SZKOLENIA

Czy Twórca potrzebuje biznes planu? Czyli jak się przygotować do życia.

Oferujemy Państwu indywidualne, godzinne doradztwo skierowane do młodych artystek i
artystów z pokolenia millenialsów, które żyją chwilą, tworzą, bo chcą i co chcą, ale jednocześnie
szukają odpowiedzi na pytanie o możliwość zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego.

Millenialsi – bo wchodzą na rynek pracy i często podejmują decyzje intuicyjnie, żyją w chaosie i
przereklamowanej rzeczywistości: Możesz wszystko, bo jesteś mistrzem!

Jeśli się wahasz czy iść własną ścieżką biznesową, czy nie, to u nas dostaniesz garść porad i
wiedzę jak wystartować. Jedyne co musisz zrobić, to zabrać ze sobą swój pomysł, swoje
wątpliwości i coś do notowania. My podzielimy się wiedzą, przeanalizujemy twój pomysł i
udostępnimy przestrzeń do wspólnych działań z innymi.

Podczas doradztwa przeanalizujemy takie kwestie:
1. Czy wiesz co chcesz robić za rok, pięć, dziesięć lat?
2. Jak zaplanować swoje działania biznesowe?
3. Pusta kartka to już biznes plan? Czy plan jest niezbędny w świecie pełnym ciągłych
zmian?
4. Z czego składa się biznes A4?

Jeśli to są Twoje rozterki, to wspólnie poszukamy rozwiązań. Przyjdź!

Zgłoszenia przyjmujemy STALE.
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Cena regularna 100 zł plus VAT.

Cena dla studentów i studentek 50 zł plus VAT.

Miejsc realizacji doradztwa: ustalimy dogodnie dla Ciebie.

Kto prowadzi szkolenie?

Anna Fedorczuk, Szefowa IDE

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej: licencjat Finanse Międzynarodowe oraz mgr
Europeistyki. Stypendystka Sokratesa w Berlinie.

Prezes Zarządu Fundacji Czapski Art Foundation – od 2013 roku zajmuje się zarządzaniem
organizacją i zespołem, pozyskuje i rozlicza dotacje na projekty kulturalne oraz biznesowe dla
Fundacji.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Instytut Doradztwa Europejskiego IDE
od stycznia 2007 r.

Doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji i obsłudze programów unijnych takich jak: Sokrates
Erasmus, Leonardo da Vinci, PHARE, Fundusze Strukturalne, w tym: EFS i ZPORR, POWER i
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WRPO.

Kluczowe projekty: Renault Polska Sp. z o.o. Polskie Linie Lotnicze LOT, Nissan Poland Ltd.
Sp. z o.o. Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. i wiele innych.

Więcej informacji i zgłoszenia:

anna.fedorczuk@ide.eu.pl

tel. kom. 601 636 032
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