
19. května – 16. června 2021
ONLINE
Série webinářů pro lidi s nápadem. Rozvíjejte své myšlenky a podnikatelské nápady.
Pozvali jsme profíky, kteří vás provedou hlavními tématy tvorby businessu.
Vyberte si téma, které vás zajímá a nebo se přihlaste rovnou na celou sérii.

VÍCE INFO

Nastav
si cenu!

Z nápadu
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reality

Tajemství
LOVEbrandů

REGISTRACE

Od nápadu k realizaci

Chyť
nápad!

Jak chytit business nápad a vytěžit z něj maximum
Datum: 19. května 2021| 15:00 – 17:00
Lektor: Filip Major - Founder a Partner busyman.cz; Jaroslav Weis - mentor busyman.cz
Kontakt: Ing. Michaela Fouňová | email: founova@jhk.cz | telefon: +420 602 454 395
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Design thinking jako kuchařka podnikatelských nápadů
Datum: 26. května 2021| 15:00 – 17:00
Lektor: Petr Sobotka, www.petrsobotka.com
Kontakt: Lenka Chrobočková | email: ekonom@jvtp.cz | telefon: +420 721 992 971
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Cenotvorba pro začátečníky
Datum: 2. června 2021| 15:00 – 17:00
Lektor: Petra Plemlová, provozuje eshopy unuodesign.cz a unuo.cz
Kontakt: Martina Křiváčková | email: martina.krivackova@czechinvest.org | telefon: +420 724 315 056
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Jak vytvořit tu správnou firemní značku a oslovit co nejvíce zákazníků
Datum: 9 . června 2021| 15:00 – 17:00
Lektor: Anna Šenk, Konzultant GrowJOB Institute
Kontakt: Ing. Michaela Fouňová | email: founova@jhk.cz | telefon: +420 602 454 395
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Design thinking při zahájení podnikání
Datum: 16. června 2021| 15:00 – 17:00
Lektor: Petr Sobotka, www.petrsobotka.com
Kontakt: Lenka Chrobočková | email: ekonom@jvtp.cz | telefon: +420 721 992 971
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