Mala šola podjetništva

START UP DELAVNICA:
INOVATIVNO NA POT
PODJETNIŠTVA

KOMU JE
USPOSABLJANJE
NAMENEJNO?
Vsem, ki razmišljate, da bi postali
podjetniki/podjetnice.
Vsem, ki ne veste kako do ideje.
Vsem, ki ne veste, ali je vaša ideja
tudi poslovna priložnost.

B R E Z P L A Č N O
usposabljanje za mlade
ter bodoče podjetnike

Vsem, ki želite informacije o tem, kaj
potrebuje podjetnik/podjetnica na
začetku poslovanja.
Vsem, ki želite dodatno znanje in
postati bolj konkurenčni pri vaši
(samo)zaposlitvi.

Prepričani smo, da vam bodo
znanja, ki jih boste na programu
pridobili, pomagala na vaši
podjetniški poti oz. pri iskanju
zaposlitve.

Kje se usposabljanje
izvaja?
Velika sejna soba Upravne enote
Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka

OKTOBER, NOVEMBER 2019

PROGRAM
USPOSABLJANJA

1.

delavnica:
SANJE IN REALNOST O
PODJETNIŠTVU in URAVNOTEŽEN
RAZVOJ IN VZDRŽNA PODJETNIŠKA
RAST
3.10.2019, 8.30-13.15
SANJE IN REALNOST O
PODJETNIŠTVU
- Lokalno okolje in lokalne vrednote,
značilnosti lokalnega okolja: Iz česa
lahko izhajamo?
- Lokalno, regionalno in globalno
poslovno okolje: Kje in kako začeti?
- Analiza priložnosti v poslovnem
okolju – nove podjetniške priložnosti,
ali jih prepoznamo?
- Analiza konkurenčnih sil. Kje so
prave dolgoročne podjetniške
priložnosti?
- Oblikovanje podjetniške skupine
ter inovativnega in motiviranega
tima.
URAVNOTEŽEN RAZVOJ IN VZDRŽNA
PODJETNIŠKA RAST
- Kaj je to uravnotežen razvoj?
- Zakaj je podjetniška rast
pomembna in zakaj gospodarstvo
raste?
- Smer razvoja lokalnega
gospodarstva: Kdo so nosilci
lokalnega razvoja?
- Moderni trendi razvoja – nove
tehnologije, novi organizacijski
prijemi, nove relacije med
posamezniki, podjetji,
družbami.

- Razvoj izdelka ali storitve strategije
do novih izdelkov in storitev.
- Zakaj nekaterim uspe? - Nekaterim
uspe lokalno, kako uspeti na
globalnih trgih.
- Obisk uspešnega podjetnika /
podjetja iz lokalnega okolja.

2.

delavnica:
POSLOVNI NAČRT - VODIČ
PODJETNIKA SKOZI POSLOVANJE
8.10.2019, 8.30-13.15
- Kdaj naredimo poslovni načrt?
- Kaj pridobi podjetnik, ki pripravlja
poslovni načrt?
- Kdo mi bo pomagal skozi strukturo
poslovnega načrta?
- Zakaj in za koga izdelati poslovni
načrt – za sebe, za partnerje v
projektu, za investitorje in banko, za
sodobne oblike zbiranja
ustanovitvenega kapitala.
- Obisk primera rastočega podjetja
v lokalnem okolju, ki deluje na
globalnem trgu.

3.

delavnica:
USPEŠNI POSAMEZNIKI IN
DINAMIČNA PODJETJA
SPOROČAJO
10.10.2019, 8.30-12.30
Obiski podjetnikov in podjetij:
- Kreativni posamezniki – umetniki,
mojstri rokodelci, uporabniki
sodobnih komunikacijsko
informacijskih tehnologij,

- hitro rastoče malo podjetje.

4.

delavnica:
FINANCIRANJE PODJETJA IN
RAZUMEVANJE FINANČNEGA
POSLOVANJA MALEGA PODJETJA
15.10.2019, 8.30-12.30
- Osnovni računovodski in finančni
pojmi (ustanovitveni kapital, lastniški
in dolžniški finančni viri, poslovne
obveznosti, poslovne terjatve,
prihodki, stroški in drugi odhodki,
poslovni dogodki, denarni tok).
- Primer enostavne bilance malega
podjetja.

5.

delavnica:
OBLIKE PODJETIJ IN ZNAČILNOSTI
DELOVANJA DRUŽINSKIH PODJETIJ
17.10.2019, 8.30-12.30
-V kakšni obliki lahko pričnem s
svojim podjetjem?
- Kaj je značilno za družinska
podjetja?
- Kako mlajša generacija gleda na
družinsko podjetja?
- Dilema: Ostati v družinskem
podjetju ali ustanoviti svoje
podjetja?

6.

delavnica:
POMEN PROMOCIJE IN
MARKETINGA
22.10.2019, 8.30-12.30
-Podjetniška in tržna naravnanost.
- Kaj je produkt?
- Pozicioniranje in diferenciacija.
- Marketinški miks (4P in 4C
modela).
- Uvod v Kanvas poslovnih
modelov.

REGISTRACIJA S.P. ALI PODJETJA
- Prvi koraki do svojega podjetja –
ustanovitev in registracija
podjetja.
PREDSTAVITEV PROJEKTOV
UDELEŽENCEV DELAVNICE
- Individualna predstavitev idej,
projektov, poslovnih načrtov
udeležencev.
ZAKLJUČNA DISKUSIJA
- Mnenja in priporočila vodje
delavnice in predavateljev - nasveti
o projektih udeležencev.

PRI JAVE
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Poljanska cesta 2, Škofja Loka
Telefon: 04 506 02 20
e-pošta: info@ra-sora.si

7.

delavnica:
PRODAJA, POGAJANJA IN JAVNI
NASTOP
24.10.2019, 8.30 -12.30

9.

SOFINANCERJI

-Veščine ozaveščenega
prodajalca.
- Win-win-win stil pogajanja.
- Nastopanje v javnosti: strah kot
zaveznik.
- 1-minutni prodajni nagovor
(predstavitev podjetniške
ideje/produkta).

- Individualna mentorstva pri
pripravi
poslovnih načrtov udeležencev,
usmerjanje, svetovanje, mentorstvo.

1., 3., 8 in 9. delavnica so del
izobraževalnega programa, ki je
nastal v okviru transnacionalnega
projekta oz. Operacije EURUFU –
European Rural Futures
(www.eurufu.eu) / Razvoj podeželja
v Evropi, ki se je izvajal v okviru
programa Srednja Evropa in je bil
sofinanciran iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Izvedbo
programa v letu 2017 sofinancirajo
občine UE Škofja Loka.

8.

delavnica:
-REGISTRACIJA S.P. ALI PODJETJA
-PREDSTAVITEV PROJEKTOV
UDELEŽENCEV DELAVNICE
-ZAKLJUČNA DISKUSIJA
- PODELITEV POTRDIL O UDELEŽBI NA
DELAVNICI
29.10.2019, 8.30-11.45

delavnica:
INDIVIDUALNO MENTORSTVO PRI
PRIPRAVI POSLOVNIH NAČRTOV
5.11.2019, 8.30 - …

