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life plan for 2021
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Οδηγίες χρήσης 

Το 2020 ήταν μία πολύ ανατρεπτική & απαιτητική χρονιά. 
Επηρεάστηκε ο τρόπος ζωής & ο τρόπος εργασίας για τους περισσότερους από εμάς 

και το πιθανότερο είναι να συνεχιστούν οι προκλήσεις και την επόμενη χρονιά. 
Αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη & πολύπλοκη, την διαδικασία να θέσουμε στόχους για  το 

2021.
Έχοντας αυτό υπόψιν, σας προτείνω μέσα από αυτή την διαδικασία, 

έναν απλούστερο τρόπο, για την δημιουργία του ετήσιου πλάνου της ζωής σας.

Αρχικά εντοπίζετε το όραμά σας για το 2021, το οποίο χωρίζετε σε 4 φάσεις (μία για κάθε 
3μηνο). Για κάθε φάση-3μηνο, θέτετε 3 επιμέρους στόχους, η επίτευξη των οποίων σας οδηγεί 

συστηματικά στην πραγματοποίηση του ετήσιου οράματός σας. ΚΑΙ στην συνέχεια 
προγραμματίζετε 3 στρατηγικές δράσεις-πράξεις-ενέργειες ανά εβδομάδα, που θα σας 

οδηγήσουν στην επίτευξη των 3 στόχων του 3μήνου. 

https://www.copiousitc.com/
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ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ  
εάν δεν έχετε εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 ώρα απόλυτης ησυχίας για να 

δημιουργήσετε το δικό σας life plan!

Tips
✓ κλείστε την πόρτα του γραφείου σας

✓ κλείστε το κινητό σας
✓ βγάλτε έξω το σκυλάκι σας

✓ ζητήστε από τους δικούς σας να μην σας ενοχλήσουν

https://www.copiousitc.com/


www.copiousitc.com

life plan for 2021
for our dreams to become reality!!

Α’ μέρος: Ανασκόπηση του 2020 / τι κατάφερα, τι έμαθα, πού & πώς έγινα καλύτερος!

εδώ θα εντοπίσουμε τα επιτεύγματά μας, όχι όμως μόνο σε οικονομικό επίπεδο 
αλλά και σε προσωπικό, οικογενειακό & πνευματικό. 

1.Ποια ήταν τα 3 μεγαλύτερα επιτεύγματά σου το 2020? 4.Με ποιους τρόπους αναπτύχθηκες επιχειρηματικά & οικονομικά  το 
2020?

2.Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση του 2020, που τελικά κατάφερες να 
ξεπεράσεις?

5.Με ποιους τρόπους ανέπτυξες τον εαυτό σου το 2020?

3.Ποια είναι η προσφορά σου στην κοινωνία μέσα στο 2020? 6.Για ποιο από όλα τα πιο πάνω, θες να το γιορτάσεις? Και με ποιόν 
τρόπο? 
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Β’ μέρος: Το όραμά μου για το 2021 / πως θέλω να είμαι επαγγελματικά σε 1 χρόνο!

Γράψτε όσο πιο ξεκάθαρα και συγκεκριμένα, το όραμα & τους στόχους σας για το 2021. 
Έτσι θα βοηθηθείτε στον 3μηνιαίο σχεδιασμό σας . 

1.Εισόδημα: Προϊόντα-υπηρεσίες-προσφορές που θα δημιουργήσετε. 4.Επιχειρηματική λειτουργία: επιχειρηματικά σχέδια & διαδικασίες-
οργανόγραμμα-προσωπικό-αύξηση παραγωγικότητας…

2.Προώθηση: Ενέργειες-σχέδια-δράσεις-υλικά που θα σας βοηθήσουν να 
δικτυωθείτε και να προβληθείτε.

5.Οικονομικά: προϋπολογισμός-έξοδα-οικονομικοί στόχοι…

3.Επιχειρηματική ανάπτυξη: Δημόσιες σχέσεις-συνεργασίες-
γεγονότα&δράσεις-βελτίωση ιστοσελίδας…

6.Προσωπική ανάπτυξη: απόκτηση γνώσεων-εμπειρίας-δεξιοτήτων, 
εξισορόπηση οικογενειακής-επαγγελματικής ζωής, αναζήτηση υπηρεσιών 
συμβουλευτικής-coaching-mentoring…
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Γ’ μέρος: Οι 3 κύριοι στόχοι μου για το Α’ 3μηνο / ΤΙ θέλω να πετύχω επαγγελματικά!

Ανατρέξτε στο ετήσιο όραμα του 2021 και επιλέξτε τους 3 στόχους στους οποίους θα 
εστιάσετε το Α’ 3μηνο. Κάποιους ετήσιους στόχους (πχ τζίρου), μπορείτε να τους χωρίσετε σε 4 

μέρη (ανά 3μηνο).

Για να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε-επιλέξετε τους στόχους του Α’ 3μήνου, παραθέτουμε 
διάφορα παραδείγματα ανά κατηγορία στόχων. 
*Στόχοι εισοδήματος/ Πόσα χρήματα θέλουμε να κερδίζουμε? Πόσοι πελάτες χρειάζονται για 
αυτό? Τι υπηρεσίες ή προϊόντα πρέπει να πουλάμε? Θα κάνουμε ομαδικές ή διαδικτυακές 
πωλήσεις? 
*Στόχοι στην προώθηση/ Πώς θέλετε να σας ξέρει η αγορά? Πώς θα το καταφέρετε αυτό? 
Μέσα από βελτίωση του site? Μέσα από newsletters? Μέσα από τα social media? Μέσα από 
προσφορές? 
*Στόχοι επιχειρηματικής ανάπτυξης, λειτουργίας & οικονομικών/ Τι νέα προϊόντα ή 
υπηρεσίες θα δημιουργήσετε? Ποιες νέες συνεργασίες θα αναπτύξετε? Σε ποιες δράσεις θα 
συμμετάσχετε? Πώς θα οργανωθείτε σε θέματα χρηματοδότησης, εύρεσης πελατών κ.α.
*Στόχοι προσωπικής ανάπτυξης & εκπαίδευσης/ Ποιά σημεία της εργασίας σας πρέπει να 
καταλάβετε ακόμη καλύτερα? Ποιές δεξιότητες και γνώσεις χρειάζεστε? Πώς θα πετύχετε 
καλύτερη ισορροπία στην ζωή σας?
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Οι 3 κύριοι στόχοι σας για το 3μηνο
Ποιες ενέργειες, πράξεις, βήματα πρέπει να 
κάνετε για να πετύχετε αυτούς τους 
στόχους?

ΤΙ είναι αυτό που θα σας βοηθήσει να το 
πετύχετε? (υποστήριξη? αλλαγή 
συνηθειών? εξοπλισμός? συνεργασίες?)

1.______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Ημ/νία επίτευξης:_________________________

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

2.______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Ημ/νία επίτευξης:_________________________

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

3.______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Ημ/νία επίτευξης:_________________________

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Γράψτε πιο κάτω, σε ποιο επίπεδο θέλετε να βρίσκεστε επαγγελματικά μέσα σε αυτό το 
3μηνο, αλλά σε παρόντα χρόνο. ΝΑ είστε πολύ συγκεκριμένοι! 

https://www.copiousitc.com/
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Δ’ μέρος: Μηνιαίο πλάνο δράσης / ΤΙ ΚΑΝΩ!

Για να βοηθηθείτε στον σχεδιασμό της δράσης του μήνα…

✓ Τυπώστε 3 φορές την σελίδα με τον μηνιαίο πίνακα δράσης, έτσι ώστε να 
χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο για κάθε μήνα του 3μήνου. 

✓ Ανατρέξτε στον προηγούμενο πίνακα με τους στόχους του 3μήνου και επιλέξτε 3 
ενέργειες-πράξεις-βήματα για κάθε εβδομάδα.

✓ Να γράψετε κάθε πράξη όσο πιο συγκεκριμένα μπορείτε και με όσο πιο εφικτό τρόπο 
υλοποίησης. 

✓ Γράψτε ΜΟΝΟ ενέργειες-πράξεις-βήματα, για τα οποία δεσμεύεστε 100% και πραγματικά 
έχετε την ικανότητα να τις υλοποιήσετε.

✓ Τοποθετήστε αυτόν τον πίνακα σε ένα σημείο του γραφείου σας, έτσι ώστε να τον βλέπετε 
συχνά. 

✓ Να συμβουλεύεστε αυτόν τον πίνακα, ΠΡΙΝ από τον σχεδιασμό δράσης της κάθε 
εβδομάδας σας. 
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Μήνας:_____________________ 

3 βασικές ενέργειες  
της 1ης εβδομάδας

Ημ/νία
στόχος 

Βοήθεια που θα 
χρειαστώ

Check

1._______________
_________________
_________________

2._______________
_________________
_________________

3._______________
_________________
_________________

3 βασικές ενέργειες  
της 2ης εβδομάδας

Ημ/νία
στόχος 

Βοήθεια που θα 
χρειαστώ

Check

1._______________
_________________
_________________

2._______________
_________________
_________________

3._______________
_________________
_________________

3 βασικές ενέργειες  
της 3ης εβδομάδας

Ημ/νία
στόχος 

Βοήθεια που θα 
χρειαστώ

Check

1._______________
_________________
_________________

2._______________
_________________
_________________

3._______________
_________________
_________________

3 βασικές ενέργειες  
της 4ης εβδομάδας

Ημ/νία
στόχος 

Βοήθεια που θα 
χρειαστώ

Check

1._______________
_________________
_________________

2._______________
_________________
_________________

3._______________
_________________
_________________

https://www.copiousitc.com/
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Ε’ μέρος: συστατικά για μία επιτυχημένη συνταγή!

Απαντήστε στις πιο κάτω ερωτήσεις για να εξασφαλίστε την επιτυχία σας…

✓ Ποια είναι τα 3 κύρια εργαλεία, ή υποστήριξη/βοήθεια, ή πηγές γνώσεις, που έχετε 
ανάγκη περισσότερο το επόμενο 3μηνο, για να πετύχετε τους στόχους σας?    
1._____________________2.______________________3._______________________. 

✓ Ποιόν “ΤΙΤΛΟ” θα βάζατε στο επόμενο 3μηνο?
_______________________________________________________________________.

✓ Για να πετύχω τους στόχους μου, πρέπει να γίνω κάποιος ο οποίος… _______________ 
________________________________________________________________________.  

✓ Κάθε ένας από εμάς έχει κάποιους “εσωτερικούς σαμποτέρ”. Ποιοι νομίζετε πως είναι οι 
δικοί σας “εσωτερικοί σαμποτέρ” ? ___________________________________________ 
________________________________________________________________________

✓ Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω στον εαυτό μου, έτσι ώστε 
να είμαι σίγουρος πως θα πετύχω τους στόχους του 3μήνου? ______________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Ελπίζω με αυτό το εργαλείο “απλοποίησης καταγραφής δράσης” για την επίτευξη 
των στόχων σας,  να σας βοηθήσω να εστιάσετε & να υλοποιήσετε 

τους στόχους σας, για το 2021.

Μείνετε συντονισμένοι…!
Όσοι από εσάς θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο στο μέγιστο,

να απαντήσουν στο copiousitc@gmail.com με θέμα YES! 
Έτσι θα συμμετάσχετε σε μία ΔΩΡΕΑΝ ομαδική συνεδρία, όπου θα συμπληρώσουμε αυτό το 

ΠΛΑΝΟ σωστά και με αρκετή ακρίβεια, λύνοντας τις όποιες απορίες σας.

Εύχομαι το 2021 να είναι για όλους μας, 

πνευματικά, ψυχικά & υλικά, μία copious χρονιά.!

Αλέξανδρος Δεσύλλας

https://www.copiousitc.com/
mailto:copiousitc@gmail.com
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