Razmišljate o samostojni podjetniški poti? Ste podjetnik začetnik in potrebujete odgovore na
številna vprašanja, ki se vam pojavljajo, ko delate svoje prve korake na samostojni poti?

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vabi na 10-urno brezplačno usposabljanje

ABC PODJETNIŠTVA ZA ZAČETNIKE
KDAJ:

V torek, 3. 9. 2019, in v torek, 10. 9. 2019, od 10.00 do 14.15 ure.

KJE:

V Start up sobi Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podbreznik 15, Novo
mesto.

ZA KOGA:

Usposabljanje je namenjeno začetnikom, ki želijo vstopiti v svet podjetništva ali
že delajo prve korake na samostojni podjetniški poti.

PROGRAM: torek, 3. 9. 2019 - Kako ovrednotiti poslovno idejo
- Tehnike generiranja idej/Brainstorming je zabaven
- Ovrednotenje ideje: Kupci ne kupujejo izdelkov, ampak rešitve svojih problemov
- Ovrednotenje ideje: Odnosi s kupci in distribucijski kanali
- Ovrednotenje ideje: Ključni partnerji in aktivnosti
- Samostojno delo

torek, 10.9.2019 - Finance in predstavitve
- Ovrednotenje ideje: Prihodki in stroški v podjetju
- Uf, te kalkulacije; dobiček in izguba
- Predstavitev poslovne ideje; Pitching
- Pitching

IZVAJALKA: mag. Tina Kociper:
- podjetnica, ki izhaja iz družinskega podjetja s 45-letno tradicijo
- svetovalka za razvoj poslovnih idej in za nasledstvo v družinskih podjetjih, višja
predavateljica in nosilka predmetov Podjetništvo in Projektni management na Univerzi na
Primorskem
- članica komisij za ocenjevanje najboljših poslovnih idej (npr. od leta 2011 natečaj Podjetna
Primorska, tekmovanje POPRI, Start up Slovenija)
- avtorica strokovnih in znanstvenih člankov, kolumnistka na temo podjetništva v Financah
- kot gostujoča predavateljica izvedla med drugim Podjetniške delavnice na University of
Iceland, Reykjavik, Ball State University v Indiani, ZDA. University of Economics v Pragi,
Best Sabel University of apllied Science v Berlinu, NHTV University v Bredi na
Nizozemskem, Edutus College v Budimpešti.

PRIJAVA:

Zaradi omejenega števila mest je prijava na usposabljanje obvezna. Prijavite se
do petka, 30. 8. 2019. Prijavite se TUKAJ.

DODATNE
INFORMACIJE: Darja Smiljić, tel. 040 197 264, e-pošta: darja.smiljic@rc-nm.si.
SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija izvajamo konzorcijski partnerji: Razvojni center Novo mesto d.o.o., RC
Kočevje Ribnica d.o.o., RIC Bela Krajina in OOZ Novo mesto. Tokratno usposabljanje koordinira Razvojni center
Novo mesto d.o.o.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

