
Premiul I
1.500 Euro 

Premiul II
1.000 Euro 

Premiul III
600 Euro 

Mențiune
3 x 300 Euro 

Salutare, 

Îți scriem să te anunțăm că am dat START competiției naționale de proiecte Early 
Innovators by BCR Școala de Business. Dacă ai idei inovatoare de business notate în fugă 
pe spatele caietelor sau ascunse în sertar, trece-le pe curat și scoate-le la lumină. 
E momentul ca ele să fie auzite și încurajate să devină visuri împlinite. 

Hai să arătăm lumii că YOUTH CAN do business!
ÎÎnscrie-te  acum  și vei avea parte de mentorat cu o echipa de experți 

și recunoaștere națională pentru ideile tale.

Ce ai de făcut? 

În primă fază, trebuie să faci echipă cu un profesor și, dacă vrei, cu prietenii sau/și colegii. 
Iată pașii pe scurt: 

1.   Alege un profesor. Fă-ți echipă sau participă singur/ă
NNu puteți fi mai mult de patru persoane într-o echipă, indiferent de școală sau profesor. 
Fiecare trebuie să se înregistreze și are un rol: 

Profesorul este garant al muncii proprii sau a echipei la planul de afaceri; 
Co-echipierii (dacă este cazul) lucrează la planul de afaceri; 
Mentorul (student) poate contribui cu idei de afaceri care țin de direcțiile de cercetare 
din universități. Totodată prezența lui este opțională.  

2.  Înscrie proiectul de business în competiție
IIntră pe  www.early-innovators.eu  și răspunde la toate cele 21 de întrebări.
Atenție, fiecare răspuns trebuie să se încadreze în 800-2000 de caractere!
Folosește indicațiile din documentele-suport pe care le găsești pe același website.  
Documentul BP Canva te va ajuta să înțelegi mai bine structura planului de afaceri. 

Parcurge cu atenție informațiile de pe  www.early-innovators.eu , unde vei găsi toate 
documentele necesare. 

Iată premiile: 

   Înregistrează-te până pe 10 decembrie!
Planurile de afaceri se înscriu între 11 decembrie - 8 aprilie 2022, iar finala 
și premierea vor avea loc în lunile mai-iunie. 

Dacă ai întrebări, nu ezita să ne scrii la adresa: 
E-mail:  bucharest@steinbeis-romania.com

Mult succes! 
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