
Naučte sa lepšie riadiť nielen svoj biznis, ale aj seba samého. Spoznaj-
te svoje silné a slabé stránky, odhaľte svoje bloky, pochopte svoju mo-
tiváciu a napokon obnovte a reštartujte seba samého. Metódou hier 
zistíte, ako na nás vplýva stres a aký má dopad na osobný a pracovný 
život. Stanovíte si ciele a získate motiváciu na ich dosiahnutie.

ČO SA DOZVIETE
 » ako identifikovať svoje mentálne brzdy
 » ako reagujete pod stresom 
 » ako rozpoznať, že zažívate stres 

 » 10 techník zvládania stresu  
 » ako prekonať strach z prezentovania na verejnosti

VAŠA LEKTORKA
Mgr. Henrieta Holúbeková – autorka vzdelávacieho programu Životológia pre mládež 

a dospelých. Ostatných 20 rokov učí odolnosti voči vonkajším vplyvom, realizuje 
tréningy komunikácie, vedenia tímov a zvládania extrémnych záťažových situácií. 
Tvorkyňa náuky o SEBE = vodcovstvo zajtrajška.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území 
v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského 
samosprávneho kraja.

NIE JE KAVIAREŇ AKO KAVIAREŇ 

O tom, že v  kaviarni musia mať skvelú kávu niet 
pochýb. Tiež príjemné prostredie, dobrú obsluhu, 
atmosféru... 
Našim hosťom sa podarilo skĺbiť všetko dokopy, pridať 
niečo navyše, zaujať, a uspieť. Prídu vám porozprávať 
o tom, ako vybudovali svoj biznis s výbornou kávou. 

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ? 
Goriffee – vzniklo v roku 2013, kedy trio Erik, Matej a Amir začali dovážať 
výberovú arabiku priamo od farmárov z Rwandy.  Dnes pracujú s farmár-

mi z celého sveta od Brazílie až po Indonéziu. Ich cieľom je ponúknuť najvyššiu 
kvalitu a unikátnu chuť kávy. Snažia sa podporiť myšlienky excelentnej kvality, 
sledovateľnosti pôvodu a udržateľnosti.

Pán Králiček – v roku 2012 Martin Králik založil značku Pán Králiček a v Bra-
tislave začal prevádzkovať prvé pojazdne kaviarne. Od roku 2016 funguje 

už aj v kamennej kaviarni. „Pán Králiček Priestor je nielen kaviareň. Je to Priestor 
robiť veci inak a poriadne. Priestor pre Vás, Priestor pre nás.“

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba, nepodnikateľ, s trvalým pobytom v Brati-
slavskom kraji. Alebo začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci definíciu 
MSP, so sídlom v Bratislavskom kraji. 

Motivačná aktivita, ako jedna z foriem informačnej a popularizačnej aktivity, 
sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného 
projektu NPC II – BA kraj. Prezentácie príkladov úspešnej podnikateľskej 
praxe, ako jedna z foriem informačných a popularizačných aktivít, sa realizuje 
v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 
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26.11.2019
17:00 - 19:00 hod.
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Kontakt:
nepodnikatelia: ap@npc.sk 
podnikatelia: rp@npc.sk 
www.npc.sk | www.sbagency.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.

NEPODNIKATELIA:
https://bit.ly/344bh8w

PODNIKATELIA:
https://bit.ly/2KwNE0e

REGISTRUJTE SA TU

Ukončenie registrácie: 26.11.2019 do 12:00 hod.

Ukončenie registrácie: 26.11.2019 do 9:00 hod.


