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Miło nam zaprezentować nasz pierwszy e-newsletter
projektu
Creative Entrepreneurs Online (CEO)
Korzyści
Północna Izba Gospodarcza
zaprasza do wzięcia udziału w
tworzeniu aliansu w regionie
Pomorza Zachodniego.
Zapraszamy kreatywnych
przedsiębiorców, producentów
rzemiosła, pedagogów, agencje
przedsiębiorczości a także
decydentów. Dzięki stworzeniu
pierwszego kreatywnego
aliansu w Polsce, możemy
razem dokonać wiele
ineteresujących rzeczy. Jeśli
jesteście zainteresowani
prosimy o kontakt:
jw@izba.info
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Odwiedźcie nas na Facebooku
Oraz dołączcie do naszej grupy
na LinkedIn

Co to jest CEO?
CEO jest projektem współfinansowanym ze środków
unijnych w ramach programu Erasmus+ . Głównym
celem projektu jest utworzenie zrównoważonych,
międzysektorowych powiązań współpracy między
instytucjami szkolnictwa zawodowego, uczelniami i
sektorem publicznym poprzez utworzenie 3
regionalnych sojuszy w Irlandii, Polsce oraz Irlandii
Północnej.

Kurs szkoleniowy
Nasz darmowy kurs „Być CEO” stanie się
przekaźnikiem nowoczesnej wiedzy, która pomoże
kreatywnym przedsiębiorcom otworzyć działalność i
zacząć z powodzeniem sprzedawać swoje produkty w
ciągu 30 dni. Kurs pojawi się na naszej stronie
internetowej w kwietniu 2017 roku.

Kto jest zaangażowany?
Projekt Creative Entrepreneurs Online jest
realizowany przez pięć organizacji z Polski, Wielkiej
Brytanii oraz Irlandii. Wśród partnerów możemy
wymienić największą polską izbę gospodarczą,
centrum przedsiębiorczości, stowarzyszenie nonprofit oraz dwóch specjalistycznych dostawców
programów nauczania I szkoleń dla przedsiębiorców
z sektora kreatywnego.

Partnerzy
Partnerzy będą mieli swój wkład w tworzenie i udział
w aliansie przedsiębiorczości kreatywnej. Powstanie
skrzynka narzędziowa, która będzie niezbędnym
źródłem wspomagającym szkolenia beneficjentów
projektu. To wszystko posłuży wsparciu sektora
kreatywnego
w
poszczególnych
regionach
partnerskich.
.

Północna Izba Gospodarcza
Al. Wojska Polskiego 86
Szczecin

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KREATYWNYCH
Dzięki uczestnictwu w kursie będziecie mogli założyć działalność oraz aktywnie sprzedawać swoje
produkty I usługi w zaledwie 30 dni. Korzyści:
✓

Praktyczne szkolenia zawodowe, dostępne w zasadzie od ręki (na twoim smartfonie czy tablecie)

✓

Poszerzenie wiedzy o nowe modele biznesowe skoncentrowane na technologiach cyfrowych.

✓ Praktyczna wiedza o tym jak korzystać z social media oraz marketingu czasu rzeczywistego
(live-time marketing)
✓

Nauka o komercjalizacji produktów i usług w Internecie a także o outsourcingu.

✓ Możliwości finansowania poprzez crowdsourcing oraz jak zaistnieć w się w wirtualnym świecie
i wiele więcej.
✓ Większa świadomość swojej roli w ramach rosnącej roli społeczności kreatywnych
oraz zrozumienie potencjału działań zbiorowych.
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Chcesz zostać CEO?
Kreatywnym Przedsiębiorcą Online

Kto jest kreatywnym
przedsiębiorcą?

Jak być kreatywnym
przedsiębiorcą?

Kreatywnym przedsiębiorcą jest osoba, zazwyczaj
samozatrudniona, która realizuje swoją pasję w
branży kreatywnej. Poniżej wymieniliśmy kilka
przykładów z branży.

Każdy z nas ma kiedyś taki moment, gdy wpada
nam do głowy inspirujący pomysł. Dlatego warto
podjąć próbę wcielenia go w życie, aby stać się
niezależnym.
Niezależnie od tego czy jesteś absolwentem czy
cechujesz się wieloletnim doświadczeniem w branży
w każdej chwili może przejść Ci przez myśl opcja
założenia własnej działalności gospodarczej.
Niestety niewielu z nas ma odwagę aby zrobić
następny krok. Często zmierzamy się z
niepewnością czy nasz pomysł ma szanse stać się
prawdziwym biznesem.

Czy posiadasz to co jest
niezbędne?

Wszystko czego potrzebujesz aby rozpocząć swoją
działalność to jedynie chęci, wytrwałości i już
niewielka ilość środków. Mówimy tutaj o
kreatywnych przedsiębiorcach, którzy aktywnie
sprzedają swoje usługi w Internecie.

Głównymi cechami potrzebnymi w odniesieniu
sukcesu jest dokładnie to co myślisz: kreatywność i
przedsiębiorczość!
1. Kreatywność – generowanie nowych
pomysłów, skuteczne ich ocenianie i
wykorzystanie aż do powstania produktu.
2. Przedsiębiorczość – ocenianie możliwości
na

rynku

i korzystanie

biznesowych

w

z

celu

umiejętności
osiągnięcia

zamierzonego wcześniej celu.
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CEO
W centrum uwagi w Polsce
Poznaj Slevin

Aaron Photography

Powstali w Polsce ponad 6 lat temu jednakże działają globalnie współpracując z klientami z Europy oraz Stanów
Zjednoczonych. Przedmiotem ich działalności jest fotografia artystyczna, sztuka przestrzeni publicznej, tworzenie
filmów. Z ich usług korzystają galerie sztuki, magazyny modowe instytucje kultury a także domy wydawnicze, które
na okładkach książek często zamieszczają zdjęcia ich autorstwa.

Jakie według Ciebie jest najlepsze miejsce do sprzedawania swoich produktów?
Publikujemy swoje prace głównie na stronach dla artystów oraz za pośrednictwem social media.
Jakie są według Ciebie trzy pierwsze kroki rozpoczęcia sprzedaży przez Internet?
1: Konkurencyjne i innowacyjne produkty
2: Znajomość rynku i konkurencji
3: Odpowiednie narzędzia pozwalające dotrzeć do odbiorcy
Dowiedz się więcej: slevinaaron.weebly.com
Facebook: www.facebook.com/slevinaaron
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CEO Rozmaitości

Inne ciekawe historie o
kreatywnych.

Nasz
drugi
projekt!

kreatywny

1. Ciekawym przykładem jest Kate Broughton, która
zdecydowała się porzucić nudną pracę i rozpoczęła
swój biznes online sprzedając za pomocą takich
portali społecznościowych jak Esty, Twitter i
Facebook. Jej sklep początkowo nie był warty
więcej niż przysłowiowy £1, a teraz wyceniany jest
już na bagatela £20,000.
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/
money-saving-tips/11166974/I-quit-work-to-sell-mycrafts-online-and-net-20000-salary.html

2. Czy jesteś kreatywnym przedsiębiorcą, który
niekoniecznie wybiera tradycyjne ścieżki rozwoju?
Przedstawiamy wam 10 najciekawszych Blogów
Kreatywnych

Promocja ciekawych miejsc do pracy dla
kreatywnych przedsiębiorców w naszym regionie i
nie tylko. Creative Communities Igniting Change jest
to projekt Europejski mający na celu stworzenie
nowego i skutecznego modelu przemysłów
kreatywnych, zapewnienie szkoleń i wsparcia, za
pomocą integracji społeczności kreatywnej i
kształcenia zawodowego. Projekt zmierza ku
innowacji gospodarczej i rewitalizacji. Więcej
informacji pod adresem mailowym: jw.@izba.info

http://lateralaction.com/articles/blogs-creativeentrepreneurs/

Pozostajemy w kontakcie
Odwiedź nas na naszej stronie
www.ceo-project.eu,
facebooku Facebook lub dołącz do
nas na CEO LinkedIn Group.
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