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

Północna Izba Gospodarcza
www.izba.info

Małe przypomnienie, czym
jest CEO?
CEO jest to projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach
programu Erasmus+ . Głównym celem projektu jest wsparcie tworzenia
zrównoważonych, międzysektorowych powiązań współpracy między
instytucjami szkolnictwa zawodowego, uczelniami oraz innymi
interesariuszami poprzez utworzenie 3 regionalnych sojuszy w Irlandii,
Polsce oraz Irlandii Północnej.

Edukacja
Nasz darmowy kurs „Być CEO” będzie oferował intensywną edukację,
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.

Partnerstwo
Partnerzy będą mieli swój wkład w tworzenie i udział w aliansie
przedsiębiorczości kreatywnej. Przyczynimy się do powstania skrzynki
narzędziowej, która będzie niezbędnym narzędziem wspomagającym
szkolenia beneficjentów projektu. To wszystko będzie służyło wsparciu
sektora kreatywnego w poszczególnych regionach partnerskich.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą
stronę internetową

www.ceo-project.eu

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


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

 Zwiększenie zrozumienia nowych modeli biznesowych skoncentrowanych na cyfrowym rynku
technologii komunikacyjnej.
 Praktyczna wiedza o tym jak korzystać z social media oraz marketingu na żywo live-time
marketing


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

 Zdolność zdobycia finansowania poprzez crowdsourcing oraz jak angażować się w wirtualnym
sieci i wiele więcej.
 Lepsza świadomość swojej roli w ramach rosnącej roli społeczności kreatywnych
oraz zrozumienie potencjału działań zbiorowych.
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Kreatywność w regionie

OFF Marina w Szczecinie jest to zagłębie twórczych
działań, coworking space oraz szereg pracowni, w
których powstają wyjątkowe produkty. To także
kolektywnie działająca grupa artystów, młodych
przedsiębiorców i freelanserów. To tu spotkasz
grafficiarzy, fotografików czy twórców ceramiki,
którzy nie tylko zaskoczą Cie swoim talentem, ale i
czasem zaproszą na warsztaty. OFF to także
przestrzeń hali głównej, w której goszczą się
zaprzyjaźnione z miejscem instytucje kultury jak
Teatr Polski czy Akademia Sztuki. W OFF zatem
obok falgowych imprez: Design Days i Record Store
Day.
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Zachodniopomorska Szkoła
Biznesu

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w 2015 roku otworzyła pierwsze w regionie
Technikum Kreatywne. Od września dla absolwentów gimnazjów oferta szkoleniowa
oferuje dwa kierunki: projektowanie gier komputerowych oraz aplikacje mobilne.
Zaletą technikum otwartego w murach szkoły wyższej jest wdrożenie uczniów do życia
akademickiego i przygotowanie do podjęcia studiów. W Technikum Kreatywnym lekcje odbywać się
będą w siedzibie uczelni, która już od ponad 20 lat kształci menadżerów dla biznesu. Od pierwszej
klasy, obok przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie będą też zdobywać umiejętności praktyczne
– zarówno podczas lekcji, jak i dodatkowych kursów, warsztatów, treningów oraz w ramach
dedykowanych naszym uczniom programów, projektów specjalnych i praktyk. Dzięki współpracy
ZPSB z wiodącymi firmami, jak np. PC Factory czy BLStream, uczniowie będą mogli skorzystać ze
specjalnego programu praktyk zawodowych.
Ukończenie czteroletniego Technikum Kreatywnego, po zdaniu kolejno trzech egzaminów (w klasie
II, III i IV) potwierdzających kwalifikacje zawodowe, umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego
Technik-Informatyk, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.
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Zachodniopomorski Klaster
Przemysłów Kreatywnych

Przy Północnej Izbie Gospodarczej działa
“Zachodniopomorski
Klaster
Przemysłów
Kreatywnych”. Ideą Klastra Przemysłów
Kreatywnych jest stworzenie platformy
współpracy dla firm i instytucji związanych z
szeroko definiowanym sektorem kreatywnym,
zrzeszającym zarówno praktyków rynku, jak i
jego entuzjastów i prognostyków. Głównym
zadaniem Klastra jest wspólne wypracowanie
niestandardowych przedsięwzięć, rozwiązań
technologicznych i organizacyjnych oraz
innowacji społecznych wpływających na lokalny
rozwój sektora kreatywnego a także
kształtowanie otoczenia biznesowego w jakim
działają członkowie Klastra.
Misją Klastra jest stymulowanie sektora
kreatywnego na poziomie lokalnym, krajowym i
europejskim ofertą innowacyjnych produktów,
usług,
rozwiązań
technologicznych
i
organizacyjnych a także wspieranie rozwoju
swoich członków poprzez stworzenie silnej i
rozpoznawalnej marki.
Klaster
Przemysłów
Kreatywnych
jest
organizatorem jednych z największych targów
kreatywnych w kraju. Kolejna edycja odbędzie
się już wiosną.
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