
 
Циљ: Дводневна тренинг радионица намењена  je женама суоченим са губитком посла, у 
животном добу старости 45 + година, са циљем да им помогне да се економски и друштвено 
поново ангажују, кроз пружање информација и упутстава о самозапошљавању, односно 
предузетништву. 

 
Тренинг радионица четвртак 9.новембра.2017.г: 

Откријте своје предузетничке особине 
Место одржавања: ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР, ЊЕГОШЕВА 77 
Тренер: Тијана Секулић 
 
АГЕНДА: 
10:00-10:15 h  Регистрација учесница и упознавање 
10:15-11:30 h Предузетничке способности - Шта чини једну предузетницу? Које су то 

карактеристике и особине важне за предузетништво?  
11.30-11.45 h            Пауза  
 
11.45-12.35 h     Зашто је креативност важна у предузетништву? Шта су иновације? 
12.35-14.00 h           Основе коришћења друшвених мрежа и интернета; Како интернет може  
                                       да вам помогне у промоцији производа и услуга? Шта мој вебсајт треба да 
                                       садржи и како да гa промовишем? 
14.00-15.00 h              “Удружење за унапређење животне средине и урбаних простора – 

ЗЕЛЕНИ ГРАД” говориће о својим циљевима и о томе како се женско 
предузетништво може усмерити према остваривању ових циљева. 

                                                                                              

Тијана Секулић - СМС консултант, тренер, власница агенције AT CONSULTING, са  
завршеним Архитектонским факултетом, примењује немачку интерактивну методу 
учења одраслих. Експерткиња и члан регионалне радне групе SEECEL на пројекту на 
коме као члан радне групе учествује са осталим стручњацима из 9 земаља југоисточне 
Европе у развоју модула обука за активности тренера на програму едукација за 

женско предузетништво. Чланица је Удружења пословних жена Србије и добитница награде за 
најуспешнију предузетницу “Цвет успеха за жену змаја” (2008.)  
  



  
Тренинг радионица петак 10.новембра.2017.г: 

Како до идеје за мој бизнис? 
Место одржавања: ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР, ЊЕГОШЕВА 77 
Тренер: Маја Гризељ 
 
АГЕНДА: 
10:00-11:30 h Како до идеје за мој бизнис? Meтода “Brainstorming”, Модел левка, 

Макро и Микро и SWOT анализа за селекцију најбооље пословне идеје 
   
11.30-11.40 h            Пауза  
 
11.40-12.50 h     Циљеви (SMART дефинисање), маркетинг стратегија, маркетинг миx, 

инструменти промоције, стилови управљања 
 

12.50 -14.00 h              Како започети пословање? Кораци бизнис плана, избор правне форме,     
регистрација, финансирање, како написати бизнис план; како регистровати 
и  водити фирму) 

 
14.00-15.00 h              Разговор са успешним предузетницама размена искуства - изазови и 

успесима у отварању и вођењу сопственог посла. 

 

Маја Гризељ - консултант,  CEFE тренер и директорка Economic Research Group d.o.o.  
Активно спроводи start up тренинге и проактивно пролажење кроз кораке бизнис 
плана за различите структуре полазника, развија тренинг програме, модерира 
панеле на пословним форумима. Дугогоидишњи је GIZ локални експерт за развоју 
услуга у сектору органске производње и подршку учесника у ланцу органске 
производње. Такође има дугогодишње, искуство саветника за стране директне 

инвестиције, кроз симултани рад са мноштвом различитих партнера, страним и домаћим 
компанијама, страним и домаћим институцијама, амбасадама, пројектима, општинама, кроз 
организацију многобројних пословних и комерцијалних догађаја на којима је изградила је вредну 
мрежу пословних контаката. 


