Uzņēmējdarbības iepazīšanas apmācības TALSOS

„NO IDEJAS LĪDZ REALIZĀCIJAI”!
14., 21., 28. martā un 4.aprīlī
Apmācību vieta: Talsi, kino „Auseklis” 2.stāvs
Dalībnieki: 25 Talsu novada iedzīvotāji vecumā līdz 30 gadiem
Pieteikšanās mācībām līdz 9.marta plkst.9:00 elektroniski: http://ej.uz/macibas_uznemeji

APMĀCĪBU PROGRAMMA:

1. diena 14.marts plkst. 10:00 – 16:00 (sestdiena)
1. dienā sapratīsi, vai Tava biznesa ideja var būt veiksmīga un kā domāt, lai radītu veiksmīgas biznesa ideja.
Veiksmīgu ideju piemēri iedvesmai



Kur rodas veiksmīgas biznesa idejas un kā tās radīt arī man?

Lektors Valdis Avotiņš, Ventspils Augstskola, Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra
direktors

2. diena 21. marts plkst. 10:00 – 16:00 (sestdiena)
2. dienā iepazīsies ar mārketinga ābeci, lai sparastu, kā citiem pastāstīt par savu produktu/ideju un lai to
tiešām pirktu. Šajā dienā uzzināsi arī, kā sastādīt biznesa plānu.




Kā pārdot savu produktu. Svarīgākais par mārketingu.
Kā sastādīt biznesa plānu jeb idejas dzīvotspējas pārbaude reālajai dzīvei un
finansējuma piesaistei.

Lektore Olga Blumbaha, ekonomikas zinātņu maģistre ar 25 gadu praktisku pieredzi
komercdarbībā un mārketingā

3. diena 28. marts plkst. 10:00 – 16:00 (sestdiena)
3. dienā uzzināsi visu par uzņēmējdarbības veidiem, formām, to reģistrēšanas izmaksām un sapratīsi, kura no
formām ir piemērotākā Tev. Dienas otrajā pusē uzzināsi svarīgāko par nodokļiem un grāmatvedību:kādi
nodokļi, cik lieli un kad jāmaksā. Uzzināsi, kā kārtot grāmatvedību – cik daudz vari izdarīt pats un kad
jāsāk algot grāmatvedis.

 Uzņēmējdarbības veidi, reģistrēšana, izmaksas.
 Svarīgākais par nodokļiem un grāmatvedību.
Lektore Olga Blumbaha, ekonomikas zinātņu maģistre ar 25 gadu praktisku pieredzi
komercdarbībā un mārketingā. Grāmatvedības lektors tiks precizēts

4. diena 29. marts (svētdiena) vai 4.aprīlis (klusā sestdiena)
4. dienā uzzināsi par iespējām saņemt finansiālu un cita veida atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un
attīstībai. Valsts atbalsts jaunajiem uzņēmējiem. Projektu finansējumi biznesam laukos. Biznesa inkubatori,
mentori, biznesa enģeļi un citas iespējas, kā saņemt atbalstu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Kur meklēt finanšu atbalstu uzņēmējdarbības ideju īstenošanai.
Lektori Normunds Abakuks (altum.lv) un Mārtiņš Velde (Talsu biznesa inkubators)

Atbalstītāji:

Apmācības notiek „Kurzemes NVO atbalsta centra” īstenotā projekta „Es esmu, es varu” ietvaros, kuru
finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, kā arī Talsu novada pašvaldība.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |www.talsi.lv

