Ի՞նչ ունեմ հիմա
«Ինձ խորհուրդ է պետք` ինչպես իմ
գաղափարը բիզնես դարձնեմ, ինչից սկսեմ,
ինչպես
զարգացնեմ:
Ես
1,000
անգամ
մասնակցել
եմ
տարբեր
թրեյնինգների,
սեﬕնարների...
ինձ
ռեալ
բիզնես
խորհրդատվություն է պետք: Նստենք, խոսենք
գործից,
գործիքներից,
ուղիներից,
հնարավորություններից,
ներդրուﬓերից,
հաճախորդներից ու իմ բիզնեսից…»
Գտա՞ր քեզ վերեւում…

ՔՈ
ԲԻԶՆԵՍԸ

Ի՞նչ է սա
Պատկերացրու
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ,
դեմառդեմ
խորհրդատվություն
փորձառու
բիզնես
խորհրդատուների հետ` ﬕայն ու ﬕայն քեզ
համար:
«ՔՈ Բիզնեսը» նոր ֆորմատ է քո բիզնեսի,
գաղափարի
քննարկման,
զարգացման,
պիտանի,
կիրառելի
եւ
աշխատող
հմտությունների
ձեռքբերման,
բիզնես
խորհրդատվության համար: 3 օր, 3 ժամ
տեւողությամբ
անհատական
բիզնես
խորհրդատվության
նպատակը
բիզնես
աշխարհում քեզ թռիչ քի, բարձր թռիչ քի համար
պատրաստելն է:
Փորձառու
բիզնես
խորհրդատուները
կկանգնեն կողքիդ, կուղղորդեն, կսովորեցնեն,
կտրամադրեն գործիքներ, նյութեր ու կօգնեն
քեզ….

Ի՞նչ ակնկալել

«ՔՈ Բիզնես»-ի արդյունքը կլինի քո բիզնեսի
վերաբերյալ
հստակ
պատկերացումը,
պլանավորման,
կազմակերպման,
կառավարման
եւ
զարգացման
ուղիների
կողﬓորոշուﬓ
ու
որոշումը,
բիզնես
գիտելիքների ու աշխատող ﬔխանիզﬓերի,
գործիքների ձեռքբերումը, կողքիդ կանգնած
փորձառու
բիզնես
խորհրդատուների
աջակցությունը:
Աﬔնաընտիր գաղափարներին կաջակցի նաեւ
«Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոնը:
Ու… Պատրա՞ստ ես!

Ի՞նչ թեմաներ
«ՔՈ Բիզնես»-ի
համար
անհրաժեշտ
հավանական
թեմաներ
ենք
առանձնացրել
խորհրդատվության համար, սակայն առաջարկիր,
արի կազﬔնք եւ իրականացնենք հենց ՔՈ
բիզնեսին
անհրաժեշտ,
հատուկ
խորհրդատվությունը:

ՔՈ
ԲԻԶՆԵՍԸ

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Ներդրողներին ներկայանալու հմտություններ
Գաղափարի գնահատում
Արդեն պատրաստի նմուշի գնահատում
Բիզնեսի, գաղափարի ներկայացման, պրեզենտացիոն
հմտություններ
Վաճառքի, ներկայացման լավագույն ուղի
Բիզնես պլանի մշակման ուղղություններ, գործիքներ
Ֆինանսական
հաշվարկների
իրականացման
ﬔխանիզﬓեր
Բիզնես մոդելի մշակման գործիքներ
Մարքեթինգային ուղղություններ եւ դրանց ընտրություն
Շուկայի հետազոտության գործիքներ
ԱՁ, թե՞ ՍՊԸ
Այլ

Տևողությունը
և անցկացման ֆորմատը`
_ Նախնական

ԱՆՎՃԱՐ
հանդիպում
(առավելագույնը`
33
րոպե
տեւողությամբ)`
ծանոթանալու, նպատակները հստակեցնելու եւ
հետագա համագործակցությունը պլանավորելու
համար:
_ 3 օր x 3 ժամ` անհատական խորհրդատվություն
ՔՈ Բիզնեսի
համար
(օրերը եւ ժաﬔրը նախապես քննարկվում են քեզ
հետ):
Խորհրդատվություններն իրականացնում են «Բի
Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոնի փորձառու
բիզնես
խորհրդատուները,
ընկերության
հիﬓադիր տնօրեն, կառավարման խորհրդատու,
«Քո Սեփական Բիզնեսը Հայաստանում» գրքի
հեղինակ Սամվել Գեւորգյանի գլխավորությամբ:
Անհրաժեշտության դեպքում խորհրդատվության անցկացման համար կհրավիրվեն նաեւ
քննարկվող ոլորտում գործող բիզնեսﬔններ:

ՔՈ ներդրումը`

_
ԶՐՈ դրամ` նախնական
_

125,000
ՀՀ դրամ`
խորհրդատվության համար

հանդիպման համար
3
օր
x
3
ժամ

Գրանցվելու համար` https:
սեղﬔլ
այստեղ
//forms.gle/qiRtWkkLQMahyART6

Հեռ.` 095574778, 077574778, 010574778

