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Το παρόν Pitch Deck αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της διαδικτυακής 
πλατφόρμας iHireYou. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, 
διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων, διακίνηση κτλ με 
οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περοληπτικά, αλλά και η υλοποίηση 
του Pitch Deck χωρίς προηγούμενη άδεια του ιδρυτή της διαδικτυακής 
πλατφόρμας, Βασίλειου Παπαδημητρίου. Με την επιφύλαξη παντός 
νομίμου δικαιώματος και ιδίως αυτών που προκύπτουν απο την κλοπή 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Το παρόν Pitch Deck συντάχτηκε αποκλειστικά 
για την Starttech Ventures. 



Σχετικά
Μέσα από το iHireYou αλλάζουμε τον τρόπο εύρεσης εργασίας-προσωπικού. Η σωστή 

οργάνωση των ανέργων αλλά και η σωστή οργάνωση των επιχειρήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα 
την μείωση της ανεργίας.

Βασίλης Παπαδημητρίου, Ιδρυτής-Δημιουργός του iHireYou



Η Ανεργία

Το Πρόβλημα

Βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης αυτή την περίοδο 
στην Ελλάδα. Το ποσοστό ανεργίας είναι 21,2% και πιο 
συγκεκριμένα 17,9% στους άνδρες και 25,3% στις γυναίκες. Το 
ποσοστό αυτό διαμορφώνει τον αριθμό των ανέργων στην χώρα 
μας σε 1.017.000 ανέργους. Αν υπολογίσουμε και τα άτομα τα 
οποία δεν έχουν την δυνατότητα να εργαστούν σε μία δουλειά η 
οποία απαιτεί πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό 
αυτό αγγίζει το 35-40% περίπου 1.890.000 άνεργοι. 

17.9% 25.3% 44.4%

Άνδρες Γυναίκες Νέοι 



Η έλλειψη οργάνωσης των ανέργων 
Δεν υπάρχει μία σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα εύρεσης 
εργασίας η οποία θα εξυπηρετεί τόσο τους ανέργους όσο και 
τους επιχειρηματίες, άμεσα.



Οι Αγγελίες
Οι αγγελίες είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη, δεν 
εξυπηρετούν ούτε τους ανέργους αλλά ούτε και τους 
επιχειρηματίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνεργοι αλλά και οι 
επιχειρηματίες να έχουν χάσει χρόνο.



Αποτελεσματική προβολή

Εξοικονόμηση Χρημάτων

Προτάσεις Εργασίας

Η Λύση:

Το iHireYou,  μία διαδικτυακή 
πλατφόρμα εύρεσης εργασίας
η οποία καταργεί τις αγγελίες.

Για τους υποψήφιους εργαζόμενους:



Άμεση Εύρεση Προσωπικού

Άμεση επικοινωνία με τους 
υποψήφιους εργαζόμενους

Οργανωμένη Λίστα Προφίλ

Η Λύση:

Το iHireYou,  μία διαδικτυακή 
πλατφόρμα εύρεσης εργασίας
η οποία καταργεί τις αγγελίες.

Για τις εταιρείες-εργοδότες:



Σε ποιους απευθύνεται

Εργοδότες

Άτομα που θέλουν 
να ξεκινήσουν μία 
νέα επαγγελματική 
καριέρα

Φοιτητές

Ανέργους

Εταιρείες



Το Προϊόν
Υποψήφιοι Εργαζόμενοι



Εγγραφή στο iHireYou

Ο υποψήφιος εργαζόμενος κάνει εγγραφή στο iHireYou 
συμπληρώνοντας τα στοιχεία σύνδεσης του, τα 
προσωπικά του στοιχεία και επιλέγει αν είναι φοιτητής ή 
πολίτης.



Δημιουργία σελίδας 
προφίλ

Ο χρήστης δημιουργεί τη σελίδα προφίλ του:

Μπορεί να προσθέσει μία εικόνα προφίλ

Τα προσωπικά του στοιχεία

Στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση του αλλά και 
κατάσταση σπουδών. Ο χρήστης δεν είναι 
απαραίτητο να είναι κάτοχος πτυχίου 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δίνεται η επιλογή να 
επιλέξει απόφοιτος Λυκείου-Γυμνασίου. Με αυτόν 
τον τρόπο έχουν πρόσβαση όλοι.

Επιλέγει το επάγγελμα που θα ήθελε να 
απασχοληθεί αυτή την περίοδο αλλά και την 
προϋπηρεσία του (αν διαθέτει).

Λίγα λόγια για τον εαυτό του, σαν mini 
βιογραφικό.



Σελίδα Προφίλ

Η σελίδα προφίλ κάθε χρήστη περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με την εκπαιδευσή του, το επάγγελμα που έχει 
επιλέξει να απασχοληθεί αυτή την περίοδο, την 
προϋπηρεσία του στο συγκεκριμένο επάγγελμα αλλά και 
τα προσωπικά του στοιχεία.



Επεξεργασία Σελίδας 
Προφίλ

Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες 
που έχει συμπληρώσει κατά την δημιουργία της 
σελίδας προφίλ, αλλά και να προσθέσει νέες όπως:

Ξένες Γλώσσες

Να ανεβάσει το βιογραφικό του. Ανεβάζοντας το 
βιογραφικό του, ο χρήστης με ένα απλό κλικ 
εγκρίνει προτάσεις εργοδοτών που του έχουν 
κάνει αίτημα για αποστολή του βιογραφικού του. 
Σε περίπτωση έγκρισης, το βιογραφικό 
αποστέλλεται αυτόματα στη διεύθυνση email του 
εργοδότη.

Μπορεί να επιλέξει έως 3 επαγγέλματα 
επιθυμητής απασχόλησης (σύντομα διαθέσιμο) 
έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος σε μεγαλύτερο 
εύρος εργοδοτών.



Ρυθμίσεις Λογαριασμού

Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία του 
λογαριασμού του:

Να διαγράψει τον λογαριασμό του,

Να επεξεργαστεί τα στοιχεία σύνδεσης του,

Να δει στοιχεία σχετικά με το πακέτο συνδρομής του. 



Ζωντανή Συνομιλία

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εργοδότη 
άμεσα με την χρήση:

Ζωντανής συνομιλίας μέσω μηνυμάτων

Ζωντανής Συνομιλίας μέσω Βιντεοκλήσης 
(Σύντομα Διαθέσιμο)

Φωνητικής κλήσης VoIP (Σύντομα Διαθέσιμο)

Προϋποθέσεις για την επικοινωνία μεταξύ εργοδότη-υποψήφιου 
εργαζόμενου είναι οι εξής:

• Ο εργοδότης πρέπει να είναι μέλος PRO
• Ο υποψήφιος εργαζόμενος θα πρέπει να έχει αποδεχτεί το 

αίτημα επικοινωνίας του εργοδότη.



Το Προϊόν
Εργοδότες



Επιλογή Επαγγέλματος

Ο εργοδότης συμπληρώνει το πεδίο “Επάγγελμα” 
με βάση τη θέση που θα ήθελε να καλύψει.



Επιλογή τοποθεσίας ή 
αυτόματος εντοπισμός

Ο εργοδότης επιλέγει μία συγκεκριμένη πόλη ή 
αυτόματο εντοπισμό της τοποθεσίας του.

Εμφανίζονται αποτελέσματα με βάση την 
γεωγραφική θέση του εργοδότη σε ακτίνα 30km.



Εύρεση Προσωπικού

Εμφάνιζονται αποτελέσματα με βάση τα κριτήρια 
αναζήτησης του εργοδότη.



Προφίλ

Ο εργοδότης μπορεί να διαβάσει πληροφορίες 
σχετικά με τον υποψήφιο εργαζόμενο που έχει 
επιλέξει.

Το προφίλ κάθε χρήστη περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με την εκπαίδευση του, σχετικά με την 
προϋπηρεσία του στο συγκεκριμένο επάγγελμα 
που έχει επιλέξει αλλά και τα προσωπικά του 
στοιχεία όπως όνομα, επίθετο, ηλικία.

Ο εργοδότης μπορεί να κάνει αίτημα στον χρήστη 
για να του αποστείλει το βιογραφικό του.



Το Προϊόν
iHireYou PRO Beta (Εργοδότες)



iHireYou Pro για εταιρείες 
εργοδότες (Beta)

 Οι εταιρείες-εργοδότες εκτός από το να 
αναζητήσουν προσωπικό δωρεάν έχουν την 
δυνατότητα να εγγραφούν στο iHireYou.

Το iHireYou Pro δίνει νέες δυνατότητες στην 
εταιρεία ή στον εργοδότη για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα.



Προφίλ

Ο εργοδότης έχει την δυνατότητα να προσθέσει 
τον υποψήφιο εργαζόμενο έτσι ώστε να μπορεί να 
επικοινωνήσει μαζί του.

Ο εργοδότης, προσθέτοντας τον υποψήφιο 
εργαζόμενο στη λίστα του, δημιουργεί ένα αίτημα 
επικοινωνίας με τα στοιχεία που έχει 
συμπληρώσει κατά την εγγραφή του στο iHireYou 
Pro.

Ο υποψήφιος εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποιήση 
σχετικά με το αίτημα επικοινωνίας και αποφασίζει 
αν επιτρέπει στον εργοδότη να επικοινωνήσει 
μαζί του. Στο αίτημα επικοινωνίας υπάρχουν όλα 
τα στοιχεία του εργοδότη.



Βιογραφικά

Ο εργοδότης μπορεί να κάνει αίτηση στον 
υποψήφιο εργαζόμενο για να του αποστείλει το 
βιογραφικό του. Ο εργοδότης ενημερώνεται 
σχετικά με την κατάσταση του αιτήματος του από 
το Control Panel.

Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, ο 
εργοδότης μπορεί να δει το πλήρες βιογραφικό 
του χρήστη.

Μέσα από το iHireYou Pro, ο εργοδότης μπορεί να 
συλλέξει βιογραφικά υποψήφιων εργαζομένων 
έτσι ώστε να επιλέξει τον κατάλληλο.



Ζωντανή Συνομιλία

Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματο 
επικοινωνίας, ο εργοδότης μπορεί να 
επικοινωνήσει άμεσα με τον υποψήφιο 
εργαζόμενο με τους εξής τρόπου:

Ζωντανή συνομιλία μέσω μηνυμάτων

Ζωντανή Συνομιλία μέσω Βιντεοκλήσης (Σύντομα 
Διαθέσιμο)

Φωνητικής κλήση μέσω VoIP (Σύντομα Διαθέσιμο)



Αναζήτηση Υποψήφιων 
Εργαζομένων

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 
(Χωρίς Φίλτρα)

Δυνατότητα αιτήματος αποστολής 
βιογραφικού

Δωρεάν

Αναζήτηση Υποψήφιων 
Εργαζομένων 

iHireYou Pro

Διαφορές iHireYou - iHireYou Pro 
(εργοδότες)

Εμφάνιση όλων των 
αποτελεσμάτων (Με Φίλτρα)

Δυνατότητα αιτήματος 
αποστολής βιογραφικού

Ζωντανή συνομιλία μέσω 
μηνυμάτων

Λίστα υποψήφιων εργαζομένων

Βιντεοκλήση (Σύντομα Διαθέσιμο)

Φωνητική Κλήση μέσω VoIP



Προώθηση



ΤΕΙ - ΑΕΙ - ΙΕΚ

Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ 
Ηπείρου και το ΤΕΙ Κρήτης έχει εμπιστευτεί το iHireYou.

Λόγω της ιδιότητας του Δημιουργού του iHireYou, Βασίλη 
Παπαδημητρίου, είναι εύκολη αλλά και άμεση, η προσθήκη 
του iHireYou, ως κύριο εργαλείο αναζήτησης εργασίας, σε 
όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.



Social Media

Το iHireYou λειτουργεί δυναμικά 1.5 μήνα. Μέσα σε αυτό το 
μικρό χρονικό διάστημα, έχουμε δει καθημερινή αύξηση 
των μελών μας, μέσω διαφημίσεων στα Social Media.
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Τεχνικά Επιμελητήρια 

Η προώθηση του iHireYou μπορεί να γίνει και μέσω των 
τεχνικών επιμελητηρίων της χώρας, έτσι ώστε κάθε 
επαγγελματίας που αναζητεί εργασία να γίνει μέλος.



Έσοδα



Έσοδα
Το iHireYou μπορεί να έχει έσοδα από τα εξής στοιχεία:

Πακέτα Συνδρομής Gold
Κάθε χρήστης θα μπορεί να αγοράσει πακέτο 
συνδρομής 1 μήνα έτσι ώστε το προφίλ του 
να εμφανίζεται στα προβεβλημένα προφίλ
αναζήτησης.

iHireYou PRO
Οι εργοδότες μπορούν να αγοράσουν 
το πακέτο συνδρομής PRO έτσι ώστε 
να έχουν περισσότερες δυνατότητες.

Διαφημίσεις
Έσοδα από διαφημίσεις στη σελίδα του iHireYou.



Μελλοντικά Σχέδια



Μελλοντικά Σχέδια

Δημιουργία εφαρμογής για Smartphones

Επέκταση του iHireYou στο Εξωτερικό



Testimonials



Νέα πρωτοποριακή διαδικτυακή 
πλατφόρμα εύρεσης εργασίας



Μία νέα καινοτομία για την αναζήτηση 
εργασίας



Το «Facebook» των ανέργων: Η 
πρωτότυπη ιδέα ενός φοιτητή για 

εύρεση εργασίας 



Μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα 
εύρεσης εργασίας, η οποία δίνει βήμα σε 
υποψήφιους εργαζομένους και εργοδότες



Βασίλης Παπαδημητρίου: Βρήκε το 
αντίδοτο στην ανεργία



Το iHireYou καθημερινά αναπτύσσεται και επεκτείνεται σε 
ολόκληρη την Ελλάδα μέσω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το 
βασικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι η ανεργία. Αυτό το 
πρόβλημα λύνει το iHireYou οργανώνοντας τις εταιρείες 
αλλά και τους υποψήφιους εργαζομένους σε μία 
πρωτοποριακή πλατφόρμα εύρεσης εργασίας-προσωπικού.

Βασίλης Παπαδημητρίου
Ιδρυτής-Δημιουργός

+30 6976826462

v.pap@ihireyou.gr


