VABILO
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta Razvojni center
Murska Sobota vabimo na :

brezplačno delavnico

ALI SEM TUDI JAZ LAHKO PODJETNIK,
ki bo

dne 11.6.2019, s pričetkom ob 10.00 uri
v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota,
Lendavska ulica 33, Murska Sobota
Namen delavnice:
Delavnica je namenjena vsem mladim, potencialnim podjetnikom z namenom, da osvojijo
pojme podjetnost, kreativnost in inovativnost. Spoznali bomo, da je za kreativnost in hiter
pretok idej, odprto okolje, kjer prevladujeta timsko delo in dobra komunikacija in tako
nastajajo nove rešitve, izboljšave, inovacije nujno potrebna.
Vsebina delavnice:
-

Kako je povezano podjetništvo z inovativnostjo

-

Kakšni so motivi ko se odločimo za podjetništvo

-

Kateri dejavniki vplivajo na odločitev o podjetništvu

-

Kaj zajema podjetniški proces

-

Kakšni bi naj bili po lastnostih podjetniki

-

Kaj so prednosti malih podjetij

-

Kako lahko na našem trgu deluje podjetnik s svojo idejo

Strokovni izvajalec:
mag.NATAŠA LORBER, licencirana podjetniška in davčna svetovalka z več kot 20 letnimi
delovnimi izkušnjami, izvajalka različnih podjetniških delavnic: Uvodni informativni
seminar, delavnice za samozaposlovanje, Podjetno v svet podjetništva in Mladi podjetniki.

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 «
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija,
javna agencija

Trajanje usposabljanja:
Delavnica o trajala 3 ure. Izvedla se bo v torek, 11.6.2019 ob 10.00 uri.

Prijave NA BREZPLAČNO DELAVNICO:
Prijave sprejemamo najkasneje do TORKA 4.6.2019 oz. do zapolnitve mest na e-mail:
tine.novak@rcms.si oz. na telefonsko številko: 070 500 617.

Usposabljanje je za udeležence brezplačno, število mest je omejeno!

PRIJAVNICA
Ime in priimek:
Podjetje/institucija:
Naslov:
Starost podjetja
(nad ali pod 5 let):

Kontakt, e-pošta:
S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na
prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja
evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. Za
izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice fotografirana, zato v kolikor
želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo
vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je
Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

