Factsheet
“Dag van de Toekomstige Entrepreneurs in Suriname (Dag TES)”

Participate Create Innovate
Participeer aan de allereerste “Dag van de Toekomstige Entrepreneurs in
Suriname (Dag TES)” .
Het doel van Dag TES
Het doel van deze dag is personen de gelegenheid te geven om hun businessidee met assistentie van coaches zoveel als mogelijk uit te werken.
Datum: zaterdag 30 april 2016

Wie kan meedoen
personen met een business idee in de onderstaande categoriën.
I.

Creatieve industrie

II.

Houtverwerking

III.

Agro Business

Waarom zou ik meedoen: heb je interesse in ondernemen of heb je een business idee, maar weet je
niet waar te beginnen? Dan zou je zeker moeten meedoen .

Wat leer je op die dag ? je krijgt op deze dag diverse aspecten gepresenteerd die gepaard gaan met
ondernemerschap zoals ontwikkeling van je idee ,marketing enz. Als je aangemoedigd wil worden om
een eigen business te beginnen, dan is dit iets voor jou!

Hoe bereid ik mij voor om deel te nemen aan dag TES
Begin na of er vraag is naar het product of de dienst die je wilt aanbieden.Verzamel zoveel mogelijk
achtergrondinformatie over het onderwerp van je business idee, hierdoor krijg je een beter beeld van
de uitdagingen die jou te wachten staan bij het uitwerken van je business idee .
Bereid een korte presentatie van ongeveer 1 minuut voor over jouw idee (vertel wie je bent, wat je
business idee is en motiveer waarom het zo speciaal voor jou is)
Deel je deelname aan deze dag bekend onder vrienden en neem ze mee.
Wat neem ik mee op die dag:
Pen en papier
Laptop indien beschikbaar
Enthousiamse, positief denken en energie

Voorwaarden voor deelname, aanmeldingsformulier en spelregels kunt u downloaden
via www.surinamecompete.org of opvragen via tes@surinamecompete.org of van
maandag tot en met vrijdag, telkens van 08.00-14.00 u. via het telefoon nummer
402080 toestel 1015.
Aanmelding voor deelname is mogelijk tot en met 15 april 2016, mits het
maximaal aantal deelnemers dat geaccomodeerd kan worden, op een eerdere
datum is bereikt.

Voor meer info over de DAG TES bezoek: www.surinamecompete.org
Volg ons ook op Facebook and Twitter.
Heeft u vragen ? mail dan naar tes@surinamecompete.org
Voorwaarden voor deelname

1. Deelnemers moeten hun idee op papier zetten en indienen met daarin
opgenomen de onderstaande punten:


Een korte omschrijving waarin staat wat uw idee (product of de dienst)

2. Deelnemers kunnen zich ook aanmelden in teamverband. Teams mogen
bestaan uit ten minste twee en ten hoogste tien leden . Teams van twee en meer
leden moeten minimaal de volgende functies


Teamleader



Secretaris



Anderen zoals vastgesteld door het team

3. Deelnemers moeten de Surinaamse nationaliteit bezitten of ingezetene van
Suriname zijn.
4. Elke Team moet tenminste 1 (één) laptop ter beschikking hebben
De project ideeën moeten worden geschreven in het Nederlands
Evaluatie commissie (EC)
• De EC zal bestaan uit personen met kennis en ervaring.
• De EC zal elk afzonderlijk de projectideeën evalueren volgens een vooraf vastgesteld
puntensysteem.
• De EC zal achteraf een toelichting geven op de door hun gegeven score, zodat de
deelnemers weten welke hun sterke en zwakke punten zijn en verder kunnen werken
aan verbetering.
• Elk EC lid zal zelfstandig de puntenscore bepalen en mag dit niet vooraf aan de uitslag
bespreken met de deelnemers en andere juryleden.
• De EC zal een volledige puntenwaardering geven, op basis van de technische
kwaliteit, de presentatie van het business idee en de presentaties van de teams op de
‘Dag TES’.

Coaches
• Coaches participeren op vrijwillige basis en mogen niet door de deelnemers of de
organisatie worden vergoed.
• Coaches zullen de deelnemers helpen bij de uitwerking van hun business idee door
het beantwoorden van vragen, het verstrekken van informatie, helpen met het uitzetten

van strategieën, project idee bewerken, evalueren van presentaties en het faciliteren
van de netwerken die nodig zijn voor het succes van hun idee op lang termijn .
• Deelnemers hebben de mogelijkheid om te werken met een of meer coaches.
• Een coach mag aan meerdere afzonderlijke deelnemers assistentie verlenen.

Registratie
Alle deelnemers/ teams moeten zich registreren via de website:
www.surinamecompete.org of via email: tes@surinamecompete.org en de volgende
documenten uploaden:


Volledig ingevuld registratie formulier



Korte concrete samenvatting van het business - idee in maximaal 500 woorden
(1 A4 pagina)

Timeline
Registratie en indienen korte omschrijving
business - idee:

Uiterlijk: Vrijdag 15 april
2016-03-18

Dag van de Toekomstige Entrepreneurs in
Suriname (Dag TES

Zaterdag 30 april 2016

PROGAMMA Day of the future entrepeneurs
Zaterdag 30 april 2016
Onderdeel
Ontbijt
Instructies Teams
Start groepswerk na instructies van
een coach
Rapportage + call for help
Lunch

Tijd
08.30-09.00
09.00-09.15
09.15-12.00
12.00-12.30
12.30-13.30

Verantw

Betreft
broodje, thee, coffie
Teams + Coaches
Teams
Teams + Coaches

Coaches one on one met Teams

13.30-14.30

Teams+ Coaches

14.30-16.30
Afronden powerpoint presentaties
Break
Final presentation +judging
Edutainment
Uitslag
Closing en netwerk cocktail
Uitslag + award
Closing

Teams
16.30-17.00
17.00-19.00
19.30-19.45
19.45-20.00
20.00-20.30
19.30-20.00
20.00-20.30

Teams + Jury
Jury + MC
Min HI, vert. REACH???

