Porque é bom deixar
as ideias apanharem ar?

Tira a tua ideia da gaveta, aí não passa de uma oportunidade desperdiçada. Não percas
tempo, vem trabalhar e testar a tua ideia, será um processo de aprendizagem único,
para que outras oportunidades surjam.
Se a tua ideia não for suficientemente boa, quanto mais cedo o souberes, melhor! Se a
tua ideia for boa, terás a base para um negócio de sucesso!

Vem arejar, vem participar!

Se tens uma ideia de negócio...

Não hesites, mostra que és empreendedor, participa neste Concurso de ideias, vem
trabalhar a tua ideia, desenvolver um Plano de Negócios e preparar-te para construir
a tua empresa.
O acompanhamento de especialistas, ao longo das 5 sessões de trabalho, proporcionará
um desenvolvimento e enriquecimento do teu projeto.

Põe-te a mexer, mostra a tua ideia de negócio!
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Como organizo
a minha ideia?

A tua ideia será organizada de
acordo com metodologias proativas
que te ajudarão a pensar e a
estruturar melhor o teu projeto,
numa perspetiva de negócio.
Terás que pensar, entre outros, em
clientes, parceiros, custos, receitas,
recursos e sobretudo responder à
questão: “Qual é a minha proposta
de valor para o mercado?”
Organiza a tua ideia, pensa no
negócio!

Como valorizo
a minha ideia?

Até onde pode ir
a minha ideia

A tua ideia será trabalhada para
se transformar num modelo de
negócio apelativo. Aprenderás a
defendê-la com coerência perante
potenciais parceiros e investidores.
A experiência que este Concurso te
proporcionará será uma mais-valia
para todas as ideias de negócio que
queiras desenvolver no futuro.
Ideias claras falam por si!

A melhor companhia
para a minha ideia

A melhor companhia são aqueles
que te podem ajudar a desenvolver
a tua ideia até chegares ao
mercado, aqueles que conhecem
os processos, os especialistas e
sobretudo aqueles que já fizeram
esse caminho. Estes podem ajudarte a minimizares os riscos e custos
e a aproveitar as oportunidades.
Aqui estarás bem acompanhado!

A tua ideia vai ser valorizada a
partir de um trabalho assente num
acompanhamento personalizado
e iterativo, que começa na tua
ideia e, passo a passo, te levará
até à construção de um plano de
negócios. Será um trabalho muito
dinâmico e exigirá que estejas
completamente envolvido.
Valoriza a tua ideia, transforma-a
num negócio!

A tua ideia, depois de trabalhada,
testada e validada pode levar-te a
um negócio de sucesso, ou
ajudar-te a perceber que nem
sempre temos a melhor ideia.
Mas nesta altura já saberás
como agarrar numa nova ideia
e trabalhá-la para a transformar
num negócio.
Participa e a tua ideia
poderá ir longe!

Que ideias
posso ter?

Todas! De preferência ideias
diferentes, algo que torne os
teus projetos únicos. Tenta ser
disruptivo, original, diferente... mas
não te esqueças que os negócios
fazem-se para os clientes!
Procura perceber o que as pessoas
precisam, do que elas gostam, o
que faz falta, o que ninguém faz, o
que alguns fazem mas é muito caro
e pode ser barato…
O limite é a tua imaginação.

Até quando
posso concorrer?

Concorre já… as ideias não
esperam!... Se não as aproveitas tu,
outro irá desenvolvê-las!...
Hoje é o dia… Agora!

Para mais informações
acede a www.mediotejo.pt

