KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ

Podnikanie od nuly
Premeňte vašu víziu na podnikanie! Dobrý štart
v podnikaní si však vyžaduje dôkladnú prípravu. Počas
piatich dní získate prístup k expertom, ktorí vám
pomôžu dosiahnuť základné podnikateľské zručnosti.

25. – 29.1.2021

Harmonogram kurzu

Online

1. deň (25.1.): Biznis zručnosti
2. deň (26.1.): Marketingové zručnosti
3. deň (27.1.): Komunikačné zručnosti
4. deň (28.1.): Formy podnikania a daňovo odvodové
		
zručnosti
5. deň (29.1.): Obchodné zručnosti

16:00 – 20:00 hod.

KDE?

KONTAKT:

ap.bb@npc.sk
+421 902 899 913
www.npc.sk
www.sbagency.sk

PODMIENKY

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

Účasť je bezplatná, kapacita je obmedzená. Účastník
sa registruje na Kurz v celom jeho trvaní.
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REGISTRÁCIA

https://bit.ly/2J2Vd1s

ČO SA DOZVIETE
PONDELOK

25
»
»
»
»

Biznis zručnosti

čo je biznis model Canvas, prečo je dobré ho mať
ako vytvoriť Canvas model a jeho využitie v praxi
kľúčové súčasti biznis modelu Canvas
ukážky Canvas biznis modelov
UTOROK
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Marketingové zručnosti

» ako manažovať marketingovú exekutívu na pár klikov
» ako naplno využiť potenciál vlastného produktu či
služby pomocou online marketingu
» úspešná činnosť webstránok a sociálnych sietí
» tvorba identity firmy od nuly
STREDA
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Komunikačné zručnosti

» poznajte základy a zásady biznis komunikácie
» neverbálna komunikácia - reč tela
» sedem elementov úspešnej interpersonálnej
komunikácie
» tréning komunikácie
ŠTVRTOK
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Formy podnikania a daňovo
odvodové zručnosti

» akú formu podnikania si vybrať a prečo
» aké povinnosti vás čakajú pri zakladaní podnikania
» vedenie účtovníctva a daňovo-odvodové povinnosti pri
začatí podnikania
» chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť
PIATOK
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Obchodné zručnosti

osobný prístup k zákazníkovi a dôvera v podnikaní
metódy a techniky obchodného jednania
ako vytvoriť neodolateľnú obchodnú ponuku
čo platí na náročného zákazníka

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz
podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci
Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity
1.4 Akceleračný program. Kód projektu
ITMS2014+: 313031I870

VAŠI LEKTORI SÚ
Andrej Rybovič - je spoluzakladateľ startupu
MindBox VR, s ktorým absolvoval akceleračný
program Startup Yard v Prahe. Venuje sa rozvoju
podnikania a podpore podnikateľov. Učí, ako môžu
začínajúci podnikatelia, startupy, ale aj firmy aplikovať
princípy Lean startup a Customer development.
konštruktívne.
Tomáš Kovalinka – úspešný grafický dizajnér
a marketingový stratég. Aktívne sa venuje
grafickému dizajnu a tvorbe webstránok, príprave
tlačových a propagačných materiálov. Vedie vlastný
tím kreatívcov vytvárajúci marketingové stratégie pre
mnohé spoločnosti. V súčasnosti zastáva aj pozíciu
Marketing Specialist pre spoločnosť Fores Technology
Group.
Miroslav Kubiš – má 15-ročnú prax v obchode.
Trénerskej a lektorskej činnosti sa venuje 11
rokov. Pre firmy aj jednotlivcov organizuje rôzne
školenia a stretnutia v oblasti HR, rozvíja obchodné
tímy a lídrov na všetkých úrovniach. Školí odborníkov
zo všetkých možných oblastí. Rieši s ľuďmi, ako
zvládať stres, konflikty, manipuláciu i to, ako podávať
spätnú väzbu konštruktívne.
Ailina Hanková - daňová a ekonomická
poradkyňa, odborníčka v oblasti účtovníctva,
od roku 2009 sa venuje ekonomickému a daňovému
poradenstvu pre začínajúcich podnikateľov,
živnostníkov a podnikateľov zo segmentu malých
a stredných podnikov
Ivana Havranová – pracovala vo vrcholovom
manažmente v oblasti obchodu a služieb.
Dnes pracuje ako kouč, tímový kouč a konzultant.
Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho programu pre
manažérov/lídrov. Verí v potenciál jednotlivca, silu
myšlienky, a že dobré sa nakoniec presadí.

