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P-PINK je organizace, jejímž cílem je rozvoj podnikatelského prostředí a nabízí pomoc
podnikatelům v kterékoli fázi jejich podnikání. Pracuje pro území celého Pardubického
kraje a její aktivity jsou hrazeny z valné části Pardubickým krajem a městem
Pardubice. Podle Hany Štěpánové, projektové manažerky pro rozvoj spolupráce se
vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje v P-PINK rádi pomůžou
šikovným studentům, kteří se již v době studia chtějí aktivně věnovat svému oboru. "Rádi
podáme pomocnou ruku i ženě, která dokáže upéct úžasné trubičky, které všichni chválí, ale
v podnikání jí brání obavy, zda se tím může uživit, přestože ji to velmi láká," řekla Hana
Štěpánová.

Současná doba novým aktivitám, trendům a nutnosti přizpůsobit se trhu nahrává. Odvahu může
najít každý. Zájemce o poradenství nemusí ani opustit svůj dům a může se díky sérii online
přednášek vzdělávat prostřednictvím rad zkušených lektorů z praxe formou „tady a teď“, ale i ze
záznamu. AKADEMIE ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ je pro všechny, kteří chtějí změnu, ale
dosud nevědí, nejen jak učinit první krok v jejich podnikatelském plánu, ale potřebují pomoci i
s jeho posouzením před uvedením do praxe. A právě k tomuto rozhodnutí může přispět
například osobní pohovor v Domě techniky v Pardubicích, kde společnost sídlí. Zájemci se
tímto prostřednictvím dostane odpovědi, zda je reálné uvést svůj počáteční nápad v život.
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Zavedení podnikatelé mohou využít sérii přednášek s názvem Podnikání od A do Z. Pokud vás
cokoli zajímá, napište na info@p-pink.cz Rádi vám pomůžeme.

Inkubátor poskytuje v místě svého sídla podnikatelům placené zázemí formou sdílených
kanceláří (coworking). Dále má k dispozici pro jakoukoli organizaci jednorázový či opakovaný
pronájem jednací místnosti a konferenční místnosti. Podnikatelským subjektům nabízíme také
zřízení virtuálního sídla firmy na adrese P-PINK. A rovněž stále hledáme další odborníky,
mentory a zkušené podnikatele, které pak zapojujeme do našich aktivit a mohou tak předávat
dál své získané zkušenosti.
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