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Headknot - Ομορφιά και άνεση με τη Maya 
 

Αυτή η ιστορία αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα 

”New pathways of youth to labour market through lifestyle self-employment” 
 

Maya Tsvetanova 

Βουλγαρία, 2019 
 

 ΠΩΣ Η ΜΑΥΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ LIFESTYLE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  

 Η Maya Tsvetanova είναι πτυχιούχος Φιλοσοφίας και έχει μεταπτυχιακό 

στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Για 

περισσότερα από 14 χρόνια δουλεύει στον τομέα της εκπαίδευσης, τόσο 

ως δασκάλα όσο και ως εκπαιδεύτρια σε ΜΚΟ. Η Maya είναι ένα πολύ 

δημιουργικό άτομο και πολλές φορές της προκύπτουν ιδέες με τον πιο 

απροσδόκητο τρόπο. Όταν πρωτοσκέφτηκε να ξεκινήσει την επιχείρησή 

είχε την ιδέα ενώ χαλάρωνε στην παραλία. Το Headknot είναι μια 

πολυλειτουργική πετσέτα κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας 

υφάσματα και μικροΐνες. Ο κύριος σκοπός του προϊόντος είναι να 

απορροφά την περίσσεια υγρασία από τα μαλλιά μετά από 

μπάνιο/ντους ή μετά από καλλυντικές διαδικασίες. Το κουμπί στο πίσω μέρος διασφαλίζει ότι η 

πετσέτα δεν θα χαλαρώσει ούτε θα πέσει. Οι πετσέτες Headknot μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σχεδόν παντού: στο σπίτι μετά από ντους/μπάνιο, ενώ κάνετε 

αφρόλουτρο, σάουνα ή ατμόλουτρο σε σπα, μετά και κατά τη διάρκεια 

διαφόρων στιλιστικών διαδικασιών σε σαλόνια ομορφιάς και κομμωτήρια, στο 

γυμναστήριο, ενώ κάνετε βόλτα. Το Headknot είναι ένα όμορφο συμπλήρωμα 

στο ντύσιμο κάθε γυναίκας στην παραλία ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

και ως ένα υπέροχο εξάρτημα για πάρτι. 

"Το σύνθημα της Μάγιας είναι: Οπουδήποτε, οποτεδήποτε, με στυλ και μόδα!" 
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ΠΩΣ Η MAYA ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΗΝ LIFESTYLE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  

Η Maya μοιράστηκε μια ενδιαφέρουσα ιστορία για την 

έναρξη της επιχείρησης: "Πριν από δύο καλοκαίρια αγόρασα 

ένα καπέλο για τις διακοπές μου και στην ετικέτα έγραφε 

"Φτιαγμένο από 100% χαρτί". Δεν το πίστεψα καθόλου... 

Αλλά την πρώτη μου μέρα στην παραλία έβαλα το καπέλο 

μου σε βρεγμένα μαλλιά και κυριολεκτικά έλιωσε γύρω από 

το κεφάλι μου! Μετά από ένα γερό γέλιο με τους φίλους 

μου, σκέφτηκα ότι θα είναι τρομερό αν μπορούσα να 

δημιουργήσω μια πετσέτα που θα είναι όμορφη και 

ταυτόχρονα θα είναι σταθερή και θα με προστατεύει από τον 

ήλιο.  

 

Ξεκίνησα κάνοντας μια έρευνα για το τι είδους υφάσματα θα 

μπορούσαν να βρεθούν στην αγορά καθώς και τι είδους 

καλοκαιρινά καπέλα είναι στη μόδα αυτή τη στιγμή. Μια μέρα 

είχα διαβάσει ένα άρθρο σχετικά με τα τουρμπάνια, τα οποία εδώ 

και αιώνες χρησιμοποιούνται στα πιο καυτά μέρη του κόσμου για 

να προστατεύσουν αποτελεσματικά τόσο τις γυναίκες όσο και 

τους άνδρες από τον ισχυρό ήλιο της ερήμου. Δημιούργησα το 

μοντέλο μου εμπνευσμένη από τα τουρμπάνια και άρχισα να 

πειραματίζομαι με διαφορετικά υφάσματα και σχέδια". 

 

Για διάφορους λόγους, η επιχείρηση αναπτύσσεται με μικρά 

βήματα. Στην αρχή η Maya άρχισε να πωλεί τα Headknot κυρίως 

σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Επί του παρόντος 

διαπραγματεύεται για να ξεκινήσει να διανέμει το Headknot σε αλυσίδες καταστημάτων που 

προσφέρουν αξεσουάρ ομορφιάς καθώς και ινστιτούτα αισθητικής. 

 

Η Maya συμμετέχει επίσης σε πολλές εκθέσεις και παζάρια για νέους επιχειρηματίες και μικρές 

επιχειρήσεις όπου παρουσιάζει τα προϊόντα, συνομιλεί με άλλους επιχειρηματίες και προσεγγίζει 

πελάτες. 

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν η συμμετοχή στην εβδομάδα μόδας της Σόφιας όπου 

είχε το δικό της fashion show για την παρουσίαση του Headknot στο ευρύ κοινό, στον Τύπο και 

στους εκπροσώπους της βιομηχανίας της μόδας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΗΣ MAYA ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; 

 Τα σχέδια της Maya είναι να προσπαθήσει να μπει στην ευρωπαϊκή 

αγορά και μετά να φτάσει ακόμη και στις ΗΠΑ. Θέλει να κάνει 

γνωστό το προϊόν της τη μάρκα πέρα από τα σύνορα της Βουλγαρίας 

και να κάνει το Headknot σύμβολο ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας 

κατάλληλο για οποιαδήποτε γυναίκα.  

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ Η MAYA ΤΑ ΝΕΑΡΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ;  

 Η συμβουλή της Maya για τους νέους είναι να είναι πολύ τολμηροί με 

τα όνειρά τους και να πιστεύουν 100% στον εαυτό τους. "Κάθε νέα αρχή 

είναι τρομακτική και δύσκολη, κάθε αλλαγή κρύβει έναν κίνδυνο, αλλά 

αν το σκεφτούμε, χωρίς να κάνουμε κάποια ενέργεια, δεν θα 

προκύψουν αποτελέσματα. Οπόταν, τολμήστε, δοκιμάστε, δράστε! 

Αυτό είναι το μόνο μονοπάτι που μπορεί να σας οδηγήσει στον 

επιθυμητό τρόπο ζωής!" 

 

 

 

 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη Maya! 

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για την επιχείρηση της Maya η αν θέλετε να ζητήσετε 

κάποια προσωπική συμβουλή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Maya στο e-mail: 

headknoteu@gmail.com 

 


