
HILLARY platforma gyvuoja! Mes džiaugiamės galėdami pranešti, jog mokomoji medžiaga, skirta visoms
moterims, norinčioms įžengti į socialinio verslumo pasaulį, nuo šiol yra prieinama mūsų virtualioje
bendruomenėje!

	

	

socialenterprise4women.com

HILLARY ‒ trečiasis naujienlaiškis

KAIP	TAI	VEIKIA?

Jei esate viena iš tų ambicingų moterų ar pažįstate
tokią, kuri nori keisti pasaulį kurdama naują socialinį
verslą, tuomet galite lengvai ir nemokamai gauti visą
medžiagą, kurioje rasite informaciją, kaip žengti
pirmuosius žingsnius.
 
Partneriai išdėstė turimas žinias pateiktoje
medžiagoje, kuri apima šias temas>>

1. Tikslas
2. Klientai ir naudos gavėjai

3. Rinkodaros tyrimai
4. Siūloma vertė

5. Kertiniai partneriai ir interesų
grupės

6. Rinkodaros planas
7. Kertiniai ištekliai

8. Įgyvendinimas
9. Finansinis planas

Visos temos apima vertingą teoriją, taip
pat ir patarimus, gudrybes bei praktines
užduotis. Kai dalyvė atlieka visas užduotis,
galiausiai jos yra surenkamos į taip
vadinamą HILLARY drobę, kuri suformuos
socialinio verslo pagrindą.

Pažvelkite	į
HILLARY
platformą
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MORRIS FAMILY

	

MOTERŲ	ĮKURTŲ	STARTUOLIŲ	TAURĖ

Tuo pačiu metu, kai HILLARY platforma tapo
prieinama 6 kalbomis (anglų, olandų, norvegų,
italų, lietuvių ir ispanų), „Moterų įkurtų startuolių
taurės“ konkursas taip pat yra vykdomas 6
Europos šalyse. Mes ieškome jaunų moterų, kurios
papasakotų apie savo socialinio verslo idėjas,
užpildytų HILLARY drobę ir laimėtų puikius
nacionalinius prizus. Nugalėtojos iš kiekvienos
šalies 2019 metų birželį susirinks Leuvardene
(Nyderlandai),  kur bus išrinkta geriausia ir
apdovanota 2000 Eur prizu!

PARTNERIAI

Šį projektą finansuoja ir remia Europos Komisija. Šis naujienlaiškis atspindi tik autoriaus požiūrį, tad
Komisija negali būti atsakinga už bet kokį pateiktos informacijos panaudojimą.

APLANKYTI

DETALESNĖ	
INFORMACIJA

	socialenterprise4women.com

APLANKYKITE	
MUS	SOCIALINIUOSE

TINKLUOSE

@socialenterprise4women

@HILLARY - Supporting 
Socially Enterprising 
Women

KAS	TOLIAU	MŪSŲ	SĄRAŠE?

Artimiausiais mėnesiais partneriai bus labai užsiėmę
platformos ir „Moterų įkurtų startuolių taurės“ skatinimu.
Mes taip pat atsižvelgsime į surinktus dalyvių atsiliepimus
bei patobulinsime mokomąją medžiagą, kuri geriausiai tiks
mūsų būsimoms socialinių projektų verslininkėms.
  
Vasaros metu kiekvienas partneris taip pat organizuos
renginį, skirtą socialinio verslumo svarbos žinomumo
sklaidai, ir apjungs visus bendraminčius. Sekite mūsų
socialinius tinklus ir sužinokite, kur ir kada vyks renginys
jūsų mieste!
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