VIDEOKONFERENCIA
GALÉRIA REALIZÁTOROV
a KREATÍVNE VOUCHERE
I VIDEOKONFERENCIA NÁRODNÉHO PROJEKTU
PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU I

Architekti, dizajnéri, programátori a marketéri – pripravili sme pre Vás online
videokonferencie, kde sa dozviete informácie a usmernenia dôležité pre váš vstup
a pôsobenie v Galérii realizátorov. Stačí si vybrať jeden zo zverejnených termínov,
on-line sa zaregistrovať, vyplniť žiadosť a zúčastniť sa podujatia priamo z
pohodlia domova či kancelárie. Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.
PREHĽAD PLÁNOVANÝCH KONFERENCIÍ :
10.12.2018 I trvanie konferencie 10:00 – 13:00 I HOSŤ: Kamil Aujesky I Reklama a marketing
10.12.2018 I trvanie konferencie 14:00 – 17:00 I HOSŤ: Kamil Aujesky I Reklama a marketing
11.12.2018 I trvanie konferencie 16:30 – 19:30 I HOSŤ: Veronika Kotradyová I Dizajn
17.12.2018 I trvanie konferencie 13:00 – 16:00 I HOSŤ: Kornel Kobák I Architektúra
17.12.2018 I trvanie konferencie 16:30 – 19:30 I HOSŤ: Ľubica Pavlovičová I dizajn
18.12.2018 I trvanie konferencie 10:00 – 13:00 I HOSŤ: Igor Serváček I IKT- programovanie

Viac informácií nájdete
na webovej stránke
vytvor.me/podujatia
AKO SA PRIHLÁSIŤ?
Na videokonferenciu sa môžete zaregistrovať prostredníctvom online formulára.
Následne Vás bude kontaktovať emailom projektový tím a budú Vám doručené
inštrukcie k ďalšiemu postupu. Na technické pripájanie sa účastníkov do
videokonferencie je určených vždy 15 minút pred jej plánovaným začiatkom.
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PROGRAM VIDEOKONFERENCIÍ :
10 min. I
20 min. I
20 min. I
50 min. I

10 min. I
20 min. I
50 min. I

Predstavenie pozície kreatívca a systému poskytovania kreatívnych
voucherov v rámci NP PRKKP
Prínosy členstva v Galérii realizátorov pre zúčastnených kreatívcov
Ako sa stať oprávneným realizátorom, zverejneným v Galérii
realizátorov – čo treba spĺňať a ako postupovať
Ako to ovplyvní môj obchodný model a ako to môžem komunikovať
smerom k mojim klientom – odpovede na otázky účastníkov
videokonferencie a FAQ projektu
Esencia know-how k obchodným modelom
Zmysel a miesto vytvárania si obchodných modelov v kreatívnom
priemysle (teória/ prax)
Vytvorenie nového, resp. up-date existujúceho obchodného modelu
kreatívca – ako postupovať – odpovede na otázky účastníkov
videokonferencie a FAQ projektu

KONTAKT:
V prípade otázok nás kontaktujte emailom na kreativnepodujatia@siea.gov.sk.
Videokonferencie sa realizujú v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho
priemyslu na Slovensku, Podaktivity A.: Podpora tvorby nových obchodných modelov a
sieťovania podnikov KP v regiónoch a Podpora tvorby nových obchodných modelov a
sieťovania podnikov KP v BSK. Kód projektu ITMS2014+ 313000J874.

