Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie zaprasza
na trzydniowy warsztat!

Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1. Warsztaty odbędą się
w godz. 10.00-14.00 w sali 006 na parterze.
Data: 17-19.12.2018
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie zaprasza na trzydniowy warsztat
przeznaczony dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
Program obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to:
własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes oraz uwarunkowania rynkowe.
W trakcie zajęć uczestnicy:
●
●
●
●
●

dokonują bilansu własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych,
poznają elementy biznes planu,
analizują szanse i zagrożenia realizacji przedsięwzięcia,
dowiadują się, jakie są formalności związane z rejestracją firmy,
poznają instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości.

W trakcie zajęć dowiesz się:
●
●
●
●
●
●

jak dokonać bilansu własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych;
poznasz elementy biznes planu;
jak analizować szanse i zagrożenia realizacji przedsięwzięcia;
jakie są formalności związane z rejestracją firmy;
jakie zmiany pojawiły się w ostatnim czasie w prawie regulującym zakładanie i prowadzenie firmy;
poznasz instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Ponadto będziesz mógł porozmawiać z doradcą Google Internetowe Rewolucje i dowiedzieć się, jak wykorzystać
Internet do rozwoju swojej firmy. W czasie zajęć przedstawimy narzędzia, które pozwalają ocenić stan obecności firmy
w sieci i przeanalizować dotychczas prowadzone działania. Pokażemy również rozwiązania, za pomocą których Twoja
firma będzie mogła: dotrzeć do swoich potencjalnych klientów znajdujących się w okolicy, właściwie zaprezentować
swoją ofertę użytkownikom smartfonów, zaistnieć na rynkach zagranicznych. W czasie spotkania będzie możliwość
umówienia się na indywidualne konsultacje z doradcą Google Internetowych Rewolucji, które są częścią programu
wsparcia przygotowanego specjalnie z myślą o firmach z sektora MŚP.
Zajęcia aktywizacyjne i poradnictwo grupowe odbywa się w grupach minimum 8 - maksimum 16 osób.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku rezygnacji z zajęć, prosimy o powiadomienie CIiPKZ WUP w
Krakowie minimum na dzień przed dniem rozpoczęcia.

Na zajęcia można się zapisać z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
Zapisy przyjmowane są:
●
●
●
●

osobiście: Kraków, pl. Na Stawach 1, parter - recepcja;
telefonicznie: 12 42 40 738;
e-mailowo: centrum.krakow@wup-krakow.pl;
on-line: formularz zapisu na stronie: wupkrakow.praca.gov.pl.

Wstęp wolny.
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