KOMPETISYON SA
PAGNENEGOSYO NA NAKATUON
SA PAGSUSULONG NG MGA
PROYEKTO AT SUSTENABLENG
KABUHAYAN

Eco-Biz Challenge
Meron ka bang ideyang pangnegosyo?
Meron ka bang ideyang pangnegosyo na makakalikasan, sustenable, at maaaring magbunsod ng
pagbabago? May malasakit ka ba sa mga kagusuan,
bakawan, at iba pang coastal ecosystem, at mga
ideya kung paano mapapangalagaan ang mga ito sa
pamamagitan ng konseptong pangnegosyo? Kung
gayon, ikaw ang hinahanap namin!
Isasagawa ng CCRES Business Development team
ang Eco-Biz Challenge — isang kompetisyong
naglalayong makahanap ng mga makabagong
solusyon na makakatulong sa pangangalaga sa coastal
ecosystem ng El Nido.
Layunin ng Eco-Biz Challenge na hikayatin at suportahan
ang mga papausbong na negosyante sa El Nido sa
pagbuo, pagmungkahi, at pagsasakatuparan ng mga
makabagong ideyang pangnegosyo na makakatulong sa
lokal na ekonomiya, gayundin sa kapaligiran.
Ang tatlong finalist ay pagkakalooban ng
PHP 50,000 upang masimulan at
mapalawak nila ang kanilang konseptong
pangnegosyo. Magkakaroon din ng
pagkakataon ang mga kalahok na magtamo
ng mga mahahalagang pagsasanay sa
pagnenegosyo sa mga inihandang workshop.

QUALIFICATION ROUND
28 AUGUST – 6 OCTOBER, 2017

DEADLINE NG PAGSUSUMITE
6 OCTOBER, 2017

BUSINESS CAMP
LATE NOVEMBER, 2017

GRAND FINAL
EARLY DECEMBER, 2017

MAG-APPLY NA!

,

Nasa likod ng pahina ang application form.

MAY GUSTO KA PANG MALAMAN?
ccresnet upang
I-like ang aming Facebook page
malaman ang mga bago sa Eco-Biz Challenge o i-follow
@CCRESnet.
kami sa

WWW.CCRES.NET

Eco-Biz Challenge
PAANO MAKAKASALI:

Residente ng El Nido
18 taong gulang pataas
	
May ideyang pangnegosyo o kaya’y may kasalukuyang negosyong
sustenable sa lipunan at kapaligiran

PARA MAG-APPLY, IBIGAY ANG MGA SUMUSUNOD:
Personal na detalye:
Kumpletong Pangalan
Tirahan
Edad

Telepono:

Kasarian: (paki-tsek)

n Lalaki n Babae

Buod ng konseptong pangnegosyo:
1. Ilarawan ang iyong ideyang pangnegosyo (hindi hihigit sa 50 salita)

2.	Paano naging maka-kalikasan ang iyong ideyang pangnegosyo? (hindi hihigit sa 50 salita)
Paano matutulungan ng negosyong ito ang pangangalaga sa mga coastal ecosystem (kagusuan, bakawan, at iba pang kapaligirang
pandagat) sa iyong lugar?

3. Tumatakbo na ba ang negosyong ito?

n Oo n Hindi

Kung oo, saan matatagpuan ang iyong negosyo?
4.	Ano-ano ang mga taglay mong kakayahan (kasanayan o karanasan) na makakatulong upang magtagumpay ang iyong
negosyo? (hindi hihigit sa 50 salita) Kung meron ka mang grupo, ilarawan ang inyong grupo, kasama ang pinagsama-samang
magkakaugnay na karanasan at potensyal na pamumuno.

PAANO MAKAKASALI

Isumite ang form na ito sa opisina ng Environment and Natural Resources sa LGU ng El Nido sa 6 October, 2017
Maaari rin itong isumite online sa http://ccres.net/home/ecobiz-elnido
Para sa mga tanong, mangyaring makipag-ugnayan kay: M
 r. Raffy Cabate sa +63 920 786 7111 o kay
Mr. Roy Bero sa +63 947 400 2026

HULING ARAW NG PAGSUSUMITE 6 OCTOBER, 2017

WWW.CCRES.NET

