Invitație
EVENIMENT DE NETWORKING
“VINO ŞI TESTEAZĂ-ŢI IDEEA DE AFACERE”

21 februarie 2013, Clubul Țăranului din cadrul Muzeul Țăranului Român
orele 17.30-21.00

Îţi lansezi un start-up şi vrei să vezi dacă funcționează?
Ai o idee pentru o afacere nouă?! Testeaz-o mai întâi, pentru a te asigura că aceasta într-adevăr va
funcționa, înainte de a investi în ea prea mult timp și prea mulți bani!
Află de ce majoritatea noilor afaceri eşuează şi evită greșelile făcute de alții!
Înscrie-te la Evenimentul de Networking care va avea loc în data de 21 februarie, orele 17.30, la
Clubul Țăranului din cadrul Muzeului Țăranului Român, organizat de Active Consulting and Training
şi Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi vino să
testezi fiabilitatea ideilor tale!
În cadrul workshop-ului vei primi sfaturi reale bazate pe experiență, îţi vom arăta cum să-ţi
îmbunătăţeşti şansele de a câştiga atât clienţi, cât şi capital şi, cel mai important, cum să-ţi
alcătuieşti un plan de afacere!
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Competențelor Antreprenoriale – o
alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informațională” POSDRU
92/3.1/S/62353, coordonat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Costurile acestui workshop
vor fi suportate integral din bugetul proiectului.
Foarte multe persoane care doresc să îşi deschidă un start-up dau înapoi în faţa riscurilor.
Informează-te, testează la timp ideea ta, pentru ca afacerea să reziste şi să reuşească!
Vă aşteptăm să facem networking, invitându-vă la un ceai şi o gustare, la Clubul Țăranului din cadrul
Muzeul Țăranului Român!
Formator şi moderator eveniment: Dr. ing. Cătălin Alexe, expert în domeniu, din cadrul Universităţii
POLITEHNICA din Bucureşti.
Aşteptăm confirmările de participare împreună cu adeverința de angajat – în cazul în care sunteţi
angajat - (model atașat la prezenta invitație), la adresa de e-mail: aurel.stochean@a-consulting.ro
sau la telefon 0745.238.811.
Mai multe informaţii, pe site-urile www.a-consulting.ro și www.antreprenor.upb.ro.

