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Một chương trình độc đáo
• Nội dung học sáng tạo, mang tính thực tiễn cao, được thiết kế
đặc biệt để hỗ trợ khởi nghiệp
• Tài liệu có thể được dễ dàng điều chỉnh và áp dụng cho các
ngành sáng tạo – từ nghệ thuật đến truyền thông kỹ thuật số
• Giảng viên có thể sửa đổi tài liệu khóa học thành bộ tài liệu
của riêng mình, theo các điều khoản và điều lệ của giấy phép
Creative Commons
• Chương trình hỗ trợ phát triển kỹ năng và cơ hội việc làm cho
sinh viên các ngành sáng tạo

Nội dung chính
• Tìm hiểu về các giá trị doanh nghiệp
• Cách thức đưa ý tưởng sáng tạo vào kinh doanh
• Mô hình về các mối quan hệ - hiểu biết để kinh doanh thành công
• Mô hình Blueprint – các bước tiếp theo để đạt mục tiêu
• Marketing và lập hồ sơ khách hàng
• Giới thiệu về lập kế hoạch tài chính
• Tư vấn cho doanh nhân sáng tạo

học viên sẽ
• Tìm hiểu về cách thức tổ chức khóa đào tạo về khởi nghiệp
trong ngành sáng tạo theo nội dung và cách tiếp cận của tổ
chức Nesta
• Sử dụng các bộ công cụ và thực hành phương pháp để hỗ trợ
các doanh nhân sáng tạo
• Nhận được bộ tài liệu Nesta dành cho Doanh nhân sáng tạo
sau khi khóa học kết thúc và có thể sử dụng tài liệu này cho khóa
đào tạo của riêng mình
• Nhận được hướng dẫn chi tiết về các hoạt động và phương
pháp giảng dạy
• Cơ hội tiếp tục hợp tác với Hội đồng Anh cùng tổ chức đào tạo
cho doanh nghiệp sáng tạo sau khi khóa học kết thúc

Giới thiệu về tổ chức NESTA
Chương trình đạo tạo này do NESTA, một tổ chức hàng đầu về
đổi mới (innovation) tại Vương quốc Anh xây dựng.
Chương trình và bộ tài liệu Nesta dành cho Doanh nhân
sáng tạo đã hỗ trợ hơn 200 giảng viên trên thế giới tổ chức
các khóa đào tạo cho sinh viên và cá nhân mong muốn khởi
nghiệp trong ngành sáng tạo.

Giảng viên của chương trình
Percy Emmett
Percy Emmett là chuyên gia với hơn 15 năm kinh nghiệm về
thiết kế và triển khai các chương trình tập huấn khởi nghiệp cho
các doanh nhân sáng tạo.
www.percyemmett.com

Đối tượng tham dự
• Các nhà huấn luyện về khởi nghiệp, đại diện các đơn vị đã và
đang tổ chức đào tạo về khởi nghiệp cho doanh nhân
• Nhà sáng lập/những người làm việc trong các không gian sáng
tạo có mong muốn tìm hiểu cách thức để tư vấn/hỗ trợ cho các
thành viên
• Các chuyên gia tư vấn về khởi nghiệp, đại diện các tổ chức, hiệp
hội có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp
• Giảng viên các trường đại học có đào tạo về lĩnh vực sáng tạo,
như kiến trúc, thiết kế, nghệ thuật thị giác, báo chí, marketing,
truyền thông đa phương tiện, v.v…

Học phí
Mức phí cho một học viên là 2500 USD bao gồm các chi phí cho
giảng viên đến từ Vương quốc Anh, địa điểm, phiên dịch, tài liệu
v..v…
Đây là hoạt động thuộc dự án Kinh tế sáng tạo của Hội đồng
Anh nên phần lớn các chi phí sẽ được tài trợ, học viên chỉ phải
đóng một khoản phí là 1,200,000 VNĐ. Học viên đến từ các tỉnh,
thành phố khác vui lòng tự túc chi phí ăn ở, đi lại.

Ngôn ngữ
Ngôn ngữ sử dụng trong chương trình là tiếng Anh, có phiên
dịch sang tiếng Việt

Bộtài liệu Nesta
dành cho doanh nhân
sángtạo
www.nesta.org.uk/enterprise-toolkit

Khởi nghiệp có thể rất khó khăn, đây là lý do tại sao chúng
tôi viết nên bộ tài liệu Nesta dành cho doanh nhân sáng
tạo – nhằm hỗ trợ các bạn lập kế hoạch, xây dựng và khởi
sự kinh doanh.
Hàng trăm doanh nhân sáng tạo thành công trên thế giới đã
và đang sử dụng bộ tài liệu này. Họ là những nhà thiết kế
thời trang, nghệ sỹ tự do, các công ty truyền thông, v..v..., vận
dụng các thông tin, bảng biểu, các ví dụ thực tế trong bộ tài
liệu để phát triển ý tưởng và tìm kiếm động lực và cảm hứng
kinh doanh.

Các nội dung chính
• Bốn quyển cẩm nang giúp định hình ý tưởng sáng tạo thành ý
tưởng kinh doanh
• Các bảng biểu và bài tập giúp khám phá và hình ảnh hóa các
vấn để chính gặp phải khi kinh doanh
• Các ví dụ thực tiễn, câu chuyện về các doanh nghiệp đã sử
dụng tốt các công cụ này
• Các ghi chú hướng dẫn giảng viên cách sử dụng các công cụ
và phương pháp trong bộ tài liệu để tổ chức các hoạt động
theo nhóm.

Đăng ký
• Hoàn thành mẫu đơn tham gia cuộc thi trực tuyến tại đây
• Hạn đăng ký: 28 tháng 2 năm 2015
• Số lượng học viên tối đa là 15 học viên. Chúng tôi sẽ chọn
hồ sơ và thông báo kết quả trước ngày 5 tháng 3, 2015.

Một vài nhận xét
về bộ tài liệu
“Đối với tôi, nhận thức rõ về bản thân, về ý tưởng
và động lực còn giá trị hơn nhiều so với việc chỉ đơn
giản biết làm thế nào vận hành kinh doanh’”
Holly Mcintyre
Công ty tuyển dụng cho doanh nghiệp sáng tạo

“Khởi nghiệp kinh doanh có thể khó khăn những
cũng không kém phần thú vị. Công cụ trong bộ tài
liệu này sẽ cho bạn biết cần làm gì trong từng thời
điểm. Chúng đã giúp tôi từng bước quản lý kinh
doanh thay vì đứng trước cả núi công việc khổng lồ
mà không biết phải bắt đầu từ đâu. “
Rachel Horocks,
Trưởng bộ phận thiết kế, công ty thiết kế Rachel Horrocks.
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