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Заключителна международна
конференция за отбелязване на
успешното изпълнение на проект
BADGE
30 септември 2015г.
Атина, Гърция
Сдружение Бизнес информационен и
консултантски център – Сандански взе
участие в Международна конференция на
тема "Бизнес съвети и препоръки за
обучение на жени предприемачи", с
участието на над 50 международни и
национални
организации,
лектори,
обучители и жени, управляващи собствен
бизнес. Участие взеха и редица изтъкнати
гръцки и международни лектори, които
обсъдиха условията и трудностите, пред
които
са
изправени
жените
в
неравностойно положение в Европа и
Гърция,
особено в контекста на
икономическата криза.

BADGE
www.badge-project.eu

от

Аудиторията беше запозната с успешни
практики и примери на успешни жени
предприемачи.
В рамките на Конференцията бяха
представени постигнатите резултати

партньорите

по

проекта.
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Повече от 200 жени в девет държави в
Европа се възползваха от обученията и
консултациите по прокет BADGE
Най-важният резултат в рамките на
проекта е участието на повече от 200
жени в неравностойно положоние от
България, Полша, Гърция, Румъния,
Литва,
Хърватска,
Кипър
и
Великобритания в обучителните курсове
за повишаване на самоувереността за
започване на собствен бизнес.
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Проекта предоставя и възможност за
безплатно дистанционно обучение, по
следните теми:
1. Как да започнете и управлявате
бизнес от вкъщи
2. Как да разберете дали сте способни
да работите за себе си
3. Как да съчетавате грижите за дома с
ръководенето на бизнес
4. Как да преминете от служител в
самонаето лице
5. Как да започнете и управлявате
малък търговски бизнес
6. Как да увеличите самоувереността
си за започване на собствен бизнес
7. Как да започнем бизнес след
съкращение от работа
8. Как да създадете и управлявате
семеен бизнес

9. Как да започнете и управлявате
бизнес, ако сте нов в страната
10. Как да започнете и управлявате
бизнес, ако сте извън пазара на труда
Регистрирайте
се
безплатно
на
платформата за електронно обучение на
адрес:
lms.badge-project.eu

