Projekts “Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls ilgtspējīgas attīstības veicināšanai”
PROGRAMMA
I klātienes pasākuma diena
Ķekavas kultūras nams
05.09.2020
I DAĻA
09:30-10:00

Reģistrācija, rīta kafija.

10:00-10:15

Pasākumu cikla atklāšanas uzrunas.

10:15-10:30

Iepazīšanās ar projekta izpildītāju - biedrību "URBĀNA fonds izglītībai un zinātnei" un projektā
iesaistītajām personām.

10:30-10:45

Andra Urbāna uzruna projekta dalībnieku iedvesmai realizēt savas ieceres un attīstīt savu
uzņēmējdarbību.
Andris Urbāns - fonda "URBĀNA fonds izglītībai un zinātnei" dibinātājs, biznesa konsultants,
mentors un uzņēmējs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi.

10:45-11:25

Katrs projekta dalībnieks 2 minūtēs iepazīstina ar sevi, savu biznesa ideju/ produktu/ pakalpojumu
pēc sekojoša principa:
● Vārds, uzvārds. Mana biznesa ideja / produkts / pakalpojums (2-3 teikumi).
● Kāds ir mans biznesa mērķis (1-2 teikumi).
● Kas man šobrīd vajadzīgs, lai virzītos uz savu biznesa mērķi (2-3 teikumi).

11:25-11:40

Pauze.

11:40-12:25

Ervīna Lasmaņa pieredzes stāsts un atziņas par savu uzņēmējdarbību.
Ervīns Lasmanis Zemgus Poligrāfijas Serviss valdes priekšsēdētājs, biznesa stratēģis, KNUP
valdes priekšsēdētājs.

12:25-13:10

Brigitas Strodas lekcija par dabas un kultūras mantojuma izmantošanu ilgspējīgai uzņēmējdarbības
attīstībai.
Brigita Stroda - scenogrāfe un kultūras projektu vadītāja vairākos kultūras festivālosmAustrālijā un
Latvijā (Kremerata Baltica, Dziesmu svētki, kultūras pasākumi Nacionālajam Integrācijas Centram.c.),
uzkrājusi pieredzi, strādājot Sorosa mūsdienu mākslas centrā, Latvijas Nacionālajā operā un Latvijas
Tūrisma birojā Londonā. Brīvmāksliniece, tekstu un suvenīru dizainu autore.

13:10-14:00

Pusdienas.

II DAĻA - praktiskās apmācības un darbošanās.

14:00-14:15

Santa Ogriņa - iepazīstina ar
veicināšanas metodi.

transformatīvo mācīšanos un koučingu kā biznesa izaugsmes

Santa Ogriņa - sertificēts koučs un uzņēmēja ar 10 gadu pieredzi. Vada meistarklases,
starptautiskus retrītus, izaugsmes pasākumus Sievietēm Biznesā un individuālās koučinga sesijas
palīdzot cilvēkiem atrast viņu dziļāko jēgu, rast vairāk prieka dzīvē un kļūt par sevis paša labāku
versiju. Izmantojot biznesa koučingu, palīdz biznesa īpašniekam gūt pārliecību par sevi biznesā,
saskatīt biznesa vīziju, nodefinēt tirgus vajadzības un izveidot stratēģisko plānu efektīvai darbībai.
14:15-15:00

Praktiskais darbs grupās - Kur mans bizness/ ideja ir šobrīd?

15:00-15:15

Pauze.

15:15-15:40

Biznesa vīzijas un misijas nozīme, mērķklienta definēšanas būtība un pamatprincipi.

15:40-16:20

Praktiskais uzdevums - biznesa vīzijas un misijas izveide.

16:20-17:00

Praktiskais uzdevums - savas mērķauditorijas strukturizēta nodefinēšana.

17:00-17:10

Patstāvīgā uzdevuma skaidrojums, kura izpilde veicama līdz nākamajai tikšanās reizei.

17:10-17:30

Atziņas no dalībniekiem.

17:30-18:00

Tīklošanās, kontaktu apmaiņa brīvā gaisotnē pie kafijas.

