ABC BootCamps
Što je ABC BootCamps?
ABC BootCamps organizira dvotjedne ljetne obrazovne programe u Torontu i
Silicijskoj dolini. Program je osnovan 2014. kada su osnivači uvidjeli potrebu učenja iz
prakse i obučavanja mladih vještinama koje su im potrebne u modernom poslovnom
svijetu. ABC BootCamps okuplja ambiciozne studente i mlade poduzetnike, omogućujući
im da se upoznaju s organizacijom vodećih svjetskih tvrtki i uđu u poslovni svijet
spremni na izazove modernog svijeta.
U fokusu programa su digitalne inovacije i današnji poslovni trendovi, a ABC
BootCamps, kao dio Visokog učilišta Algebra, njeguje duh poduzetništva i inovacija
među studentima, stvarajući digitalnu budućnost već više od 24 godine.
Zašto ESN Zagreb i ABC Bootcamps?
ABC Bootcamps je program koji organiziraju provjereni partneri ESN-a Zagreb. Pruža
iznimnu priliku za mobilnost izvan Europe, kao i osposobljavanje za nova znanja o
poduzetništvu i usavršavanje do sada stečenih vještina. Ovo je prilika za istražiti
poslovni svijet i steći međunarodnu perspektivu. Upravo zbog ovih kvaliteta i mnogih
pogodnosti za mlade, ESN Zagreb toplo preporučuje ovaj program.
Programi za 2022. održat će se u nekim od najzanimljivijih svjetskih lokacija: Silicijskoj
dolini i Torontu. Ako ste student, vlasnik tvrtke, mladi poduzetnik ili samo
zainteresirani za praktično učenje, inovacije i razvoj profesionalnih ideja - ABC je tu za
vas.
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ABC SILICIJSKA DOLINA
ABC Silicijska dolina upoznat će vas s jedinstvenim načinom razmišljanja koji
najbolji svjetski inovatori danas koriste kako bi prepoznali i oblikovali potrebe
modernih potrošača. U Silicijskoj dolini, posjetit će se neke od najboljih tehnoloških
tvrtki i sudionici će dobiti uvid u njihove inovativne poslovne prakse.
Osim toga, dobit ćete 4 ECTS boda i Certifikat o završetku, pravo poduzetničko
znanje o inovacijama, predstavljanju poslovnih ideja i investitorima, naučiti kako
kreirati elevator pitch za poslovnu ideju i imati priliku upoznati istomišljenike željne i
iskustva te poduzetnike u najuzbudljivijem poslovnom okruženju na svijetu koje nikada
nećete zaboraviti!
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ABC TORONTO
ABC Toronto osmišljen je kako bi vas opremio teorijskim i praktičnim znanjem
kako biste poslovnu ideju pretvorili u sjajan poslovni plan i teren za investitore. Uz
pomoć gostujućih govornika iz stvarnog poslovnog svijeta, posjeta vrhunskim tvrtkama
u regiji i stručnih poslovnih vizionara koji su spremni podijeliti svoje tajne uspjeha u
Torontu.
Osim toga, dobit ćete 4 ECTS boda i Certifikat o završetku, neprocjenjiv uvid u
poslovanje najvećih svjetskih tvrtki, mogućnost umrežavanja sa istomišljenicima i
iskusnim poduzetnicima, naučiti kako poslovnu ideju pretvoriti u poslovni plan i
naučiti kako predstaviti poslovni plan investitorima. Sve ovo nezaboravno iskustvo
može se postići u najuzbudljivijem kanadskom gradu!
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Za više informacija o ABC BootCamps programima, školarinama i načinu na koji se
možete prijaviti, provjerite našu web stranicu ili naše društvene mreže.
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