Start:up šola
ZPTM BREŽICE v sodelovanju s TEHNOLOŠKIM PARKOM LJUBLJANA vabi na:

PRVO START:UP ŠOLO V BREŽICAH
PRIDI IN ZAČNI SVOJ BIZNIS!
Odlična priložnost za vse, ki že imate svojo poslovno idejo ali pa o njej šele razmišljate in pri tem
potrebujete pomoč strokovnjakov iz podjetniškega podpornega okolja.
Program delavnic Start:up šole:

sreda, 11.3.2015, ob 14.00 uri
Trženjske aktivnosti in uporaba socialnih omrežij z vsebinskim marketingom
Glavne točke: svetovni splet kot orodje za trženje; priprava strategije nastopa na svetovnem spletu;
dobra spletna stran, ki prodaja; optimizacija spletne strani; pomen vsebinskega marketinga; trženje
preko iskalnikov (SEM, SEO); socialna omrežja; analitika | Kristina Ober, Vera Nunič |
sreda, 18.3.2015, ob 14.00 uri
Viri financiranja podjetja
Glavne točke: finančna konstrukcija podjetja; osnove virov financiranja; nepovratna sredstva;
dolžniško financiranje; lastniško financiranje (koncept, prednosti – slabosti, miti o investitorjih
tveganega kapitala, načini lastniških virov financiranja) | mag. Marjana Majerič, Vera Nunič |

www.facebook.com/podjetnistvo.brezice

sreda, 4.3.2015, ob 14.00 uri
Osnove podjetništva, načrtovanja in razvoj poslovne ideje
Glavne točke: podjetništvo kot osebna rast; začetek poslovanja; elementi in razvoj poslovne ideje;
poslovno načrtovanje; razlogi za propad podjetij; investicijska dokumentacija; poslovni načrt; vizija;
poslanstvo; strateški cilji; vrednote | mag. Iztok Lesjak, Vera Nunič |

sreda, 25.3.2015, ob 14.00 uri
Predstavitev ideje in skupinsko delo ter individualno svetovanje
Glavne točke: predstavitev ideje po predhodnem navodilu; komentar skupine in mentorja;
individualno svetovanje; vprašanja; zaključek | mag. Marjana Majerič, Vera Nunič |
Delavnice bodo potekale po štiri šolske ure skupaj v prostorih Zavoda za podjetništvo, turizem in
mladino Brežice, Gubčeva 10a, Brežice. Po vsakem srečanju sledijo še praktične naloge za delo
doma.
Start:up šola je za udeležence s stalnim prebivališčem v Občini Brežice brezplačna, za ostale
udeležence znaša kotizacija 40 eur.
Obvezne predhodne prijave zbiramo do 27.2.2015 oz. do zapolnitve prostih mest! Šola bo
izvedena v primeru zadostnega števila prijav. Prijavnico za Start:up šolo najdete na:
www.pcbrezice.si.
Več informacij tudi na: info@pcbrezice.si ali 0590 83 794.
Aktivnosti podpira: Občina Brežice

Izvajalec: ZPTM Brežice
www.pcbrezice.si

