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У Вінницькому національному технічному університеті відбувся форум з
технопідприємництва STEP 2016, зорганізований Фондом цивільних досліджень та
розвитку США.

Вінниця — друге місто, де CRDF Global (Фонд цивільних досліджень та розвитку США)
провів форум з технологічного підприємництва для засновників стартапів, вчених і
дослідників.

CRDF Global (U.S. CivilianResearch & Development Foundation) — некомерційна
організація, заснована рішенням Конгресу США з метою сприяння міжнародному
науково-технічному співробітництву через надання грантів, технічних ресурсів,
проведення навчання для науковців та дослідників.

Якщо цікаво дізнатися, як комерціалізувати технологію, свою ідею чи масштабувати свій
бізнес; як залучити інвестора; як вийти на ринок США, або знайти корисні контакти, тоді
цей форум саме для вас.

CRDF Global проводить цілу серію таких форумів. Стартувавши зі Львова, де зустріч з
американськими експертами відбулася 4 квітня, після Вінниці CRDF Global 8 квітня
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проведе такий форум у столиці. Потому американських фахівців зустрічатимуть у
Харкові і Сєвєродонецьку.

Події відбуваються у форматі одноденних зустрічей.

У рамках зустрічей в кожному із п’яти міст українські та міжнародні експерти з
комерціалізації технологій і технологічного підприємництва висвітлять актуальні
проблеми.

Приміром, у Вінниці відбулось дві панельні дискусії.

Перша — «Стратегія виходу на ринок». Спікери Кетлін Маннік, США; Влад Котов,
Україна; Ірина Мітчел, США розповідали про розробку ціннісної пропозиції, підготовку
бізнес-моделі, розвиток клієнтської бази, побудову ефективної стартап-команди.

На другій панельній дискусії «Практичні наступні кроки в розвитку стартапів» йшлося про
забезпечення початкового фінансування, про підготовку ефективної презентації для
інвестора, про методику «партизанського маркетингу», розвиток онлайн-присутності та
персонального бренду.

Варто зазначити, що форум відбувався у форматі «networking mixer», що включає спільну
роботу учасників, експертів та представників CRDF Global.
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До речі, усі учасники семінарів надалі матимуть можливість взяти участь у двомісячній
он-лайн навчальній програмі з розвитку технологічного підприємництва. Навчання за
програмою пройде впродовж травня-липня за участі українських та закордонних
експертів в галузі комерціалізації технологій. Окрім он-лайн навчання в кожному із п’яти
міст, де відбуваються форуми, будуть сформовані групи для консультаційної роботи із
локальними менторами.

За результатами курсу кращі учасники матимуть шанс отримати грант на бізнес-поїздку в
США, щоб презентувати свій стартап чи технологію на визнаних конференціях з
технологічного підприємництва за кордоном, та отримати консультативну підтримку від
міжнародних експертів галузі.
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