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KONTAKT:
ap@npc.sk  
+421 2 20363324
www.npc.sk
www.sbagency.sk

Príďte na našu Letnú školu, ktorá vám poskytne tú správnu 
motiváciu na naštartovanie svojho podnikania. Za päť 
dní vás naučíme pomocou Business Model Canvas, ako 
pretaviť nápady a myšlienky do reality. Aby ste to zvládli čo 
najlepšie, dáme vám inšpiratívny priestor a štyroch skúsených 
expertov, ktorí vám pomôžu krok za krokom získať základné 
podnikateľské zručnosti a nadobudnúť sebadôveru vo svoj 
vlastný biznis.  

HARMONOGRAM MODULOV:
1.deň (22.8.):
Podnikaj pomocou Business Model Canvas 
2.deň (23.8.):
Má tvoj biznis konkurenčnú výhodu
3.deň (24.8.): 
Aký je tvoj zákaznícky AVATAR
4.deň (25.8.):
Nauč sa cenotvorbe
5.deň (26.8.): 
Odprezentuj svoj biznis 

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3bA7b0H

Aktivuj svoj biznis nápad
LETNÁ ŠKOLA

Slovak Business Agency,
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC, Karadžičova 2, 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

22.-26.8.2022
16.00 – 20.00 hod.

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba, nepodnikateľ, s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

https://www.npc.sk/sk/events/letna-skola-aktivuj-svoj-biznis-napad/
https://www.npc.sk/sk/events/letna-skola-aktivuj-svoj-biznis-napad/


ČO SA DOZVIETE:

 » predstavenie účastníkov a ich biznis nápadov
 » vytvorenie Business Model Canvas
 » stanovenie cieľov na realizáciu nápadu

Podnikaj pomocou Business 
Model Canvas  
lektor: Ing. Andrej Rybovič
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Má tvoj biznis konkurenčnú 
výhodu  
lektor: Ing. Andrej Rybovič

 » riešenie zákazníckeho problému
 » analýza trhu
 » aká je pridaná hodnota tvojho produktu/služby
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Aký je tvoj zákaznícky AVATAR  
lektorka: Mgr. Silvia Tomčalová 
 » kto sú tvoji zákazníci, na ktorých cieliš
 »  prečo je zákaznícky avatar - buyer persona dôležitý
 »  druhy distribučných kanálov a ich benefity
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Nauč sa cenotvorbe   
lektor: Pavol Duchoň, MSc 
 » cieľ podnikania
 » minimálny cash na začiatok, minimálna profitová marža
 »  prioritizácia aktivít
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Odprezentuj svoj biznis   
lektorka: Mgr. Linda Hnatová 
 » získaj rady, ako vystupovať pri kontakte s budúcimi biznis 

partnermi alebo zákazníkmi
 » nauč sa upútať svoje publikum
 »  nauč sa správne využívať verbálnu a neverbálnu 

komunikáciu v biznise
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VAŠIMI LEKTORMI BUDÚ
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Ing. Andrej Rybovič - je 
zanietený do inovácií 

a startupov. Pôsobil ako konzultant vo 
Vedecko-technologickom parku, ktorý 
podporoval začínajúcich podnikateľov 
a startupy v žilinskom regióne. Mal 
na starosti prípravu inkubačných 
a akceleračných programov pre 
inovatívne firmy.

Mgr. Silvia Tomčálová - skúsená 
freelance multimarketérka, 

ktorá v súčasnosti pôsobí pod vlastnou 
značkou - SISIKONE. Svoje skúsenosti 
v oblasti PR & Marketingu demoštruje 
viac než 8 rokov, a to spolupodieľaním 
sa na tuzemských či zahraničných 
projektoch. Nastavenie marketingovej 
stratégie, marketingovej komunikácie, 
PR, branding a dizajn musia byť 
v súlade, aby sa vytvorila celková 
skúsenosť so značkou vo všetkých 
oblastiach a kanáloch klientskej cesty. 

Pavol Duchoň, MSc - 
konzultant v oblasti startupov 

so skúsenosťami zo Slovenska 
a zahraničia. Venoval sa komplexnému 
poradenstvu pre začínajúce firmy 
a ich prepojenie na väčšie korporáty, 
vedeniu tímov a projektovému 
riadeniu. O jeho odbornosti vypovedá 
viacero úspešných celoeurópskych 
spoluprác.

Mgr. Linda Hnatová – majiteľka 
a zakladateľka spoločnosti 

CONCORDIA Agency s.r.o, ktorá bola 
niekoľkonásobne ocenená ako top 
agentúra v súťaži RECRUIT RANK 
PROFESIA, odborníčka na ľudské 
zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. 
Má dlhoročnú prax ako koučka 
manažérov a vedúcich pracovníkov na 
celosvetovom medzinárodnom trhu.   


