PRESTAKUNTZA NEGOZIO EREDUEN BERRIKUNTZAN
Ordu kopurua: 30
Aditu askok dakite beren erakundeak
inguru aldakorrena daudela, eta inguru
aldakor horrek egungo statu quo-ari
eragiten diola eta diru-sarrera
nagusiei eragiten dietela.
Nola egokitzen gara aldaketa-prozesu
horietara?
Garaiz
jauzia
ematen
jakiteko
bizkortasuna
eta
tresnak
izateak gure erakundeak eta horien
euskarri diren negozio-ereduak berriz
asmatzen lagun diezaguke.
HELBURUAK:
-

-

-

-

Gaur egun, erakundeetan jarduera
profesionala garatzen den
testuinguru ekonomiko eta sozial
aldakorra eta unea ulertzea.
Erakundeetan, aldaketa-uneetan
berrikuntzaren muturrean egoteko
eta berrikuntza pizteko aldaketaeragileak diren heinean, pertsonen
ereduari eta rolari buruzko gogoeta
egitea.
Negozio-berrikuntzaren eta
ereduaren kontzeptuak onartzea eta
ulertzea, baita erakundeko
estrategiarekin duen harremana ere.
Ekintza, tresna eta ariketa
desberdinen bidez, negozio-eredua
diseinatzeko prozesurako sarbidea
kokatzen den testuinguru
estrategikoa egitea. Diseinuaren
pentsamendua eta sormena izango
dira protagonistak

-

Bizitzako ikaskuntza-prozesu
honetan erdietsitako kontzeptuak
eta ezagutzak ekintzailetzako
esperientziei aplikatzea, bai
erakundeetan (intraekintzailetza),
bai enpresa-abentura hasten duten
horietan.
EDUKIAK:

-

-

-

Non eta zein unetan gaude? Gaur
egun ekonomia eta enpresa dagoen
testuinguruaren azterketa.
Enpresan adituek duten rola eta
berrikuntza sustatzeko aldaketaeragile gisa duten zeregina.
Kontzeptuak argituko ditugu: zer da
berrikuntza? zer da negozio-eredua?
Negozio-eredu baten diseinuprozesura sartzea. “Begizta
bikoitza”
Prestatu: taldea. Ingurua. Lan
egiteko modua. Misioa.
Ikuspegia: Ikuspegia (Estrategia
ona garatzeko bost pauso
adoretsuak). Gure negozioaren
diseinu-irizpideak. Storytelling.
Ulertu: Bezeroa, testuingurua. Nire
negozio-eredua (CANVAS). Nire
balio-proposamena.
Asmatu: Ideiak garatzeko tresnak
aplikatzea. Berrikuntza garatzeko
tresnak aplikatzea.
Prototipatzea: Prototipatzeak
ideiei forma eta funtzioa ematen
die. Prototipatzearen artea (egin
aurretik simulatzea).Prototipatzeko
tresnak eta materialak.

-

Baliozkotzea: negozio-eredua.
Iraun. Biratu. Hipotesiaren
formula.

-

Eskalatzea: Eskalatzearen
aurreratzea. Eskalatzeko ereduak.
Inbertsiorako prestatze maila.

"Eibarreko ekoekintzaile Gazteak
Climathon-a” ere antolatzen du.
DATAK ETA ORDUTEGIA:

ERAGILEA:

EKAINEAN
-

ALFREDO BEZOS
“Arakatzen dugun, esperimentatzen
dugun eta bizi dugun hori gara: Baina
baita kontatzen dugun hori ere”.
Horixe da Alfredok egiten duena.
Pertsonek eta erakundeek bizi dituzten
istorioak eta prozesuak biltzen ditu,
eta aldaketa-prozesuari edo izateko
eta egoteko moduari zentzua ematen
dion kontakizun bihurtzen ditu.
Diseinuan prestakuntza espezializatua
ematen du. Aholkularia da Komunikazio
Korporatiboan eta Antolakuntzako
Kulturan. Ekintzailetzarako
konpetentzietako bideratzailea eta
prestatzailea, coachinga Taldeetan,
Storytelling eta Lego Serious Play.
Ekintzailetzan esperientzia
zabalarekin, 27 urterekin sortu zuen
lehen enpresa. Hainbat proiektutan
hartu du parte, bai enpresa publikoan,
bai pribatuan, baita Hirugarren
Sektorean ere. Funts Project-en
bultzatzailea izan zen (erakundeetan
antolaketa-aldaketa eta pertsonen
garapena sustatzeko eta ikertzeko
Think Tank).
Gaur egun enpresak klima-aldaketara
eta ekonomia zirkularrera egokitzen
ere lan egiten du “Eibar Clima Lab”
proiektuaren bidez. Espazio horrek

-

Astelehena 3, asteazkena 5,
16:00etatik 20:30era.
Osteguna 6*, 16:00etatik
19:00etara.
Astelehena 10, asteazkena 12,
astelehena 17 eta asteazkena 19,
16:00etatik 20:30era.

LEKUA:
EDE Fundazioa
Simon Bolivar kalea 8b

48010 Bilbao.

INDAUTXUko metroa, (irteera Areiltza
Doktoretik)
INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA:

Izena emateko epea: Maiatzaren 24ra
arte.
Izen-ematearen ordenaren arabera
onartuko dira partaideak.

