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ТРЕНИНЗИ
Прва два тренинга ће се одржати у просторијама Иновационог центра (Младена
Стојановића бр. 4, Бања Лука), у периоду од 10 до 16.30, и то:
- Тренинг ТЕСТИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА ИЗ УГЛА ФИНАНСИЈА: среда,
09.09.2015.
- Тренинг PITCH: петак, 18.09.2015.
Информације о одржавању трећег планираног тренинга, под називом
ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ИНВЕНЦИЈЕ: ПРИПРЕМА ЗА ТЕХНИЧКУ РЕЦЕНЗИЈУ, ће Вам бити
достављене накнадно.
ФОРМУЛАР ЗА ПОСЛОВНИ МОДЕЛ
У прилогу се налази коригован формулар Пословног модела, у ком су исправљене
табеле за финансијски део, који ће бити обрађиван на првом наредном тренингу.
ПРЕДАЈА ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА И ВИДЕО ПРИЛОГА
Подсећамо вас да је рок за предају финалне верзије Пословног модела и Видео
прилога од 20секунди, 28.9.2015. у 20 сати. Све до истека овог рока, имате могућност да
на вебсајт такмицења постављате нове верзије докумената. Приватном делу сајта
приступате кликом на линк МОЈА ИНОВАЦИЈА, који се појави када се пријавите
уношењем корисничког имена и лозинке.
ОПИС ЗА ИЗРАДУ ВИДЕО ПРИЛОГА
Кратак снимак Ваше иновације треба да покаже сликом (без људског гласа или лика
или било чега што би могло да открије идентитет аутора иновације) да је иновација
направљена и да није само идеја.
На видео снимку требало би да буде једна или више од следећих ставки:
- уређај у погону (вази за производе)
- део процеса који се може снимити (важи за процесе)
- типичан део услуге током обављања (важи за услуге)
- 3Д симулација (важи за производе, услуге, процесе и софтвер)
Максимална дузина видео-клипа је 20 секунди.
Максимална велицина видео фајла је 10 МБ.
Дозвољени формати су: avi, mpg, mov, mp4, ljt, rt, snjf, flv, njmv, 3g2, 3gp.
КОНСУЛТАЦИЈЕ
За сва питања у вези са израдом Пословног модела имате на располагању консултанта
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Весну Расковиц Депалов (raskovicv@uns.ac.rs, 0638925825), док за консултације око
финансијског дела Пословног модела можете контактирати кoleгиницу Сању Загорац
Кнежевић (szagorac@vektor.net).
Уколико желите коментар на свој пословни модел, потребно је да га пошаљете на неки
од назначених мејлова консултаната/тренера.
За додатна питања, стојимо Вам на располагању.
Срдачан поздрав,
Владимир Никић
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