POZVÁNKA NA BIZNIS FÓRUM
2. JÚN, 8:00 – 13:00, BANSKÁ BYSTRICA
Ahoj, rozbiehač!
Teší nás tvoj záujem rozbehnúť sa a sme pripravení ti pomôcť.
Príď na Rozbehni sa! Biznis fórum a získaj:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

konzultáciu tvojho nápadu s profíkom [ak máš nápad]
biznis workshop "Ako nájsť nápad" [ak nemáš nápad]
biznis workshop „Ako na predajný web“ [všetci účastníci]
plný prístup do Rozbehni sa! videokurzu v hodnote 59€ zdarma
vstupenku do inkubačného programu Rozbiehátor v hodnote 454€ zdarma
možnosť získať podporu pre tvoj nápad z celkového balíka až 3000€

Registruj seba a svoj tím na podujatie tu do 6. mája.
Miesto konania podujatia upresníme.

Program
Krátke predstavenie workshopov a profily lektorov nájdeš na ďalšej strane.
08:00 - 8:20
08:20 - 8:50
8:50 - 10:40
10:40 - 11:00
11:00 - 12:50
12:50 - 13:00

Žiaci bez nápadu
Žiaci s nápadom
Príchod a registrácia
Privítanie & predstavenie Rozbiehátora
Workshop
Workshop
„Ako nájsť nápad“
„Ako na predajný web“
Prestávka
Workshop
Skupinové konzultácie
„Ako na predajný web“
[tímy s nápadmi]
Bageto obed & Ukončenie podujatia

Predstavenie workshopov
Workshop "Ako nájsť nápad" [účastníci bez nápadu]
praktické techniky ako rozpoznávať nové nápady
tímové cvičenie generovania kreatívnych nápadov
vylepšovanie nápadov metódou J.U.CH a KO.ZA
možnosť prihlásiť nájdený nápad do Rozbiehátora

Workshop "Ako na predajný web" [všetci účastníci]
interaktívny workshop o tom, ako jednoducho postaviť predajný web.
Účastníci pochopia psychológiu predaja a zloženie webu.
Spoznajú ako jednoducho web poskladať bez nutnosti programovania.
Uvidia ukážky webov tímov, ktoré absolvovali Rozbiehátor.

Konzultácie nápadov [účastníci s nápadom]
Skupinové konzultácie nápadov s Jurajom Kováčom.
Každý nápad bude mať 10-15 minút individuálnu konzultáciu.
Ostatné tímy počúvajú a učia sa lepšie biznisovo rozmýšľať.
Konzultácie sú zamerané na biznis model a jeho vylepšenie.

Profily lektorov
Juraj Kováč
zakladateľ Rozbehni sa!
autor publikácie 11 krokov ako začať s *olou riťou
pomohol otestovať a rozbehnúť viac ako 300 nápadov

Kristína Lorková
projektový manažér Rozbehni sa!
pripravila viac ako 50 predajných webov pre účastníkov R! programov
hlavný tvorca marketingových podkladov pre Rozbehni sa!

