
Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového 
odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7  Rastový pro-
gram. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ako v praxi funguje anjelské investovanie? Aké projek-
ty majú šancu získať kapitál od investorov a ako sa in-
vestori stanovujú hodnotu projektov? Aké sú bežné pod-
mienky spolupráce investorov a podnikateľov? Odpovede 
na tieto otázky sa vám dá náš seminár!

ČO SA DOZVIETE?
 » Čo je to rizikový kapitál?
 » Pre koho je rizikový kapitál určený? 
 » S akým podnikaním u investorov nepochodíte?
 » Základy investorskej matematiky (výnos & riziko)
 » Anjelské investovanie v EÚ a v SR
 » Ako sa pripraviť na rokovanie s investorom?
 » Čo startupy diskvalifikuje v očiach investorov?
 » Prečo sa názory investorov a podnikateľov pri valuácii rozchádzajú?
 » Aké sú právne inštrumenty a podmienky pri anjelskom investovaní?

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ing. Vladimír Jakubec, PhD. – je konzultant v oblasti financií 
pre MSP, podieľal sa na úspešnej realizácii projektov presahu-

júcich objem 20 mil. eur, poskytol stovky konzultácií tvorby podni-
kateľských plánov, komplexných finančných modelov, nastavova-
nia finančného riadenia firiem a pod. Pôsobí ako manažér Klubu 
podnikateľských anjelov Slovenska a  je spoluzakladateľom 
úspešného podnikateľského portálu podnikajte.sk. 

PODMIENKY
Zapojiť sa môže začínajúci podnikateľ (do 3 rokov od vzniku 
firmy), spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 sa-
mosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samo-
správneho kraja.

PODNIKATEĽSKÍ ANJELI
Odborný seminár pre začínajúcich podnikateľov 
(do 3 rokov od vzniku firmy)

19.9.2018
14.00 – 18.00 hod.

Balanced HR
Legionárska 3735/5
911 01 Trenčín

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

REGISTRUJTE SA TU
Ukončenie registrácie 18.9.2018 o 15:00 hod.

https://goo.gl/forms/rwMERc8WSbbAanA53

https://row.sk/lLlUt


vt

19.9.2018
14.00 – 17.00 hod.

Balanced HR
Legionárska 3735/5
911 01 Trenčín

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

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.

REGISTRUJTE SA TU
Ukončenie registrácie 18.9.2018 o 15:00 hod.

https://goo.gl/PLnYz1

Ako v praxi funguje anjelské investovanie? Aké projek-
ty majú šancu získať kapitál od investorov a ako sa in-
vestori stanovujú hodnotu projektov? Aké sú bežné pod-
mienky spolupráce investorov a podnikateľov? Odpovede 
na tieto otázky sa vám dá náš seminár!

ČO SA DOZVIETE?
 » Čo je to rizikový kapitál?
 » Pre koho je rizikový kapitál určený? 
 » S akým podnikaním u investorov nepochodíte?
 » Základy investorskej matematiky (výnos & riziko)
 » Anjelské investovanie v EÚ a v SR
 » Ako sa pripraviť na rokovanie s investorom?
 » Čo startupy diskvalifikuje v očiach investorov?
 » Prečo sa názory investorov a podnikateľov pri valuácii rozchádzajú?
 » Aké sú právne inštrumenty a podmienky pri anjelskom investovaní?

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ing. Vladimír Jakubec, PhD. – je konzultant v  oblasti financií 
pre MSP, podieľal sa na úspešnej realizácii projektov presahujú-

cich objem 20 mil. eur, poskytol stovky konzultácií tvorby podnika-
teľských plánov, komplexných finančných modelov, nastavovania 
finančného riadenia firiem a  pod. Pôsobí ako manažér Klubu 
podnikateľských anjelov Slovenska a  je spoluzakladateľom 
úspešného podnikateľského portálu podnikajte.sk. 

PODMIENKY
Účastníkmi môžu byť len fyzické osoby – nepodnikatelia s trva-
lým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov 
Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

PODNIKATEĽSKÍ ANJELI
Odborný seminár pre začínajúcich podnikateľov 
(do 3 rokov od vzniku firmy)

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

https://row.sk/lLlUt

