Асоциацията на българските лидери и предприемачи
(ABLE) в партньорство с фондация
„Тръст за социална алтернатива“

представя
ПРОГРАМА BASE

БИЗНЕС АКАДЕМИЯ
ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
13 октомври 2021
гр. София

Програма
СЕДМИЦА 01
Откриване и увод в
предприемачеството

Финансово планиране на
бизнеса

СЕДМИЦА 02

СЕДМИЦА 09

Раждане и развитие на
предприемаческата идея

Счетоводство на фирмата и
данъци

СЕДМИЦА 03

СЕДМИЦА 10

Проучване на пазара

Човешки ресурси

СЕДМИЦА 04

СЕДМИЦА 11

Маркетинг и реклама

Правни аспекти

СЕДМИЦА 05

СЕДМИЦА 12

Продажби

Презентационни умения

СЕДМИЦА 08

СЕДМИЦА 06

СЕДМИЦА 13

Цени и ценообразуване

Представяне и защита на бизнес
планове пред експертно жури

СЕДМИЦА 07

Финансово планиране на
бизнеса

Лекторите
Благодарение на помощта на партньорите ни от ABLE, програмата
предоставя достъп на участниците до успели български предприемачи
със собствен бизнес и богат професионален опит, които имат силно
желание да предадат своите знания и да допринесат за устойчива
промяна и развитие на малкия и среден бизнес в столицата.

За BASE
Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) в
партньорство с фондация „Тръст за социална алтернатива“ започва
безплатна 4 месечна обучителна програма за гр. София и районите около
столицата, която да преведе на достъпен език пътя на предприемача
от идеята до стартирането на малък бизнес и неговото управление и
развитие.
Обучението започва на 13 октомври и е част от програма „BASE - Бизнес
академия за стартиращи предприемачи“, с подкрепата на Фондация
„Америка за България“. Програмата адресира нуждата от създаване на
предприемаческа култура, умения и практически знания в гражданите
на София и региона, които имат желание да започнат свой малък бизнес
като лична житейска стратегия.
Моделът на програмата обхваща курс от 12 обучителни лекции, показващи
практически пътят от идеята за бизнес до реализацията на успешна
услуга или продукт, който често е доста трънлив и зависи от множество
фактори, сред които са добрият бизнес план, достъпът до начален капитал,
възможностите за наемане на офис и ползване на инфраструктура от
доставчици на най-необходимите услуги, административни пречки/
облекчения, наличие на база с добри примери, общност – всичко е от
значение.
Обучителната програма е интерактивна, включваща ментори от реалния
бизнес, които чрез различни методи включват обучаемите в процеса на
представяне и овладяване на знанията и информацията, така че да ги
мотивират за пълноценно участие в обучителния процес. В този смисъл в
края на обучението са предвидени практически стимули за най-добрите
бизнес идеи, в рамките на 10 000 лв. награден фонд, който цели да
спомогне за техния успешен старт и развитие.

Цели

•

Да насърчи и даде възможност
предприемаческата си идея;

•

Да създаде финансово независими граждани с устойчив и успешен
бизнес;

•

Да трансформира общностите като ги овласти с бизнес умения и
представи пред тях възможностите, които средата дава за развитие
на предпримачеството;

•

Да се сформира предприемаческa общност и отговорно гражданско
общество;

•

Да създаде благоприятна среда за устойчиво икономическо развитие.

на

всеки

да

реализира

Курсът включва

•
•
•
•

Теоретична част, представена по достъпен начин;
Решаване на практически казуси и ролеви игри;
Работа в екип и създаване на виртуални фирми и бизнеси;
Дългосрочна менторска подкрепа, продължаваща и след приключване
на обучението.

В рамките на курса участниците съставят бизнес план за своята идея,
с който участват във финално състезание за най-добър бизнес план.
Победителите ще получат финансова награда на обща стойност до
10 000 лв., с която да стартират предприемаческите си начинания.

Критерии за участие

•
•
•
•

Да имате бизнес идея, която желаете да реализирате успешно
или вече да развивате бизнес, който искате да разширите или
оптимизирате.
Да сте мотивирани за промяна и жадни да развивате
предприемаческите си умения;
Да сте готови да се ангажирате за 4 месеца като отделяте време
ежеседмично за посещения на курса и подготовка вкъщи.
Да имате достъп до компютър с добра интернет връзка, камера и
микрофон.
* Наличието на средно образование е предимство.

Формат на провеждане
Курсът ще се проведе онлайн и в присъствена форма. Присъствените
лекции ще се провеждат, когато епидемичната обстановка позволява
и при спазване на мерки за безопасност съобразени с националното
законодателство. За тази цел ще бъде изготвян и споделян предварително
с участниците график.

Очаквания към участниците

•
•
•
•
•
•

Да не пропускатe повече от три лекции, за да завършат успешно и за
да участват в състезанието за най-добър бизнес план;
Да сте навреме за лекциите;
Да участвате активно в дейностите на програма BASE;
Да представите бизнес план в края на курса;
Да стартирате собствен бизнес след края на обучението.
Да имате готовност за присъствени лекции в гр. София, когато
епидемичната обстановка го позволява и при спазване на мерки за
безопасност.

Кандидатствай сега

Попълни следния линк до 17 септември:

https://www.surveymonkey.com/r/KZ87H83

Приканваме
всички заинтересовани да се включат в обучителната програма
да се свържат с Любка Георгиева на
ел. поща lgeorgieva@tsa-bulgaria.org
или тел. 0895 092 390

За допълнителна информация
за програмата посетете:

https://baseprogram.bg

Отзиви
Програмата BASE ми беше полезна най-вече с опита и
знанията споделени от лекторите/предприемачите, а
също и с мотивацията, която получих от срещите с тях.
Пекарната ни беше на един месец и там осъществихме
първият ни кетъринг, което ни даде идея за този вид
дейност и в момента е доста успешна.
Мария Цачева | участник BASE, Мирково

Обучителната програма BASE за мен беше много
полезна, тъй като се запознах с много хора, с които
обмених идеи и опит. Лекторите ни разкриха много
тънкости за успешно разработване на бизнес идея.
Програмата ни предостави възможността да се
запознаем с предприемачи, стартирали именно като
нас, без наличие на голям капитал и без опит.
Михаела Тошкова | участник BASE, Враца

Участието ми в BASE беше изключително полезно за
мен, в ролята ми на предприемач, заради уникалния
начин, по който бе организирано обучението. Ние
участниците имахме възможност да научим всичко
необходимо за успешното развитие и управление на
бизнес по един изключително приятен начин чрез
практическо обучение и срещи с реални, успешни
предприемачи.
Мария Радунчева | участник BASE, Мирково

Програма BASE
„Бизнес академия за стартиращи предприемачи“
е предназначена за амбициозни и ентусиазирани
предприемачи, които искат да създат бизнес,
водещ до финансова независимост.
Целта е да се създаде общност от взаимно
подкрепящи се предприемачи чрез развиване на
бизнес умения, обмяна на опит, знания и бизнес
контакти.

