WARSZTATY

Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MŁODZIEŻY
HOTEL VIENNA HOUSE EASY ANGELO - KatowicE
12-14 października 2018 start o godz. 11:00
cenA: 159 zł netto

CEL WARSZTATÓW:
• pobudzenie przedsiębiorczych postaw
• pokazanie innej drogi niż tylko etat
• zdobywanie doświadczenia w poszukiwaniu pomysłów biznesowych
i dalszej pracy nad nimi
• umiejętność zaprezentowania rezultatu prac pod koniec zajęć

PLAN WARSZTATÓW:
• 2 dni zajęć + wizyta studyjna i spotkanie ze Startupem z akceleratora startupów

UCZESTNICY:
• Młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia. Grupa do 20 osób.
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OPIS SZKOLENIOWCÓW

Michał Kucharski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorcy z Wyboru, Dyrektor
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości ds. Wiedzy
i Społeczności, trener, doradca biznesowy, przedsiębiorca. Od 2013
aktywnie zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości na Śląsku,
szkoleniowiec, trener i doradca podczas takich projektów jak „Wykuj
sobie drogę do biznesu” czy „Kreator sukcesu”. Regularnie animuje
lokalną społeczność przedsiębiorców podczas prowadzenia
takich spotkań, jak Biznes Mixer, Biznes Chillout, Raciborskie
Śniadanie Biznesowe czy Śniadanie Biznesowe Wodzisławskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia z nowoczesnych technik planowania
i rozwoju swojego biznesu (metodą Lean Startup z wykorzystaniem MVP), skutecznego
nawiązywania relacji biznesowych, wizerunku współczesnych przedsiębiorców. Od 2017
roku wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
(Warsztaty z przedsiębiorczości).

Mateusz Maik
Trener biznesu, mentor, przedsiębiorca. W Inkubatorach pełni
funkcję Dyrektora AIP Polska. Pomaga w rozwoju 56 Inkubatorów
AIP w całej Polsce, w których funkcjonuje blisko 2600 marek.
Od ponad 7 lat kreuje nowe rozwiązania wspomagające kadrę
managerską oraz opracowuje nowe programy wsparcia dla
Startupów w Polsce. Podczas swojej działalności pomógł rozwinąć
się ponad 520 firmom. Przygotowuje najlepsze projekty do spotkań
z inwestorami prywatnymi oraz funduszami inwestycyjnymi. W 2015
roku kiedy pełnił funkcję Partnera Zarządzającego AIP Śląsk jego
region otrzymał nagrodę przyznawaną przez Studenckie Forum BCC
Śląsk w kategorii Organizacja Promująca Przedsiębiorczość natomiast w 2016 Innowatora
w kategorii Innowacyjna organizacja przyznawaną przez Wyższą Szkołę Biznesu
w Dąbrowie Górniczej. Jako przedsiębiorca tworzy kreatywne studio graficzne momstudio
specjalizujące się w tworzeniu identyfikacji wizualnych polskich oraz zagranicznych marek.
Studiu zależy aby każda marka miała spójną, profesjonalną identyfikację wizualną, która
nada jej odpowiedni charakter oraz wyróżni ją spośród konkurencji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z BIUREM IFR:
sekretariat@firmyrodzinne.pl | +48 667 755 766
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ZAKRES WARSZTATÓW

I Dzień - 12.10.2018 (start o godz. 11:00)
• Wstęp do projektu, objaśnienie celów projektu i przebiegu oraz formuły spotkań
• Czy warto prowadzić swoją firmę – dyskusja z przedsiębiorcą. Fakty i mity na temat
prowadzenia własnego biznesu ścieramy z doświadczeniem trenera. Element
spotkań mocno ukierunkowany na interakcję z uczestnikami warsztatu.
• Jak w bezpieczny sposób przetestować swój pomysł biznesowy (przykłady 2 firm,
które przeszły drogę od Startupu w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości
do własnej działalności gospodarczej).
• Skąd biorą się pomysły na biznes/projekt? Warsztat z kreowania pomysłów
biznesowych. Poznanie w praktyce zasad Lean Startup wraz z nauką budowy MVP
(Minimum Value Product). Spotkanie poparte wieloma przykładami ze świata biznesu.
• Koniec ok. godz. 17:30

I I Dzień - 13.10.2018 (start o godz. 11:00)
• Wstęp do dnia warsztatowego – podział na grupy i wyjaśnienie zadań
• Praca w grupach nad projektami/pomysłami biznesowymi – opracowanie założeń
MVP wraz z sposobem ich testowania
• Podstawy „pitchowania” pomysłów biznesowych, czyli jak wyglądają wystąpienia
publiczne przedsiębiorców? Typy „pitchu”, mowa ciała, wizerunek na spotkaniach
biznesowych (1 godz.).
• Dalsza praca nad MVP wraz z szybkim opracowaniem krótkiej prezentacji firmy
(„elevators pitch/event pitch”)
• Prezentacja wypracowanych propozycji MVP wraz z sesją informacji zwrotnej
• Wizyta studyjna oraz spotkanie ze Startupem z akceleratora startupów
• Koniec ok. godz. 17:30

CENA WARSZTATÓW:
• 159 zł netto za osobę

Hotel Vienna House
Easy Angelo****

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z BIUREM IFR:
sekretariat@firmyrodzinne.pl | +48 667 755 766

