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Sebagai salah satu wujud kepedulian, Graha InspirasiÂ dan GIÂ Foundation ingin menjadi bagian yang bisa memberi
solusi terhadap kuantitas dan kualitas entrepreneurs di Indonesia. Sekolah Inspirasi adalah sarana yang disediakan
guna memberikan kontribusi lebih nyata bkepada para "UKM dan Start Up" untuk mendukung, melatih dan inkubasi serta
membantu mengembangkan network para pelaku usaha. Graha Inspirasi akan membantu start up untuk menanamkan
jiwa leadership, kewirausahaan dan juga keyakinan dengan usaha yang dijalani. Adapun materi pelatihan yang diberikan
di Sekolah Inspirasi, antara lain: - Marketing Plan - Branding Plan - Brand Identity - Sales Plan - Human Resource Standard Operating Procedure - Creative Content - Digital Marketing and Social Media - Public Relation and Media
Networking - Finance and Accounting - Business Legality - Tax - Research and Development - Customer Service Strong Communication - Great Presentation - Attracting Investor - Leadership - Problem Solving - High Class Response Collaboration - Spiritual Quotient - Social Empowerment - Scale Up Business - Be A Champion Materi di atas akan diisi
oleh para praktisi dan pakar di bidangnya masing-masing, sehingga pengetahuan dan ilmu akan tersalur dengan baik
kepada para peserta. Pendaftaran peserta Sekolah Inspirasi telah dibuka sampai tanggal 11 Januari 2017. Akan
diadakan proses interview pada tanggal 12-14 Januari 2017, karena hanya peserta terpilih yang dapat mengikuti
Sekolah Inspirasi. Pengumuman peserta terpilihy akan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2017 dan pelatihan akan
dimulai pada tanggal 21 Januari 2017. Adapun syarat khusus untuk dapat mengikuti Sekolah Inspirasi adalah sebagai
berikut: - Usia 17 - 35 tahun - Usaha/bisnis telah berjalan minimal 1 tahun - Peserta adalah pemilik usaha/bisnis Berkomitmen untuk mengikuti keseluruhan kelas yang sedang berjalan Bagi yang berminat bisa langsung mendaftarkan
diri dengan cara klik link berikut: http://bit.ly/sekolahinspirasi Don't miss it! Jadilah wirausaha sesungguhnya!
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