
Η ATC σας παρουσιάζει το Night Eye 

Το πλήρες σύστημα φωτισμού για το ποδήλατο! 



Ποιοι είμαστε; 

• Είμαστε 20 μαθητές της Α’ Λυκείου της Σχολής 
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου και στα πλαίσια του 
μαθήματος της ερευνητικής εργασίας 
συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εικονική 
Επιχείρηση» του Σωματείου 
«Επιχειρηματικότητα Νέων». Δημιουργήσαμε 
την εικονική επιχείρηση ATC, δηλαδή την 
Athletic Technology Co-orparation! 



Από την ιδέα στο Night Eye! 

ΙΔΕΑ 

• Οικολογικό σύστημα 
φωτισμού 

 

 

 

 

 

• Κενό στην αγορά: δεν 
υπάρχουν 
ποδηλατόδρομοι. 

Night Eye 

• Το σύστημα φορτίζει με το 
ηλιακό panel και τη νύχτα η 
ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται 
για τη λειτουργία της συσκευής! 
Και αν οι βόλτες είναι ατελείωτες 
θα ενεργοποιήσουμε το δυναμό! 

 

• Θα «φωτίσουμε» εμείς το δικό 
μας! 



Οι άνθρωποι της ATC 

• Πώς επιλέχθηκαν; 
• Με βιογραφικό. 
Κάθε εργαζόμενος έλαβε τη  
περιγραφή της θέσης εργασίας  
του (Job Description). 
 
Πώς ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε την επόμενη 
εβδομάδα; 
• Σε κάθε συνάντηση κρατάμε πρακτικά  
• Εργασίες και προθεσμίες ανακοινώνονται στο κλειστό 

group στο facebook!  
 



Το Οργανόγραμμα 

 



Το Night Eye! 89 Night Eye  
στην Αγορά! 

 
 

Το πίσω φανάρι περιέχει  
σε μία συσκευή 

 

 

• α) δυο φωτάκια laser, τα 
οποία οριοθετούν με δύο 
κόκκινες φωτεινές γραμμές τις 
δύο πλευρές του ποδηλάτου 
στο οδόστρωμα, ώστε ο 
ποδηλάτης να γίνεται εύκολα 
αντιληπτός από τους οδηγούς 
των αυτοκινήτων και 

• β) ένα κόκκινο φωτάκι με 5 
LED. 

 

Το μπροστινό  

Φανάρι: 

 

• λαμβάνει ενέργεια από ηλιακό 
πάνελ και το δυναμό του 
ποδήλατου. 

 



Χαρακτηριστικά Night Eye 
• «Πράσινη» λειτουργικότητα με μικρό οικολογικό 

αποτύπωμα. 
• Προσιτή τιμή: 29,90 ευρώ. 
• Μεγάλη περίοδος αυτονομίας φωτός. 
• Μήκος γραμμής laser 160 cm. 
• Πλάτος/Απόσταση ανάμεσα στις δύο γραμμές 100cm. 
• Περίοδος εκφόρτισης με πλήρη χρήση 3h, ενώ με μερική 

χρήση 4h. 
• Περίοδος φόρτισης και με τις δύο πηγές για 100% 

απόδοση 45 min. 
• Φόρτιση μόνο με ηλιακό πάνελ για 100% απόδοση 90 min, 

ενώ μόνο με δυναμό 20 min. 
 
 http://atcoorperation.gr/%CF%84%CE%BF-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD.html 
 

http://atcoorperation.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD.html
http://atcoorperation.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD.html
http://atcoorperation.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD.html


Ένα προϊόν θέλει πολλά για να  
«βγει» στην αγορά! 

• Όνομα & Λογότυπο εταιρείας 

• Όνομα & Λογότυπο προϊόντος 

• Συσκευασία (κουτί / 
αυτοκόλλητα) 

• Οδηγίες τοποθέτησης στο 
ποδήλατο (έντυπο + video) 

 

 

 

 

• Πιστοποιήσεις: διασφάλιση 
ποιότητας για το πελάτη και το 
περιβάλλον 

 

 

http://atcoorperation.gr/%CE%BF%CE%B4%CE
%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE
%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%8
2.html 
 

http://atcoorperation.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.html
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Πώς προωθήσαμε  
το προϊόν μας? 

• Παρουσίαση του Night Eye στη 
Χριστουγεννιάτικη Αγορά της 
Σχολής μας. Πετύχαμε 37 
παραγγελίες!   

 

• Δελτία Τύπου σε ΜΜΕ και 
πολλά ρεπορτάζ του έντυπου 
και ηλεκτρονικού τύπου 

 

• Διαγωνισμός ΣΕΝ: «Εμπορική 
Έκθεση 2014».  

• 3η θέση Πανελλαδικά – 
Έπαινος Ευρεσιτεχνίας! 

 

 



Το Περίπτερό μας 

  



Από το Marketing στην Παραγωγή! 

 



Το Night Eye και η Φυσική! 

 



Προετοιμασία (μπροστινό φανάρι) 

• Απογυμνώνουμε τα καλώδια 
χρησιμοποιώντας τον 
απογυμνωτή και τον 
αναπτήρα και από τις 2 άκρες.  

    

• Αποκολλάμε από την πλακέτα 
τα καλώδια του USB και το 
μαύρο καλώδιο που 
συνδέεται με την μπαταρία, 
χρησιμοποιώντας το 
κολλητήρι. 



• Κολλάμε μαζί με το κόκκινο 
καλώδιο της μπαταρίας, το 
κόκκινο καλώδιο του 
τηλεφωνικού καλωδίου. 

 

 

 

• Στην ελεύθερη θετική 
υποδοχή της πλακέτας 
κολλάμε το πράσινο 
καλώδιο του τηλεφωνικού 
καλωδίου και στην 
αρνητική το κίτρινο. 



Προετοιμασία (Πίσω φανάρι) 

• Αφαιρούμε τα λαμάκια και το 
πλαστικό όπου τοποθετούνται 
οι μπαταρίες με το κολλητήρι.  

 

 

 

• Χρησιμοποιώντας την άλλη 
άκρη του καλωδίου, ενώνουμε 
το κόκκινο καλώδιο με τον 
θετικό πόλο και το μαύρο 
καλώδιο με τον αρνητικό. 



Κατασκευή Ανορθωτή Τάσης 

• Συνδέουμε με καλάι τη μία 
αντίσταση με τον ένα πυκνωτή 
και αυτόν με τη δίοδο. 

• Την άλλη πλευρά την 
αντίστασης τη συνδέουμε με τη 
γέφυρα (      ). 

 

 

 

 

 *όλες οι συνδέσεις γίνονται με κόλληση με καλάι 

 

 

• Μετά τη δίοδο συνδέουμε το 
κόκκινο καλώδιο που φεύγει 
προς το δυναμό. 

• Στο θετικό πόλο (+) 
συνδέουμε την άλλη 
αντίσταση την οποία τη 
συνδέουμε με το πράσινο 
καλώδιο που έρχεται από το 
μπροστινό φανάρι. 

 



Κατασκευή Ανορθωτή Τάσης 

• Συνδέουμε το κίτρινο καλώδιο 
από το πίσω φανάρι με τη 
γέφυρα(-). 

•  Συνδέουμε τον άλλο πυκνωτή 
στη γέφυρα στο σημείο που 
έχει μείνει κενό (    ). 

• Στον πυκνωτή συνδέουμε το 
μαύρο καλώδιο που φεύγει 
για το δυναμό. 

• Τέλος τοποθετούμε τον 
ανορθωτή στο πίσω φανάρι. 

 
*όλες οι συνδέσεις γίνονται με κόλληση με καλάι 



Μια εταιρεία χρειάζεται  
Δημόσιες Σχέσεις! 

• Δημιουργία σελίδας στο 

με 539 likes ως τις 30/3/2014 

 

• Λογαριασμός στο 

 

• Δημιουργία ιστοσελίδας 
http://atcoorperation.gr/ 

 

•  Χαρτογράφηση ποδηλατικών 
διαδρομών 

• http://atcoorperation.gr/%CE%
B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%C
F%81%CE%BF%CE%BC%CE%AD
%CF%82.html 

 

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

 

 

 

 

• Night Eye Cookies! 

http://atcoorperation.gr/
http://atcoorperation.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82.html
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http://atcoorperation.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82.html
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Όταν μια Εικονική Επιχείρηση κατασκευάζει ένα 
προϊόν για μια Πολυεθνική Επιχείρηση  

 

Συνεργασία με την 
COCOMAT 

 



Το    και …. συνεχίζουμε! 

 



Όλα αυτά χρειάζονται ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ! 

Πώς? 

Με μετοχικό κεφάλαιο! 

Πόσο?  

1000 ευρώ από όλους 
εσάς! Μαθητές, Γονείς & 
Καθηγητές αγόρασαν 
μετοχές! 

Πώς θα επωφεληθούν? 

Με μέρισμα 250 ευρώ!  

 

Αλλά χρειαζόμασταν και 
άλλα χρήματα… 

• Πού τα βρήκαμε? 

Από χορηγούς! 

 



Και τώρα, τι; 

 
• Καταθέσαμε το 

Επιχειρησιακό Πλάνο 
(30/4/2014) 
 

• Διεκδικούμε μια θέση στη 
10άδα των καλύτερων 
εικονικών επιχειρήσεων 
στον Πανελλαδικό Τελικό 
για την Καλύτερη 
Εικονική Επιχείρηση 
(25/6/2014)! 

 



Ερωτήσεις; 



Σας ευχαριστούμε πολύ! 


