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( نخستین دوره  ITC)  کارن کراد با همکاری مرکز تجارت بین الملل

حوزه  به  عالقمندان  برای  را  تخصصی  کارآفرینی  های  آموزشی 

 کند. استارتاپی برگزار می

سال بوده    35این دوره به مدت یک سال و ویژه متقاضیان کمتر از 

 و کامال رایگان است. 

در میان  کمک به رشد و ارتقا فرهنگ کارآفرینی  برنامه،هدف از این  

و توانمندسازی ایشان جهت ایجاد    جوانان و عالقمندان به کارآفرینی 

 وکارشان است. و توسعه کسب

اروپا  توسعه تجارت  اروپا ذیل طرح  اتحادیه  دوره توسط  تامین مالی شده است که توسط سازمان  -این  ایران 

 گردد. الملل اجرا میبینتجارت 

کنندگان و متقاضیان و گزینش  شود، پس از فراخوان برای جذب شرکتدر این دوره که در هفت مرحله انجام می  

 شود.های ویژه برای ایجاد و رشد یک کسب و کار موفق برگزار میها، دوره نفر از میان آن 200
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های فرد کمک خواهد کرد و شامل ها به رشد مهارتام از آنها شامل موضوعات متنوعی بوده که هرکداین دوره  

 : شوندموارد زیر می 

 ی تولید ایده دوره •
 ورود به مسیر کارآفرینی  •

 دوره مقدماتی طرح کسب و کار  •
 زیر نظر گرفتن بازار صادرات •

 مبانی طرح کسب و کار  •
 ایجاد رقابت در صنایع خالق  •

 گذاری مبانی مالی و ارزش •
 ی بازرگانی الکترونیک کیفیت در حوزهتولید محتوای با  •

 مالکیت معنوی و مبانی حقوقی •
 جذب سرمایه •

 مدیریت روابط مشتری  •
  

 شود. کسب و کار تدریس می  نام در حوزه ها توسط بهترین مدرسین و افراد صاحبهرکدام از این دوره 

کنندگان در یک بازه زمانی سه روزه جلسات منتورینگ ویژه خواهند داشت و در ادامه  کت پس از پایان دوره، شر 

 نیز برای کسب تجربه در راستای جذب سرمایه برگزار خواهد شد. Demoday رویداد

 نمایید. اولیه را از لینک زیر تکمیل نامفرصت دارید تا فرم ثبت 1401مهرماه  2 نام در این برنامه، تا جهت ثبت 

https://b2n.ir/karen-itc-ev 


