
SKUPINOVÉ AKTIVITY
11.10.2018  Rodinné podnikanie – Nástupníctvo a generačná výmena  
   Viac na: http://www.sbagency.sk/rodinne-podnikanie-nastupnictvo- 
   a-generacna-vymena#.W6OTh2gzZaQ

17.10.2018  Budovanie Brandu – Ako na to?        
   http://www.sbagency.sk/budovanie-brandu-ako-na-to#.W7NXlGgzZaQ

BRATISLAVSKÝ KRAJ
PRE PODNIKATEĽOV SME PRIPRAVILI:

Newsletter aktuálny k 2.10.2018

NÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM, ktorého vznik zastrešila Slovak Business Agency (SBA) za podpory Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, sa aj vo vašom kraji stáva dnes realitou – Bratislava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, 
Žilina, Nitra, Trenčín, Trnava sú mestá, kde nás nájdete. Na jednom mieste tak získate komplexnú podporu a informácie 
pre vaše podnikanie.

Aktuálne môžete zdarma využiť predovšetkým odborné konzultácie – právne, daňové, finančné, skupinové poradenstvo – 
workshopy, semináre, kancelárske priestory v coworkingu a mnoho iného. Chceme, aby ste sa vedeli lepšie zorientovať 
v množstve zákonných povinností a dostali odpovede na témy, ktoré vás trápia.

Cieľom celého projektu financovaného EÚ, Európskym fondom regionálneho rozvoja, je vytvoriť priestor na kreovanie 
nových podnikateľských nápadov, ako aj celkovo zatraktívniť podnikanie na Slovensku.

Viac na www.npc.sk

VYUŽITE 
NAŠE SLUŽBY

www.sbagency.sk

OTVORENÉ VÝZVY
   Pracuj na svojom projekte v dielni Creative point
   Viac info: http://www.sbagency.sk/pracuj-na-svojom-projekte-v-dielni-creative- 
   point-otvorili-sme-vyzvu-pre-podnikatelov#.Wx5bMVOFOT8

PODNIKATEĽSKÁ FIESTA - 3.10.2018, Zvolen / Žilina / Košice  
Oslavu podnikania budú sprevádzať aj diskusie o nábore zamestnancov a zero waste
http://www.sbagency.sk/oslavu-podnikania-budu-sprevadzat-aj-diskusie-o-nabore-zamestnancov-a-zero-waste#.W6oCxWgzZPY



OTVORENÉ VÝZVY
   Prototypuj v dielni Creative Point!  
   Prihlás sa na výzvu pre nepodnikateľov
   Viac info: http://www.sbagency.sk/prototypuj-v-dielni-creative-point-prihlas-sa-na- 
   vyzvu-pre-nepodnikatelov#.WxUb_1OFOT8

   Konzultácie pre budúcich podnikateľov
   Viac info: https://www.npc.sk/ms/content/show_article/76

   Coworking Akceleračného programu
   Viac info: https://www.npc.sk/ms/content/show_article/71

Newsletter aktuálny k 2.10.2018

PRE NEPODNIKATEĽOV SME PRIPRAVILI:

ĎALŠIE (MEDZINÁRODNÉ) AKTIVITY

   SME Instrument národný deň 2018 (2.10 - 2.11.2018)  
   Viac info: http://www.sbagency.sk/sme-instrument-narodny-den-2018#.W5DiB84zaM9

   Projekt KET4CLEANPRODUCTION – Key enabling technologies  
   – Kľúčové podporné technológie pre čistú produkciu  
   Viac info: http://www.sbagency.sk/projekt-ket4cleanproduction-key-enabling- 
   technologies-klucove-podporne-technologie-pre-cistu#.W2rtn1UzaM-

   Predstavenie projektu CORD a plánovaných aktivít   
   Viac info: http://www.sbagency.sk/predstavenie-projektu-cord-a-planovanych-aktivit#.W5Dfoc4zaM- 

   Projekt CORD - crossing bridges with the help of Ambassadosrs  
   Viac info: http://www.sbagency.sk/projekt-cord-crossing-bridges-with-the- 
   help-of-ambassadors#.Wytg0RIzbjE 

   Priložte ruku k rozvoju rodinných podnikov na Slovensku! Staňte  
   sa naším externým spolupracovníkom  
   Viac info: http://www.sbagency.sk/prilozte-ruku-k-rozvoju-rodinnych-podnikov-na- 
   slovensku-stante-sa-nasim-externym-spolupracovnikom#.W2FebNUzaM9 

   Leťte do Peru na prezentáviu odevných produktov ALPACA MODA 2018  
   Viac info: http://www.sbagency.sk/lette-do-peru-na-prezentaciu-odevnych-produktov- 
   alpaca-moda-2018#.W2Fe59UzaM8 

   Podnikatelia budú môcť využit Európsku podporu na Kreatívne Vouchere  
   Viac info: http://www.sbagency.sk/podnikatelia-budu-moct-vyuzit-europsku- 
   podporu-na-kreativne-vouchere#.W2FfddUzaM8

   Motivačné a aktivačné tímové aktivity pre podnikateľov  
   v rámci Rastového programu v Bratislave
   Viac info: http://www.sbagency.sk/vyzva-motivacne-a-aktivacne-timove-aktivity- 
   pre-podnikatelov-v-ramci-rastoveho-programu-v-bratislave#.Wv074oiFNPY

   Krátkodobé individuálne poradenstvo – bezplatné konzultácie  
   v rozsahu 10 hodín pre podnikateľov z BA kraja
   Viac info: http://www.sbagency.sk/vyzva-kratkodobe-individualne-poradenstvo-bezplatne- 
   konzultacie-v-rozsahu-10-hodin-pre-podnikatelov#.Ws8tF4huZPY

   Prihláste sa do európskeho výmenného programu Erasmus  
   pre mladých podnikateľov
   Viac info: http://www.sbagency.sk/erasmus-podnikatelia#.Ws8tLIhuZPY 


