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Συνέχεια στη σελίδα 2  

να  σας  δώσουµε  µ ια 
ρεαλιστική εκτίµηση του 
τιµήµατος που µπορείτε να 
προσδοκάτε για την επιχείρησή 
σας.  

Μαζί µπορούµε να την 
προετοιµάσουµε ώστε να γίνει 
ελκυστική. Με απλά βήµατα 
όπως την αποτύπωση των 
πραγµατικών δυνατοτήτων της 
στα οικονοµικά στοιχεία της, 
µέχρι και πιο σηµαντικά 
βήµατα όπως της βελτίωσης 
ορισµένων διαδικασιών και 
λειτουργιών της. Στο τέλος της 
προετοιµασίας είναι πολύ 
πιθανό να έχουµε καλύψει τη 
διαφορά µεταξύ πώλησης και 
«ξεπουλήµατος» που είχατε στο 
µυαλό σας.  

Αν  πάλι επιµένετε  να 
πουλήσετε την επιχείρησή σας 
όπως είναι τώρα, µε τους 
δικούς όρους και το τίµηµα 
που θέλετε, εµείς  δεν 
µπορούµε να σας βοηθήσουµε. 

 Η Θεά Τύχη ίσως να µπορεί.  

Σε όλες τις πτυχές της 
ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ή ς 
δραστηριότητας, οι ιδιοκτήτες - 
επιχειρηµατίες δέχονται ότι δεν 
καθορίζουν τους όρους του 
παιχνιδιού: είτε πρόκειται για 
την τιµή πώλησης των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών 
τους, είτε για τις αµοιβές του 
προσωπικού τους είτε για τους 
όρους πίστωσης στους πελάτες 
τους, οι επιλογές τους 
κινούνται µέσα σε δεδοµένα 
πλαίσια: «Όλη η αγορά έτσι 
δουλεύει!».  

Όταν όµως πρόκειται για την 
πώληση της επιχείρησής τους, 
ή καλύτερα όταν σκέφτονται 
να πουλήσουν την επιχείρησή 
τους ,  αποφασίζουν  να 
αγνοήσουν την αγορά, να 
αγνοήσουν τους παράγοντες 
που επηρεάζουν τις αποφάσεις 
των αγοραστών, να αγνοήσουν 
ακόµα και την κοινή λογική 
προκειµένου να επιβάλουν 
τους όρους τους:  

«∆εν πουλάω αν δεν πάρω το Χ 
ποσό», «Οι προοπτικές είναι 
τεράστιες και πρέπει να 

πληρωθώ», «τα οικονοµικά 
στοιχεία δε λένε τίποτα, όποιος 
δει την επιχείρηση θα 
καταλάβει».  

Αναζητούν λοιπόν κάποιον που 
θα δεχτεί να τους πληρώσει το 
τίµηµα που θέλουν, τη στιγµή 
που το θέλουν, ανεξαρτήτως 
από τα οικονοµικά στοιχεία της 
επιχείρησης και από δεδοµένα 
αντιστοίχων συναλλαγών, 
χωρίς καµία απόδειξη για την 
µέχρι τώρα πορεία των 
µεγεθών της επιχείρησης και 
ταυτόχρονα θα τους αµείψει 
για τις προοπτικές που εκείνος 
θα υλοποιήσει! Και τον 
αγοραστή αυτόν πρέπει εµείς 
να τον βρούµε, τώρα, και να 
δεχτούµε να πληρωθούµε µόνο 
αν ολοκληρωθεί η συναλλαγή.  

Μια συναλλαγή θα υλοποιηθεί 
µόνο όταν και τα ∆ΥΟ µέρη τη 
θεωρούν συµφέρουσα. Οι 
αγοραστές αναζητούν µια 
επιχείρηση που βγάζει λεφτά 
και µπορεί να το αποδείξει.  

Επιτρέψτε µας να σας 
βοηθήσουµε! Επιτρέψτε µας 

Θέλετε να πουλήσετε την επιχείρησή σας;  
∆εν καθορίζετε εσείς τους όρους! 

Επιχειρηµατικές Αποφάσεις 

ΚΕΡ∆Η ≠ ΜΕΤΡΗΤΑ 

Τα κέρδη είναι 
υποκειµενικά. Οι 
ταµειακές ροές  
πραγµατικότητα.  

∆εν µπορείτε να 
πληρώσετε τους 
λογαριασµούς µε 
τα κέρδη 

Κάθε 1€ σε 
απόθεµα είναι 1 € 
που δεν έχετε 
εισπράξει  

Κάθε 1€ σε 
απαιτήσεις 
πελατείας είναι 1 € 
λιγότερο στο 
ταµείο 

Η αποτίµηση µιας 
επιχείρησης 
εξαρτάται από τις 
ταµειακές ροές 

Η επιβίωση µιας 
επιχείρησης 
εξαρτάται από τις 
ταµειακές ροές  

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ 
ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ,   
ΝΑ ΠΟΥΛΑΣ,            
ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙΣ    
ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ! 
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Στην επιχε ιρηµατική 
δραστηρ ιότητα  δεν 
παίρνουµε αυτό που µας 
αξίζει, αλλά αυτό που   
διαπραγµατευόµαστε 

 . . .  «Πουλάω ,  δεν 
ξεπουλάω» 

 ... Αν επιµένετε να 
πουλήσετε µε τους 
δικούς σας όρους, 
η Θεά Τύχη ίσως να 
µ π ο ρ ε ί  σ α ς 
βοηθήσει ...  

Αν η αντικειµενική, 
ρεαλιστική εκτίµηση σας 
φαίνεται «ξεπούληµα» 
τότε η επιχείρησή σας δεν 
είναι ελκυστική στους 
αγοραστές 

Θέλετε να αγοράσετε µια επιχείρηση;  
∆εν καθορίζετε εσείς τους όρους! 

οι ίδιοι την εµπιστευτικότητα 
δίνοντας πληροφορίες σε έναν 
άγνωστο που εµφανίζεται ως 
ενδιαφερόµενος.  

Όπως οι πωλητές πρέπει να 
σεβαστούν ότι οι αγοραστές 
ψάχνουν για µια επιχείρηση 
που βγάζει λεφτά και µπορεί 
να το αποδείξει, έτσι και οι 
αγοραστές  πρέπε ι  να 

Αν θέλετε να αγοράσετε µια 
επιχείρηση στο 1/10 του 
τιµήµατος που θα ζητούσατε 
αν ήταν δική σας µε ένα ευρώ 
προκαταβολή, έχοντας λάβει 
όλες τις πληροφορίες που σας 
χρειάζονται µε ένα απλό 
τηλεφώνηµα  χωρίς  να 
δεσµευτείτε σε οποιοδήποτε 
σηµείο της διαδικασίας, τότε 
εµείς δεν µπορούµε να σας 

βοηθήσουµε. Η Θεά Τύχη ίσως 
να µπορεί.  

Ίσως και µεγαλύτερη βαρύτητα 
από ότι στο τίµηµα. Θα ήταν 
λοιπόν παράλογο να παραβούν 

 ... Αν θέλετε να 
αγοράσετε  µ ια 
επιχείρηση µε τους 
δικούς σας όρους, 
δεν µπορούµε να 
σας βοηθήσουµε.   

Οι  πραγµατικοί πωλητές, 
δίνουν µεγάλη βαρύτητα 
τ η ν  τ ή ρ ηση  τ η ς 
εµπιστευτικότητας 



Αγίας Βαρβάρας 35 
Χαλάνδρι 15231 

Τηλ.: +30 210 6714800 
Fax: +30 210 6714808 
E-mail: synapsis@synapsisnet.com 
www. synapsisnet.com 

Οι επαγγελµατίες στην 
πώληση και αγορά µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων 

 

Ποιος καθορίζει τους όρους πώλησης µιας επιχείρησης;  
(συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Αν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε τις «Επιχειρηµατικές 
Αποφάσεις», επικοινωνήστε µαζί µας. 

σεβαστούν ότι οι πωλητές 
επιθυµούν να έρθουν σε 
επαφή µόνο µε αγοραστές που 
µπορούν να αποδείξουν το 
ενδιαφέρον τους.  

 

Η  τ ε κ µ η ρ ί ω σ η  τ ο υ 
ενδιαφέροντός σας δεν αρκεί. 
Ο πωλητής έχει στο τραπέζι 
των διαπραγµατεύσεων τους 
κόπους µιας ζωής. Στην 
κατάλληλη  στιγµή  της 
διαδικασίας θα πρέπει να 
αντιπαρατάξετε την έµπρακτη 
δέσµευσή σας. Οι καλές 

προθέσεις δεν αρκούν.  

Όσο για το τίµηµα και την 
προκαταβολή αρκεί να δείτε 
τη συναλλαγή από τη µεριά 
των  πωλητών.  ∆εν  θα 
δεχόσασταν  ποτέ  €  1 
προκαταβολή, ούτε και να 
«ξεπουλήσετε» την επιχείρησή 
σας. Γιατί να το δεχτεί ο 
πωλητής;  

Αν πάλι ψάχνετε για µια 
επιχείρηση µε άριστο ιστορικό ,  
αποτυπωµένο στα οικονοµικά  
στοιχεία της και τεράστιες 
προοπτικές σε «τιµή ευκαιρίας» 
να είστε σίγουροι ότι, αν 
υπήρχε, η αγορά θα την είχε 
ανακαλύψει πριν από εσάς.  

Και  βέβαια  δεν  τους 
καθορίζουµε εµείς.  
Εµε ίς  καθορίζουµε  τη 
δ ιαδ ικασ ία  που  ε ί να ι 
προσαρµοσµένη στις επιταγές 
της Αγοράς και επιτρέπει σε 
αγοραστές και πωλητές να 
προσεγγίσουν σταδιακά και, 
ε ν δ ε χ ο µ έ ν ω ς ,  ν α 
ολοκληρώσουν τη συναλλαγή 
προς κοινό όφελος.  

Μια συναλλαγή θα 
υλοποιηθεί µόνο  

όταν και τα ∆ΥΟ 
µέρη τη θεωρούν 
συµφέρουσα.  

Ο  χ ρ ό ν ο ς  π ο υ 
επενδύσατε σε ένα 
τηλεφώνηµα, (ή ένα e-
mail) δεν είναι αρκετός.  

Υποψήφιοι Πωλητές, 
Υποψήφιοι Αγοραστές, 
δεν καθορίζετε εσείς τους 
όρους του παιχνιδιού. 

ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ 

 Η ΑΓΟΡΑ  


