„ABC działalności gospodarczej" – warsztaty dla początkujących przedsiębiorców.
Zapraszamy na warsztaty wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej działalności
gospodarczej. Zakres warsztatów obejmować będzie następujące zagadnienia:
• podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
• jak się przygotować do bycia przedsiębiorcą,
• czym jest biznesplan i jak go przygotować,
• źródła finansowania działalności gospodarczej,
• rejestracja firmy,
• jak skutecznie dotrzeć do klientów,
• jak rozpoznać zagrożenia dla biznesu i skutecznie je zminimalizować,
• jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów przez przedsiębiorców.
W trakcie organizowanych szkoleń i warsztatów dużą wagę przywiązujemy do tego aby w jak
największym stopniu odzwierciedlić realne warunki w których przyjdzie Państwu prowadzić daną
działalność i przygotować Państwa do skutecznego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
Prowadzenie własne biznesu wymaga odwagi, wiedzy, doświadczenia, szerokich kompetencji
a przede wszystkim przedsiębiorczości.
Dzięki organizowanym przez nas warsztatom dowiedzą się Państwo jak skutecznie
zaplanować swój biznes i uniknąć najczęściej popełnianych błędów oraz zminimalizować szereg ryzyk
i zagrożeń z jakimi przyjdzie się Państwu zmierzyć działając w obrocie gospodarczym.
Organizowane przez Akademię BRB warsztaty są połączeniem doradztwa biznesowego,
szkoleń i coachingu w celu skutecznego i szybkiego wprowadzenia w życie swoich planów i
osiągnięcia wyznaczonego celu.
Planowany termin warsztatów: 04.07.2014r. godz. 10:00 – 15:00.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.06.2014r. godz. 10:00.
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 130 zł.
Zapraszamy
Zespół BRB Doradztwo Biznesowe
Tel. 722-529-820
E-mail: kontakt@brb-doradztwobiznesowe.pl
www.brb-doradztwobiznesowe.pl
Akademia BRB to autorski projekt którego celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie doskonalenia zawodowego
a także rozwoju osobistego. Łącząc poszczególne kompetencje dostarczamy naszym klientom oczekiwanych przez nich
rezultatów w najkrótszym możliwym czasie przy długotrwałym utrzymaniu efektów ich działania.
Swoją ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak również biznesowych, do tych wszystkich którzy są gotowi na
zmiany i otwarci na nowe możliwości. Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas warsztatach oraz prowadzonych
szkoleniach ukierunkowanych na dostarczenie maksimum wiedzy oraz praktycznych umiejętności wykorzystywanych w pracy
zawodowej oraz relacjach osobistych.
Pracując z klientem umożliwiamy mu odkrycie swoich potrzeb a następnie przygotowujemy odpowiedni program dzięki któremu
osiągnie to co w danej chwili jest mu potrzebne, na czym mu zależy i do czego zmierza.
Klientom nastawionym na szybkie efekty proponujemy doradztwo w sferze biznesu, planowania własnej kariery zawodowej,
rozwoju osobistego a także szkolenia z umiejętności miękkich.
Dla klientów dla których liczą się długotrwałe efekty proponujemy sesje coachingowe, dzięki którym zmienią swoją postawę,
nabiorą energii do działania i zaczną wprowadzać w życie zmiany, które doprowadzą ich do określonego celu.
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