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Kako do VLASTITE
TVRTKE
Na trodnevnoj radionici buduće poduzetnice učile su kako pokrenuti posao, a o svojim iskustvima govorile su im ambasadorice
ženskog poduzetništva
Hrvatska gospodarska komora organizirala je u suradnji s projektnim
partnerima trodnevnu radionicu za
potencijalne poduzetnice početkom
lipnja u Zagrebu. Radionica je imala za cilj dovesti zainteresirane žene
(nezaposlene, studentice...) na razinu
pokretanja vlastite tvrtke.
Svakodnevno su obrađena dva modula, pa su pokrivene teme Od poslovne
ideje do profita; Sve je marketing, marketing je sve; Poslovno planiranje – od kuda
krenuti; Organizirajte svoj posao; Poduzetnik u elektroničkom poslovanju te Mogući pravni oblici organiziranja poduzetništva i poslovne odgovornosti. Predavanja
su održali predavači partnerskih institucija projekta - Visoke škole za ekonomiju,
poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić
Zrinski iz Zagreba te Tere Tehnopolis iz
Osijeka. Najveću pažnju sudionica zadobile su gostujuće ambasadorice ženskog
poduzetništva koje su teme potkrijepile
svojim primjerima dobre prakse. Tako je
Sanja Opačak govorila o svom putu do
uspjeha, te je poručila sudionicama da
moraju biti “lude” za svojim poslovnim
pothvatom kako bi uspjele, te biti spremne dosta dugo raditi bez plaće kako bi
ostvarile svoj cilj. Ivana Nikolić je u svom
predavanju i vježbama prenijela dio svog
bogatog iskustva i dala niz savjeta iz svog
ekspertnog područja - marketinga i od-

nosa s javnošću. Ambasadorice Martina
Klepić Novalija i Vlasta Sršek Cerkvenik
interaktivnim su vježbama sudionicama
ilustrirale važnost poslovnog planiranja,
dok je na temu o pravnim oblicima organizacije poduzetništva o svojim iskustvima govorila Diana Antičić, ovlaštena porezna savjetnica.

Radionica se održala u sklopu projekta
EntrepreneurSHEp Croatia - Europska mreža žena ambasadorica poduzetništva koju
provodi HGK sa svojim projektnim partnerima Visokom školom za ekonomiju,
poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić
Zrinski iz Zagreba, Terom Tehnopolis iz
Osijeka i Tehnološkim parkom Varaždin.

Nakon radionice u Osijeku, ovo je druga
u nizu od pet radionica koje će se održati ove godine u pet hrvatskih gradova.
Sljedeća radionica trebala bi se održati u
Varaždinu od 27. do 29. lipnja u konferencijskoj dvorani Tehnološkog parka u
Varaždinu, a preostale dvije u Rijeci i Splitu ove jeseni.

Procjena inovacijskog kapaciteta tvrtke
prema IMP3rove metodologiji
Poslovno-inovacijski centar Hrvatske BICRO poziva zainteresirane na
radionicu Procjena inovacijskog kapaciteta tvrtke prema IMP3rove metodologiji koja će se održati u Zagrebu 28. lipnja u Vijećnici Hrvatske
gospodarske komore na Rooseveltovom trgu.
Na radionici će se predstaviti usluge savjetovanja za razvoj inovativnih
potencijala prema IMP3rove metodologiji (IMProve Innovation Mana-

gement Performance of SMEs with
Sustainable IMPact). IMP3rove je inicijativa Europske komisije za bolju potporu upravljanju inovacijama. U Hrvatskoj je Europska poduzetnička mreža
posrednik za provedbu, a u suradnji s
drugim certificiranim IMP3rove savjetnicima pruža potporu poduzetnicima
da procijene svoj inovacijski potencijal i unaprijede konkurentnost vlastitog poduzeća. Na radionici će biti
predstavljena mogućnost dobivanja
vaučera za procjenu inovacijskog po-

tencijala uz pomoć certificiranih
savjetnika koji će zainteresiranim
tvrtkama pomoći pripremiti potrebne informacije te s njima ispuniti upitnik za procjenu.
Prijave na radionicu zaprimaju se isključivo online. Prijavnica se nalazi na stranici na koju
se može doći linkom sa stranica
www.bicro.hr. Krajnji rok za prijavu je 27. lipnja. Sudjelovanje na radionici je besplatno.

