INVITAŢIE SEMINAR

"PRIMUL MEU BUSINESS PLAN"
19, 27 Octombrie si 8 Noiembrie 2016
Programul "USH Pro ANTREPRENORIAT"
Eveniment cu impact antreprenorial, dedicat studenţilor
Centrul antreprenorial USH Pro Business creat in urmă cu un an, are ca misiune
dezvoltarea unei strânse colaborări între mediul de afaceri si cel universitar. Dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale ale studenţilor si implicit sprijinirea lor în cariera antreprenorială este un
obiectiv central care ne preocupă, sens în care am lansat programul „USH Pro antreprenoriat",
adresat studenţilor Universităţii „Spiru Haret".
Pe această cale, în lunile octombrie - noiembrie 2016, USH Pro Business lansează o serie
de mese rotunde si seminare, evenimente cu puternic impact antreprenorial. Evenimentele vizează
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul studenţilor, soluţii de finanţare pentru IMM-uri
si antreprenori, soluţii de internaţionalizare a afacerilor.
USH Pro Business impreună cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu
Mediul de Afaceri (MECRMA) organizează seminarul "PRIMUL MEU BUSINESS PLAN".
Zilele de desfăşurare a evenimentelor sunt după cum urmează:
19 Octombrie 2016 / ora 10.00
27 Octombrie 2016/ ora 10.00
8 Noiembrie 2016 / ora 10.00
În cadrul seminarelor, întreprinzători de succes se vor adresa studenţilor din cadrul
Universităţii "Spiru Haret” pentru a-i îndruma spre opţiuni de carieră antreprenorială precum si
elaborarea si dezvoltarea unor planuri de afaceri de success, după cum urmează:
 Dl Radu Olteanu / 19.10.2016 ( PixelBack; www.raduolteanu.com)
 Dl Camil Moldoveanu / 19.10.2016 (Connsys; http://www.forbes.ro/articles/
forbes-heroes-2016-camil- moldoveanu-performanta- business-65821)
 Dl Cristian Nicolae / 27.10.2016 (http://cristiannicolae.ro/ )
 Dl Andrei Eduard Burghelia / 08.11.2016 (Velocurier)
 Dl Andrei Costescu / 08.11.2016 (Mready http://www.mready.net/en/ )

Studenţii care vor confirma participarea, vor incheia un acord de parteneriat cu USH Pro
Business, valabil până la finalizarea studiilor, pe baza căruia vor dobândi competenţe si abilităţi
de iniţiere si dezvoltare a unei afaceri sau inserarea pe piaţa muncii în sectorul privat, fiind
implicaţi în mod direct în activităţi specifice domeniului antreprenorial.
Evenimentele vor avea loc la sediul USH Pro Business, din str Nicolae lorga nr. 34-36, etaj 1,
Sector 1, Bucureşti (fosta Ambasada Canadei)
Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la unul dintre evenimentele menţionate
mai sus. Confirmarea se va face pe email office@ushprobusiness.ro până cel târziu la data de
17 oct 2016. Pentru detalii suplimentare puteţi accesa www.ushprobusiness.ro sau ne puteţi
contacta la telefon: 0217943518/0216500014.
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