AKTIVNOSTI UDELEŽENCEV OPERACIJE PVSP 2013 – GORIŠKA
REGIJA V MESECU SEPTEMBRU
Operacija Podjetno v svet podjetništva 2013 – Goriška regija je v polnem zamahu. V
septembru je delo potekalo veliko bolj dinamično. Tema meseca je bila priprava treh
poglavij poslovnega načrta. Za ta namen so se udeleženci odpravili na teren, kjer so opravili
ankete in intervjuje s potencialnimi strankami in bodočimi poslovnimi partnerji. Napredek
udeležencev budno spremljata mentorja mag. Bruno Mihelj in Silvester Vončina,
univ.dipl.ekon., ki jim nudita podporo pri realizaciji poslovnih idej.
Skupini se je pridružila tudi nova udeleženka, Ana dobrodošla!

24. septembra je v Evropskem parlamentu potekala mednarodna konferenca Podjetna
Evropa. Konference so se udeležile delegacije iz vseh agencij vključenih v operacijo
Podjetno v svet podjetništva 2013. Delegacijo iz Goriške skupine so predstavljale sedanja
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udeleženka operacije Katarina Kogoj, udeleženka prve skupine Ana Bahor, in predstavnica
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Tanja Mrak.
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V mesecu septembru so bila izvedena naslednja usposabljanja in svetovanja:
- Viri financiranja za mala in srednja podjetja (Atria pro d.o.o.)
- Finančni del poslovnega načrta (Primorski tehnološki park d.o.o.)
- Spodbujanje inovativnosti v podjetju, inovacije in intelektualna lastnina (Dušan Bevc)
- Obvladovanje časa (dr. Andrej Raspor)
- Informacijske rešitve za mala podjetja (Consens zavod)
- Uvajanje produktov na trg (Lampret Consulting d.o.o.)
- Poslovni bonton ter poslovni običaji po svetu (Etna d.o.o.)
- Psihologija trženja (Etna d.o.o.)
- Podjetniške priložnosti v turizmu (mag. Ariana Suhadolnik)
- Lokalni razpisi (mag. Darijan Krpan)
- Pojavljanje v medijih in grafična podoba podjetja (Markacija d.o.o.)
- Postavitev spletne strani in spletne trgovine (Cobit d.o.o.)
- Delovna razmerja (Nežika Kobal)
- Trženje-prodaja (notranji mentor mag. Bruno Mihelj)
- Poslovanje v kriznih razmerah (notranji mentor mag. Bruno Mihelj)
- Komunikacija in javno nastopanje (notranji mentor mag. Bruno Mihelj)
- Razvoj Goriške regije (direktor RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica Črtomir
Špacapan, univ.dipl.ekon.)
- Opredelitev ciljnih trgov po projektih udeležencev (zunanji mentor Silvester Vončina,
univ.dipl.ekon.)

- Osnove podjetniške ekonomije ter kalkulacije prodajnih in lastnih cen (zunanji mentor
Silvester Vončina, univ.dipl.ekon.)

Nekateri udeleženci so se udeležili tudi dodatnih izobraževanj iz svoje stroke.
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