Podjetniški TOP program #2
Opis:
Program je sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu bodo udeleženci obravnavali finančno
spremljanje in načrtovanje poslovanja.
V drugem sklopu bodo udeleženci pripravili prezentacije svojih podjetji, ki bodo primerna za
predstavitev pred investitorji, poslovnimi in strateškimi partnerji ter vsemi deležniki v poslovnem
svetu. Prezentacije bodo vključevale tudi finančni aspekt poslovne priložnosti.
V program bomo vključili 5 podjetij, ki bodo izpolnjevala kriterije prijave. Izbrana podjetja bodo
imela možnost sodelovati na programu skupaj z podjetji, ki so vključena v skupnost Primorskega
tehnološkega parka.
Udeležba v programu je BREZPLAČNA!

Vsebina programa:
SKLOP 1
Delavnica 1: Podjetnik v vlogi finančnega direktorja; Matej Peršolja
4.2.2019; 16.30 – 19.30
VSEBINA:




Osnovno spremljanje poslovanja (cash/zaloga) in uvajanje discipline spremljanja poslovanja kot,
da smo podjetniki tudi investitorji v nas posel.
Orodje Xero in uporaba le tega za spremljanje poslovanja.
Mesečno spremljanje poslovnega izida in denarnega toka ter Izdelava prilagojenega poslovnega
izida glede na tip podjetja.

Cilj delavnic je da udeleženci pridobijo znanje in orodja, da lahko nemudoma pričnejo vzpostavljati
sistem za finančno spremljanje poslovanja v lastnem podjetju.

Delavnica 2: Podjetnik v vlogi največjega investitorja v svojem podjetju; Matej Peršolja
6.2.2019; 16.30 – 19.30
VSEBINA:





Pomembnost gledanja na lastno podjetje tudi kot največji investitor.
Ključni kazalniki pojdeta in spremljanje.
Kako bo zgledalo ko bom dosegel željeno število strank in ali bom s tem zadovoljen?
Priprava projekcije poslovanja ob rasti podjetja in kje želimo videti poslovanje podjetja kot
investitorji (ekonomija obsega, avtomatizacija poslovanja).

Ekonomika poslovanja, monetizacijski modeli, življenjski cikel produkta, trg. Cilj delavnice je
ugotavljanje ekonomskega potenciala poslovanja podjetji, vzvodov s katerimi lahko vplivamo na
ekonomiko podjetja in optimizacija ekonomike poslovanja.

SKLOP 2
Delavnica 3: Vsebina predstavitve; Blaž Zupan in Rok Stritar
11.2.2019; 14.00 – 17.00
VSEBINA: . Vsebina predstavitev je razdeljena na štiri področja in zajema: 1. del – problem, kupci,
rešitev; 2. del – trg in konkurenca; 3. del – poslovni model, ekonomika in tim; 4. del – prihodnost in
potrebe podjetja

Delavnica 4: Način predstavitve; Blaž Zupan in Rok Stritar
13.2.2019; 14.00 – 17.00
VSEBINA: Cilj je dokončna priprava udeležencev na triminutne predstavitve lastnih podjetij pred
strokovno komisijo.

Kdo se lahko prijavi?
Vsa podjetja, ki poslujejo najmanj 1 in ne več kot 5 let ter so v letu 2018 imela najmanj 20.000 EUR
prometa.

Rok prijav je do petka, 1. februarja 2019.

Udeležba v programu je BREZPLAČNA!
PRIJAVE NA www.primorski-t.si

Zaključek Podjetniškega TOP! programa #2
Program se bo zaključil z udeležbo na podjetniškem dogodku Spreminjamo pravila igre, ki bo potekal
21.februarja 2019 v konferenčni dvorani Hit Casino PERLA. Več na www.primorski-tp.si

