Let's Start-up - Русе (SEW22)
Резюме
Седмица след официалния старт на Start-up Europe Week SEW2022, Русенска търговско-индустриална
камара се включва в инициативата с един по-различен формат и поглед.
Вместо стандартната формула „експертите говорят, предприемачите слушат“, искаме да предизвикаме себе
си и Вас като дадем думата на стартиращите фирми и младите предприемачи да споделят своите нужди и
предизвикателства.

Описание
По традиция ще споделим актуални възможности за подкрепа и обучение в сферата на предприемачество,
но ще дадем възможност за обратна връзка и отворена дискусия, която да даде тласък за развитие на
местната предприемаческа еко-система
Събитието на 16 юни от 17:30 часа ще се проведе в два основни панела:
1) Актуални възможности и обучения:
∙ Младежко предприемачество – първи стъпки.
∙ Социално и приобщаващо предприемачество – работа в мрежи;
∙ Женско предприемачество и експериментално учене;
∙ Селски туризъм и кръгова икономика;
∙ Какво е CRM и как поддържа маркетинга;
2) Местна предприемаческа екосистема
∙ Представяне на успешни млади предприемачи
∙ Отворена дискусия – „ Как да започнем ?“ – нужди и предизвикателства пред прохождащия бизнес.
Събитието е подходящо за:
∙ Малки или прохождащи бизнеси
∙ Предприемачи с идея в начален или по-напреднал етап на развитие
∙ Бизнес подкрепящи организации и експерти
∙ Всеки който вярва, че има с какво да допринесе за подобряването на местната предприемаческа еко
система.
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Следете подробности за програмата ТУК.
Let’s Start-up – Русе е част от официалната програмата на SEW22.
Start-up Europe Week е глобална инициатива, провеждаща се ежегодно, в повече от 50 държави в Европа и
по света. Събитието илюстрира локалната предприемаческа екосистема в пълната й цялост. SEW
присъства в повече от 300 града в почти 50 страни, с 250+ съорганизатори. Повече информация за
инициативата можете да откриете на официалния сайт https://startupeuropeweek.eu/.

Начало:
16 юни 2022, 17:30
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