Modules

1

Gevalle Studies

Verwelkoming en verkenning

Besigheidsidees en geleenthede

Sleutel Oefeninge

Nog 'n koffie winkel

Identifiseer idees
Evalueer idees
Sorg vir plan 'B'

Bepaal die mark
Bepaal die bereidwiligheid om te
betaal

2

2

Entiteit en regspersoon

Kan ek alles verloor?

Weet watter regspersone tot
jou beskking is

Bepaal watter respersoon vir
die besigheid geskik is

Ken jou speelveld

Kyk rond om jou
en huur die saal

Weet wat die wetsvereistes
vir jou besigheid verg

Sel vas in watter raamwerk
jy gaan moet voldoen

4

Duur
(weke)
1

Wees gemaklik met die pad
voorentoe

2

3

Uitkomste

2

Toets, toets en toets

5

Boekhou en finansies

Hoe hou ek tred

Weet om boek te hou
en hoe om state te lees

Bepaal jou deurlopende
winsgewendheid

Bedryf van 'n besigheid

Die praktiese stappe
van 'n besigheid begin

Plek
Toerusting
Handelsmerke
Patente
Ontwerpe
Versekering
Personeel
Tegnologie

Bepaal wat jy nodig gaan kry
en bepaal die koste

Kontrakteurs versus
werknemers

Weet wat wetgewing bepaal
oor aanstellings en ontslag

Toets jou kennis oor jou eerste
aanstellings

Hoe werk ons arbeidswet-gewing?

Weet hoe om dissipline
te handhaaf

Bemarking

Waar kry ek kliënte?

Weet hoe om die produk
te bemark

Gaan my teikenpopulasie
weet wat ek doen?

Finansier die besigheid

Ek kort geld - wat nou?

Hoe om waarde vir jouself
en belegger te ontsluit

Verstaan die beleggings
behoefte

Bepaal risiko en beloning

Verstaan die sleutel terme

6

Aanstel van werkers

5

7

8

9

4

4

Wanneer en hoeveel belgging
is gesond

3

4

Bronne van belegging

Praat met die "venture
capitalist"

10

Verstaan die geleenthede
en wat jy prysgee met die
verskillende modelle
Definieer sleutel terme

Wat gaan beleggers vir
n entrepreneur gee?
Bepaal die waarde van 'n
aanvangsbesigheid.

3

Hoe word die waarde
van 'n aanvangsbesigheid
bepaal

11

Kliënte en konflik

Die smeltkroes van konflik

Hoe eskaleer die konflik
spiraal

Ken die tegnieke van konflik
hantering

Wysig koers

Chroom is so 1970

Vind uit en bly uitvind

Weet wanner om rigting
aan te pas

12

13

Maak belsuit met die toekoms
in gedagte

Onderhandelingsvaardigehede

Ek soek 'n winskoop VW
Kewer

Onderhandel en wen!

Ken die 4 stappe in die onderhandelingsproses

Totale duur

1

1

2
34

