
Jsi na startovní čáře v podnikání, možná už máš nápad, možná ho pořád hledáš a s každým dalším krokem přichází spousta 
nových otázek. Asi tušíš, že to chce zkušené a inspirativní okolí, které ti s překonáváním překážek pomůže. Kde ale najít 
podobně smýšlející lidi, kteří tě při tvých podnikatelských výzvách podpoří?

Založili jsme první českou podnikatelskou komunitu pro začínající podnikatele, které říkáme jednoduše Business club

CO TI ČLENSTVÍ PŘINÁŠÍ?

Pravidelné akce

Online skupina

MeetUP
Pro rozvoj projektu jsou kontakty nutností a jak se říká, přes 3 lidí se dostaneš ke komukoliv na světě. A co tak vědomosti? 
Každý ví, že bez znalostí se nedá být úspěšný. A kde toto všechno najít? Například na pravidelné celorepublikové 
workshopovo-networkovací akci Meetup určené pro členy i nečleny.

Coffee Talks
Chceš se posouvat ve svém projektu nebo osobním životě? Hledáš podporu a takové to nakopávání do zadku? Chceš se 
setkat s úspěšným podnikatelem a osobně si s ním promluvit? Tak to Coffee Talks pravidelná lokální akce je pro Tebe jako 
stvořená.

Zdá se Ti málo příležitostí k získání kontaktu? Hledáš inspiraci? Pomoc? Podporu? 24 hodin denně, 7 dní v týdnu máš k 
dispozici podporu formou online skupiny. Nevíš si s něčím rady? Potřebuješ povzbudit? Stačí napsat na nástěnku a odpověď 
tě nenechá dlouho čekat.

Odbornici
Potřebuješ pomoc? Sháníš mentora? Chceš se poradit? Přesně proto v rámci online skupiny funguje parta odborníků, lidí, kteří 
se specializují na různé oblasti podnikání. Stačí se jim jen ozvat a rádi Ti poradí.

Staň se členem Business clubu, nebuď na to sám / sama a Podnikni to!

Roční členství vychází na 190 Kč měsíčně* a cena v sobě zahrnuje například:
      ∙ online komunitu s exkluzivním obsahem
      ∙ rady a podporu expertů tobě na míru
      ∙ každý měsíc minimálně jeden event zdarma
      ∙ komunitu kreativních a podporujících lidí
      ∙ možnosti PR pro tebe i tvůj projekt

*Zvýhodněná cena pro absolventy, platná při zapojení se do Business clubu do 7 dnů od úspěšného 
absolvování kurzu Podnikni to! Standardní cena je poté 390 Kč měsíčně.

Business club
Podnikni to!


