
 

Acest proiect este finanțat de Ministerul de Afaceri Externe al Estoniei  prin intermediul Fondului de Asistență 
Umanitară și de Dezvoltare 

 

DRAFT AGENDA  

HACKATHON 

DAY 1 

9.00 - 9.15 Deschiderea spațiului. Înregistrare. Cafea de bun venit.  

9.15 – 9.30  Scurtă descriere a proiectului și detalierea agendei evenimentului  

9.30 – 10.30 Instrumente de prezentare a ideii de afaceri (pitching) 

Principii de bază în elaborarea unui Pitch  

10.30 – 11.00 Exercițiu de pitching  

(1 minut / 90 sec pitch + 3 întrebări succinte) 

11.00 –12.00 

 

Prezentarea metodologiei Lean Business Canvas de dezvoltare a afacerii  

Identificarea problemelor principale –soluțiilor –clienților (exercițiu) 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.30 Segmentele de clienți și pionierii (interviuri cu consumatorii, cercetare de piață, analiza 

concurenților, crearea mostrelor, ajustarea modelului de afacere)  

13.30 – 14.30 Exercițiu de identificare a segmentelor de clienți  

14.30 – 15.30 Sintetizarea rezultatelor exercițiului practice. Revizuirea ipotezelor  

15.30 – 16.30 Oferta unică sau MVP – Produsul Minim Viabil și Vânzările (crearea și testarea prototipului)   

16.30 – 18.00 Exercițiu de creare a MVP  

(echipele realizează interviuri și testează produsele, se înregistrează pe video , colectează feedback) 

18.00 – 18.40 Lean Canvas  

(Canale, Structura Costurilor, Metricile sau Măsurarea succesului, Avantajul inechitabil) 

18.40 - 19.00 Spațiul e deschis pentru lucrul în echipă asupra costurilor și veniturilor 

(Tabele de lucru / tabele incluzând componentele costurilor)  

20.00 Închiderea spațiului de lucru 
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DAY 2 

09.00 –10.30 Deschiderea spațiului de lucru pentru finalizarea modelului de afaceri, prototipului și pitch ului.  

Definitivarea stuncturii costurilor și veniturilor (Tabele de lucru) 

10.30 – 11.00 Vânzări și canale de promovare/marketing  

11.00– 12.00 Lucru în echipă asupra vânzărilor și canalelor de promovare  

12.00 -13.00 Pauza de prânz 

13.00 – 13.30 Investment Pitching 

13.30 – 14.30 Elaborarea modelului de afacere, prototipului și a pitchului 

Între timp Pauză de cafea , pregătiri  

15.30 – 17.00 Sesiune de pitching  

 Deliberarea juriului, Mulțumiri  

Anunțarea câștigătorilor și Pașiilor următori  

17.00  Concluzii și discursuri de încheiere  

 


