπλοκή πολλών μεσαζόντων 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαθέτει εκτεταμένη βάση επενδυτικών κεφαλαίων
• Καλύπτει κάθε ανάγκη χρηματοδότησης : start up, angel, seed, revenue, 

mature κλπ
• Συνδέει στοχευμένα επενδυτικά κεφάλαια με επιχειρήσεις-

επιχειρηματίες που διαθέτουν Επιχειρηματικό Πλάνο για μια ιδέα.
• Παρέχει το σύνολο των διαδικασιών και υποστήριξη ηλεκτρονικά και 

διαπροσωπικά
• Γρήγορη ανταπόκριση 1-3 μήνες για κάθε υπόθεση με χαμηλό κόστος
• Εκτεταμένη Εμπειρία επί του αντικειμένου
• Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Πλάνων και προσαρμογή τους στα δεδομένα 

των επενδυτών
• Διαθέτει συμβούλους και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες προς 

εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης
• Λειτουργεί στοχοθετημένα και αυστηρά και δεν διασκορπίζει 

επιχειρηματικά σχέδια στο διαδίκτυο 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ vs ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έχουν αξιόλογες επιχειρηματικές ιδέες σε όλους 
τους τομείς και σε διάφορα στάδια ωριμότητας 

Δεν γνωρίζουν την ύπαρξη και λειτουργία της 
αγοράς των επενδυτικών κεφαλαίων καθώς για 

δεκαετίες εκπαιδεύτηκαν στο παρωχημένο 
μοντέλο του τραπεζικού δανεισμού 

Θέλουν να πραγματοποιήσουν  τα σχέδια τους σε 
χώρες του εξωτερικού για μεγαλύτερη ασφάλεια 
,δημιουργία υπεραξιών , σταθερότητα επιλογών 

κλπ. 

Δεν βρίσκουν χρηματοδότηση για την υλοποίηση 
των σχεδίων τους

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Δέχονται αφόρητη πίεση ώστε να διαθέσουν τα 

κεφάλαια τους για ολοκλήρωση επενδύσεων εντός 
των χρονικών ορίων που ορίζονται από το 

καταστατικό τους.

Έχουν ανάγκη από μεγάλη ροή προτάσεων ώστε 
να αξιολογούν μεγάλο αριθμό  επιχειρηματικών 

πλάνων προς επιλογή των καλύτερων

1 δις € επενδύεται κάθε εβδομάδα από 
επενδυτικά κεφάλαια

Δεν αναλώνουν πολύτιμο χρόνο για λήψη και 
μελέτη επιχειρηματικών πλάνων από άγνωστες 

πηγές



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΔΟΜΗ

• Κατηγοριοποίηση Επιχειρηματικού Πλάνου

• Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Πλάνου

• Σύνδεση και ταύτιση Επιχειρηματικού  Πλάνου με τους κατάλληλους επενδυτές

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
με βάση δεδομένων 

αποτελούμενη από προφίλ 
επενδυτικών  κεφαλαίων

• Τηλεφωνική Υποστήριξη Πελατών-Συνεργατών & Επικοινωνία με Επενδυτές 

• Υποστήριξη Οργάνωσης

• Υποστήριξη Εγγράφων & διαδικασιών διεκπεραίωσης προς πελάτες-
συνεργάτες-επενδυτές. 

Ηλεκτρονική & Τηλεφωνική 
Επικοινωνία με Επενδυτές

• Ηλεκτρονικό Γραφείο και παρακολούθηση της κάθε υπόθεσης

• Νομική & Φοροτεχνική Υποστήριξη εφόσον χρειαστεί

• Υποστήριξη Marketing

Τηλεδιάσκεψη Πελατών –
Συμβούλων & Επικοινωνία 

με Επενδυτές



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προετοιμασία 
Επιχειρηματικού Πλάνου

Εξέταση 
Επιχειρηματικού Πλάνου

Έναρξη επαφής με 
Επενδυτές αναλόγου 

προφίλ

Ανταλλαγή Εγγράφων 
και πληροφοριών με  

όσους ανταποκριθούν

Λήψη αποφάσεων και 
εφαρμογή ρυθμίσεων

Τελικές Επαφές με 
Επενδυτή

Έναρξη Ολοκλήρωσης 
διαδικασίας με στόχο 

την άντληση κεφαλαίων 
από  τον επενδυτή που 

¨βλέπει¨ το project

Διαπραγματεύσεις
Due Diligence  & 

Paperwork

ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΑΝΤΛΗΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  SUCCESS 

FEE

*Η τιμολόγηση γίνεται ανά υπόθεση


