PLZEŇSKÝ KRAJ PODPORUJE ÚSPĚŠNÉ MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

PLATINN —
Akcelerační
program
Využijte možnost nastartovat růst vaší firmy, expandovat
do zahraničí či inovovat procesy. Program PLATINN vám
pomůže odhalit skryté příležitosti a navrhnout změny,
z kterých budete těžit vy i region. Protože váš úspěch
znamená profit dalších!

Komu je program určen?

Co vám PLATINN přinese?

• malým a středním podnikům se sídlem nebo provozovnou
v Plzeňském kraji
• firmám s vlastním produktem nebo službou
• firmám s jasným podnikatelským cílem
• firmám s chutí rychleji růst a zvýšit ziskovost nebo zavést
inovativní procesy

•
•
•
•

lepší sebeidentifikaci díky úvodní analýze, ujasnění vlastních cílů
40 hodin času experta, vybraného přesně podle vašich potřeb
cenné know-how a nové kontakty
zrychlení schopnosti firmy vyřešit palčivá témata

Realizováno v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II,
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623

PLATINN je unikátní proces, kterým spolu projdeme.

OSLOVÍTE ZÁSTUPCE REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ
AGENTURY PLZEŇSKÉHO KRAJE

ABSOLVUJETE 40 HODIN ODBORNÝCH KONZULTACÍ,
JEJICHŽ VÝSTUPEM MOHOU BÝT NAPŘ. MODELY,
POSTUPY, MYŠLENKOVÉ MAPY, PREZENTACE,
ČI VÝPOČTY

SPOLEČNĚ ZANALYZUJEME VAŠE PODNIKÁNÍ,
IDENTIFIKUJEME VAŠE KLÍČOVÉ PROBLÉMY
A VYBEREME OBLASTI PRO ŘEŠENÍ

SPOLUPRÁCI SPOLEČNĚ VYHODNOTÍME

NABÍDNEME PORTFOLIO ŠPIČKOVÝCH EXPERTŮ
DLE OBLASTI VÝSTUPŮ Z ANALÝZY

VYROVNÁME PŘÍPADNÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY
(PRVNÍ 40HODINOVÁ SPOLUPRÁCE S EXPERTEM
JE 100% HRAZENA PLZEŇSKÝM KRAJEM, NA DALŠÍ
SPOLUPRÁCE SE BUDETE SPOLUPODÍLET)

SPOLU S EXPERTEM SI STANOVÍTE CÍLE, ROZSAH
A ZAMĚŘENÍ SPOLUPRÁCE

Co o programu říkají jeho účastníci?
„Prodělali jsme další velkou technologickou změnu a spolu s tím jsme
vytvářeli nové obchodní postupy a modely. Naší motivací bylo získat
pohled zvenku a inspirovat se zkušenostmi lidí z podobného oboru.
Výsledky našich diskusí byli mnohem odvážnější, než ty, které jsme
vymysleli interně. Následně se nám je podařilo úspěšně převést
i do praxe a proto považujeme tuto akci za úspěšnou.“
Marek Šabatka
Business Development Manager
AIMTEC a. s.

„Ať už je cílem mentoringu cokoliv, účastníci by měli do programu
vstupovat s jasnou vizí, kde si stojí a kam chtějí dojít. Druhým
základním prvkem je důvěra mezi společností a mentorem.
A v neposlední řadě i ochota vedení přistoupit ke změnám. Firmu
to vždy někam posune; za roky svého působení v programu jsem
se ještě nesetkal s žádným neúspěchem.“
Martin Cígler
expert programu PLATINN, CEO a předseda představenstva
IT společnosti Solitea, a. s.

Jsme tu pro Vás:

Více informací najdete na www.platinnpilsen.cz a www.inovujtevpk.cz

' Martin Holubec
RIS3 projektový developer
+420 603 554 908
holubec@rra-pk.cz

' Pavel Duchek
RIS3 projektový developer
+420 777 228 606
duchek@rra-pk.cz

