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Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového 
odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch podaktivity 1.4 Akceleračný 
program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.  

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

REGISTRUJTE SA TU
Ukončenie registrácie 25.9.2018

https://goo.gl/forms/GhRu5VN1LH8C2dW12

Máte talent a  kreatívne myslenie, ale neviete ako 
preraziť v  handmade podnikaní? Chcete zarábať 
predajom handmade výrobkov? Alebo už podnikáte 
a váš biznis sa neposúva?

Naše podujatie vám ukáže, ako sa v  handmade svete 
nestratiť. Pomôže vám premeniť svoje hobby na úspešný 
biznis, spoznáte svoje silné a slabé stránky a vypočujete si 
inšpirujúce príbehy.

ČO SA DOZVIETE?
 » aké sú stratégie pre nízkonákladový marketing
 » ako nastaviť komunikačnú stratégiu
 » ako prezentovať seba a svoj biznis

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Mgr. Kristína Strapcová  – bývalá rozhlasová redaktorka so skúsenosťami 
z inzertného a marketingového oddelenia sa už niekoľko rokov venuje 

tvorbe komunikačných stratégií pre  malých a  stredných podnikateľov. 
Pri  budovaní vlastnej klientely prichádzala na  princípy, ktoré fungujú 
v malých firmách. Zameriava sa aj na správu facebook stránok, na fotenie 
a videá. Využíva nástroje WOM (Word Of Mouth) marketingu.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom 
na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem 
Bratislavského samosprávneho kraja.

HANDMADE PODNIKANIE
Odborný seminár pre nepodnikateľov

27.9.2018
9.00 – 12.00 hod.

Trnavské materské centrum
Okružná 20
917 01 Trnava

Kontakt:
ap.tt@npc.sk
www.sbagency.sk | www.npc.sk

https://goo.gl/1TB63B
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Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového 
odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch podaktivity 1.7 Rastový program. 
Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

REGISTRUJTE SA TU
Ukončenie registrácie 25.9.2018

https://goo.gl/forms/6QzIh7JFvVw3RuIj2

Máte talent a  kreatívne myslenie, ale neviete ako 
preraziť v  handmade podnikaní? Chcete zarábať 
predajom handmade výrobkov? Alebo už podnikáte 
a váš biznis sa neposúva? 

Naše podujatie vám ukáže, ako sa v  handmade svete 
nestratiť. Pomôže vám premeniť svoje hobby na úspešný 
biznis, spoznáte svoje silné a slabé stránky a vypočujete si 
inšpirujúce príbehy.

ČO SA DOZVIETE?
 » aké sú stratégie pre nízkonákladový marketing
 » ako nastaviť komunikačnú stratégiu
 » ako prezentovať seba a svoj biznis

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Mgr. Kristína Strapcová  – bývalá rozhlasová redaktorka so skúsenosťami 
z inzertného a marketingového oddelenia sa už niekoľko rokov venuje 

tvorbe komunikačných stratégií pre  malých a  stredných podnikateľov. 
Pri  budovaní vlastnej klientely prichádzala na  princípy, ktoré fungujú 
v malých firmách. Zameriava sa aj na správu facebook stránok, na fotenie 
a videá. Využíva nástroje WOM (Word Of Mouth) marketingu.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže začínajúci podnikateľ do 3 rokov od vzniku firmy, 
spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych 
krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

HANDMADE PODNIKANIE
Pre podnikateľov do 3 rokov od vzniku firmy

27.9.2018
9.00 – 13.00 hod.

Trnavské materské centrum
Okružná 20
917 01 Trnava

Kontakt:
rp.tt@npc.sk
www.sbagency.sk | www.npc.sk

https://goo.gl/1TB63B

