Small Business Initiative

Инвестиране в малки бизнеси,
градене на големи икономики

Европейската банка за възстановяване и развитие се радва да
обяви стартирането на програмата “Know How to…in a Crisis”

Know How to…in a Crisis:
Обучения, инструменти и ресурси за микро и малки бизнеси

Какво представлява?
Онлайн хъб за
обучения и съвети в
помощ на микро,
малки и средни
компании по време
на Covid-19 кризата
или други трудности в
бизнеса.

Ние разбираме колко предизвикателно е да се управлява
бизнес в ситуация на несигурност, поради което
стартирахме програмата “Know How to...in a Crisis”.
Програмата се намира на специално разработена
обучителна платформа и предлага практически съвети и
бизнес информация за малки бизнеси, която може да бъде
достъпена когато и както те се нуждаят от нея.
ЕБВР работи с бизнес партньори в регионите, в които
оперира, за да разпространи програмата в 30 държави с
цел да достигне повече от 10,000 човека работещи в
ММСП.
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Добре дошли в Know How Academy
www.ebrdknowhowacademy.com
Инструментите и ресурсите налични в програмата
“Know How To…in a Crisis” включват:

• Интерактивни кратки обучения с въпроси,
практически насоки и инструменти за бизнес
планиране
• Видеа от секторни експерти, споделящи техния опит
в управлението на бизнеси по време на криза и не
само
• Информация за местни източници на финансова
подкрепа
• Допълнителни ресурси от водещи организации,
включително PwC, EY и Chartered Institute of
Personnel and Development
www.ebrd.com

Ползи от програмата
Практически бизнес ресурси – специално разработени за най-малките бизнеси, които
се нуждаят от нея най-много в тези предизвикателни времена
Безплатна – Програмата е изцяло безплатна за ползване.
Достъпна – всички модули са налични на английски, арабски, украински, турски и
руски и могат да бъдат достъпени от всички устройства.
Интерактивна – съдържанието е интерактивно, включващо модулни електронни
обучения и други ресурси като чеклисти и инструменти за планиране
Проста – платформата е лесна за употреба и може да бъде завършена в свободното
време, за да се съобрази с натоварения график на компаниите
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Практически бизнес съвети, инструменти и ресурси за ММСП
Програмата “Know How to...in a Crisis” включва пет ключови
модула, специално разработени да помогнат малки и микро
компании

1. Управление на кризата: Твоите клиенти и доставчици
2. Управление на кризата: Основи на финансовия
мениджмънт
3. Управление на кризата: Финансиране на твоята компания
4. Управление на кризата: Твоите служители – твоят ключов
актив
5. Управление на кризата: Мениджмънт и предизвикателства
пред лидерството
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Възползвайте се от Know How Academy

Достъпете платформата на:
https://www.ebrdknowhowacademy.com

Може да използвате приложението
Go.Learn app, налично в App Store и
Google Play, за да достъпите платформата и
да учите в движение.
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Молим и за вашето съдействие
Може ли да ни помогнете да достигнем още повече бизнеси, които се нуждаят от подкрепа?
ЕБВР ще работи с банки, бизнес групи и асоциации във всичките си региони, за да достигне до ММСП.
Моля подкрепете тази инициатива като споделите информация за платформата и как тя може да бъде полезна с ваши
партньори и контакти.
Може да подкрепите инициативата чрез:
- Разпращане на имейли до ваши контакти или позволение да се свържем с тях сами;
- Публикуване на информация в социалните мрежи, споделяне и харесване на нашите съобщения;
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Инициативата се финансира от: Европейския съюз (включително през Европейски консултантски център
по инвестиционни въпроси), Казахстан и Фондът за подкрепа на малкия бизнес (Италия, Япония, Корея,
Люксембург, Швейцария, Швеция, САЩ, Китайско Тайпе).
Програмата е разработена в партньорство с Knowledge Partneres, Crown Agents.
Инструментите и допълнителните продукти на академията са спонсорирани от EY, PricewaterhouseCoopers
и Chartered Institute of Personnel and Development.

