
Kdy: 27. 6. 2017, 9:00 – 14:00
Kde:   Třebízského 1285, 390 02 Tábor

Seminář je určen pro mladé podnikatelky se sídlem v obcích do 3 tis. obyvatel. 

Těšíme se na Vás!

Na co se můžete těšit: 

Neformální setkání začínajících podnikatelů se zástupci úspěšných malých a středních podnikatelů. Prostor pro umožnění 
individuálních konzultací a zodpovězení dotazů jednotlivých začínajících podnikatelů. Neformální setkání se zajímavými lidmi. 
Rady, tipy, doporučení a nejčastější chyby.

Můžete se těšit na setkání se zajímavými podnikateli.

Program:
14:00 – 14:30 - příchod, prezence, malé občerstvení
14:30 – 15:30 – přednáška 1. podnikatele
15:30 - 16:00 - přestávka
16:00 – 17:00 - přednáška 2. podnikatele 
17:00 – 19:00 – individuální konzultace podnikatelů, teplé občerstvení

Cíl:

Umožnit mladým, začínajícím podnikatelům kontakt s jejich staršími zkušenějšími a hlavně úspěšnými kolegy. Umožnit jim 
konzultovat jejich každodenní problémy a nejistoty v podnikání.
Setkání navazuje na dlouhodobé aktivity a zkušenosti AMSP ČR z vlastního projektu „Svou cestou“ zaměřeného na začínající, 
zejména mladé podnikatele a podnikatelky. Cílem těchto setkání je motivace k zakládání nových firem a živností a vytváření 
grantového, mentorského a vzdělávacího zázemí pro ně. V roce 2017 se aktivity zaměřují specificky na začínající podnikatele a 
podnikatelky na venkově. 
Velmi by nás potěšilo, pokud byste přijali naše pozvání a mohli bychom Vás přivítat mezi našimi hosty. 
Účast na akci je po předchozí registraci bezplatná! 

Registrovat se můžete  nebo na emailu: amsp@amsp.cz či tel. čísle: 736 414 283 do 15. 6.ZDE

kontaktní osoby pro Vaše dotazy:
Bc. Andrea Břeňová, tel. 736 414 283,  brenova@amsp.cz
Mgr. Vojtěch Vrobel, tel. 603 113 678,  vrobel@amsp.cz

projekt je realizován s finanční podporou 
M i n i s t e r s t v a  p r o  m í s t n í  r o z v o j

pozvánka na

Seminář pořádaný AMSP ČR a Ženy s.r.o. 
pro mladé podnikatelky
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