invest forum
Vaša brána k RASTU»

22.11.2006
Univerzitný
technologický inkubátor
Bratislava

Čo je Invest Forum?
Myšlienkou Invest Fora je zasieťovať inovatívnych malých a stredných
podnikateľov, začínajúce firmy, vznikajúce nápady, s komunitou rizikových
investorov, privátnych investorov, finančnými inštitúciami a poradenskými
spoločnosťami.
Invest Forum je platforma podnecujúca diskusiu o podnikateľských zámeroch,
prezentácii
investičných
príležitostí,
nadväzovaní
obchodných
partnerstiev a networkingu. Je to priestor, ktorý ponúka podnikateľom
možnosť obohatiť svoje vedomosti o poznatky z oblasti financovania rastu
svojej firmy prostredníctvom vstupu investora do spoločnosti.
V neposlednom rade je pre podnikateľov Invest Forum jedinečnou akciou na
nadviazanie osobných kontaktov s domácimi a zahraničnými investormi.
Akcia má voľný vstup pre všetkých účastníkov.
Cieľom Invest Fora je:
1. Prehĺbiť úroveň vzdelania podnikateľov v oblasti rizikového kapitálu
2. Vytvoriť priestor pre nadviazanie spolupráce medzi podnikateľmi
a investormi
Cieľová skupina
•

Podnikatelia zo všetkých priemyselných odvetví a vývojových fáz rozvoja

•

Medzinárodné a miestne finančné skupiny - rizikoví investori, privátni
investori, finančé inštitúcie

•

Poradenské spoločnosti – právnické, konzultačné, M&A poradcovia

Program Invest Fóra (predbežný)
Dopoludňajšia sekcia: od 8.30 do 12.30
8.30 - 9.00 Registrácia
9.00 - 12.30 Vzdelávacie prezentácie
- Ako osloviť investora

-

Ako napísať podnikateľský plán
Ako stanoviť hodnotu firmy
Pohľad banky na financovanie malých a stredných podnikateľov
Výhody inkubátora pre začínajúcich podnikateľov

Popoludňajšia sekcia: od 12.30 do 15.00
1. Obed
2. Individuálne stretnutia investorov a podnikateľov
3. Prehliadka univerzitného technologického inkubátora
Praktické informácie:
Miesto konania:

Univerzitný technologický inkubátor
Pionierská 15
821 03 Bratislava
Slovensko

Dátum:

22. november 2006

Vstupný poplatok:

Vstup voľný pre všetkých účastníkov

Admin. kontakt:

Ing. Soňa Dubošová
Tel: +421 2 492 12 492
Email: dubosova@inqb.sk

Inštrukcie o lokalite:
Pre lepšiu orientáciu je možné prezrieť si mapu lokality na linke:
http://www.google.com/maphp?hl=en&tab=wl&q. Do okienka napíšte
Bratislava a stlačte Search Maps.
Pre zjednodušenie orientácie je priložená situačná mapa s vyznačením
príjazdových ciest a parkovacích miest.
Zelené priamky na mape predstavujú možnosti na parkovanie.
Červený krúžok označuje vstup do Univerzitného technologického
inkubátora. Seminár sa bude konať na druhom poschodí v označenej
seminárnej miestnosti.

Registrácia
Poradie zaregistrovaných účastníkov bude evidované podľa dátumu
registrácie. Priestorové kapacity sú limitované na 80 miest, preto je
potrebné, registrovať sa čo najskôr.
K registrácii je potrebné vyplniť priložený registračný formulár a poslať
na e-mail: dubosova@inqb.sk.
Podnikateľov, ktorí hľadajú investorov, žiadame doplniť stručný popis ich
investičných potrieb do investičného formulára a zaslať ho na e-mail:
dubosova@inqb.sk

Sponzorstvo
Ak máte záujem podporiť túto akciu formou sponzoringu, prosím
kontaktujte Ing. Dubošovú na: dubosova@inqb.sk alebo na tel. č.:
+421 2 492 12 492.
Organizátori

Inštitút pre rozvoj podnikateľských aktivít
www.idea-org.sk

Innovation Consultancy GmbH.
http://www.innocon.at
Spoluorganizátori

Univerzitný technologický inkubátor
www.inqb.sk

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
www.nadsme.sk

Squire Sanders
www.ssd.com
Investori
Zatiaľ registrovaní...

Samuel Starke
http://www.samuelstarke.co.uk

SAEF – Slovensko Americký Podnikateľský Fond
www.saef.sk

VUB – Všeobecná Úverová Banka
www.vub.sk

