Μάρκετινγκ πίσω από
τα θρανία

Τα μεταφέρετε εσείς οι
ίδιοι ;
Κωνσταντίνα : Ναι,
κανονίζαμε ένα σημείο
συνάντησης, πηγαίναμε
και τα δίναμε.

Από τους Κατερίνα Μυλωνά και Σπύρο Μαρίνο

Συνήθως το τελευταίο μέρος που θα
έψαχνε κανείς μια επιχείρηση, είναι ένα
γενικό λύκειο. Στο 1ο ΓΕΛ Δραπετσώνας
όμως, δύο μαθητές ξεχώρισαν ως προς
την πρωτοτυπία τους και την καινοτομία
τους στον τομέα των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα ο Άλκης Κανάρης και η
Κωσταντίνα Κορίτσογλου θα μιλήσουν
για την επιτυχημένη επιχείρηση.
Πώς σας ήρθε η ιδέα ;
Άλκης : Έκανα σκέιτ στο δημοτικό θέατρο και
μου έσπασαν τα τρακς και έπρεπε να πάρω
άλλα. Σκεφτόμουν 2-3 μέρες κάτι για να βγάζω
λεφτά ώστε να πάρω τρακς. Και μια μέρα, την
ώρα της ιστορίας, με ρώτησε η Κωνσταντίνα τι
έχω. Αφού της εξήγησα, καταλήξαμε στην ιδέα
του σάιτ, για να πάρω τα τρακς. Δηλαδή άρχισα
να πουλάω κάποια πράγματα που δεν ήθελα για
να καταφέρω να βγάλω χρήματα. Και στην
πορεία κατάληξε όπως κατάληξε.
Χρειάστηκαν κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις ;
Άλκης : Εδώ βοήθησε η Κωνσταντίνα.
Κωνσταντίνα : Τίποτα ιδιαίτερο. Φτιάξαμε ένα
νέο account στο Instagram, ψάξαμε για όνομα,
βρήκαμε ένα συγκεκριμένο σημείο για να
βγάζουμε τις φωτογραφίες, γιατί θέλαμε να
υπάρχει το ίδιο background σε όλες, και το
διακοσμήσαμε με ένα ξύλο για να μην είναι
σκέτο. Μετά φτιάχναμε τις φωτογραφίες για να
φαίνονται τα ρούχα καλύτερα. Θέλει και
οργάνωση για να μην μπερδεύουμε όλα τα
ραντεβού μεταξύ τους.

Οι συμμαθητές σας πως
μπήκαν στο κόλπο ;
Κωνσταντίνα : Το είδανε
στο instagram και μετά
τους είπαμε ότι αν ήθελαν να βγάλουνε λεφτά
μπορούσαν να μας δίνουν κάποια πράγματα και να
τα πουλάμε στο account.
Από τα έσοδα αυτών των πραγμάτων, τα κρατάνε
όλα ή παίρνετε και εσείς κάποιο ποσοστό ;
Κωνσταντίνα : ένα πολύ μικρό ποσοστό κρατάμε
εμείς δηλαδή στα 15 ευρώ παίρνουμε 1,5.
Η επιχείρηση είναι κερδοφόρα ;
Άλκης : είναι κερδοφόρα αλλά είναι και
κουραστική μπορεί να μας φάει και όλη την
εβδομάδα. Δηλαδή χρειάζονται ψώνια κάθε μέρα.
Η καθημερινότητα μας είναι φωτογραφίες-ψώνια,
φωτογραφίες-ψώνια.
Άρα από ότι κατάλαβα, είναι μια full time
απασχόληση. Και τι όφελος έχετε από αυτό ;
Άλκης : Μερικές φορές μπορεί να φτάσει μέχρι και
200 ευρώ την εβδομάδα.
Το σκέφτεστε και σαν επάγγελμα στο μέλλον ; ‘Ή
σαν ένα προσωρινό χόμπι.
Κωνσταντίνα : Για
την ώρα το κάνουμε
γιατί μας αρέσει,
δεν ξέρουμε πως θα
πάει στο μέλλον,
αναλόγως την
εξέλιξή του.
http://instagram.com/blindnlame

