
КОНЗОРЦИУМОТ НА CREATINNES ВИ 
ПРЕТСТАВУВА

ПРОГРАМА ЗА ОБУКА НА 
КРЕАТИВЦИ И БИЗНИС 
„СТАРТ-АПИ“
Материјалите ќе може да се користат од 2021

ЗОШТО CREATINNES?

Ние обезбедуваме поддршка за иновативни „старт-
апи“ за применa на креативни вештини и поддршка 
на креативните индустрии кои ги прошируваат 
нивните деловни активности на меѓународно ниво 
преку иновативна програма за обука заснована на 
кокреација на знаење и меѓусекторска соработка.

Нашиот тим е составен од партнери со долгогодишно 
искуство во претприемништво, развој на бизнис, 
комбинирано учење, креативност, култура и туризам 
од Германија, Бугарија, Унгарија, Северна Македонија 
и Франција.

Број на проект: 2018-1-DE02-KA202-005232

Стратешко партнерство за развој на иновации и бизнис 

вештини во секторот на културни и креативни 

индустрии 



ПРОГРАМИ ЗА КОМБИНИРАНО (BLENDED) УЧЕЊЕ

ОБУКА 1: ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА ФРИЛЕНСЕРИ И 
„СТАРТ-АПИ“ ОД КРЕАТИВНАТА И КУЛТУРНА 
ИНДУСТРИЈА (ККИ)

Модул 1. Претприемачко патување - планирање, 
организирање и управување
Модул 2. Развој на бизнис-план
Модул 3. Стратегија за маркетинг и маркетинг микс
Модул 4. Вмрежување, градење екосистем и 
влегување на меѓународни пазари
Модул 5: Финансирање за развој на вашиот бизнис
Модул 6. Како да создадете, заштитите и 
управувате со права од интелектуална сопственост 
Модул 7. Социјални медиуми и дигитализација
Модул 8. Моќни презентациски и излагачки 
вештини

Достапни на: германски, француски, бугарски, македонски, унгарски и англиски јазик

ОБУКА 2: КРЕАТИВНО РАЗМИСЛУВАЊЕ ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ ИНОВАЦИИ

Модул 1. Што е Design Thinking? 
Модул 2. Е-трговија
Модул 3. Визуелно брендирање
Модул 4. Стратегија за раст - Growth Hacking 
Модул 5. Бура на идеи и техники на рекламирање
Модул 6. Решавање проблеми и критичко 
размислување
Модул 7. Создавање атрактивни содржини на 
социјалните медиуми
Модул 8. Развој на концепт

Достапни на: германски, француски, бугарски, македонски, унгарски и англиски јазик

АКАДЕМИЈА CREATINNES

ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУКА

Создадена за комбинирано (blended) учење и 
отворен онлајн курс за едукатори, студенти, 
фриленсери и претприемачи, активни во ККИ и 
секторот на дигитални бизниси.

МЕТОДОЛОГИЈА

Развиена за поддршка на 
процесот на учење со одржливо 
влијание преку Академијата 
CreatINNES.

Создајте Ваш профил и корисничка 
сметка на Академијата CreatINNES 

и започнете со обука на вашиот 
мајчин јазик:

http://moodle.creatinnes.eu

Веб-страница: www.creatinnes.eu 
Фејсбук-страница: www.facebook.com/CreatINNES 

Твитер: #creatinnes


