
Nuno Rosa Dias - Αλλαγή ζωής με την Πανδημία -
Το έργο "O Senhor Almofada"



Καλή πρακτική 4
Nuno Rosa Dias, ένας επιχειρηματίας που δημιούργησε μια 
επιχείρηση βασισμένη στην τέχνη και την παράδοση

Κύρια σημεία

§ Εφαρμογή επιχειρηματικού μοντέλου με βάση την τοπική παράδοση.

§ Πίστη ότι ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, είναι δυνατό να δημιουργήσετε 
κάτι νέο, οικονομικά αποδοτικό και κερδοφόρο.

§ Η κρατική ενίσχυση δεν είναι πάντα απαραίτητη για τη δημιουργία μιας 
επιχείρησης, η συνεχής μάθηση και η εφαρμογή προηγούμενης εμπειρίας 
είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μιας επιχείρησης που βασίζεται σε ένα 
χόμπι.



7 Καλές Πρακτικές

1. Nuno Rosa Dias – Γενικές πληροφορίες

§ Όνομα Επιχειρηματία: Nuno Rosa Dias

§ Όνομα εταιρείας: O Senhor Almofada

§ Τόπος: Έβορα, Πορτογαλία

§ Δραστηριότητα: Σχεδιασμός μαξιλαριών με τη βελονιά ‘Αραϊόλος’ 
με παραδοσιακό και χειροποίητο τρόπο, καθώς πρόκειται για 
παράδοση του χωριού Αραϊόλος (Arraiolos) και της καταγωγής του.

§ Στοιχεία επικοινωνίας:

o Ιστότοπος: http://osenhoralmofada.pt/

o email: o.senhor.almofada@gmail.com
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2. Πώς θα περιγράφατε τη διαδικασία δημιουργίας της επιχείρησής σας; Πώς
προέκυψε η ιδέα να αφοσιωθείτε επαγγελματικά με τα μαξιλάρια;

§ Ο Nuno γεννήθηκε στο Κασκαΐς (Cascais) αλλά έζησε σχεδόν όλη του τη ζωή στην Έβορα
(Évora). Μέχρι τον Μάρτιο του 2020 εργαζόταν στη Λισαβόνα, αλλά λόγω της πανδημίας, τον
απέλυσαν και επέλεξε να μείνει στο Αραϊόλος (Arraiolos), στο πατρικό του, όπου είχε την ιδέα
να ξεκινήσει αυτό το νέο έργο.

§ «Άρχισα σιγά σιγά να σκέφτομαι μήπως δεν έπρεπε να πάρω αυτό το έργο πιο σοβαρά και τον
Σεπτέμβριο του 2020 σε συνομιλία με έναν Αμερικανό φίλο που ζει στη Λισαβόνα και
εργαζόταν στον χώρο της Τέχνης στο Λος Άντζελες, μου είπε ότι αγαπούσε τα μαξιλάρια μου, ότι
τα σχέδια και τα χρώματα ήταν πολύ όμορφα και ότι μπορούσα να τα πουλήσω. Την ίδια μέρα
αποφάσισα να δημιουργήσω ένα προφίλ μόνο για το έργο και σε 5 λεπτά επινόησα το "Mr. 
Cushion". Εξακολουθούσα να χρησιμοποιώ Αγγλικά αλλά ήθελα να κρατήσω τη γλώσσα μας από
σεβασμό στη αρχαία παράδοση και επειδή δεν συμφωνώ με τους 'ξενισμούς' σε όλα.»

§ Αυτό που ξεκίνησε ως αστείο, έγινε κάτι πιο σοβαρό με την πάροδο του χρόνου και επί του
παρόντος έχει δημιουργηθεί η επιχείρηση/φίρμα με την επωνυμία Nuno, εγγεγραμμένη στην
Πορτογαλία.
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3. Πώς προέκυψε η επιλογή για τη βελονιά ‘Αραϊόλο’; Τι
παρακίνησε την επιχειρηματική σας ιδέα;
§ Αρχικά ο Nuno Rosa Dias ξεκίνησε φτιάχνοντας κεντητά μαξιλάρια με τη βελονιά

‘Αραϊόλο’ για διακόσμηση και τα έκανε δώρο σε φίλους, ως χόμπι. Μέχρι τον
Αύγουστο του 2020 όπου πούλησε το πρώτο μαξιλάρι, και αργότερα
συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να δημιουργήσει μια επιχείρηση με αυτό το
θέμα.

§ «Έχοντας πολύ ελεύθερο χρόνο, παρακολούθησα ένα εργαστήριο για
τη βελονιά ‘Αραϊόλο’, ένα θέμα-αντικείμενο για το οποίο μία φίλη
που έχει κατάστημα με χαλιά με είχε προκαλέσει να ασχοληθώ εδώ
και χρόνια. Αρχικά κέντησα ένα κάδρο 20x20, αλλά επειδή μου
άρεσαν τα μαξιλάρια αντί των χαλιών, άρχισα να κεντώ αλλά με
μοτίβα που δημιούργησα εγώ και με τα χρώματα που μου άρεσαν
περισσότερο».

Πηγή | Άδεια Pixabay

Δυνατά σημεία

Καλή Πρακτική 4 – Nuno Rosa Dias - Αλλαγή ζωής με την Πανδημία - Το έργο "O Senhor Almofada"

https://pixabay.com/fi/photos/motivaatio-strategia-nuolet-3233650/
https://pixabay.com/el/service/license/


7 Καλές Πρακτικές

5. Τι υποστήριξη έχετε λάβει από τη δημόσια διοίκηση για τη 
δημιουργία της εταιρείας (οικονομική, καθοδήγηση, ...);

§ Ο Nuno Rosa Dias δεν έλαβε καμία οικονομική ή συμβουλευτική
υποστήριξη, ή άλλου τύπου, για τη δημιουργία της εταιρείας του.

«Άνοιξα τη δραστηριότητα στο όνομά μου (δεν δημιούργησα Εταιρεία) 
για το συγκεκριμένο είδος επιχείρησης και δεν είχα καμία υποστήριξη
γιατί ούτε εγώ το ζήτησα».
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6. Έχετε να δώσετε κάποια συμβουλή σε έναν επιχειρηματία μεγαλύτερης ηλικίας
που σκέφτεται να επιχειρήσει να δημιουργήσει μια εταιρεία;

§ Μια παγκόσμια κρίση/πανδημία μπορεί να αλλάξει τη ζωή του πληθυσμού
και οι θέσεις εργασίας δεν είναι πλέον εγγυημένες, η ευελιξία και η ευκαιρία
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες.

§ «Η συμβουλή μου είναι να χρησιμοποιήσετε το παράδειγμά μου - από ένα
αστείο προέκυψε μια μικρή επιχείρηση - δηλαδή να εκμεταλλευτείτε τις
ευκαιρίες που προκύπτουν και να τις μετατρέψετε σε κάτι θετικό. Η κεντρική
ιδέα είναι να απολαμβάνετε ό,τι γίνεται και να μην ντρέπεστε να παλεύετε
για αυτό που σας αρέσει και στο οποίο πιστεύετε.»
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Για περισσότερες πληροφορίες (στα Πορτογαλικά)

§ https://www.facebook.com/NunoTeixeiraDias
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