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Workshop a komunita na podporu podnikání pro studenty UK

Láká tě svoboda v podnikání, ale nevíš jak začít? Je pro tebe nedostatek zkušeností nebo peněz překážkou?
Ukážeme ti, jak bez velkých investic, rizik a kontaktů rozjet vlastní podnikatelský projekt.
Ve vzdělávacím kurzu, který se skládá z 8 setkání, krok za krokem přetvoříme tvůj nápad v reálný byznys. Bude to dřina
i zábava! A že žádný podnikatelský záměr ještě nemáš? Nevadí, i s tím ti pomůžeme.

Co tě v kurzu čeká:
• jak krok po kroku podnikat efektivně, s minimem rizik a financí
• jak budovat produkt, který zákazníci milují a potřebují
• univerzální techniky pro nastartování jakéhokoli projektu
• získáš zpětnou vazbu od úspěšných podnikatelů

Komu kurz doporučujeme:
• nemáš nápad, ale vlastní podnikání tě láká
• máš nápad, ale nevíš jak z něj udělat podnikání
• začínáš podnikat a chceš se dozvědět jak dál
• podnikáš, ale neuživíš se a chceš to změnit

Blíží se začátek nového semetru a s ním i nový běh kurzu opět s oblíbeným lektorem Martinem Světlíkem.
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  VÍCE INFORMACÍ a REGISTRACE

Klub podnikavců na UK
Absolvovali jste kurz a chcete se nadále pravidelně setkávat nebo chcete zatím sbírat inspiraci a rozhodnout
se co dál?

Pak je tady pro vás Klub podnikavců na UK.

Řeč je o komunitě lidí z UK, která funguje pod záštitou projektu Podnikni to! Sdružuje začínající podnikatele a pomáhá
jim budovat funkční podnikání. V Klubu podnikavců se obklopíte podobně smýšlejícími lidmi, získáte pravidelný přístup k
odborníkům a systematické know-how. Je vhodný pro všechny, kteří chtějí budovat svůj projekt s rozumem a efektivně!

Každý měsíc se koná pravidelná schůzka - Sraz podnikavců, na které členové řeší své projekty. Setkání vede Martin
Světlík, lektor kurzu Pt! na UK.

https://podniknito.cz/kurz/podnikni-na-uk-2
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Přijďte na nejbližší Sraz podnikavců, který se bude konat tradičně poslední čtvrtek v měsíci, tzn. 26. ledna 2023 (Celetná
14, místnost v přízemí hotelu). Všechny informace a termíny včetně registrace na Sraz najdete na   stránkách Klubu
podnikavců .

Účast je na prvním Srazu ZDARMA (účast na Srazu není podmíněná registrací v kurzu).
  VÍCE INFORMACÍ a REGISTRACE
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