ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
5. JÚN, UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK TECHNICOM, NEMCOVEJ 5, KOŠICE
Chceš si vyskúšať podnikanie, ale chýba ti dobrý nápad? Máš nápad a nie si si istý, či je
ten pravý? Príď na roadshow to tvojho regiónu, kde zistíš ako rozpoznávať nové biznis
nápady a rozbiehať ich so 100€. A dostaň k tomu porciu nadupaných workshopov.

PROGRAM
08:45-09:00
09:00-09:15
09:15-10:45
10:45-11:00
11:00-12:15
12:15-12:30
12:45-13:15
13:15-14:45
14:45_15:00

Príchod a registrácia
Privítanie & kick-off
Workshop I: Ako nájsť & rozbehnúť dobrý nápad
Prestávka s občerstvením
Workshop II: Social Impact Award - 1500€ pre spoločensky prospešné nápady
Bageto-obed
Inšpiratívny príbeh – zero2hero.sk
Workshop III: Inovujme.sk
Predstavenie ďalších krokov

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE
Pre koho: prihlás sa ako jednotlivec, alebo ako školská 4-6 členná delegácia.
Prihláška: registruj sa tu do 31. mája
Kontaktná osoba: Juraj Kováč, juraj.kovac@rozbehnisa.sk, +420 773 876 828

POPIS WORKSHOPOV
Ako nájsť & rozbehnúť dobrý nápad
Naučíš sa ako objavovať nové podnikateľské nápady a rýchlo posudzovať ich potenciál. Zistíš ako premyslieť
nápad tak, aby ťa vedel uživiť od prvých dní. Dozvieš sa, ktoré nápady sú pre začiatočníka v podnikaní zbytočne
rizikové a ako nápad rozbehnúť so 100€. Workshopom ťa prevedie Juraj Kováč, zakladateľ Rozbehni sa!.

Social Impact Award: 1500€ pre spoločensky prospešné nápady
V rámci workshopu ti predstavíme medzinárodný vzdelávací program Social Impact Award, ktorá podporuje
rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských nápadov 8 týždňovým letným inkubačným programom a

štartovacím kapitálom od 1,500€. Naučíme ťa ako rozmýšľať o udržateľných riešeniach spoločenských a
environmentálnych problémoch na konkrétnych prípadových štúdiách.

Inovujme.sk // Naučte sa techniku na generovanie nových nápadov
Jedným z cieľov národného projektu inovujme.sk je inovatívne Slovensko s množstvom nových nápadov. Na
inovačnom workshope sa naučíš super techniku na generovanie nových nápadov. Na konkrétnom zadaní z
reálneho prostredia zistíš ako netradičným spôsobom prichádzať na nové riešenia. Neskôr ju môžeš využiť v
štúdiu, podnikaní a každodennom živote. Workshopom ťa prevedú odborníci z inovujme.sk, ktorí ti predstavia
inovačný proces a pomôžu s rozvojom tvojich kreatívnych zručností.

