INTER Get Up - Súťaž podnikateľských plánov 2006 - 2007
Súťaž podnikateľských plánov je výborná možnosť otestovať si svoje schopnosti v kompetitívnom prostredí,
vypracovať a vylepšiť vlastný podnikateľský plán a získať skvelý štart do podnikania.
Ako účastník súťaže podnikateľských plánov získate odporúčania ako zlepšiť Vaše podnikateľské zámery od
skúsených hodnotiteľov z praxe.
Podnikateľské plány budú vyhodnotené skúsenými a objektívnymi hodnotiteľmi. Účastníci získajú podrobnú spätnú
väzbu, silné a slabé stránky svojich podnikateľských zámerov a tipy na zlepšenie.
Priebeh súťaže:
Súťaž podnikateľských plánov pozostáva z viacerých fáz, v priebehu ktorých sa podnikateľský plán ďalej vyvíja.
1. fáza
Detailné predstavenie podnikateľského zámeru, úžitku zákazníkov, zakladateľského tímu a analýzy trhu
2. fáza
Podnikateľský plán sa rozšíri o finančný plán, marketingový plán a harmonogram realizácie
3. fáza
Účasť na medzinárodnej súťaži podnikateľských plánov
Podmienky účasti:
¾ Zúčastniť sa môžu jednotlivci aj tímy s inovatívnymi podnikateľskými myšlienkami ako aj existujúci
podnikatelia
¾ Sídlo plánovaného alebo založeného podniku sa musí nachádzať v bratislavskom regióne,
resp. jeho aktivity musia mať preukázateľný ekonomický vplyv na bratislavský región
¾ Vstup do súťaže je možný v 1.fáze aj v 2.fáze
Výhody pre vás:
¾ Získate spätnú väzbu od hodnotiteľov
¾ Nadviažete prvé kontakty s budúcimi partnermi
¾ Stretnete sa s podobne zmýšľajúcimi súťažiacimi a môžete si vymieňať skúsenosti
¾ Získate možnosť zviditeľniť sa
¾ Výhercovia získajú zaujímavé ceny
¾ Účasť na súťaži je bezplatná
Bližšie informácie o priebehu súťaže a prihlasovací formulár Vám zašleme na požiadanie (intergetup@bic.sk)
prípadne si ho môžete stiahnuť na nasledujúcej adrese: www.bic.sk/intergetup
Dôležité dátumy:
25.04.2006 – 15.00 - Info deň - Prírodovedecká fakulta UK – B1 - 322
26.04.2006 – 15.00 - Info deň - Stavebná fakulta STU – B012
27.04.2006 – 08.00 - Info deň - Strojnícka fakulta STU – S1
02.05.2006 – 10.00 - Info deň - Fakulta elektroniky a informatiky STU – Klub FEI
03.05.2006 – 15.00 - Info deň - Fakulta chemicko-potravinárskej technológie STU – CH16
04.05.2006 – 15.00 - Info deň - Obchodná fakulta EU – B.08
09.05.2006 - Odovzdanie prihlášky
19.05.2006 - Odovzdanie podkladov pre 1. fázu
26.05.2006 - Vyhodnotenie 1. fázy súťaže
Jún 2006 - Školenie – marketingový a finančný plán
18.09.2006 - Odovzdanie podkladov pre 2. fázu
29.09.2006 - Vyhodnotenie 2. fázy súťaže
2007 - Medzinárodná súťaž podnikateľských plánov
Hlavní partneri:
Bratislavský samosprávny kraj
BIC Bratislava
Univerzitný technologický inkubátor STU

