VABILO NA SEMINAR

»ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM
ALI IDEJO«
Kako lahko svoje ideje spremenite v dober posel?
Vsi ljudje imamo ideje in prebliske. O njih se pogovarjamo s prijatelji na kavi, a smo pogosto preveč
previdni in le redki zberejo pogum, v svojih idejah prepoznajo poslovno priložnost in jih uresničijo.
Samo zamisel vam dobička ne bo prinesla, z njo boste pričeli služiti, ko boste prešli od razmišljanja k
dejanjem. Zato morate čimprej narediti prvi korak in ugotoviti, ali lahko svojo idejo ali svoj hobi
spremenite v dober posel.

Seminar Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo je namenjen vsem, ki razmišljate o samostojni
podjetniški poti in vsem, ki že imate kakšno zamisel, pa ne veste, kako začeti z njenim uresničevanjem. V
dober posel lahko razvijete tudi svoj hobi, s katerim se ukvarjate z veseljem. Zakaj vam ne bi za to tudi
plačali? Dobrodošli ste tudi vsi, ki vas vleče v podjetništvo, a še ne veste, katero zamisel spremeniti v
poslovno priložnost.

Kdaj: Torek, 17. 10. 2017, ob 17. uri.
Trajanje: seminar bo trajal 2 uri, nato pa bo še čas za vprašanja slušateljev.
Kje: prostori Coworkinga Cerkno v stavbi Večnamenskega centra Cerkno
Predavateljica: Bogdana Rejc, ki je že vrsto let podjetniška svetovalka in ki vsak dan pomaga čez postopke
registracije podjetij, pri spremembah podatkov in pri številnih drugih nujnih opravilih desetinam
podjetnikov in bodočih podjetnikov.

Prijave: za udeležbo na predavanju je potrebna predhodna prijava.
Prijavite se lahko na elektronski naslov: izobrazevanje@icra.si ali po telefonski številki 05 37 43 911.
Seminar je za udeležence brezplačen, saj je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republike
Slovenije in Občine Cerkno, v okviru skupnega projekta LAS s CILjem FORMICA CERKNO-IDRIJA-LOGATEC.

Število mest je omejeno. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

