
 

 
 

BRAVE Crowdsourcing Platform!

Scopul platformei Brave este de a obține informații despre

modele de afaceri dezvoltate de participantii la activitaile proeictului.

Platforma găzduiește modelele de afaceri pregătite în cadrul celui de-al

doilea eveniment de formare profesionala inovativ, eveniment organizat la

Modena în perioada 11-15 februarie 2019 și inclus în O2.

Platforma Crowdsourcing este gata de a fi utilizată pentru inregistrarea

participantilor, colectarea de opinii despre modelele de afaceri create de

acestia - o incursiune in lumea online, un mod de a intra in legatura cu

exteriorul si a-si cunoaste poziționarea ideii personale de afaceri pe piață, o

abordare altfel a marketing-ului, realizata initial cu persoane care se afla in

aceasta comunitate Brave si impartasesc idei similare.

Platforma poate fi, de asemenea, implementată și îmbogățită cu tot mai

multe modele de afaceri, venite de la utilizatori externi, dispuși să colecteze

feedback și opinii despre ideile lor de afaceri.

 

 

 

Id proiect: 2017-1-RO01-KA204-037257
 



Va invitam sa vizitati BRAVE crowdsourcing platform!
https://platform.iliketobebrave.eu/?
fbclid=IwAR3OMba4duxKS9HXke7n4Sb6jMSF1E86s0xZfJtAXqgdp3-
pkMBUvSRvd5o  

Invităm colegii, autoritățile publice și comunitățile locale să

viziteze BRAVE Crowd-sourcing, pentru a analiza modelele de

afaceri încărcate și pentru a-și exprima opininiile și

recomandările, dar si pentru a încărca idei de afaceri noi

pentru a fi impartasite publicului larg.

Perspectivele permit vizualizarea ideii de afacere dintr-un alt

mod, ajutand la înțelegerea potențialului client.

Informațiile sunt utilizate pentru a itera și redefini modelul de

afaceri, deoarece fiecare model de afaceri ar putea fi analizat și

observat de către potențiali „clienți” sau „finanțatori” din

întreaga lume.

 



IN  PLATFORMA  BRAVE  UTILIZATORUL  POATE :

Să creeze profilul personal și sa împărtășeasca ideile sale cu exteriorul;

Să se familiarizeze cu diferitele idei de afaceri din comunitatea BRAVE;

Să transforme ideile în planuri de afaceri viabile;

Să obțină ajutor din partea comunității BRAVE pentru îmbunătățirea lor;

Să iși aducă contribuția comentând ideile publicate.

In prezent, in platforma BRAVE puteti vizualiza 32 de idei de afaceri din 6 tari

diferite! 

CIPRU :  5  GRECIA :  5  ITALIA :  6  LITUANIA :  5  ROMANIA :  5  SPANIA :  6

INCARCA SI TU IDEEA TA DE AFACERI SAU UN NOU PROFIL
PROFESIONAL PENTRU A COLECTA OPINII SI RECOMANDARI DE LA

LUMEA EXTERIOARA!

UNDE NE POTI GASI:
http : / /www . i l iketobebrave .eu/home/

https : / /www .facebook .com/ I l iketobebrave/

 

 

 

 

Aceasta publicație nu constituie neaparat pozitia Comisiei Europene, nici o aprobare a
conținutului, reflectă doar părerile autorilor. Comisia nu este responsabilă pentru nicio
utilizare a informațiilor conținute de aceasta.

 


