Програма „Предприемачество за нестопански организации“
Теми и модули, включени в обучителните семинари

Началото на октомври 2017 г. - тридневен обучителен семинар „Стопанска дейност на НПО и
бизнес планиране“, който ще включва следните теми:
Сесия 1 „Споделяне на опит с участниците в Акселератора към програма
„Предприемачество за нестопански организации“
Сесията ще даде възможност да се запознаете с успешни примери на други организации в развитието
на стопански инициативи, прогреса, проблемите и предизвикателствата, които те са срещнали и
възможните решения в преодоляването им. Ще намерите вдъхновение и съмишленици и ще се
убедите, че предприемаческият подход при постигане на мисиите дава перспектива за устойчивост.
Сесия
2
„Основни правила и изисквания за извършване на стопанска дейност от
нестопански организации“
Много често организациите не развиват стопански идеи и дейности, защото имат притеснения, че това
не е позволено от правната рамка. В рамките на тази екипът на БЦНП ще ви запознае с основните
изисквания за развитието на допълнителна и свързана с мисията стопанска дейност, възможните
форми, документи и данъчни въпроси.
Сесия 3 „Стратегически маркетинг на НПО“
Специфичното знание за това как да предлагаш продукти и услуги и как да ги рекламираш е от ключово
значение за постигането на успех. Ще научите основни правила за това какво обхваща маркетинга и
какви инструменти можете да ползвате, за да го прави и вашата организация.
Сесия 4 „Светофар/мандала на бизнес идеята“
При стартирането на нова дейност и идея често задаваният въпрос е „Коя идея и какво точно?“. Ще ви
представим практически модели, чрез които да намерите отговори на тези въпроси, както и да
прецените какви знания и умения е необходимо да надградите, за да е успешно вашето начинание.
Сесия 5 „Бизнес модели“
Има най-различни модели, чрез които да разпишете своята идея и да направите план за нейното
реализиране. Ще представим лесни подходи за разработване на бизнес планове, както и кои са
основните елементи, на които да обърнете специално внимание.
Началото на ноември 2017 г. – двудневен обучителен семинар „Презентационни умения и
маркетинг“, който ще включва следните теми:
Сесия 6 „Презентационни умения“
Много често това, което липсва за успешното стартиране и набиране на инвестиции за една бизнес
идея, е начинът, по който тя бива представяна. В рамките на сесията ще получите съвети и насоки за
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подготовката на презентации, тяхната структура и организация, как да управлявате времето си, така че
да кажете най-важното и най-интересното за съответната публика, как да разработите и представите
посланията, които ще спечелят повече съмишленици за вашата идея.
Сесия 7 „Дигитален маркетинг“
В съвременния живот все повече нашите дейности и идеи намират своята успешна реализация
благодарение на дигиталния свят. Как да се осигури добро представяне и реклама на бизнес дейността
в социалните мрежи, на интернет страницата, какви инструменти и подходи можете да ползвате – с
всичко това ще надградите уменията си за стартиране на вашата идея в рамките на тази сесия.
Ноември – декември 2017 г. - „Индивидуални консултации по бизнес идеите“
При направена предварителна заявка, всеки един участник ще има възможността да проведе срещи с
консултант, с който да обсъди своите идеи и въпросите в процеса на подготовка на бизнес план.
Консултациите ще се проведат през първата половина на ноември 2017 г. и в началото на декември
2017 г. Опитът ни от седем години управление на програмата „Предприемачество за нестопански
организации“ показва, че тези индивидуални срещи дават възможност да помислиш заедно с още някой
върху идеята си, а това се оказва от изключителна важност, за да предвидиш неща, които сам не си
могъл да видиш и така да повишиш шанса си за успех.
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