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Pripravite se na zagon novega
življenjskega cikla!
nudi prilagojene podporne storitve za zagon zrelih
MSP v alpskem prostoru in podpira „drugi življenjski cikel“ z ustvarjanjem
novih priložnosti v perspektivi odprtega inoviranja.

Business Economic Renewal to Enhance strAtegic Development and Innovation in Alpine Space

Vizija BE-READI

Kako lahko sodelujete kot MSP
MSPji iz alpskega prostora so dobrodošli, da se
pridružijo procesu in se podajo na “BE-READI
potovanje”.
POGOJI:
• posedovanje ideje o projektu (nov izdelek, nova
storitev, nov trg)
• odprtost za vzpostavitev mednarodnih partnerstev
• prizadevanje za trajnostne inovacije

Podporne storitve za
ZRELA PODJETJA za
RAZVOJ idej in POVEZOVANJE s potencialnimi
PARTNERJI
Alpski prostor je dom na tiso�
ce zrelih podjetij
z velikimi inovacijskimi potenciali, a ideje pogosto
ostanejo na polici zaradi pomanjkanja c�asa ali
pomanjkanja podpore.
Disruptivne inovacije, zagonski navdih,
ustvarjalnost in nove ideje – BE-READI ALPS
spodbuja vaše podjetje, da sprejme inovativno
razmišljanje in vam pokaže, kako nove ideje
spremeniti v konkretne koncepte. Povezujemo vas
z obetavnimi start-upi in inovativnimi digitalnimi
podjetji iz celotnega alpskega obmo�cja ter vam
omogo�camo dostop do naših znanj in izkušenj.
Naš cilj je, da se vaše podjetje pripravi za zagon
novega življenjskega obdobja!

� e želite koristiti naše storitve, izpolnite obrazec
C
Izraz interesa, nam povejte nekaj o svoji ideji
in izberite najbližjo BE-READI to�
cko, ki vas bo
podpirala na celotni poti.
Udeležba in vse storitve BE-READI ALPS so
brezpla�
cne in brez obveznosti.

Izraz interesa

Kako lahko sodelujete kot
ponudnik digitalnih storitev
Ste inovativno start-up podjetje ali ponudnik
digitalnih storitev? Ponudniki rešitev, zlasti novo
ustanovljeni, so dobrodošli, da se pridružijo naši
skupnosti.
•K
 ontaktirajte najbližjo to�
cko BE-READI in nam
predstavite svoje kompetence
• Postanite akreditirani v naši skupnosti

BE-READI Points

Vaša BE-REDI pot
1
Izberite BE-READI to�cko v vaši bližini

2
Izpolnite obrazec za izraz interesa

3
NAME
**********

4
Registrirajte se na naši mrežni platformi in
vnesite vaše povpraševanje in ponudbo

6
Strukturirajte drugo življenjsko
obdobje vašega podjetja (svetujemo vam
pri strukturiranju vašega projekta,
pomagamo vam predstaviti svojo idejo
potencialnim partnerjem in investitorjem)

Razvijte svojo idejo s pomo�cjo
BE-READI to�cke

5
Povežite se s potencialnimi poslovnimi
partnerji in digitalnimi ponudniki

7
Izvedba! Kon�cano, c�as za praznovanje
uspeha!

Kako delujemo
Vsaka BE-READI to�
cka je lokalni vstop za
zagotavljanje storitev povezovanja in spodbujanje
ustvarjanja partnerstev s potencialnimi ponudniki
digitalnih in inovacijskih storitev
Naš fokus je na krepitvi inovacijskih zmogljivosti
vašega MSP in omogo�
canju sodelovanja z
inovacijskimi centri, posredniki in podjetji.
BE-READI to�
cke so kvalificirane podporne
poslovne organizacije v vaši bližini in so del vašega
regionalnega podpornega okolja. Osebje
BE-READI to�
cke vam lahko zagotovi usmeritve
in podporo pri oceni vaše ideje, pri izdelavi vašega
projekta in pri povezovanju s potencialnimi
ponudniki in poslovnimi partnerji.
Vsaka BE-READI to�
cka je povezana z ostalimi
to�
ckami v mreži in o mogo�
ca pridobitev informacij
o potencialih trga, poslovnem sodelovanju in
mreženju ponudnikov.

Kaj vam nudimo na BE-READI poti

Ocena

– Ocenimo vaše podjetje glede na
• finan�
cno pripravljenost
• poslovno pripravljenost
• pripravljenost na internacionalizacijo
– razpolagamo z vrsto orodij, ki jih
uporabljamo za merjenje vaše
uspešnosti in analizo vaših potreb.
f Pridobite realno oceno svoje
ideje in pri�
cakovanj ter se izognite
nepotrebnim naložbam.

Coaching

Povezovanje

– svojo storitev/izdelek prilagodite
poslovanju na drugih tržiš�
cih

– vzpostavite lokalna in
transnacionalna partnerstva

– obogatite svoje veš�
cine z našimi
spletnimi seminarji

– izkoristite nove kanale

– posvetujte se, kako nadalje razvijati
svojo idejo

– orientirajte se glede možnosti
financiranja
f Na�
crtujte svojo strategijo in oblikujte
svoj inovativni na�
crt.

– profitirajte na osnovi naše obstoje�
ce
mreže znotraj alpskega prostora

– poiš�
cite digitalnega ponudnika in
ponudnika storitev, ki ustreza vašim
potrebam
– koristite podporo pri vzpostavljanju
partnerstev (�
ce jo potrebujete)
f Poiš�
cite partnerje, ki ustrezajo vašim
potrebam.

Platforma z mreženje
Registrirajte se na naši mrežni platformi in se
povežite z drugimi podjetji, digitalnimi ponudniki in
bodo�
cimi partnerji. Naša platforma vam pomaga
pri uspešnih partnerskih procesih v poslovnem in
komercialnem sodelovanju ali na podro�
cju inovacij
in prenosa digitalnih tehnologij.
Sestanke z drugimi deležniki boste na�
crtovali
neposredno, glede na vaš urnik, in poiskali
zanimive priložnosti za vaše podjetje.
Registrirajte se in povejte svojim potencialnim
poslovnim partnerjem, kaj ponujate in kaj iš�
cete.
Platforma vam nudi priložnost, da že po prvem
stiku organizirate virtualna sre�
canja.
Ne zamudite svoje priložnosti!

Networking Platform

Ste podjetniška
podporna
organizacija?

Postanite akreditirana in
certificirana BE-READI to�
cka!

Mrežo BE-READI so ustanovili partnerji BE-READI ALPS,
14 organizacij, ki se nahajajo v 11 regijah obmo�
cja Alp, ki se hitro
širi in vklju�
cuje vse ve�
c podpornih organizacij in upravi�
cencev.
Za hiter za�
cetek povezovanja s podjetji smo z našo metodologijo
razvili BE-READI paket, niz preprostih orodij in praks, ki drugim
organizacijam omogo�
ca, da preizkusijo našo metodologijo in
standardiziran postopek.
Razširite svoja znanja
in kompetence

Postanite del obsežnega in
usposobljenega omrežja

Tudi vi lahko postanete BE-READI to�
cka
in pomagate MSP, da za�
cnejo svoje drugo
življenjsko obdobje! Obiš�
cite našo spletno
stran in pridobite informacije.

Za�
cnite svojo pot
oblikujte inovativne ideje
ocenite svojo pripravljenost
na�
crtujte svojo strategijo
zaženite projekt vašega podjetja
postanite naš prvak

Vaša BE-READI to�
cka

SOFINANCIRANJE
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