Lublin, 5.07.2019r.

INFORMACJA PRASOWA
Innowatorze, pomysłodawco dołącz do Platformy Startowej Unicorn Hub i rozwiń swój biznes! Do
zgarnięcia aż 1 000 000 złotych wsparcia z PARP.
Już 11 lipca o godzinie 17:00 wystartuje spotkanie informacyjne Platformy Stratowej Unicorn Hub
(Trybunalska, ul. Rynek 4, Stare Miasto Lublin). Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję:


dowiedzieć się jak działa Platforma Startowa Unicorn Hub i jakie wsparcie oferuje,



dowiedzieć się jak przekuć potencjał w realny biznes i poznać historię start-upów, którym się
udało,



zrozumieć czym jest proces inkubacji w ramach Platformy,



dowiedzieć się jak wypełnić formularz aplikacyjny do Platformy Startowej,



odbyć indywidualną sesję typu „office hours” z zespołem Platformy oraz menadżerem inkubacji,



do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami nastawionymi na działania przedsiębiorcze.

Dodatkowo w dniu 12 lipca od 10:00 do 13:00 zapraszamy na specjalny warsztat „Projektowanie
jednorożca” (Fundacja OIC Poland, ul. Gospodarcza 26) podczas, którego uczestnicy zostaną wprowadzeni
w metodologię Business Model Canvas i będą możliwości w praktyce spróbować swoich sił w tworzeniu
własnego biznesu.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby rozwinąć swój pomysł biznesowy.
Wstęp na wydarzenia jest BEZPŁATNY. Wymagana jest rejestracja: http://bit.ly/unicorn-hub-rejestracja
Innowacyjne przedsięwzięcia maja szansę na grant w wysokości do 1 mln złotych. na wprowadzenie
produktu lub usługi na rynek lub też szansę na pozyskanie kapitału prywatnych inwestorów.
Agenda spotkania 11 lipca:
17:00 – 17:30

Platforma Startowa Unicorn Hub – droga do budowy własnej firmy
Agata Koprowska
Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

17:30 – 18:15

Aplikacja do Platformy Startowej Unicorn Hub – Formularz Aplikacyjny
Jarek Duda
Manager inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub

18:15 – 18:40

Jak przetestować pomysł i rozkręcić startup? Metodologie w Unicorn Hub
Jarek Duda

Manager inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub

18:40 – 19:40

Jak przekuć potencjał w realny biznes? Przykłady start-upów, którm się udało.

19:40 – 20:00

Sesja Q&A

20:00

Networking & Pizza

Pomysłodawcy mogą uzyskać dodatkowe informacje telefonicznie (81) 710-46-30 lub wysyłając e-mail:
jacek.korzeniak@oic.lublin.pl
Kontakt dla mediów:
Paweł Jedynak
Specjalista ds. promocji i marketingu
Platforma Startowa Unicorn Hub
kom. 576 – 344 – 044
e-mail: pawel.jedynak@oic.lublin.pl

OIC Poland
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
tel. 081 710 46 30

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1
Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

