ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ιανουάριος 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΝΤΑΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Ενταξιακό Επιχειρηματικό Πρόγραμμα έχει καλή πρόοδο και η κοινοπραξία
εργάζεται σκληρά για τη δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης που
προσφέρει ειδική και προσαρμοσμένη κατάρτιση και υποστήριξη σε
επιχειρηματίες που υποεκπροσωπούνται ή που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες
προκλήσεις και εμπόδια.
Παρά τις προκλήσεις της πανδημίας Covid-19, η σύμπραξη συναντάται τακτικά για
να εργαστεί στην ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης και της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας. Οι εταίροι έχουν δεσμευτεί να παρέχουν ένα ενδιαφέρον και
ελκυστικό πιλοτικό πρόγραμμα το νέο έτος και ανυπομονούμε να σας πούμε
περισσότερα γι' αυτό!

Το διαδικτυακό "Business Launch Pad" βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. Αυτό θα
σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους,
παρέχοντας δωρεάν και εύκολη πρόσβαση σε πόρους και υλικά που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Αυτό θα περιλαμβάνει
διαδικτυακή μάθηση, κοινωνική δικτύωση, επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ομοτίμων και
ανταλλαγή πληροφοριών! Παρακολουθήστε το Facebook και τον ιστότοπό μας για
περισσότερες πληροφορίες!
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου,
το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-UK01-KA202-078857]

Inclusive Business Launchpad

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Η κοινοπραξία βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία ανάπτυξης του
περιεχομένου για το επερχόμενο Accelerator Business Launchpad. Πρόκειται
για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από πέντε ενότητες, οι
οποίες έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη της ανάπτυξης και επιτάχυνσης
των επιχειρήσεων και την υποστήριξη των επιχειρηματιών ώστε να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.
Προετοιμαζόμαστε επίσης για την πιλοτική εφαρμογή του Business Launch Pad
Circles, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση ομάδων
μάθησης δράσης. Η μεθοδολογία των ομάδων μάθησης δράσης βασίζεται στους
βραβευμένους κύκλους Mentoring Circles™ της Inova Consultancy. Σε συνέχεια
της κατάρτισης Accelerator Business Launch Pad, οι συμμετέχοντες θα
καθοδηγούνται από εξειδικευμένους διαμεσολαβητές για να θέσουν στόχους και
να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες
Εάν είστε επιχειρηματίας που διευθύνει μια πολύ μικρή επιχείρηση και
αντιμετωπίζετε πρόσθετες προκλήσεις και θα θέλατε να ενημερώνεστε για
τυχόν επερχόμενες ενημερώσεις. Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτή τη σύντομη
φόρμα

-

Νέα Χρονιά Νέες Αποφάσεις για την επιχείρησή σας
Δυσκολεύεστε να θέσετε στόχους; Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για
να σας βοηθήσει!
Όταν θέτετε έναν στόχο για τον εαυτό σας ή την επιχείρησή σας, αναρωτηθείτε αν αυτός
ο στόχος είναι SMART/Έξυπνος;
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