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torka zameraná na podporu a rozvoj podnikania, osobnostný rozvoj a motiváciu, zakladateľka stretnutí Jedinečných podnikavých žien.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území
PODMIENKY

v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského
Zapojiť sa môže nepodnikateľ i začínajúci podnikateľ do 3 rokov od vzniku
samosprávneho kraja.
firmy, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych
krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.

Networking, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity
sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita
1.4. Akceleračný program a Networking (podpora sieťovania)
ako skupinové odborné poradenstvo v rámci podaktivity 1.7. a 2.1.
Rastový program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

21.11.2019
Nepodnikatelia: 16:30 - 19:30 hod.
Podnikatelia: 16:30 - 18:30 hod.
Kruháč – coworking&startup
centrum
B. Bartóka 20/A
979 01 Rimavská Sobota

Kontakt:

Tím Akceleračného programu
NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk
Tím Rastového programu
NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk

www.sbagency.sk | www.npc.sk

REGISTRUJTE SA TU
NEPODNIKATELIA:

https://bit.ly/2BJ0lR0

Ukončenie registrácie: 20.11.2019 do 12:00 hod.

PODNIKATELIA:

https://bit.ly/2ogJ3aK

Ukončenie registrácie: 18.11.2019 do 12:00 hod.

