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Ce este ?

Am înființat acest club de antreprenoriat pentru 
a-i învăța pe copii ceea ce ne-am fi dorit și 
noi să știm mai devreme. Ne-ar plăcea să 
vedem din ce în ce mai mulți copii pornind pe 
calea antreprenoriatului, iar pentru că putem 
să o facem, le încurajăm de mici viziunea și 
capacitatea de a performa cu succes. 

Învață de mici cum să acționeze, să-și susțină 
inițiativele, să își asume riscuri și să ia decizii - 
pe scurt, dobândesc bazele know-how-ului care 
îi ajută să își creeze propriul lor business. 
Iar pentru că până la vârsta de 9 ani nu se 
confruntă prea des cu situații și activități care să 
le facă mai ușoară decizia de a alege o meserie 
sau o profesie, îi ajutăm noi. 

Este o inițiativă ambițioasă a încerca să dezvolți, 
de timpuriu, competențele antreprenoriale 
ale copiilor. Noi vedem aceste lucruri dintr-o 
perspectivă nouă, asimilând aceste capacități 
cu cele din orice alt domeniu în care copilul tău 
ar putea face performanță. De exemplu, la fel 
ca în sport, și în antreprenoriat este nevoie de 
antrenament și perseverență.



ELITA MICILOR OAMENI DE SUCCES

Teorie vs. practică, o luptă în care tot timpul celălalt iese victorios. Dar pentru că 
în orice business ai nevoie de amândouă, învățăm care este timpul potrivit pentru 
fiecare și ne apucăm de treabă.
De la antreprenor mare la antreprenor mic, parcurgem împreună drumul spre 
succesul lor în comunicare, leadership și muncă în echipă.

Modul I - Bazele antreprenoriatului
Ce trebuie să faci pentru a-ți transforma visul într-o afacere

Modul II - Înțelegem și aprofundăm
Înțelegem toate resursele necesare și cum le valorificăm

Modul III - Validează-ți ideea în lumea reală
Cu un pas mai aproape de un mic antreprenor desăvârșit

Cu siguranță și copilul tău debordează de idei bune. Decât să fie uitate, mai bine le 
transformăm în ceva creativ și productiv. Adu-l în clubul micilor mari antreprenori!

www.startupkids.ro
ideea@startupkids.ro 
Giana 0740 092052
Daiana 0745 948414



ANTRENEAZĂ-I MINTEA

Acest modul va cuprinde 10 ateliere în care copiii 
se vor familiariza cu următoarele noțiuni: 

• Etichetă și elementele de care trebuie să țină cont la prima 
întâlnire
• Cunoașterea noțiunii de antreprenoriat și a tipologiilor de 
antreprenori
• Munca în echipă, atribuirea rolurilor și înțelegerea lor
• Cum transformăm un vis în realitate, conturând ideea de business
• Ce înseamnă businessul pentru piața în care îl lansăm
• Cum creăm imaginea afacerii

INTRODUCERE 
ÎN ANTREPRENORIAT

MODUL I

11 ateliere interactive care vor ajuta copiii să fie cu 
un pas mai aproape de afacerea lor:

• O mai bună cunoaștere a afacerii și înțelegerea clientului
• Învățăm cum să atragem clienții
• Înțelegem care sunt resursele de care avem nevoie și învățăm 
cum le putem multiplica în mod sustenabil
• Reciclând materiale, învățăm să respectăm mediul înconjurător
• Deprinderea noțiunilor juridice și încadrarea businessului în 
normele legale
• Responsabilitate socială

ÎNȚELEGEM ȘI 
APROFUNDĂM

MODUL II

Suntem pe ultima sută de metri din formarea 
de început a celor mici. Ultimele 6 ateliere din 
program îi vor ajuta pe cei mici să: 

• Deprindă noțiuni de bază despre mediul de afaceri
• Înțeleagă ce înseamnă ca o afacere să fie rentabilă, analizând 
mediul de afaceri 
• Să se pregătească mental să își ducă afacerea la un alt nivel
• Sărbătorească reușitele

VALIDEAZĂ-ȚI IDEEA 
ÎN LUMEA REALĂ

MODUL III



Știm că putem transforma un joc de-a oamenii mari în ceea ce va însemna succesul 
copilului în viitor. 

Cu siguranță și copilul tău debordează de idei bune. Decât să fie uitate, mai bine le 
transformăm în ceva creativ. Spune-ne mai multe despre el și înscrie-l în programul 
Start-up KIDS! 

Taxă participare program StartUp KIDS: 3.400 lei / an
 
Posibilitate de achitare în 3 tranșe:  

 Reducere acordată pentru plata integrală până în 20 septembrie 2019: 400 lei

ȘI COPILUL TĂU POATE FI CU UN PAS MAI APROAPE DE UN 
MIC ANTREPRENOR DESĂVÂRȘIT 

TRANȘA I
1.200 lei

TRANȘA II
1.200 lei

TRANȘA III
1.000 lei

ideea@startupkids.ro  •  Giana 0740 092 052  •  Daiana 0745 948 414

www.startupkids.ro


