Junior Chamber International – Slovakia
(Svetová federácia mladých lídrov a podnikateľov)

Prihláška – Mladý inovatívny podnikateľ 2020

Časť 1. – Informácie o nominovanom
•
•
•
•
•

Meno a priezvisko:
Titul:
E-mail:
Telefón (ak je možné,
Rok narodenia:

«Meno_apriezvisko»
«Titul»
«Email»
mobilný kontakt): «Telefón_ak_je_možné_mobilný_kontakt»
«Rok_narodenia»

Časť 2. – Informácie o spoločnosti
•
•
•
•
•
•
•

Názov spoločnosti:
Adresa:
Mesto:
Štát:
E-mail:
IČO:

•

Základná informácia o tom, čo je náplňou firmy:
«Základná_informácia_o_tom_čo_je_náplňou»

•
•
•

Kedy bola firma a založená:
«Kedy_bola_firm_a_založená»
Je nominovaný majiteľom, spolumajiteľom alebo konateľom firmy: «Je_nominovany_»
Je nominovaný taktiež členom manažmentu firmy?
«Je_nominovaný_taktiež_členom_manažmentu_»

•

Stručná informácia o oblasti za ktorú nominovaný manažérsky zodpovedá

«Názov_spoločnosti»
«Adresa»
«Mesto»
«Štát»
«Email1»
«IČO»

«Stručná_informácia_ooblasti_za_ktorú_no»
Rozšírená informácia o histórii, predmete činnosti ako aj cieľoch firmy?
«Rozšírená_informácia_o_histórii_predmet»

Časť 3. – Kreatívny podnikateľ
Prosíme odpovedať na čo najviac otázok, nie je podmienkou odpovedať na všetky otázky
•

Opíš firmu – na akom stupni rozvoja sa nachádza, aké sú jej hlavné aktivity, pozícia na trhu,
aká je veľká konkurencia na trhu, aká veľká je firma
«Opíš_firmu__na_akom_stupni_rozvoja_sa_n»

Opíš nominovaného osobný prínos k rozvoju firmy. Prosíme detailnejšie opísať v čom je
kreativita, nové myšlienky v riadení spoločnosti, v zákazníckom servise, vo využívaní nových
technológií, atď.
«Opíš_nominovaného_podnikateľský_prínos_»
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•

Opíš aké boli ťažkosti pri zakladaní a rozvoji firmy alebo v zavádzaní nových zmien v už
existujúcej spoločnosti – miera rizika, prekonávanie prekážok, náklady na tento proces, či boli
problémy s hľadaním zamestnancov a či akceptovali zmeny, atď.

«Opíš_aké_boli_ťažkosti_pri_zakladaní_ar»
•

Opíš v čom je úspech firmy so zreteľom na inovativnost, pozíciu na trhu, celkový rast firmy,
vytváranie pracovných miest, pozitívne pôsobenie na trhu, znižovanie nákladov, atď.

«Opíš_v_čom_je_úspech_firmy_so_zreteľom_n»
•

Aké su osobné ciele nominovaného v rámci spoločnosti.
«Aké_su_osobné_ciele_nominovaného_v_rámci»

Časť 4. – Informácie o nominujúcom

(vyplniť len v prípade, ak nomináciu nevypĺňal sám nominovaný)
•
•
•

Titul: «Titul1»
Meno a priezvisko nominujúceho:
Názov spoločnosti alebo organizácie:

«Meno__a_priezvisko___nominujúceho»
«Názov_spoločnosti_alebo_organizácie»

Poučenie:
Poučenie: Dávam svoj súhlas na spracovanie poskytnutých údajov v tejto prihláške v súvislosti so
súťažou Mladý inovatívny podnikateľ 2020 a jej vyhodnotením. Tento súhlas je potrebný na základe
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a paragrafu 13 ods. (1) písm. a) Zákon č.
18/2018 o ochrane osobných údajov (Zákon) na postúpenie svojich osobných údajov. Prihlášku je
treba poslať do 20.8. 2020.
12:00:00 AM Potvrdzujem «Prehlásenie»

