Nastartujte vlastní podnikání na bezplatném kurzu!
Místní akční skupina Slavkovské bojiště ve spolupráci s projektem Podnikni to!
organizuje pro aktivní občany se zájmem o podnikání kurz podnikavosti. Kurz
proběhne v březnu a užijí si ho jak lidé, kteří o vlastním projektu zatím jen uvažují, tak
i ti, kteří již na vlastním podnikání aktivně pracují. Kurz účastníky seznámí s tím, jak
hledat podnikatelské nápady, jak bezpečně otestovat jejich potenciál s minimem rizika
a jak udělat projekt finančně udržitelným. Účast na kurzu je zdarma.
„Díky Podnikni to! jsem dostal možnost nahlédnout do světa podnikání. Na kurzu jsem získal
přístup ke kvalitním informacím, které jsem ocenil hlavně na startovní čáře mého projektu.
Kurz bych doporučil každému, kdo zvažuje start podnikání při práci či studiu, nebo už vlastní
projekt rozjíždí,” p
 opisuje své začátky v kurzu Ivo Příkazký, jeden z absolventů kurzu
Podnikni to!, který aktuálně úspěšně podniká.
Kurz Podnikni to! se skládá z 5 setkání a trvá měsíc. Účastníky kurzem provede ostřílený
podnikatel, který jim ze své zkušenosti ukáže postupy, díky kterým lze podnikání nastartovat
s minimem rizika a investic. Kurz je ideální, pokud chcete s podnikáním začít vedle práce,
studia nebo rodičovské dovolené. Z přibližně 5000 absolventů po celé republice až 80 % po
ukončení kurzu dále aktivně rozvíjí vlastní projekt.
První workshop kurzu Podnikni to! ve Slavkově odstartuje v online formátu v úterý 16.
března 2021 v 17 hodin na platformě Zoom. Přihlásit se může každý občan Slavkova a
přilehlých obcí. Lektor kurzu a autor projektu Podnikni to! Jakub Tížek k tomu dodává: „Na
prvním setkání účastníci zjistí, jak najít podnikatelskou příležitost a jak ji prezentovat svému
okolí. Pak začne to pravé podnikatelské dobrodružství: tvorba produktu, získávání prvních
zákazníků, finanční udržitelnost projektu nebo prezentování zkušeným mentorům a
podnikatelům. Cílem je, abychom společně zbořili všechny překážky účastníků v podnikání a
dali jim tak prostor, aby se realizovali v rámci svých projektů.“
Na kurz se mohou zájemci hlásit online prostřednictvím odkazu bit.ly/kurz-slavkov nebo
e-mailem na ocko@podniknito.cz. Účast na kurzu je zdarma.
Informace o kurzu Podnikni to! ve Slavkově:
● Kurz je určen pro širokou veřejnost i studenty.
● Úvodní workshop začíná 16. března 2021 v 17:00.
● Kurz proběhne online.
● Celkem je připraveno 5 tematických setkání, vždy v úterý od 17:00 do 19:30 hodin.
● Kurz vede zkušený podnikatel, školitel a mentor Jakub Tížek.
● Přihlásit se můžete online na bit.ly/kurz-slavkov nebo e-mailem na
ocko@podniknito.cz.
● Kurz je zdarma.

