
 

 

EXCITE 2.0 

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS 

	

c2+i/Conexiones Improbables, Europako beste 7 kideekin EXCITE 2.0 proiektua 
martxan jarri du. “Erasmus for Young Entrepeneurs”, Erasmus for Young 
Entrepreneurs Programatik sortu izan da eta begirada Kultura eta Sormen Industriako 
ekintzaileetan jarri dugu. Hori dela eta, gonbidatzen zaitugu parte hartzera. 

 

Erasmus for Young Entrepreneurs  

Hilabete bat eta 6 hilabeteen arteko Europako ekintzaileen arteko trukea da non 
ekintzaile berriek lan egiten dute esperientzia duten ekintzaileekin bien harteko 
laguntza lortzen beren negozioak hobetzeko eta bultzatzeko. Bi ekintzaileek Kultur eta 
Sormen Industriaren barnean egon behar dira. 
• Kolaborazio hau elkarlanean eta elkarrekiko formakuntzan oinarritzen da: 
• Zure negozioa ezarri eta gora egiteko esperientzia jaso. 
• Nazioarteko kontaktu berriak eta sare sakonagoak egin.  
• Esperientzia eta sarbideak merkatu berrietarako garatu. 
• Etorkizunerako kooperazio aukerak landu.  
• Adimen eta gaitasun berriak lortu ahal dituzu enpresak gestionatzeko. 
• Aukera izango duzu zure produktuak eta zerbitzuak berritzeko. 

 

Zer eskaintzen dugu? 

Zure eskaera prozesatuko dugu eta ziurtatuko gara datu guztiak ondo beteta dituzula. 
Momentu horretatik aurrera saiatuko gara kalitatezko elkarketa bat lortzen zuretzako 
eta zure negoziorako. Saiatuko gara ametsezko kidea lortzen zure negozioa edo negozio 
plana zabaldu eta hobetzen laguntzeko.  

 

Norentzako da? 

• Berezko negozioa aurrera atera nahi duten pertsonentzat edo 

• 3 urte baino gutxiago daramatzaten ekintzaileentzat.   

 

(Ez dago adin limiterik). 

Espero dugu ekintzaile berriek bere negozioaren ideia garatuta izatea, plan eta akzio 
konkretuekin. Horretarako, baldintza batzuk bete behar dituzu! Berrikusi baldintza 
horiek programaren web orrian: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=3 

Zer egin ahal duzu? 

Nagusiki, esperientziatik ikasi eta baita aukera izan ahal duzu: 



 

Esperientzia duen ekintzailearekin egoterakoan, bere negozioaren kodeak ulertuko 
dituzu:  
• Negozio aukera berriak lortzea. 
• negozio plana hobetzea. 
• Produktu eta zerbitzuetan berriztatzea. 
• Negozio berriak finantzatzeko begi puntu berriak lortzea.  
• Eta marka, salmenta eta marketing arloetan inspirazioa lortzea. 

 

Seguru gaude zu zerbait eskaini ahal duzulu baita. Begirada berri bat emango diozu 
esperientziadun ekintzaileak bere negozioa hobetzen lagundu ahal izateko. 

Zure izena emateko informazio gehiago: 

 

Web ofiziala: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/			www.be-excite.eu	 

 

Zure IOarekin kontaktatzeko: Soraya Sánchez europa@conexionesimprobables.com 

  

 

 


