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Клуб по предприемачество
„НАЧАЛО”
Клуб по предприемачество "НАЧАЛО"
- за обмяна на идеи
- за споделяне на успешни решения и горчив опит
- за търсене на помощ в решаване на бизнес проблеми

КЛУБ „НАЧАЛО” е начало на нов период за малките и средни предприемачи:
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- дава възможност за създаване и изграждане на бизнес контакти помежду им
- за създаване на успешни мрежи от хора, споделящи сродни идеи и преследващи
общи цели
- за хора с новаторски и напредничави идеи.

В какво се изразява дейността на КЛУБ „НАЧАЛО” ?

Дейността на КЛУБ „НАЧАЛО” се изразява в:
- Организиране на редовни срещи по време, на които се:
- изнасят кратки презентации
- провеждат дискусии и обменят информация и идеи
- представят преференциални оферти за и от членовете на Клубът
- Организиране на дискусии на актуални икономически теми
- Изработване на нови механизми за функциониране на икономическия живот

Дейността на Клуба се отразява и на неговия интернет сайт

Реалната полза от дейността на КЛУБ НАЧАЛО, е networking , т.е. създаване и
поддържане на
мрежи
от контакти с хора
, които са си
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взаимно полезни
в дейностите, в които се развиват.

За кого е подходящ Клубът?

КЛУБ „НАЧАЛО” е насочен предимно към широко скроени хора, занимаващи се със
собствен бизнес, предприемачи, хора със свободни професии, студенти и всички други,
които имат за цел да реализират своите собствени идеи и да поемат живота си в свои
ръце.

Темите на срещите в КЛУБ НАЧАЛО са свързани със
- създаването на нов бизнес
- реализиране на нови идеи
- нестандартни техники за маркетинг и реклама
- използването на интернет и съвременните технологии като средство за
популяризиране на дейността
- лидерство и мениджмънт, мотивация на служителите
- начини за ефективна организация на работата
- намиране на нови канали за продажба и други.
- дискусии на икономическа тематика

Кога и как се провеждат срещите на КЛУБ НАЧАЛО?

Основната дейност на Клуб "НАЧАЛО" се изразява във физически срещи (сбирки)
на членовете
, които се
провеждат
ведн
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ъж на две седмици
, за които членовете се уведомяват чрез имейл.

Какво се случва на всяка среща?

На клубните срещи се:
-

изнасят презентации
представят нова идеи, за които авторът търси съвет или помощ,
представят успешен проект или бизнес
провеждат дискусии

Лектора получава реална оценка и анализ на изложената идея или проблем и
възможност да открие в лицето на членовете на КЛУБА партньори, инвеститори или
съмишленици за дейността си.

Клуб "НАЧАЛО" е място за споделяне на креативни идеи и получаване на открита и
професионална обратна връзка с възможност за установяване на контакти в
непринудена атмосфера

Какво се публикува на сайта на КЛУБ „НАЧАЛО”?

КЛУБ „НАЧАЛО” ще има активно присъствие в интернет, като на сайта ще се
публикуват новини свързани със срещите, изнесените презентации, бизнес обяви и
други полезна информация.

На сайта могат да бъдат публикувани и платени материали, с цел подпомагане
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финансирането на КЛУБЪТ

Членове на Клуб „НАЧАЛО” и техните роли
1.

Организатор

Създателят на Клуб „НАЧАЛО” Йордан Йорданов, който отговаря за организацията на
срещите, определяне на темите и поддръжката на клубния сайт.

Организатора модерира обсъжданите теми и провежданите дискусии, за да не се
превърне КЛУБЪТ в място за празни приказки.

Той поема отговорността за финансовата издръжка на КЛУБЪТ – планиране на
разходите по наем на зала, поддръжка на клубния сайт и други от приходите от членски
внос, такси за достъп, отдаване на място за реклама и други.
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Членове на Клуб по предприемачество „НАЧАЛО”

1.

Пълноправни членове на КЛУБ ”НАЧАЛО”, ползващи всички права и задължения на
членството си.

Права
-

да се възползват от преференциалните оферти за членове
да получават помощ и съдействие за своите идеи
да посещават всички клубни срещи и да се обогатяват с нови и полезни контакти

Задължения
-

да участват активно в дейността на КЛУБЪТ с креативни идеи
да поддържат доброто име на Клуб „НАЧАЛО”
да заплащат редовно членския си внос

Преустановяване на членство в Клуба
-

1.

при неизпълнение на задълженията по членството
когато са налице действия, които увреждат имиджа и доброто име на КЛУБЪТ
при установяване некоректно отношение към членове или към Клуб „НАЧАЛО”

Кандидат членове -слушатели

Кандидатите за членство се срещат с организатора, който ги запознава с дейността на
КЛУБЪТ
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Кандидат-членовете могат да посетят официална среща на КЛУБ „НАЧАЛО”, като
първият път заплащат минимална входна такса определена от организатора след, което
вземат решение дали да станат пълноправни членове на
КЛУБЪТ
.

При желание за посещение на сбирките на КЛУБ „НАЧАЛО”, но нежелание за
официално членство, това може да се осъществява срещу входна такса определяна от
организатора за всяка сбирка.

Членската такса в КЛУБ „НАЧАЛО” е годишна, като може да се заплаща на вноски
ежемесечно. При заплащане на годишна такса се ползва отстъпка от 10%

Входната такса и членският внос изпълняват две основни цели:

• в дейността на КЛУБЪТ да участват само мотивирани и активни членове

• покриване на основните разходи по дейността.

Презентатори

Презентатори на клубните срещи могат да бъдат всякакви хора, желаещи да представят
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идеи, въпроси и проблеми, свързани с тематиката и мисията на Клуб "НАЧАЛО". Те
могат да бъдат както членове на КЛУБЪТ, така и гост-лектори.

Предложените теми и материали за всяка презентация се одобряват от организаторът
и се планират за някоя от следващите сбирки. В бъдеще, когато КЛУБЪТ започне да се
самофинансира, презентаторите ще могат да получават и хонорар за изнесената
лекция.

Какво печеля от членството си в Клуба?

Членството в Клуб "Начало" дава възможност за създаване на:
- успешни бизнес-контакти
- за делово общуване с хора, които изповядват едни и същи идеи
- намиране на съмишленици и партньори за своите бизнес начинания.

Малки и средни предприемачи, хора на свободни професии, всеки, който има свободен
дух и вяра в собствените си умения, всеки, който търси професионална и конструктивна
подкрепа за своите идеи би намерил подкрепа сред членовете на КЛУБЪТ

Членуването в КЛУБЪТ спомага и за изграждане на умения:
- за говорене пред публика
- за изнасяне на успешни презентации и за убеждаване и въздействие върху
събеседника
- умението да представиш най-важното в своята идея
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- да отстояваш убедено и аргументирано идеите си

Да убедиш присъстващите в правотата си е ключово качество за успеха на всеки
един предприемач. Срещите в КЛУБ „НАЧАЛО” са идеалният начин за научаване и
развиване на това умение.

Как да науча повече за Клуб „НАЧАЛО”?

За повече информация и членство в КЛУБ „НАЧАЛО” посетете неговия интернет сайт
http://
centar-nachalo.com
или се свържете с организатора Йордан Йорданов на телефон 0878 474 674 чрез имейл
centar_nachalo@abv.bg
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