«δημιουργία, ξανά!» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Π.Ο.) Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΤΟΜΕΑΣ

14 Νοεμβρίου 2013
Σχεδιασμός δράσης που απευθύνεται σε Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες –
Αναθ.1

Προς τα μέλη του Νότιου Τομέα,
Κατά την συνέλευση της 19ης Οκτωβρίου 2013 αποφασίστηκε να ξεπεράσουμε το
στάδιο της ενδοσκόπησης και της αέναης γένεσης ιδεών και να επικεντρωθούμε στην
πραγμάτωση ρεαλιστικών δράσεων με σκοπό την διάδοση των ιδεών μας, τη
γνωριμία της Δημιουργίας με τους τοπικούς φορείς και την απόκτηση ερείσματος σε
αυτούς, εν όψει και των Ευρωεκλογών του Μάιου 2014.
Ο Γραμματέας της ΠΟ Γιώργος Μήτρας συνέλλεξε τα κατά καιρούς θέματα που
συζητήθηκαν και αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε αυτό της «οργάνωσης δράσης
διανομής φυλλαδίων». Προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα
προτάθηκε η διανομή των φυλλαδίων να λάβει χώρα σε συνδυασμό με την οργάνωση
μιας ημερίδας με θέματα που απασχολούν τους Ελεύθερους Επαγγελματίες.
Το να επικεντρωθούμε προς το παρόν σε αυτή τη δράση μόνο θα μας βοηθήσει να
κατανείμουμε καλύτερα τους πόρους μας και να επιτύχουμε ένα μετρήσιμο και
αξιοπρεπές αποτέλεσμα.
Ακολούθως παρατίθεται η πρόταση όπως διατυπώθηκε από τον Αντιπρόεδρο Γιάννη
Μελίτα:
Πρώτα, να οργανώσουμε, σε συνεννόηση με το πολιτικό συμβούλιο, μία ημερίδα με
ορισμένα από τα θέματα που απασχολούν τους ΕΕ (φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές,
ωράριο καταστημάτων, γραφειοκρατία, φορολογικοί έλεγχοι, μαύρη εργασία,
παραεμπόριο, ρευστότητα, κατακράτηση ΦΠΑ κλπ) σε κάποια δωρεάν δημοτική
αίθουσα.
Μετά ενημερώνουμε το κόμμα, τις άλλες ΠΟ, έχουμε κανονίσει να έρθουν ο Θάνος και
μερικοί ακόμα να μιλήσουν, καλούμε φίλους και συμπαθούντες, ενημερώνουμε τοπικά
ΜΜΕ, το site τα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολούθως, οργανώνουμε διανομές φυλλαδίων με στόχο να προσεγγίσουμε τους
ενδιαφερόμενους με την προτροπή "διαβάστε το φυλλάδιο, μπείτε στο site μας, μάθετε
για μας και ελάτε να συζητήσουμε σε μία ημερίδα που διοργανώνουμε εκεί και τότε και
αφορά τον κλάδο σας". Ιδανικά, έχουμε τυπώσει και 1500 μονόχρωμα μονόφυλλα με
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τις πληροφορίες της εκδήλωσης και τα αφήνουμε μαζί με τα φυλλάδια.
Μετά την εκδήλωση ετοιμάζουμε ένα δελτίο τύπου με τα συμπεράσματα της ημερίδας
και το στέλνουμε σε τοπικά ΜΜΕ, site, κοινωνικά δίκτυα κλπ.
Αυτό μου φαίνεται ένα ολοκληρωμένο (όσο γίνεται) πλάνο προσέγγισης των ελεύθερων
επαγγελματιών και των μικροεπιχειρηματιών.
Κατά συνέπεια για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της πρότασης πρέπει να
ορίσουμε το πλαίσιο, τις επιμέρους δραστηριότητες, τους συμμετέχοντες και το
χρονοδιάγραμμα.
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Σκέλη της
προγραμματιζόμενης
δράσης
Ορισμός
θεματολογίας
ημερίδας

Συνεννόηση με ΠΣ
για εξασφάλιση
ομιλητών
Ορισμός
ημερομηνίας
ημερίδας.

Κλείσιμο αίθουσας
Ενημέρωση λοιπών
ΠΟ, ΜΜΕ, site,
κοινωνικών δικτύων
& διαφήμιση της

Σχόλιο

Ημερομηνία στόχος

Προτείνεται: φορολογία,
ασφαλιστικές εισφορές, ωράριο
καταστημάτων, γραφειοκρατία,
φορολογικοί έλεγχοι, μαύρη
εργασία, παραεμπόριο,
ρευστότητα, κατακράτηση ΦΠΑ
Παρατηρήσεις?
Π.χ. Θάνος Τζήμερος, Γιώργος
Γιαννούλης κα
Προτάσεις?
Κατά προτίμηση κάποια Τετάρτη
απόγευμα ώστε να είναι κλειστά
τα εμπορικά και σε κάποια
ημερομηνία που θα μας
εξασφαλίσει επαρκή χρόνο
προετοιμασίας (διανομή
φυλλαδίων ενέργειες)
Προτείνεται Τετάρτη 29/1/2014
στις 19:30
Προτάσεις στα Νότια?
Όσοι έχετε τοπικά ΜΜΕ και site
υπόψη σας που μπορούν να
φιλοξενήσουν την ανάρτησή μας,
να μας τα γνωστοποιήσετε.

(προτάσεις)
17/11/2013

25/11/2013

25/11/2013

15/12/2013
Από 28/11/2013
έως την παραμονή
της ημερίδας
(29/1/2014)
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ημερίδας
Εκτύπωση
προσκλήσεων

7

1η Πανηγυρική ΓΣ
Νοτίου Τομέα

8

Διανομές φυλλαδίων

9

Χρειαζόμαστε 1500 προσκλήσεις
που διανεμηθούν μαζί με τα
φυλλάδια των ΕΕ (4,500 τμχ στην
κατοχή μας)
Προπαρασκευαστική ανοικτή
Γ.Σ. με στόχο να οργανώσουμε τα
συνεργεία των διανομών (που θα
πάει το κάθε συνεργείο, ποια
άτομα το αποτελούν, ανταλλαγή
κινητών, κλείσιμο των ραντεβού
των ομάδων, ορισμός υπεύθυνου
υποστήριξης υλικού κλπ)
Θέλουμε 100 άτομα τουλάχιστον
στην ημερίδα μας για να
θεωρηθεί επιτυχημένη. Αν
υποθέσουμε ότι θα πείσουμε 1
στους 20 να έρθει χρειάζεται να
μοιράσουμε γύρω στα 2,000
φυλλάδια τουλάχιστον. Αν
καταφέρουμε να στήσουμε 4
ομάδες (των 2-4 ατόμων) θα
μπορούσαμε σε 2 Σάββατα (+1
εφεδρικό) να κάνουμε τις
απαραίτητες επαφές.

Ημερίδα

5/1/2014

Τετάρτη 8/1/2014

Σάββατο 11/1/2014
Σάββατο 18/1/2014
Backup
Σάββατο 25/1/2014

29/1/2014

Θα εκτιμούσαμε τα σχόλιά και προτάσεις σας πάνω στις επιμέρους δραστηριότητες 1
έως 9 ώστε να προχωρήσουμε στον τελικό σχεδιασμό και την υλοποίηση.
Τα σχόλιά σας μπορείτε να τα παραθέσετε
είτε με email στο b-ath-not@dimiourgiaxana.gr είτε στο δικτυακό μας τόπο
www.dimiourgiaxana.gr στο γκρουπ ΠΟ Νότιας Αθήνας στη σχετική συζήτηση.
Μπαίνοντας στο γκρουπ επιλέγετε το tab «Συζητήσεις» και το θέμα «Σχεδιασμός
δράσης που απευθύνεται σε Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες». Εναλλακτικά
ακολουθείτε το link http://goo.gl/A3GMNd

Εκ μέρους του Συμβουλίου
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