
Κοινωνική επιχειρηματική ιδέα 2ου Γενικού Λυκείου Αλιβερίου 18/03/2019 

Όνομα εταιρείας Σαπουνομάνια  

 Ιδέα κοινωνικής επιχείρησης 

Θα φτιάξουμε αγνό σαπούνι από ελαιόλαδο για άτομα που παρουσιάζουν αλλεργία στα αρώματα ή βρίσκονται για 

μεγάλο διάστημα ακινητοποιημένα.  

Ποιοι είναι οι πελάτες σας; 

Οι πελάτες μας θα είναι άτομα αλλεργικά στα αρώματα και άτομα με αναπηρία που πάσχουν από μερική ή ολική 

παράλυση, λόγω ατυχήματος ή εγκεφαλικού και ηλικιωμένοι που μένουν για μεγάλο διάστημα ακινητοποιημένα 

και κατάκοιτα.  

Ποιες είναι οι ανάγκες τους; 

Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι συγγενείς αλλά και οι φροντιστές ηλικιωμένων και ατόμων 

που πάσχουν από μερική ή ολική παράλυση, είναι η περιποίηση του δέρματος των ατόμων αυτών για να 

αποφευχθούν τυχόν πληγές που προκαλούνται από την κατάκλιση. Στα άτομα αυτά επιβάλλεται πολύ προσεκτική 

και καλή καθαριότητα. Επίσης τα άτομα που παρουσιάζουν αλλεργίες πρέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους από 

τη χρήση επικίνδυνων προϊόντων. 

Με ποιο είδος προϊόντων/υπηρεσιών μπορείτε να ικανοποιήσετε τις ανάγκες τους; 

Το ιδανικότερο προϊόν για να ικανοποιήσουμε την ανάγκη για καλή καθαριότητα των αλλεργικών ατόμων, των 

ηλικιωμένων και των ατόμων που πάσχουν από μερική ή ολική παράλυση και μένουν για μεγάλο διάστημα 

ακινητοποιημένα στο κρεβάτι είναι η χρήση σπιτικού σαπουνιού από ελαιόλαδο, το γνωστό «πράσινο σαπούνι». Το 

σπιτικό σαπούνι είναι υγιεινό, απαλό, χωρίς χημικά και κρατάει τις φυσικές ενυδατικές ιδιότητες του ελαιόλαδου. 

Είναι πλούσιο σε Βιταμίνη Ε και αντιοξειδωτικά κατάλληλο για όλους τους τύπους των δερμάτων. Θεωρείται 

ιδανικό για άτομα σε κατάκλιση. 

Πώς θα μπορούσατε να ικανοποιήσετε τις ανάγκες της ομάδας στόχου σας /τους πελάτες σας έτσι ώστε να είναι 

καλύτεροι/διαφορετικοί από τους ανταγωνιστές σας; 

Για την παραγωγή του σαπουνιού θα χρησιμοποιήσουμε την πατροπαράδοτη μέθοδο δημιουργίας σπιτικού 

σαπουνιού από αγνά Ευβοιώτικα υλικά. Κατοικούμε σε μια περιοχή που οι περισσότερες οικογένειες καλλιεργούν 

ελαιόδεντρα και παράγουν λάδι αρίστης ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προμηθευτούμε την πρώτη 

ύλη χωρίς κόστος. Το λάδι που έχει μείνει σαν κατακάθι στον πάτο των πιθαριών είναι ιδανικό για την παραγωγή 

σπιτικού σαπουνιού. Αυτό αποτελεί και έναν τρόπο ανακύκλωσης. Εμείς θα επεκτείνουμε τη δράση της 

ανακύκλωσης επαναχρησιμοποιώντας και λάδι από εστιατόρια της περιοχής. Επίσης θα διαθέσουμε δωρεάν το 

σαπούνι σε άτομα που το χρειάζονται και έχουν περιορισμένους πόρους για να καλύψουν τις καθημερινές τους 

ανάγκες. 

Η Ομάδα αποτελείται από 13 μαθητές.  

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γλάρου Κονδύλω ΠΕ01 


