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Hello… 

From the other side…



Συγγνώμη κύριε, ποιός είστε?

∆ημιουργός του 
www.papigion.gr

Γονιάδης Γιώργος
•  Πτυχιούχος τμήματος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
•  Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Τμήματος Sustainable 

Development Strategies
•  Συντονιστής της ομάδας Students for Sustainability - 

International Hellenic University

Let’s guess…



Ερωτήσεις:

1. Τι περιμένετε να ακούσετε από μένα με βάση το μίνι βιογραφικό μου?

2. Τι θα θέλατε να ακούσετε από μένα με βάση τις απορίες σας?

που θα κάνω εγώ όμως!



Η “ιστορία” μας

  Η Γαλλία

  Η υπόσχεση

  Η έρευνα

  Η ανάγκη για δημιουργικότητα

  Η ιδέα για startup

  Το μεταπτυχιακό και η ιδεολογία

  Η στήριξη

  Η ιστοσελίδα

  H αρχή

  Η περιπέτεια



Τι κάνουμε εμείς στο Παπιγιόν

  100% χειροποίητα παπιγιόν

  Χρησιμοποιούμε Φιλικές προς το 
περιβάλλον πρώτες ύλες

  Παράγουμε ένα τοπικό προϊόν

  Στηρίζουμε την τοπική οικονομία

  Προάγουμε μία διαφορετική 
οικονομική σκέψη 

  Σεβόμαστε την διαφορετικότητα του 
κάθε πελάτη

  Ικανοποιούμε τις επιθυμίες των 
πελατών μας



Σύγκριση προϊόντων
από την οπτική του καταναλωτή

Στρασβούργο
 65€

Βιέννη
99€

Θεσσαλονίκη 
35€

www.papigion.gr



Γιατί να στηρίξεις την τοπική οικονομία



Ηθική επιχειρηματικότητα

  Ήθος

  Ειλικρίνεια

  Υπευθυνότητα 

  ∆έσμευση

  Ποιότητα

  Αξιοπιστία



Καινοτομία και /ή  ∆ιαφοροποίηση 1/2

1. Κάλυψη ήδη υπάρχουσας ανάγκης (ζήτησης)
2. ∆ημιουργία νέας ανάγκης άρα και ζήτησης

2 άξονες δράσης/στόχευσης 
μιας επιχειρηματικής ιδέας



Καινοτομία και /ή  ∆ιαφοροποίηση 2/2

  Κάτι καινούργιο

  Κάτι διαφορετικό

  Κάτι καλύτερο

  Θετίκη επίπτωση στην κοινωνία/οικονομία/περιβάλλον

  Συνεχής έρευνα και εξέλιξη



Η καινοτομία μας

  Άμεση και πρακτική στήριξη της τοπικής οικονομίας

  Φιλικό προς το περιβάλλον

  “∆ύσκολο” προϊόν σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες

  Συγκεκριμένη ιδεολογική βάση

  Εξαγωγικός χαρακτήρας (σε εμβρυικό επίπεδο)

  Άμεση επαφή του παραγωγού με τον καταναλωτή

  ∆ιάδραση μέσω social media

  Συνέργεια με άλλες επιχειρήσεις /φορείς



★ Υφάσματα/πρώτες ύλες τα προμηθευόμαστε από μικρά μαγαζάκια, κυρίως στη 
Θεσσαλονίκη. 

★ Ιδιαίτερα υφάσματα/πρώτες ύλες (καινοτομία) αυστηρά και μόνο από χώρες της ΕΕ.

★ Όλα τα συνοδευτικά προϊόντα του Παπιγιόν έχουν το σκεπτικό να 
επαναχρησιμοποιηθούν για κάποιον άλλον σκοπό.

★ Η συσκευασία μας είναι 100% Ελληνική
★  Ύφασμα από ελληνικό βαμβάκι για την θήκη.
★  Χάρτινο κουτί που παράγεται από εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
★  Χειροποίητο αρωματικό ρούχων που παράγεται στις Σπέτσες.

★ Αποστολές κυρίως μέσω ΕΛΤΑ.

Βαμβακερή θήκη

Χάρτινο κουτί

Αρωματικό ρούχων 
(είναι στη θήκη, δεν φαίνεται)

Πιο συγκεκριμένα



It’s your turn! 

Ερωτήσεις ?
Απορίες ?

Παραγγελίες ?
Κάτι ?



Τέλος

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


