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Te zanima podjetniški svet,
pa nimaš nobene ideje?
Imaš idejo, pa ne veš kako
naprej?
Bi se rad/a zabaval/a in
ob tem še kaj naučil/a?
Čakajo te BOGATE NAGRADE in
prav posebno presenečenje!

PRIJAVI SE!
info@startupdomzale.si ali +386 69 980 242
Več dogajanja lahko preveriš na www.startupdomzale.si
3. SERIJA start-up dogodkov I 17., 23., 24. in 25. april ter 15. in 22. maj @ Štartaj Domžale
#nore ideje #nora zabava #nore nagrade

Te skrbi
prihodnost?

Več na www.startupdomzale.si

Zaštartaj z nami!

PRIJAVI SE NA BREZPLAČNE STARTUP DELAVNICE
NAJ TE OPAZIJO
Želiš pokazati kaj znaš in kakšne so tvoje ideje? Ali si se pripravljen naučiti veščin, ki ti bodo
koristile za vedno? Lahko te opazijo investitorji, bodoči delodajalci, startup mentorji.

NAUČI SE
Nimaš ideje? Nič hudega!! Se želiš naučiti kako
do idej, kako jih razvijati in spraviti v življenje?
Na seriji delavnic 17. aprila, 23. ,24. in 25. aprila in
15. in 22. maja se boš naučil več kot misliš, da je
možno! Predvsem pa bo to izkušnja, ki ti bo spremenila življenje! Dragocene izkušnje ti bodo koristile v tvojem osebnem in poslovnem življenju.

POSTANI DEL ZGODBE
Stopi iz povprečja pod soj žarometov in bodi del
zgodbe, o kateri se veliko govori.
Kakšna čudovita dogodivščina te čaka izveš
že na prvi motivacijski delavnici 17. 4. ob 17. uri.

ZABAVNO BO
- Izkoristi enkratno priložnost iskanja in
razvijanja idej z neverjetnimi posamezniki
na zanimiv in zabaven način

1

SPOZNAJ KUL LJUDI
- spoznaj enako misleče kreativne ljudi,
- razširi svojo socialno mrežo in si izboljšal
možnosti za karierni uspeh,
- kdo te čaka: študentje, podjetniki, dizajnerji
in decision makerji, mentorji

BOGATE NAGRADE

Poleg neprecenljivih izkušenj, znanja in koristnih
kontaktov lahko prejmeš neverjetne nagrade:
1. mesto v coworkingu
2. podjetniško šolo
3. vstopnica na »startuptrain«, na vlaku od
Ljubljane do Sofije od 8.5. do 12.5. Ne pozabi na
veljaven potni list.
4. počitnice za 2 v tujini
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