Stichting Werk en Onderneming

Brengt de Ondernemersschool naar Leiden

De Ondernemersschool... Wat levert het op?
Na het volgen van de Ondernemersschool
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Heb jij je ondernemingsplan geschreven
Kun je een volgende serieuze stap maken als ondernemer
Heb je je doelen voor je onderneming duidelijk voor ogen
Kun jij je plan pitchen
Heb je een netwerk opgebouwd met medecursisten
Kun je een krediet of coachingstraject aanvragen bij Qredits

Maak je plannen concreet en ga naar www.swo.nl
De Ondernemersschool start op

2 november 2020
Ga naar swo.nl en meld je aan

*De SWO biedt iedere deelnemer 75% subsidie. I.p.v. € 275,- ex. btw
betaal je slechts €68,75 ex. btw (€84,- inclusief btw voor het hele lestraject).

De Ondernemersschool
10 lesavonden van 19.00 -22.00 uur

Wij geloven dat je het beste kunt leren
van professionals uit de praktijk
www.swo.nl

De Ondernemersschool Leiden:
H e l d e r. D o e l g e r i c h t . O n d e r n e m e n d .
Wil jij een eigen bedrijf beginnen? Heb je hier al ideeën over, maar weet je niet hoe je
het aan moet pakken? Geef je dan op voor de Ondernemersschool Leiden.
Tijdens de Ondernemersschool leer je in tien avonden stap voor stap wat
ondernemerschap inhoudt en schrijf je je eigen ondernemingsplan. Ontdek je
kwaliteiten als ondernemer en start je eigen bedrijf!

Ben je benieuwd of er een ondernemer in je schuilt? Of weet je dat al en wil je
jezelf daarin verder ontwikkelen? Dan is de Ondernemersschool echt iets voor
jou. Wij stomen je klaar om de eerste stap naar ondernemerschap te zetten.

Wat is de Ondernemersschool?
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We nemen je mee in de echte ondernemerswereld.
Je wordt begeleid door ervaren ondernemers en professionals uit het bedrijfsleven.
Elk hoofdstuk van je ondernemingsplan wordt besproken: de ondernemingen,
doelgroep, marktanalyse, concurrentie, marketing en het ﬁnanciële gedeelte.
Leuk, nuttig en makkelijk!
Je leert niet alleen van de begeleiders, maar ook van andere startende ondernemers.

Deelnemers beoordelen
de Ondernemersschool met een 8.0
Wanneer? De Ondernemersschool bestaat uit tien maandagavonden van 19.00 tot 22.00
uur. De 1e avond start op maandag 2 november 2020.
Kosten? De kosten voor de Ondernemersschool zijn normaal gesproken € 275 excl. BTW.
Via de stichting Werk en Onderneming krijg jij 75% korting!
Voer de kortingscode in wanneer je je aanmeldt: ONDSCH-NHHY-EPYJ
Waar? Leidse Lente Lokaal, Haagweg 4, 2311AA Leiden.
Wil jij ook mee doen? Ga naar www.swo.nl voor meer informatie of meld je direct aan bij
www.qredits.nl/academy/ondernemersschool en vul je kortingscode in.

De Ondernemersschool is een initiatief van Qredits en wordt in Leiden
ondersteund door de Stichting Werk en Onderneming.

