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1. Introdução
O Intellectual Output 3 apresenta o trabalho realizado durante a terceira fase de trabalho do projeto. O
objetivo geral deste pacote de trabalho é desenvolver a Plataforma Virtual de Aprendizagem que apoiará
as Academias de Empreendedorismo Digital. Mais em particular, o document em causa visa iniciar o
desenvolvimento do currículo da Prática de Empreendedorismo Digital (DEP) (baseado no Modelo) e
estabelecer como o currículo será disponibilizado numa abordagem integrada. Portanto, os objetivos
são dois:
• Estabelecer o currículo que será testado em cada Academia de Pitching de Empreendedorismo Digital
e suas competições de pitching com o seu foco digital temático exclusivo.
• Desenvolver uma secção de ambiente de aprendizagem virtual (AVA) no website iSTART onde o
conteúdo relacionado com o currículo DEP será carregado com acesso aberto e servirá como curso tipo
MOOC para os alunos aprenderem de forma independente durante as Academias, mas também fora
deles. após o final do projeto.
Mais em particular, o currículo iStart está na combinação inovadora das seguintes dimensões:
‐ Metodologia inovadora de formação lean que oferece desafios e oportunidades do mundo real: A
metodologia de formação iStart é inspirada na filosofia lean startup. Ele se concentra nos problemas e
desafios do mundo real descritos por especialistas internacionais nos campos temáticos que oferecem
oportunidades únicas para os participantes se envolverem. A metodologia também explora as
dimensões básicas das táticas de startup lean: os participantes das Academias iStart são treinados para
construir uma versão mínima de um novo produto / serviço que permite à equipa coletar o máximo de
aprendizagem validada sobre os clientes. As equipas estão envolvidas com potenciais clientes reais por
vários meios (por exemplo, enviando e‐mails para empresas relevantes, recebendo feedback de
indivíduos de fora das instalações, recebendo orientação de mentores / empreendedores nos temas
específicos de TIC etc.) enquanto as Academias estão criando e testando hipóteses sobre a sua ideia. As
academias integram módulos de consciencializaçã do empreendedorismo, com práticas geradoras de
valor: as equipas serão orientadas a produzir ideias, medir sua eficácia no mundo real e aprender com
essa experiência, a realizar um ciclo de aprendizagem interativo e iterativo.
‐ Abordagem com foco temático: o empreendedorismo TIC não é uma atividade de "tamanho único" e
depende muito da área de foco do empreendimento. Uma vez que os domínios multifacetados de TIC
têm desafios únicos, os participantes da iStart Academies terão o treinamento apropriado, com base no
seu foco temático, a fim de não perderem aspectos importantes do seu foco empreendedor. Os
participantes serão guiados, orientados e treinados por profissionais para se envolverem e resolverem
problemas do mundo real.
‐ Processo incorporado de formação de equipa: o iStart buscará impulsionar o dinamismo criado por
grupos e equipas, onde competências similares e complementares se juntam e geram retornos maiores
que a soma de cada parte. Para que isso aconteça, o projeto desenvolverá um processo no qual os
participantes com diferentes históricos e competências (por exemplo, gestão de negócios,
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conhecimento de design, capacidade técnica, etc.) serão reunidos de maneira sistemática. Sinergias
entre os indivíduos e idéias notáveis serão identificadas e equipes transdisciplinares serão formadas.
‐ Escalável e reutilizável: as Academias iStart baseiam‐se num formato que pode incluir outras áreas
temáticas e pode ser reutilizado em diferentes contextos (por exemplo, universidades, programas de
formação de incubadoras, formação profissional e profissional, etc.). A natureza modular dos currículos
garante suas trajetórias de exploração em diferentes configurações e uma ampla variedade de áreas.
Os componentes de aprendizagem do currículo, conforme descrito acima, foram adaptados para se
adequarem a um ambiente virtual de aprendizagem e foram estruturados em torno de prioridades
temáticas específicas, nas quais o AVA focalizou.
Em resumo, para a implementação do Intelectual Output 3, três tarefas foram realizadas. No âmbito da
tarefa 3.1, os parceiros estabeleceram as quatro áreas de concentração das Academias de Pitching de
Empreendedorismo Transnacional Digital, conforme descritas no capítulo 3.1.
Na tarefa 3.2, o desenvolvimento do currículo de AVA está descrito, mencionado objetivo e abordagem
do AVA, os módulos e conteúdos, bem como os resultados de aprendizagem de cada módulo que são
esperados.
Na tarefa 3.3, o desenvolvimento real do AVA foi conduzido. No capítulo 3.3, é apresentada uma
descrição dos principais recursos e principais funções do AVA. As principais funções / recursos do AVA
aberto consistem em:
• Repositório para informações de texto (currículo DEP) e material visual (vídeos e leituras
recomendadas)
• Repositório para gravações de vídeo curtas, relacionadas com os principais conceitos para os módulos
criados pelos mentores de cada academia
• Uma seção para comunicação de alunos síncronos e assíncronos, na qual as ideias de start‐up podem
ser enviadas para receber feedback.
• Quadruple helix de informação / feedback da quadruple helix no fórum e salas de chat da plataforma.
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2.1 Áreas de concentração do Empreededorismo Digital das
quatro Academias Transnacionais de Pitching
Sob a Tarefa 3.1 do Intelectual Output 3, os parceiros estabeleceram as quatro áreas de concentração
exatas, que foram os temas das quatro Academias de Pitching Transnacionais de Empreendedorismo
Digital. Durante o Segundo Laboratório de Instrutores, realizado em Izmir, os parceiros discutiram e
decidiram sobre as quatro prioridades temáticas, descritas abaixo.

2.1.1 Thessaloniki iStart Academy: Urban Digital Solutions
Áreas urbanas atraem pessoas em percentagens cada vez maiores. Questões de urbanismo,
sustentabilidade social e ambiental tornam‐se cada vez mais importantes em nossas vidas quotidianas
nas cidades. O impacto que as tecnologias digitais podem ter nessas áreas é mais importante do que
nunca. Por outro lado, a concentração de esforço e capital faz das cidades atuais ecossistemas dinâmicos
de inovação e crescimento. O desafio desta iStart Academy é explorar os contextos nos quais as soluções
digitais urbanas podem fornecer modelos e potenciais de crescimento: plataformas de partilha,
mobilidade, finanças e inclusão social, entre outros. A iStart Academy de Salónica visa explorar ideias
para uma maior coesão urbana, resiliência e desenvolvimento sustentável.
Thessaloniki iStart Academy reúne estudantes universitários de diferentes origens (por exemplo,
técnicos e empresariais, entre outros) para formar equipas, identificar pontos problemáticos urbanos e
descrever possíveis soluções digitais. Thessaloniki iStart Academy facilita a partilha de conhecimento e
a conectividade interdisciplinar entre estudantes, mentores de startups profissionais e
empreendedores.

2.1.2 Coimbra iStart Academy: Smart Living
A Coimbra iStart Academy abrange uma vasta gama de tópicos que são importantes e relevantes para o
“Smart Living” no século XXI:
• Educação inteligente: compreende a integração de tecnologias e soluções digitais dentro das práticas
atuais e futuras de educação e aprendizagem, tais como competências de programação, robótica, rede
e segurança, direitos de privacidade, etc.
• Saúde inteligente: este tópico reúne diferentes tecnologias, como dispositivos de IoT, sensores,
técnicas de comunicação, algoritmos de modelagem e arquiteturas de sistema para obter saúde
personalizada, participativa e preditiva.
• Energia inteligente: inclui várias dimensões, como automações domésticas e domésticas inteligentes,
energia renovável para empresas, soluções de rede elétrica inteligentes, etc.
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• Turismo inteligente: O tema enfatiza o uso das soluções TIC para produzir ferramentas inovadoras para
o turismo. Tais soluções digitais geralmente integram dados provenientes de infraestruturas turísticas
físicas e conexões sociais de usuários para aumentar a experiência do turista.
• Agricultura inteligente: é uma abordagem integrada para a gestão de atividades agrícolas. Ele explora
tecnologias modernas, auxiliando em decisões mais apropriadas sobre a produção do ambiente.
• Mobilidade inteligente: refere‐se ao uso de modos de transporte emparelhados com veículos de
motores de combustão, ou até mesmo ao invés de possuir um veículo dessas características, incluindo
compartilhamento de carona, compartilhamento de carro, transporte público, caminhada, ciclismo e
muito mais.

2.1.3 Como iStart Academy: Industry 4.0
Indústria 4.0 é uma designação para a tendência atual de automação e troca de dados em tecnologias
de fabricação. Inclui sistemas ciber‐físicos, a Internet das coisas, computação em nuvem e computação
cognitiva. O Industry 4.0 cria o que foi chamado de "smart factory". Dentro das fábricas inteligentes
estruturadas modulares, os sistemas ciberfísicos monitoram os processos físicos, criam uma cópia virtual
do mundo físico e tomam decisões descentralizadas.
A Como iStart Academy abrange as tendências tecnológicas contemporâneas, como a Internet das
coisas, sistemas ciber‐físicos e as formas como eles se comunicam e cooperam uns com os outros e com
os humanos em tempo real, e através da Internet dos Serviços. A Academia explorará como as modernas
tecnologias de informação e comunicação, como o sistema ciberfísico, análise de big data e computação
em nuvem, ajudarão a detectar precocemente defeitos e falhas de produção, possibilitando sua
prevenção e aumentando os benefícios de produtividade, qualidade e agilidade valor competitivo. Como
iStart Academy enfatiza a integração de ideias de negócios com uma variedade de tecnologias, como
sensores e redes, computação e dados sob demanda, análise de dados e personalização.

2.1.4 Izmir iStart Academy: Agro‐Business Value Chain
Izmir iStart Academy: A academia enfatizará soluções inovadoras em toda a cadeia de valor
agroalimentar, desde o local de Produção até a mesa do consumidor final, tais como:

• Cadeia de Valor do Agronegócio: Resumida como “da quinta até à sua mesa”. Consiste em partes
interessadas no cultivo, processamento e venda de produtos e materiais agrícolas.
• Logística e transporte: Consiste em todas as atividades de fluxo de matérias‐primas até o ponto de
consumo (incluindo, mas não se limitando ao planejamento, implementação e controle do fluxo).
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• Administração de depósitos: resumida como gerenciamento do armazenamento físico das mercadorias
desde o momento da produção até o consumo. Consiste em inventário e gerenciamento de custos,
empregando aplicativos de TI e tecnologia de comunicação.
• Uso de TIC na Agro (Big Data e IoT): geração, armazenamento, análise e disseminação de dados para
melhorar a produtividade e a sustentabilidade da agricultura.
• Agro‐Business e Gestão: Gestão de todas as atividades relacionadas ao Agro‐Business para aumentar
a produtividade e sustentabilidade.
• Design Industrial: Ao empregar o projeto industrial de energia no Agronegócio, todas as operações se
tornam mais rápidas, seguras e fáceis.
Apesar do facto de que as quatro Academias iStart tenderão a concentrar‐se em tendências tecnológicas
e sociais específicas, elas também cobrirão um amplo espectro de assuntos introdutórios de formação
de startups, como apresentado no Capítulo 2. O currículo iStart deve ser aberto e inclusivo o suficiente
para capturar o interesse de estudantes universitários ‐ futuros empreendedores ‐ com e sem ideias
maduras e apresentar‐lhes as questões mais importantes da formação de startups. Portanto, o foco real
do currículo iStart é apresentar aos estudantes universitários de formação interdisciplinary, as práticas
de empreendedorismo reais, ao invés de seguir uma lógica de ensino temático, vertical e restritivo.
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2.2. Desenvolvimento do Currículo PVA – Plataforma Virtual
de Aprendizagem ou VLE – Virtual Learning Enviroment
2.2.1 Objectivo e Abordagem à Plataforma Virtual de Aprendizagem
O currículo do curso baseia‐se no currículo do DEP (Empreendedorismo Digital) elaborado durante o
Intelectual Output 2 e testado durante as Academias Transnacionais do Intelectual Output 4.
Além disso, o currículo VLE teve de ser adaptado para a Plataforma Virtual de Aprendizagem, de forma
a facilitar um ambiente social forte e centrado no aluno, o que significa que a aprendizagem é ativa e
requer a participação de todos os alunos. Os alunos da plataforma VLE precisam de estar ativamente
envolvidos e comprometidos em partilhar, ler, rever e comentar o trabalho uns dos outros e comunicar
através do fórum de discussão incorporado na plataforma. Num ambiente virtual de aprendizagem, o
ensino não é algo que só possa ser feito pelo instrutor, o aluno também precisa de estar envolvido e
participar do processo.
Neste módulo introdutório, o objetivo do curso é explicado aos alunos para os quais este curso foi
projetado. Além disso, a introdução apresenta informações sobre a abordagem seguida e orientações
sobre como usar a plataforma VLE. Finalmente, são mencionados os agradecimentos ao financiamento
do projecto iStart pelo Programa Erasmus + e pela União Europeia, juntamente com os agradecimentos
ao apoio prestado por todos os membros da equipa do projecto para o desenvolvimento e o conteúdo
da plataforma VLE.
Espera‐se que os alunos após a conclusão do curso sejam capazes de:
• Compreender a importância dos princípios básicos do método de lean start‐up;
• Projetar modelos de negócios de start‐up e experimentar ferramentas relevantes (por exemplo,
business model canvas);
• Realize a validação de ideias usando ferramentas (por exemplo, questionários, entrevistas, etc.);
• Analise a competição e gira sua ideia original de acordo;
• Compreender a importância da equipa, angariação de capital e pitching
Reconhecendo a força e a eficácia da aprendizagem entre pares, este curso foi concebido para, em
última instância, fortalecer, melhorar e efetivamente facilitar o conhecimento empreendedor e o ganho
de competências de jovens, mulheres e profissionais que gerem seus próprios negócios.
O curso inclui conteúdo sobre empreendedorismo, bem como metodologias de treinamento que
permitem a facilitação eficaz, aprendizagem participativa e experiencial e, assim, levar ao conhecimento
sustentável e ganho de competências de e para os participantes pretendidos.
O VLE pode ser usado de várias maneiras. Os alunos podem usar o VLE como um esboço e kit de
ferramentas de treinamento compacto e holístico, que é projetado para permitir um treinamento
coerente de cinco dias, se cada módulo for trabalhado conforme descrito no currículo da Academia
apresentado na Tabela 4.2, apresentado abaixo.
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iStart : ……………. Academy 20….. ‐ Organizing Partner

9.30 ‐ 11.00
BREAK

11.15 ‐ 12.00

12.00 ‐ 12‐30

12.30 ‐ 13.00
LUNCHTIME
14.00 ‐ 15.OO
15.00 ‐ 16.00

MONDAY. ………

TUESDAY. ………….

WEDNESDAY. …………..

THURSDAY…………….

INTRODUCTION
OVERVIEW OF THE ACADEMY
ISTART PLATFORM

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

THE MARKET ANALYSIS

HOW TO PITCH

IDEAS PRESENTATION &
HOW TO GO OUT ON THE STREETS.
PERSONAL SKILLS PRESENTATION
THE MOM'S TEST
WORK IN PAIRS TO TEST
QUESTIONS

Lunch included
VALUE PROPOSITION

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

OUT IN THE STREETS

PITCHING COMPETITION

BEST TEAM SELECTION by an
EVALUATION COMMITTEE

FEEDBACK FROM THE MARKET.
TEAMWORK AND COACHING
Teamwork and Coaching

AWARDS CEREMONY AND EVENT
CLOSURE

TEAM CREATION
FIRST PITCH. VALUE
PROPOSITION

FRIDAY…………..

Progress Report Presentation
Lunch included

Lunch included

Budgeting and Forecasting /
Raising Capital

Pitch dry run

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Idea Crash‐Test (Pivoting) &
Budgeting

Pitch deck

Lunch included

16.00 ‐ 16.30
BREAK
16.45 ‐ 18.00

OUTCOME OF THE
DAY

Teamwork and Coaching

Teams with Ideas, Canvas and
Desk Research

Refined Idea & Canvas

Pitches and Winners

Tabela 3.1: Exemplo do Currículo de 5 dias da academia I‐Start
No entanto, a estrutura modular também fornece maneiras alternativas de usar o VLE; seguindo uma
análise baseada em necessidades de conhecimento empreendedor, os facilitadores podem selecionar
módulos particulares e facilitar um treinamento feito sob medida para necessidades particulares de
aprendizagem, por exemplo. desenvolvimento de um plano de negócios apenas. Além disso, no contexto
da facilitação de grupos de aprendizagem entre pares, a estrutura modular permite espalhar a
aprendizagem ao longo de várias semanas ou meses, para que os participantes possam aprender à sua
conveniência e relacionar o conteúdo à sua realidade. Eventualmente, cabe ao usuário e facilitador
decidir como usar melhor a abordagem e as informações apresentadas no VLE.

2.2.2 VLE: Módulos e conteúdos
Existem duas abordagens gerais para o e‐learning: individualizado e facilitado/orientado por instrutor.
Neste projeto, o modelo individualizado é preferido quando os alunos estão sozinhos e completamente
independentes. O VLE oferece diferentes níveis de suporte de especialistas, tutores e instrutores e
colaboração entre os alunos.
Aos alunos são oferecidos cursos de e‐learning que podem ser complementados por recursos
suplementares e avaliações. O conteúdo do curso é alojado no VLE e os alunos podem aceder a partir de
uma plataforma de aprendizagem on‐line. Os alunos são livres para aprender ao seu próprio ritmo, e
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para definir caminhos de aprendizagem pessoais com base em suas necessidades e interesses
individuais.
Como fornecedor, não precisamos de agendar, gerir ou rastrear alunos por meio de um processo. O
conteúdo é desenvolvido de acordo com um conjunto de objetivos de aprendizagem e é entregue
usando diferentes elementos de mídia, como texto, gráficos, áudio e vídeo. Tentamos fornecer o máximo
de suporte de aprendizagem possível (através de explicações, exemplos, interatividade, feedback,
glossários, etc.), a fim de tornar os alunos auto‐suficientes. No entanto, algum tipo de suporte, como
fóruns de suporte técnico por e‐mail ou e‐tutoria, é oferecido aos alunos.
Recursos didáticos simples, que são recursos não interativos, como documentos, apresentações em
PowerPoint, vídeos ou arquivos de áudio, são fornecidos aos alunos. Esses materiais não são interativos,
no sentido de que os alunos só podem ler ou assistir a conteúdo sem executar qualquer outra ação.
Também é fornecido um conjunto de conteúdos interativos para o e‐learning individualizado, que inclui
texto, gráficos, animações, áudio, vídeo e interatividade na forma de perguntas e feedback, assim como
recomendar a leitura e links para recursos on‐line, bem como informações adicionais sobre tópicos
específicos. São utilizadas diferentes metodologias de formação, tais como narrativa, estudos de caso,
exemplos, perguntas e prática com feedback de reforço.
O conteúdo do currículo VLE é dividido em 9 módulos que são agrupados em unidades. Esses módulos
são:
Módulo 1: Abordagem Lean Start‐up (Lean, Value e Customer Feedback)
O método Lean Startup ensina como conduzir uma start‐up ‐ como orientar, quando mudar e quando
perseverar ‐ e desenvolver um negócio com aceleração máxima.
Objetivos de aprendizagem:
No final deste módulo, os alunos serão capazes de:
• Desenvolver uma melhor compreensão do método lean e seus principais conceitos.
• Entender que uma startup não é uma versão pequena de uma grande corporação.
• Saiba a importância de começar a vender e cobrar o mais rápido possível.
• Compreender a importância de sair do escritório.
Módulo 2: Design de Modelo de Negócio (Modelo de Negócio, Geração e Transformação)
O design do modelo de negócios como uma proposta de valor pode ser ampliada com sucesso para
um negócio lucrativo. O objetivo deste módulo é ajudá‐lo no processo de desenvolvimento de um
modelo de negócios abrangente.
Objetivos de aprendizagem:
No final deste módulo, os alunos serão capazes de:
• Compreender o conceito e o valor agregado da criação do modelo de negócios
• Compreender a importância do planeamento de negócios
• Ser capaz de elaborar business model Canvas perfeitamente claros
• Ser capaz de testar o seu modelo de negócio

10

Módulo 3: Validação de Ideia (Gap and Market Testing)
A validação de ideias é o processo de testar e validar sua ideia antes de levar seu negócio ou produto
ao mercado. É um processo que envolve pesquisa e desenvolvimento para testar uma ideia de produto
/ negócio antes de ser liberado para o público geral. A validação de ideias pode envolver entrevistas
para coletar informações, protótipos ou páginas da web de destino para fins de teste de ideias. O
objetivo é expor a ideia a seus clientes em potencial e obter feedback para garantir que você esteja
no caminho certo antes de prosseguir com o produto final.
Objetivos de aprendizagem:
No final deste módulo, os alunos serão capazes de:
• Compreender o conceito e a importância da validação de ideias
• Desenvolver uma melhor compreensão de como definir sua hipótese sobre a dor do mercado para
a qual você planeja oferecer a cura e testá‐la
• Compreender o processo de validação de ideias e ferramentas relacionadas
Módulo 4: Análise da Concorrência (Identifique e Investigue seu Mercado)
Quando você está analisando a viabilidade de um negócio, precisa provar que sabe o que está
acontecendo no mercado. Uma das maneiras mais comuns de fazer isso é uma análise competitiva.
Objetivos de aprendizagem:
No final deste módulo, os alunos serão capazes de:
• Identificar os concorrentes reais e potenciais
• Identificar os pontos fortes e fracos da concorrência
Módulo 5: Dinamização (Gerindo sua ideia)
Ser capaz de gerir significa ser capaz de mudar de direção, uma qualidade necessária aos
empreendedores: as startups precisam adaptar sua ideia / modelo de negócio às necessidades do
mercado, para ter sucesso. Várias empresas direcionaram seu modelo de negócios para se adequar à
paisagem do Mercado em constante mudança.
Objetivos de aprendizagem:
No final deste módulo, os alunos serão capazes de:
Compreender o significado de pivot no empreendedorismo
• Adquira o conhecimento de que mudar de direção é uma possibilidade
• Aprenda a olhar com objetividade para o produto / serviço
• Aprenda com feedbacks do mercado
• Perseverança nem sempre é uma boa ideia
Módulo 6: Orçamento (Orçamento e Investimento)
Orçamento para um negócio é o processo de preparação de demonstrações financeiras detalhadas
que cobrem um determinado período de tempo no futuro. Pode incluir volumes e receitas de vendas
planeadas, quantidades de recursos, custos e despesas, ativos, passivos e fluxo de caixa. Um
orçamento típico de start‐up incluirá compras essenciais de máquinas, produtos, mão de obra e
serviços, e deve ajudar o novo negócio, fornecendo um plano de ação para alocar recursos e atingir
suas metas.
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Objetivos de aprendizagem:
No final deste módulo, os alunos serão capazes de:
• Quais são os principais objetivos do orçamento?
• Quais são as receitas, custos e investimentos?
• O que é fluxo de caixa?
• Como projetar o orçamento de sua startup?
Módulo 7: Equipa (A Importância da Equipa nas Startups)
A equipa é uma combinação de competências e pontos fortes de membros individuais, associada a
metas partilhadas e foco no desempenho coletivo. Para uma startup ter a equipa certa é
extremamente importante, já que é a equipa que desempenha um papel fundamental na
compreensão e execução da visão do empreendedor e na realização dos objetivos das startups.
Objetivos de aprendizagem:
No final deste módulo, os alunos serão capazes de compreender :
• O que é preciso para liderar com sucesso uma equipe de start‐up.
• Como obter membros individuais, com suas perspectivas e interesses divergentes, alinhados.
Módulo 8: Prontidão do Investimento e Captação de Capital (O Processo e as Técnicas de Angariação
de Capital)
Aumentar o capital é um desafio para qualquer startup. Existem diferentes tipos de financiamento
disponíveis em diferentes fontes. É importante para uma startup entender se precisa de angariar
capital, quando é a hora certa, que tipo de investimento é o mais adequado e como abordar o (s)
investidor (es). Qualquer startup pronta para investimento deve estar em posição de demonstrar
claramente uma equipa forte, um profundo entendimento de seu mercado e concorrência, uma
compreensão detalhada de seu modelo de negócios, como a empresa ganha dinheiro e quais os
marcos alcançados. Este módulo é sobre a compreensão do investimento em estágio inicial.
Objetivos de aprendizagem:
No final deste módulo, os alunos serão capazes de:
• Reconhecer os diferentes tipos de investimento
• "Como abordar investidores (os prós e contras)"
• Prever se o investimento está pronto
• Indicar como iniciar o processo de obtenção de capital
• Identificar onde encontrar informações e eventos de pitching
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Módulo 9: Pitching (A Importância do Pitching)
Ter boas ideias já é difícil, mas convencer os outros a fazer algo com elas é ainda mais difícil. Em muitos
campos, a tarefa de levar uma ideia a alguém com o poder de fazer algo com ela é chamada de pitch.
Embora os campus universitários ou indústrias possam diferir, as competências básicas das ideias de
pitching são basicamente as mesmas. Este módulo é sobre pitch para investidores; como apresentar
na frente de investidores com o objetivo de aumentar seu interesse em sua empresa e considerá‐lo
como um potencial investimento em sua carteira.
Objetivos de aprendizagem:
No final deste módulo, os alunos serão capazes de:
• Identificar os aspectos relacionados com pitching orientado ao investimento (8 elementos
essenciais) e focar neles em vez das explicações técnicas
• Melhore suas habilidades para falar em público e aprenda a utilizar a linguagem corporal
• Definir como construir sua apresentação de pitch
• Sintetize as informações necessárias para um determinado tempo (1, 3, 5 ou 8 minutos de pitch)
Em cada módulo, temos as unidades de módulo, como os objetivos, definições de conceito chave, leitura
obrigatória, tópicos de discussão, testes de autoavaliação, apresentações de vídeo recomendadas e
perguntas / respostas em vídeo do módulo correspondente dos facilitadores da DEP Academy.
Dependendo do módulo VLE, um módulo pode consistir nas unidades apropriadas apresentadas abaixo:
• Introdução: A introdução do módulo deve fornecer uma breve introdução a todos os principais
problemas discutidos no módulo. Está escrito de uma maneira que irá motivar os leitores a ler.
• Objetivos de Aprendizagem: Estes são objetivos gerais que se espera que o usuário alcance no final do
módulo.
• Definição de Conceitos: Esta seção destina‐se a ajudar os usuários a identificar os principais problemas
abordados no módulo.
• Perguntas e Respostas sobre Vídeos: Cada módulo consiste em vídeos interativos incluindo texto,
imagens, animações e interações abordadas no módulo respetivo.
• Leituras / Vídeos Recomendados: Recursos adicionais incluem links para recursos on‐line, leitura
recomendada, sites, artigos, apresentações e vídeos.
• Discussão: As discussões on‐line são projetadas para facilitar a comunicação e a partilha de
conhecimento entre os alunos. Os alunos podem comentar e trocar ideias sobre as atividades do curso
ou contribuir para o aprendizado em grupo, compartilhando seus conhecimentos.
• Atividade / Exercício: Quando conveniente para o módulo, uma atividade ou exercício é projetado para
os alunos.
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• Autoavaliação: Estas são as perguntas do teste, que é muito importante para rever o módulo e
encorajar os utilizadores a pensar sobre a aplicação posterior dos princípios aprendidos num módulo
específico.
O conteúdo de cada um dos Módulos do VLE foi coletivamente recolhido pelos parceiros, utilizando um
modelo proposto, apresentado no Anexo II.
A forma inicial do material coletado para a criação de cada um dos 9 módulos é apresentada no Anexo
III.
Design instrucional é o desenvolvimento sistemático de especificações usando a teoria de aprendizagem
e formação para garantir a qualidade da intervenção. O objetivo do design instrucional é melhorar o
desempenho do aluno e aumentar a eficiência e a eficácia organizacional. Os instrutores/mentores
podem adaptar facilmente um conjunto de recursos fornecidos, para projetar e ministrar sessões em
sala de aula usando conteúdo de alta qualidade que foi desenvolvido e revisado por especialistas
internacionais. As aulas do curso também podem ser integradas em cursos providenciados em diferentes
plataformas de e‐learning. O curso adota uma abordagem facilitada e colaborativa, dispondo de uma
combinação de materiais de aprendizagem e ferramentas de colaboração assíncrona. O curso é
ministrado através do VLE, uma plataforma de aprendizagem virtual (PVA), baseada na web de código
aberto.
Os designers instrucionais (IDs) trabalham com os gestores para compreender o objetivo da formação,
colaboram com os especialistas no assunto (PMEs) para definir quais competências e conhecimentos
precisam de ser abordados no curso. A estratégia instrucional apropriada é decidida e a equipa é apoiada
na definição de estratégias de entrega e avaliação. Os IDs também são responsáveis por projetar
atividades específicas de e‐learning e materiais que farão parte do curso, incluindo o desenvolvimento
de storyboards. Nesta fase, os conteúdos fornecidos pelas PME das academias são revistos
pedagogicamente e integrados com técnicas de instrução e elementos multimédia que facilitarão e
apoiarão o processo de aprendizagem. As PME contribuem com o conhecimento e a informação
necessários para um determinado curso. Eles colaboram com IDs para criar um curso e definir estratégias
de avaliação.
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2.3. Desenvolvimento da PVA – Plataforma Virtual de
Aprendizagem ou Virtual Learning Platform (VLE)
2.3.1. Conceitos, Procedimentos e linhas orientadoras do desenvolvimento
da plataforam virtual de aprendizagem
Na fase de desenvolvimento, o conteúdo de e‐learning é realmente produzido, dependendo dos recursos
disponíveis. O conteúdo de e‐learning pode consistir apenas em materiais mais simples (ou seja, aqueles
com pouca ou nenhuma interatividade ou multimídia, como documentos PDF estruturados) que podem
ser combinados com outros materiais (por exemplo, arquivos de áudio ou vídeo), tarefas e testes. Nessa
situação, o desenvolvimento de storyboards e o desenvolvimento de interações midiáticas e eletrônicas
são conduzidos. O desenvolvimento de conteúdo interativo multimídia é composto de três etapas
principais:
(1) desenvolvimento de conteúdo: escrever ou coletar todos os conhecimentos e informações
necessárias dos parceiros;
(2) desenvolvimento de storyboards: integração de métodos instrucionais (todos os elementos
pedagógicos necessários para apoiar o processo de aprendizagem) e elementos de media e
(3) desenvolvimento de material didático: desenvolvimento de media e componentes interativos,
produzindo o curso em diferentes formatos para entrega e integrando os elementos de conteúdo em
uma plataforma de aprendizagem, a que os alunos podem aceder.
Web Developers e editores de media são responsáveis pelo desenvolvimento de cursos individualizados;
eles montam elementos do curso, desenvolvem componentes interativos e de media, criam o material
didático, adaptam a interface do VLE e instalam o material didático no servidor da Web. Servidores /
programadores de banco de dados apoiam na instalação e configuração de sistemas. Os especialistas
de suporte técnico são usados para ajudar tanto os produtores quanto os utilizadores de cursos de e‐
learning em todas as etapas desse processo.
A Plataforma virtual de aprendizagem (PVA ou VLE) da iStart (http://istart.yasar.edu.tr/ ) tem como
objetivo ser uma plataforma para fornecer materiais de aprendizagem e desenvolver competências de
colaboração, competências de apresentação e competências académicas para o seu público‐alvo. Uma
estrutura para projeto e entrega da PVA foi desenvolvida no sentido de incluir constituintes relevantes,
que são necessários para que os resultados de aprendizagem sejam alcançados.
É necessário que essas atividades de aprendizagem baseadas em VLE sejam concebidas diferentemente
para corresponder aos resultados de aprendizagem planeados, mas estejam de acordo com os níveis de
aprendizagem da taxonomia de Bloom (Bloom, 1956) e motivem, envolvam, facilitem e apoiem os
alunos, ao longo de todo o ciclo de aprendizagem (Kolb, 1984).
O conteúdo de e‐learning é desenvolvido de acordo com um conjunto de objetivos de aprendizagem e
é fornecido usando diferentes elementos de media, como texto, gráficos, áudio e vídeo. Deve fornecer
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o máximo de suporte de aprendizagem possível (através de explicações, exemplos, interatividade,
feedback, glossários, etc.), a fim de tornar os alunos auto‐suficientes.
Dependendo do perfil do público e do assunto, a abordagem do modelo ADDIE é usada. ADDIE é um
acrônimo para Analysis, Design, Develop, Implement e Evaluate (Branch, R. M., 2009). O modelo
prescreve uma audiência e análise de conteúdo, em seguida, projetar os materiais de aprendizagem,
decidindo sobre a estratégia instrucional, visual e auditiva, desenvolver os materiais com as ferramentas
de autoria apropriadas, implementar a aprendizagem e finalmente avaliá‐lo (Dick, W., & Carey, L., 1996;
Leshin, CB, Pollock, J. e Reigeluth, CM, 1992). O modelo de Kirkpatrick (2006) é usado para avaliação de
resultados de aprendizagem.
Durante a análise, o problema de aprendizagem, as metas e objetivos, as necessidades do público, o
conhecimento existente e quaisquer outras características relevantes foram identificados. Nesse
estágio, o ambiente de aprendizagem, as restrições, as opções de entrega e o cronograma do projeto
também foram considerados.
Após um processo sistemático de especificação dos objetivos de aprendizagem, foram realizados
storyboards e protótipos detalhados. A interface do usuário, o conteúdo e os materiais de aprendizagem,
foram determinados com base na fase de design, e produzidos na fase de desenvolvimento.
Durante a fase de implementação, o material recolhido foi entregue ao grupo‐alvo. Após entrega, a
eficácia do VLE, e dos materiais formativos, é avaliada.
Uma estrutura de qualidade para a avaliação da Plataforma Virtual de Aprendizagem da iStart é baseada
em cinco dimensões definidas por Gunawardena e Zittle (1997), que são vistas como centrais para uma
aprendizagem on‐line eficaz. Essas dimensões são presença social, interação, estratégias cognitivas,
aprendizagem colaborativa e centralização no aluno;
• A dimensão social da interação on‐line fornece a base para estabelecer um ambiente de confiança e
motivação para a aprendizagem efetiva. De acordo com a teoria construtivista (por exemplo, Jonasson,
1998), a aprendizagem é um processo social e dialético, que inclui a negociação social do significado
como parte central da construção do conhecimento.
• Por meio da interação com o conteúdo, colegas, especialistas / instrutores e a interface técnica, novas
informações são adquiridas, interpretadas e tornadas significativas.
• No processo de construção do conhecimento, as estratégias cognitivas são complementadas pelos
resultados da negociação social do conhecimento por meio da articulação e diálogo com pares, mentores
e especialistas.
• A aprendizagem colaborativa é o processo em que os alunos trabalham juntos para gerar níveis mais
profundos de compreensão e alcançar um objetivo comum de aprendizagem que promova a partilha e
a troca de conhecimento e compreensão. Esta colaboração ajuda no desenvolvimento, teste e avaliação
de diferentes crenças e hipóteses dentro dos contextos de aprendizagem.
• Envolver o aluno na interação e colaboração, conforme descrito acima, facilitando assim a construção
do conhecimento individual e social, com foco na pesquisa e pesquisa iniciada pelo aluno. As discussões
on‐line síncronas e assíncronas são projetadas para facilitar a comunicação e o compartilhamento de
conhecimento entre os alunos. Os alunos podem comentar e trocar ideias sobre as atividades do curso
ou contribuir para o aprendizado em grupo, compartilhando seus conhecimentos.
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Os princípios descritos acima foram utilizados como referencial teórico para as estratégias de ensino e
aprendizagem utilizadas no AVA, as quais são variadas e visam envolver os utilizadores e responsabilizá‐
los por sua própria aprendizagem, procurando suprir as necessidades de uma variedade de alunos.
O iStart VLE incentiva os alunos a participar de uma variedade de interações com seus colegas e
especialistas. Este VLE foi concebido para facilitar um ambiente social forte e centrado no aluno, o que
significa que a aprendizagem é ativa e requer a participação de todos os alunos. Os usuários precisam
estar ativamente envolvidos na partilha, leitura, revisão e comentários de outras pessoas por meio do
VLE. A ferramenta mais importante é o fórum de discussão. É a base da comunidade online estabelecida
no ambiente de aprendizagem e fornece flexibilidade em termos de partilha de conhecimento e
experiência.
Os materiais de aprendizagem são projetados e desenvolvidos para grupos‐alvo de alunos. A dificuldade
do curso é direcionada ao nível educacional do grupo, e os exemplos ou exercícios são selecionados no
ambiente do aluno. Materiais obtidos através da colaboração com outras instituições. Embora o
conteúdo básico dos materiais de ensino e aprendizagem compartilhados permaneça o mesmo, os
exemplos, argumentos ou explicações são adaptados para refletir a cultura das instituições parceiras.
Todos os recursos compartilhados são revisados para determinar quais mudanças são necessárias e
supervisionar a adaptação dos recursos às necessidades dos grupos locais de alunos.
Para medir a eficácia e a eficiência do VLE, a avaliação ocorre durante todo o processo de design
instrucional ‐ nas fases, entre as fases e após a implementação. A fase de avaliação consiste em (1)
avaliação formativa e (2) sumativa. A avaliação formativa está presente em cada estágio do processo
ADDIE. A avaliação sumativa consiste em testes projetados para itens referenciados relacionados a
critérios e oferecendo oportunidades de feedback dos utilizadores. As revisões são feitas conforme
necessário.

2.3.2. A Plataforma Virtual de Aprendizagem (PVA) do iStart ou VLE ‐ iStart
Virtual Learning Environment Platform https://istart.yasar.edu.tr/
A iStart’s VLE está integrada canto superior esqiuerdo do web site do Projecto.
https://istart.yasar.edu.tr
Como pode ser visto na imagem abaixo, um novo Utilizador tem que selecionar o botão “Registar”, criar
uma conta usando seu nome, um e‐mail e uma senha e selecionando o tipo de categoria de interveniente
a que ele pertence por razões de análise estatística . Posteriormente, o usuário pode entrar diretamente
na plataforma do VLE utilizando o “Sign In”
Os princípios descritos acima foram usados como se pode ser visto na imagem abaixo, um novo usuário
tem que selecionar o botão "Registar", para criar uma conta usando seu nome, um email e uma senha e
selecionando o tipo de categoria de stakeholder que ele pertence por razões de análise estatística.
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Posteriormente, o usuário pode entrar diretamente na plataforma do VLE usando o “Sign In”

Figura 3.1. Página de Registo e login

Ao aceder ao site do projeto, o utilizador também tem todas as informações necessárias relacionadas ao
projeto em si. Informações sobre o contexto, objetivo, atividades e impacto do projeto. As entregas de
parceria, notícias e resultados intelectuais do projeto em todos os idiomas dos parceiros.
A plataforma VLE foi desenvolvida recorrendo à plataforma e ferramentas Sakai. Sakai é uma plataforma
de software educacional de código aberto, baseada na Web, projetada para apoiar a aprendizagem de
ensino, pesquisa e colaboração. A plataforma VLE da iStart foi desenvolvida pela equipe técnica do
projeto; especialistas do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Yasar.
Ao fazer o login, o Utilizador segue inicialmente uma pequena visita guiada, apresentando os primeiros
passos que precisam ser seguidos para entender as funcionalidades do ambiente do Sakai, como mostra
a Figura 3.2 abaixo:
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Figura 3.2. Ambiente da Página inicial Sakai
Ao selecionar “Sites” no canto superior direito, o Utilizador pode aceder a partir do “Projeto” iSTART e
prosseguir para a Página Principal da plataforma VLE, como pode ser visto abaixo na Figura 3.3. O
Utilizador pode encontrar algumas informações gerais sobre o projeto iStart.

Figura 3.3. iStart’s VLE – Página Inicial
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Na página principal, o Utilizador pode aceder à “Introdução” e a cada um dos “Módulos” da plataforma,
na ordem preferida dos alunos. Também no lado esquerdo da tela o Utilizador tem acesso direto às
ferramentas embutidas na Plataforma VLE, como o Fórum e a Sala de Chat, os Testes, os Anúncios, o
Calendário e as Reuniões, como pode ser visto na Figura. 3,4 abaixo:

Figura 3.4. Página Principal iStart: Introdução e Módulos

Na página “Introdução”, o utilizador pode encontrar informações relacionadas com o objetivo do curso,
para quem este curso foi projetado, a abordagem seguida e as orientações sobre como usar a
plataforma.
Também na página de Introdução são mencionados os agradecimentos pelo financiamento do projecto
iStart (Programa Erasmus + e pela União Europeia), juntamente com os agradecimentos ao apoio
prestado por todos os membros da equipa do projecto para o desenvolvimento e o conteúdo da
plataforma VLE.
Também na mesma página encontram‐se breves introduções de todos os mentores / especialistas que
participaram das quatro academias implementadas, estes são apresentados em pequenos vídeos
produzidos durante o projeto, precisamente para esse fim.
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Figura 3.5. Página de Introdução iStart

Figura 3.6. Introdução iStart / Página de reconhecimentos
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A partir da página principal, o usuário pode aceder a cada módulo criado de forma independente. A
proposta é ordenada com base numa sequência lógica educacional dos módulos, no caso de um aluno
estar a aprender sobre empreendedorismo pela primeira vez. Alunos mais experientes podem seguir seu
próprio caminho e acder aos módulos de forma intercalada, de acordo com suas necessidades
específicas de aprendizagem.
Cada página de módulo é organizada em unidades de modulo. As unidades de módulo podem incluir, de
acordo com os módulos específicos: um parágrafo de introdução fornecendo uma breve introdução a
todos os principais problemas discutidos no modulo; os Objetivos de Aprendizagem que devem ser
alcançados até o final do módul; Definições de Conceitos referidos no módulo em causa; Perguntas e
Respostas dos pontos críticos abordados; Leituras e Vídeos Recomendados com recursos adicionais,
incluindo links para recursos on‐line; um recurso de discussão projetado para facilitar a comunicação e
a partilha de conhecimento entre alunos; Atividades / Exercícios quando for conveniente para o modulo;
e um teste de Autoavaliação com perguntas para apoiar os alunos a rever o módulo e incentivá‐los a
pensar mais na aplicação dos princípios aprendidos num módulo específico. Como exemplo, a captura
de ecrã da abordagem do Módulo 1: Lean Start‐up é apresentada abaixo na Figura 3.7.

Figura 3.7. Exemplo da Página de módulo
O Utilizador tem a opção de aceder aos testes de autoavaliação, seja através de cada modulo, para assim
testar sua compreensão e aprendizagem, como respondendo os diferentes tipos de perguntas na seção
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(múltipla escolha, verdadeiro / falso, palavra ausente, ect), como pode ser visto no exemplo apresentado
na imagem abaixo na Figura 3.8.

Figura 3.8. Exemplo de questão de Auto‐avaliação em determinado módulo

Figura 3.8. Funcionalidades de testes e questionários iStart
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Além disso, o uutilizador pode aceder à seção Teste e questionários e selecionar qualquer Teste de
autoavaliação que deseja, obter feedback sobre as avaliações enviadas, bem como obter comparações
de feedback em relação às pontuações médias de todos os utilizadores que fizeram o mesmo teste.
Além disso, o Utilizador tem a oportunidade de participar de discussões on‐line síncronas e assíncronas,
projetadas para facilitar a comunicação e a partilha de conhecimento entre os alunos. O recurso “iStart
Forum” para discussões on‐line assíncronas e “Chat Room” para discussões on‐line síncronas entre
alunos pode ser usado por alunos que desejam comentar e trocar ideias sobre atividades do curso, ou
contribuir para a aprendizagem em grupo, partilhando os seus conhecimentos. Os recursos disponíveis
do “iStart Forum” e do “Chat Room” são apresentados abaixo na Figura 3.9.
Um recurso especial em “iStart Forum” permite que os usuários façam upload de suas ideias de start‐up
e busquem feedback dos diferentes tipos de partes interessadas registadas na plataforma.
Especialmente os mentores e os especialistas dos parceiros podem interagir com os alunos, aprimorando
e apoiando as suas ideias de startup.

Figure 3.9. Funcionalidades de chat e fórum iStart
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Annex II: VLE Content Template
(Introduction)
Training Description:
Learning Objective of the Training
After the completion of this training learners will be able to:
 Understand the importance of entrepreneurship as a tool for development, the basic principles of entrepreneurship, the
concept and basic principles of innovation
 Describe and distinguish the typologies of entrepreneurship, the financial sources for startups, the modes of business
networking
 Design business plans
 Develop capabilities and skills necessary to assume entrepreneurial activity
 Implement theoretical knowledge acquired by designing a small virtual enterprise Instructions for learners

Instruction to learners:






Training Content:
Module/ Topics

Learning Outcomes

Sections of the module

Module 1: Title
Units:
Title 1
•
•
•
Title 2
•
•
•
•

Types
of
activity Any
self‐ Additional Materials (Reading
Materials,
Web
Links,
needed to achieve assessment
each outcome
needed for that Videos…)
unit

Learning
Objectives:

Video 1:
Self‐
Summary video of assessment 1:
By the end of this key concepts
module, learners will: •
•
•
Entrepreneurial
•
Qualities
•
•
Explain…
•
•
•
•

Activity

1:

Required Reading:
•
•
•

.

Recommended Reading:
•
•

Recommended
Sources:

Explanation….

(Video)

Objective of activity:
Explanation….

(Web Pages)

Web

Materials needed:
Source of the material…
Reflection questions:
(Forum Discussion)
Discussion Topic and
Topic Question(s)
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Annex III: iStart VLE Modules and Content
iStart Startup Training Description:
Learning Objectives
After the completion of this training learners will be able to:
 Understand the importance of the basic principles of lean startup method
 Know the core activities of the lean startup method
 Understand the differences between startups and large corporations
 Understand the different tools and methods between startups and large businesses
Information for the learners:
 Go through the suggested series of videos
 Read the suggested reading material
 Take the tests to evaluate your understanding of the lean startup concept
Module/ Topics

Learning Outcomes

Sections of the module
Module 1: Lean Start‐up Learning Objectives:
Approach
By the end of this
The Lean Startup method
module, learners
teaches you how to drive a
will:
startup‐how to steer, when to • Develop
better
turn, and when to persevere‐
understanding of
and grow a business with
the lean method
maximum acceleration.
and
its
core
concepts.
Units:
• Understand that a
Definition of Core Concepts
startup is not a
• Lean
small version of a
• Value
large corporation.
• Customer feedback
• Know
the
Definition of
importance
of

Types of activity
needed to achieve
each outcome
Videos:
Summary video of
key concepts
• What is the
lean startup?
• What is the
history
and
importance of
the
lean
startup
method?
• How
can
startups
implement the

Any
self‐assessment Additional Materials (Reading Materials,
needed for that unit
Web Links, Videos…)
Self‐assessment:
‐ Do startups execute a
business model or look for
one?
(correct: look for one)
‐ For startups, does value
creation means delivering
products/services
to
customers or learning
about customers?
(correct: learning about
customers).
‐ Do startups mostly
experiment or elaborate
planning?

Required Reading:
Steve Blank: Why the Lean Start‐Up Changes
Everything (2013)
https://hbr.org/2013/05/why‐the‐lean‐
start‐up‐changes‐everything
Eric Ries: “The Lean Startup” (2011)
http://zwinnalodz.eu/wp‐
content/uploads/2016/02/The‐Lean‐
Startup‐.pdf
Steve Blank: "The Four Steps to the
Epiphany” (2005)
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Lean Startup method
start selling &
• Untested hypotheses
charging as soon
• Business model canvas as
as possible.
a tool to summarize • Understand
the
hypothesis
importance
of
• Customer
getting out of the
• development to test their
office.
hypotheses
• Ask for feedback
• “Pivots” = adopting new
hypotheses
• Execute

lean startup
method?
What is the
most critical
aspect in lean
startup
methodology?

(correct: experiment)
‐ Do startups emphasize
•
on customer feedback or
intuition
(correct:
customer
feedback)
‐ Do startups prefer
iterative
design
or
Activity
1: traditional “big design up
Understanding the front” development?
lean
startup (correct: iterative design)
method
Objective
of
activity: To enable
participants
to
internalise
the
concept of lean
startup method

https://web.stanford.edu/group/e145/cgi‐
bin/winter/drupal/upload/handouts/Four_
Steps.pdf
Steve Blank "The Startup Owner's Manual”
(2012).
https://energyicorps.energy.gov/sites/defa
ult/files/startup‐owners‐
manual.compressed.pdf
Required Videos:
Short iStart Videos on the Lean Startup
concept
Steve Blank: Startups vs. Big Companies
https://www.youtube.com/watch?v=1e9nr
TBTEmg
Steve Blank: The Lean Method
https://www.youtube.com/watch?v=mIGf2
MqPZqM
Steve Blank: Startups Aren’t Just Small
Versions of Large Companies
https://www.youtube.com/watch?v=kMIqK
W2k6o8
Steve Blank: The Principles of Lean
https://www.youtube.com/watch?v=S4nCY
0H4598

Module 2: Business model Learning Objectives: Videos:
Self‐assessment 1:
Required Reading:
design
By the end of this Summary video of ‐ Is there a perfect .
Business model design is module, learners will: key concepts
business
model
for • The Business Model: How to Develop
discovering how a value
startups, yes or no?
New Products, Create Market Value and
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proposition
can
be •
successfully scaled up to a
profitable business. The
purpose of this module is to
help you through the process
of
developing
a •
comprehensive
business
model.
Units:
Definition of Concepts
• Business model
• Generation
• Transformation
Definition of
Business
model
design
canvas
• Partners
• Activities
• Resources
• Adopters
• Relationship
• Integration
• Customers
• Payment

Develop better •
understanding on
how to reduce
and/or eliminate
costs
•
Know
the
importance
of
create/raise
value.
•

What is the
definition
of
Business Model
design?
What is the
importance of
business model
design?
Are there any
tools to help
startups design
their business
model?
• What are the
critical aspects
of designing a
business
model?
Activity
1:
Understanding the
business
model
design method and
canvas
Objective
of
activity: To enable
participants
to
internalise
the
concept of business
model
design
method
Materials needed:
Source
of
the
material…

(correct: no)
‐ Does value innovation
lie
between
cost
reduction and value •
creation, yes or no?
(correct: yes).

Make the Competition Irrelevant,
Alexander Chernev, 2017, Cerebellum
Press, USA
Conceptualising Business Models:
Definitions,
Frameworks
and
Classifications, Dr. Erwin Fielt, Journal of
Business Models (2013), Vol. 1, No. 1 pp.
85‐105
• Four Paths to Business Model
Innovation, Karan Girotra, Serguei
Netessine, 2014, July August, Harvard
Business Review
Recommended Reading:
• The Business Model Navigator: 55
Models That Will Revolutionise Your
Business.
by Oliver
Gassmann (Author), Karolin
Frankenberger (Author), Michaela
Csik (Author),
Financial
Times
Publishing, 2014
• Applying The Business Model Canvas: A
Practical Guide For Small Business, 2016
by Steven Imke, KSI Enterprises
• Business Model Patterns Used as a Tool
for Creating (new) Innovative Business
Models. Dirk Lüttgens 1 and Kathleen
Diener. Journal of Business Models
(2016), Vol. 4, No. 3, pp. 19‐36
Recommended Videos:
Startup Workshop: Business Model Canvas
https://www.youtube.com/watch?v=XxfbZ
oRLiDI
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Reflection
questions:
(Forum Discussion)
Discussion
Topic
and
Topic
Question(s)

Ways to present Business Model Canvas
https://www.youtube.com/watch?v=SliMK
6Z2jlA
Case Study 1: The Amazon Business Model
https://www.youtube.com/watch?v=434H
UjsxfYw
Case Study 2: Pokemon Go Business Model
Canvas
https://www.youtube.com/watch?v=CN0c
BZwNtWs

(Web Pages)
Ramon Casadesus‐Masanell and Joan E.
Ricart
How to Design a Winning Business Model,
Harvard Business Review, January‐February
Issue 2011
https://hbr.org/2011/01/how‐to‐design‐a‐
winning‐business‐model

Module/ Topics

Learning Outcomes

Sections of the module
Module 3: Idea Validation
Learning Objectives:
Idea validation is the process • By the end of this
of testing and validating your
module, learners
idea before you take your
will:
business or product to the • Understand the
market. It is a process, which
concept and the
involves
research,
and

Types of activity
needed to achieve
each outcome
Videos:
Summary video of
key concepts
• What is the
definition
of
idea validation?

Any
self‐assessment Additional Materials (Reading Materials,
needed for that unit
Web Links, Videos…)
Self‐assessment 1:
1. Is the presence of a
“gap” always a good
thing, yes or no?
(correct: no)
2.Is getting out into the
real world to test your

Required Reading:
https://www.forbes.com/sites/julesschroe
der/2017/02/13/5‐steps‐to‐validate‐your‐
business‐idea‐before‐getting‐
started/#109996c25205
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development to test a
product/business idea before
it is released to the general •
audience. Idea validation can
involve
interviews
for
gathering
information,
prototypes or landing web
pages for idea testing
purposes. The goal is to
expose the idea to your target
potential customers and gain
feedback to ensure that you •
are
on
the
right
track before you
proceed
with the final product.
Definition of Concepts
• Market testing: “To test
multiple
marketing
scenarios and select the
most
promising
for
expansion”
• Brainstorming:
Brainstorming is a group
creativity technique by
which efforts are made to
find a conclusion for a
specific problem by
gathering a list of ideas
spontaneously
contributed
by
its
members.
• Interviewees: potential
customers of your idea/
product/ business or

importance
of
idea validation
Develop better
understanding of
how to define
your hypothesis
about the market
pain for which
that you plan to
offer the cure and
test it.
Understanding
the
idea
validation
process
and
related tools

•

•

•

What is the
importance of
idea validation?
How
can
startups
validate their
idea?
What is the
most
critical
aspect in idea
validation?

Activity 1:
Searching
about
the concept of idea
validation
Objective
of
activity:
Understanding the
concept and the
importance of idea
validation
Activity
2:
Understanding the
idea
validation
process and related
tools
Objective
of
activity: To enable
participants
to
internalise
the

product, instead of asking
your team experts, a good
idea? yes or no?
(correct: yes)
3. Is it a good
thing to ask if they like
your product, yes or no?
(correct: no).
4. Is it a good thing to ask
if they would buy your
product, yes or no?
(correct: no).
5. Is it a good thing to ask
how much they would
pay for your product, yes
or no?
(correct: no).
6. If your idea falls in the
nice‐to‐have category, do
you believe your business
will be successful? yes or
no?
(correct: no).
7.
What
is
more
important
in
your
product? a.the product’s
features b.the product’s
value c.the problem the
product solves d.whether
the customers think the
problem the product
solves is worth solving it.
(correct answer d.)

https://www.productplan.com/lean‐
market‐validation‐10‐ways‐rapidly‐test‐
startup‐idea/
Recommended Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=3_A5J
NLeHAQ
https://www.youtube.com/watch?v=yMzPt
LOhlqA
https://www.youtube.com/watch?v=evuco
g5L480
Slide presentations:
https://www.youtube.com/watch?v=dRNZ
yDR10yo
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•

experts (e.x.analysts for
the industry, people who
have been employed by
the industry, consultants,
etc.) which will help you
figure out where to focus
your attention on.
Pain:
any
concern,
complaint, or problem
that
your idea/business would
help to solve

Definition of
Idea validation process
• Identify the Gap in the
market/ your Customer’s
Pain
• Test
the
market
hypothesis
• Define the questions/
conduct the interviews /
get out on the street
• What (not) to ask
• Evaluation and revision
• Formulate the solution

concept of
validation
practice it.

idea 8.What
“value
and proposition” is? a.the
proposed value/price of
your
product
b.the
expected gains that a
customer would receive
from using your product.
c.how much someone
likes your idea. (correct
answer b.)
9. What is the Five Whys
technique about? a. it’s a
technique for getting to
the underlying reason
behind a customer’s
motivation b. it’s a
techniques for getting to
the root cause of the
problem c. Both a and b
are
correct
(correct
answer c.)
10. What is a landing
page?
a. a one page website
designed for capturing
user information while
spreading the word b. an
easy way to validate or
invalidate a business idea.
c. one page website
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designed for new startups
d. all of the above
Module
4:Competition
Analysis
When you’re looking into the
viability of a business, you
need to prove you know
what’s going on in the
market. One of the most
common ways to do this is a
competitive analysis.
Definition of Concepts:
Competitive analysis: The art
of analyzing an industry,
sector or niche to determine
the identity, size, market
share, growth rates and
competitive dynamics of all
the businesses competing in
that space.
Competitive
differentiation: The ways a
business differentiates itself
from
its
competitors.
Competitive differentiation
can take many forms, though
the focus of competitive
differentiation is to set your
company apart from the
competition, or potential
competition if you are a
startup company. As a startup

Learning Objectives:
By the end of this
module, learners will
be able to:
• Identify
actual
and
potential
competitor
• Identify
competitor's
strengths
and
weaknesses

Videos:
Summary video of
key concepts
• What
is
Competition
Analysis?
• What is the
importance of
Competition
Analysis?
• What
is
Competition
Analysis? What
is the most
critical aspect
in Competition
Analysis?
• How
can
startups
perform
Competition
Analysis?
• What is the
most
critical
aspect
in
Competition
Analysis?
•

Self‐Assessment:
1. When performing the
competition analysis, a
startup should look
for:
a. Products / services like
the ones developed by
the startup
b. Products / services
similar to the ones
developed by the
startup
c. Products / services
different from the
ones developed by the
startup that respond
to the client’s need
d. All of the above (X)
2. It is very ___________
that a company does
not have competitors.
a. Common
b. Unlikely (X)
c. Likely
3. To
perform
the
competition analysis
the startup should
a. Do a desk research
What is the b. Talk
to
potential
importance of
customers
idea validation? c. Both (X)

Required Reading:
14 Ways to Do Competitive Marketing
Analysis
Are you using competitive marketing
analysis?
A Competitive Analysis Example to Give You
a Running Start
By Travis Bennett
How to Talk About Your Competitive
Landscape In Your Investor Pitch
By Donna Griffit
Red Ocean vs. Blue Ocean
By Dr. Sarah Layton in Blue Ocean Strategy
Recommended Videos:
Competitor Analysis
By Informatieland
How to Conduct Market Research For Your
Startup Like a Pro
By Dan Martell
How To Deal With Business Competition As
a Startup
By Dan Martell
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company, it’s important to
determine what makes your
offerings different, faster,
cheaper, and/or better than
your competitors.
Competitor: In business, a
company in the same industry
or a similar industry which
offers a similar product or
service.
Substitutive
Products: Different
goods
that, at least partly, satisfy the
same needs of the consumers
and, therefore, can be used to
replace one another.

•

How
can
startups
validate their
idea?
• What is the
most
critical
aspect in idea
validation?
Discussion
Who
offers
a
product/service
that satisfies the
needs
of
my
(potential)
customers?
How my offer is
different?

Competitive Analysis Framework
competitor offer is it Understand the User | App Marketing |
useful to analyse its Udacity
strength
and
weaknesses?
How to Conduct Competitive Analysis for
Yes (X)
Your Small Business Idea
No
Small Business Boot Camp by BigCommerce
When do I have to do a
competition analysis ?
Before I settle my
startup
Before I launch a new
product
Many times during the
product life
If my competitors will
get aggressive
All of the above (X)
Competitors
are
related only to product
characteristics:
True
False (X)
My competitors will
always be the same:
True
False (X)
To face competitors I
must
have
a
permanent attention
to :
their products
their communication
their customers
all of the above (X)

4. When looking at a

a.
b.

5.
a.
b.
c.
d.
e.

6.
a.
b.

7.
a.
b.

8.

a.
b.
c.
d.
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9. To be competitive I
must act only on:
Price
Product
Communication
Distribution
None of above (X)
10.
Who decides if
my
product
is
competitive?
a. The market (X)
b. My company
c. My
strongest
competitor
a.
b.
c.
d.
e.

Module 5: Pivoting
Being able to pivot means
being able to change
direction, a quality needed by
entrepreneurs:
start‐ups
needs to adapt their idea /
business model to the market
needs, in order to be
successful.
Numerous
companies pivoted their
business model in order to fit
with the market changing
landscape.

Learning Objectives:
By the end of this
module, learners will
be able to:
• Understand the
meaning
of
pivoting
in
entrepreneurship
• Acquire
the
knowledge that
changing
direction is a
possibility
• Learn to look with
Definition of concepts
objectivity at the
Pivoting: structured course
product/service
correction designed to test a • Learn
from
new fundamental hypothesis
market feedbacks
about the product, strategy,
and engine of growth

Videos:
• Summary video
of key concepts
• What
is
Pivoting
and
why
is
it
important?
• How
can
startups
perform
pivoting?
• Are there any
obstacles
in
pivoting?
• How to learn
from market
feedbacks and
understand
whether
changing

Self‐Assessment:
1. Pivoting in a start‐up
context means:
a. Change of the startup
idea
b. Change of a small
feature of the idea
c. Change of the business
model
d. All of the above (X)
2. Pivoting is one of the
core concepts of the
lean startup approach
a. True (X)
b. False
3. __________ is pivoting
number one enemy
according
to
the
video?
a. Change

Required Reading:
The Lean Startup: How Today's Entrepren...
Create Radically Successful Businesses
Eric Ries, The Lean Startup, Published
September 13th 2011 by Currency, ISBN
0307887898
Pivot: The Only Move That Matters Is Your
Next
Jenny Blake, Pivot, Portfolio; Reprint edition
(September 19, 2017), ISBN‐13: 978‐
0143129035
How to Pivot: A 12‐Step Guide to Pivoting
Your Startup
By Neil Patel
14 Famous Business Pivots
By Jason Nazar
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Empathy: the ability to share •
someone else's feelings or
experiences by imagining
what it would be like to be in
that person's situation. In this
context it is intended as the
emotional attachment to an
idea / startup that prevents a
process of change.

Perseveration is
not always a good
idea
•

•

•

direction is a
necessity?
Why
looking
with objectivity
at
the
product/servic
e
is
so
important?
When is the
time to pivot?
Is
pivoting
necessary?
What is the
importance of
marketing for a
startup?

b.
c.
d.
4.

a.
b.
5.
a.

b.

c.
6.

a.

b.

7.

a.
b.

Empathy (X)
Lean Startup
Business model
Pivoting is a process
only startups need to
face during their lives,
not
already
established
companies.
True
False (X)
In the startup context,
empathy means:
The ability to share the
team’s
component
feelings
The attachment to an
idea / product /
business model (X)
The ability to change
direction of a business
Which kind of teams
are more keen to the
pivoting process?
Teams made by people
coming from the same
field
Teams
made
by
people coming from
different fields (X)
The process of pivoting
will bring to test a new
MVP?
Yes (X)
No

These 8 Pivots by Startups Changed the
World
By Jeff Desjardins
Lean startup ‐ what is pivot
By Yuki Sekiguchi
Recommended Videos:
Pivot ‐ How to Build a Startup
by Steve Blank
The power of entrepreneurial pivoting
Steve Rogers at TEDxUNPlaza
How startups "pivoted" their strategy and
evolved into thriving companies
Eric Ries by Interloper Films
Knowing when to pivot
Wilson Sonsini, WSGR Startup Basics
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8. The process of pivoting
excludes
external
resources
(i.e.
suppliers)
a. Yes
b. No (X)
9. The process of pivoting
is only related to the
product itself:
a. Yes
b. No (X)
Module/ Topics
Sections of the module
Module 6: Budgeting
Budgeting for a business is
the process of preparing
detailed financial statements
that cover a given time period
in the future. It may include
planned sales volumes and
revenues,
resources
quantities,
costs
and
expenses, assets, liabilities
and cash flow. A typical start‐
up budget will include
essential
purchases
of
machines, products, labor,
and services, and it should
help the new business by
providing an action plan for
allocating resources and
meeting its goals.

Learning Outcomes

Learning Objectives:
By the end of this
module, learners will
understand:
•

•

•
•
•

what are the
main objectives
of budgeting.
What
are
revenues, costs
and investments.
What is cash‐
flow.
What is working
capital.
how to design
your
startup’s
budget.

Types of activity
needed to achieve
each outcome
Video 1:
Summary video of
key concepts
• What
is
Budgeting and
why
is
it
important?
• What are the
main objectives
of budgeting?
• Why is financial
data
so
important?
• What
are
revenues, costs
and
investments?
• What is cash‐
flow?

Any
self‐assessment Additional Materials (Reading Materials,
needed for that unit
Web Links, Videos…)
Self‐assessment:
If you can answer these 5
questions you accomplish
the learning objectives:
1. What are the main
objectives of budgeting?
2. Why is financial data so
important?
3. What are revenues,
costs and investments?
4. What is cash‐flow?
5. What is working
capital?

Required Reading:

iStart presentation of Marco Pinheiro
Building a Business ‐ Lecture 5: The
Financial Plan, Professor Thomas
Hellmann, Univ. Oxford
https://www.youtube.com/watch?v=VvbfR
5P0_z8

Total

Available

Market

https://youtu.be/_‐N5u7i_Vgk

Market

size

summary

https://youtu.be/QBfLsXhRYPc

Financial Planning and Analysis
https://www.youtube.com/watch?v=Z1y1
woWmkMs
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Units:
Definition of Concepts
• Investments
• Revenues and cost
• Margin
• Working capital
• Cash‐flow
Definition of
Idea validation process
• Reflection of vision and
strategy
• Proof of preparation and
sound judgement
• Requires
market
research,
product
analysis, and HR planning

Module 7: Team
Team is a combination of
skills and strengths of
individual members, joined
with shared goals, and a focus
on collective performance.
For a startup having the
right team is
extremely
important, since it is the team
that plays a key role in
understanding and executing
the vision of the entrepreneur
and realizing the startups’
goals.

•

•

What
is
working
capital?
It is so hard to
forecast 5 years
of business!

Financial projections for start ups, Univ.
Oxford
https://www.youtube.com/watch?v=a8L‐‐
8TqbR4
https://www.youtube.com/watch?v=SN1Y
pLiY4mo

Further reading:
Book

Activity
1:
Understanding the
budgeting process

https://www.booktopia.com.au/financial‐
management‐for‐technology‐start‐ups‐
alnoor‐bhimani/prod9780749481346.html

Objective
of
activity: To enable
participants
to
internalise
the
concept
of
budgeting.

Learning Objectives: Videos:
By the end of this Summary video of
module, learners will key concepts
understand:
• What is the
importance of a
• what it takes to
team?
successfully lead
•
What
is
a
a start‐up team.
Founders
• How
to
get
Agreement in a
individual
startup?
members, with
•
What
does it
their divergent
take
to
perspectives and
successfully
interests, aligned.

Article
https://www.entrepreneur.com/article/24
4990

Self‐assessment:
If you can answer these 5
questions you accomplish
the learning objectives:
1.What are the main
goals of this start‐up
team?
2.What are the key tasks
of this team?
3.What
individual
differences are present in
this team, and how do
they contribute to or

Recommended Videos:

Psychology of Startup Teams with
Lindred Greer
https://www.youtube.com/watch?v=b0zy2
PVNyek

Robert Siegel in a lecturer in
organizational behaviour at Stanford
GSB
https://youtu.be/8UHasSjbCeg

The Explainer: Level 5 Leadership –
Harvard Business Review
https://hbr.org/video/4888683695001/the‐
explainer‐level‐5‐leadership

39

Units:
Definition of Concepts
• Leadership skills
• High
performance
competencies
• Team building
• Conflict Management

•

lead a start‐up
team?
How can you
get individual
members, with
their divergent
perspectives
and interests,
aligned?
What is the
importance of a
team and a
Founders
Agreement in a
startup?

hinder
start‐up
performance?
4.What are the roles in
this start‐up team?
5.What is the hierarchical
or leadership structure in

this team?
6.How effective are these
roles and structures for
•
task performance?
7.How
do
team
processes,
such
as
conflict, communication,
and
decision‐making
contribute to the start‐
up’s
current
Activity 1:
performance,
for
better
https://athena.entr
e.gr/en/courses/so or for worse?
ft‐skills‐evaluation‐ 8.How motivated and
engaged are members?
tools
Are
all
members
participating
equally?
Activity 2:
Great
Team 9.What outcomes are
important to this start‐up
Building Games:
team?
Creativity?
http://na‐
Efficiency?
Quality?
ab16.marketo.com
Sales?
Funding?
/rs/677‐ZPE‐
339/images/When‐
I‐Work‐Epic‐List‐of‐
Team‐Building‐
Games.pdf?utm_so
urce=mrkto&utm_
medium=email&ut
m_campaign=Cont

How to Write a Mission Statement That
Doesn't Suck
https://www.youtube.com/watch?v=LJhG3
HZ7b4o

Steve Jobs talks about managing people
https://www.youtube.com/watch?v=f60dh
eI4ARg

How can entrepreneurs motivate
employees? | Richard Branson
https://www.youtube.com/watch?v=GKmX
mof6fBg

Managing Conflict in Teams
https://www.youtube.com/watch?v=YVW
pipM‐Rnw

Team building exercise:
https://www.youtube.com/watch?v=g8Ws
P5MG‐A8
https://www.youtube.com/watch?v=KahM
CA0bR7s
https://www.youtube.com/watch?v=xvFtur
RMLIQ

Further reading:
Books
Assembling the Startup Team – Harvard
Business Review
https://hbr.org/product/Assembling‐the‐
Startup‐Te/an/812122‐PDF‐ENG

The hard thing about hard things
https://www.goodreads.com/book/show/1
8176747‐the‐hard‐thing‐about‐hard‐
things?from_search=true

The Lean Startup
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ent‐
Team%20Building%
20Games%20eBoo
k
Activity 2:
https://toggl.com/t
eam‐building‐
games

https://www.goodreads.com/book/show/1
0127019‐the‐lean‐
startup?from_search=true

Required Reading:
Harvard business review
https://hbr.org/2017/11/how‐the‐most‐
successful‐teams‐bridge‐the‐strategy‐
execution‐
gap?utm_campaign=hbr&utm_source=face
book&utm_medium=social

Standford Business
https://www.gsb.stanford.edu/insights/ho
w‐build‐better‐startup‐team

The startup
https://medium.com/swlh/success‐factors‐
of‐tech‐startups‐part‐1‐the‐team‐
faca5f795038
Infographic
https://www.desk.com/success‐
center/star‐wars‐startups‐guide‐building‐
your‐team‐infographic
https://blog.adioma.com/startup‐dirty‐
laundry‐conflicts‐that‐kill‐partnerships‐
infographic/

World economic forum
https://www.weforum.org/agenda/2017/1
1/jack‐ma‐advice‐mistake‐destroy‐startups

How To Create An Effective Onboarding
Experience At Your Startup
https://www.forbes.com/sites/sujanpatel/
2015/03/11/how‐to‐create‐an‐effective‐
onboarding‐experience‐at‐your‐
startup/#3f096ca62b16
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Module
8:
Investment
Readiness & Raising Capital
Raising capital is a challenge
for every startup. There are
different types of funding
available from different
sources. It is important for a
startup to understand if they
need to seek capital, when is
the right time, what type of
investment is the most
appropriate and how to
approach the investor(s). Any
investment‐ready
startup
should be in a position to
clearly demonstrate a strong
team, a deep understanding
of
their
market
and
competition,
a
detailed
understanding
of
their
business model, how the
business makes money and
what milestones have been
achieved. This module is
about understanding early
stage investment.
Units:
Definition of Concepts
Seed Capital: Seed capital is
the initial capital used when
starting a business, often
coming from the founders'
personal assets, friends or

Learning Objectives:
By the end of this
module, learners will
be able to:
• Recognize
the
different types of
investment
• State "How to
approach
investors
(the
Dos and Don’ts)"
• Predict if their
investment
is
ready
• Indicate how to
start the process
of raising capital
• Identify where to
find information
and
pitching
events

Videos:
Self‐assessment:
Summary video of 1. Which of the following
key concepts
aspects are the most
attractive in the eyes of
• What is the
investors? (you can
process
of
select more than one
Raising Capital?
aspects)
• What is the a) Management team
importance of b) Exit opportunity
Raising Capital?
c) Revenue capital
• What is the
d) Innovative idea
importance of ANSWER: a) b) c)
Raising Capital?
• What are the 2. Venture
capital
most
critical
investors are generally
aspects
of
not that interested in
raising capital?
what your company
• What are the
does: True or false?
different types ANSWER:
True:
the
of investment?
product or service is not
• How can you
in the top three criteria.
predict if your
They are interested in
start‐up
is
how they will make
investment
money
from
their
ready?
investment. This is not
• What are the
true for Business Angels
different types
who are usually more
of investment?
interested in what you
Activity
Investment
Readiness
Readings:

1:

do.

Required Reading:
Raising Business Angel Investment
Raising funding in Europe: The guidebook
for entrepreneurs, HBAN, 2013
Series A, B, C funding: How it works
By Shoshanna Delventhal, 2017
Investopedia

‐

Types and Sources of Financing for Startup
Businesses
By Don Hofstrand
A little book about funding
Your way from zero to A. Get the online
version here: www.vhhr.dk/a‐little‐book‐
about‐funding
Hidden Filters to Raise Money
By the Angel Capital Association. Having a
great idea is not enough. To attract
investors, you need to understand how to
think like an investor. Here is how.
Rites of Passage: What Investors Mean by
Due Diligence
By Christopher Mirabile. Entrepreneurs fear
due diligence mostly because they don't
understand it. Here's an overview of what
investors are trying to accomplish.

3. The most important
part of a business plan is
the Executive Summary. The little book of private equity
by Invest Europe
: True or False?
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family, for covering initial
operating expenses and
attracting venture capitalists.
This type of funding is often
obtained in exchange for an
equity stake in the enterprise,
although with less formal
contractual overhead than
standard equity financing.
Private Equity: Private equity
is capital that is not listed on a
public exchange. Private
equity is composed of funds
and investors that directly
invest in private companies,
or that engage in buyouts of
public companies, resulting in
the delisting of public equity.
Venture Capital: Venture
capital is financing that
investors provide to startup
companies
and
small
businesses that are believed
to have long‐term growth
potential. Venture capital
generally comes from well‐off
investors, investment banks
and any other financial
institutions. However, it does
not always take just a
monetary form; it can be
provided in the form of
technical
or
managerial
expertise.

1. HBAN/EBAN
publication:
Raising
funding
in
Europe:
the
guidebook for
entrepreneurs
2. Series A, B, C
funding: how it
works: article
by
Investopedia

ANSWER: True
4. How do I calculate how
much I need to raise?
a) A rule of thumb would
be to raise 6 months’
worth of cash
b)
A rule of thumb
would be to raise 12
months’ worth of cash
c) A rule of thumb would
be to raise 18 months’
worth of cash
d)
A rule of thumb
would be to raise 24
months’ worth of cash

Videos:
1. Startup
Funding
Explained:
Everything You ANSWER: c) a rule of
Need to Know
thumb would be to
Defining
raise 18 months’ worth
Entrepreneurship:
of cash
Types of Investors
by Tech Ranch
5. What are the main legal
agreements
of
an
Activity 2: The
investment deal?
investment types
a) Investment agreement
b)
Articles
of
Readings:
association
1. Types
and c) Directors’
service
Sources
of
agreement
Financing for d)
Capital
Startup
Agreement
Businesses
ANSWER: a/, b/and c/
(pdf)

Crowdfunding Business Models
by Irene Tordera (European Crowdfunding
Network)
How crowdfunding platforms work?
by Irene Tordera (European Crowdfunding
Network)
Understanding what type of crowdfunding
is best for your startup
by Irene Tordera (European Crowdfunding
Network)
Types of crowdfunding platforms
by Irene Tordera (European Crowdfunding
Network)
Is Crowdfunding Right For You?
Prepared by Lindsay Hart, Sandeep Pillai,
Sean Tyler, Mikayla Wicks under the
supervision of Professor Dilip Soman
10 Crowdfunding Realities You Need to
Understand
By Christopher Mirabile. Crowdfunding has
a lot of potential, but it pays to understand
some fundamentals about how it works.
Recommended Videos:
Raising Venture Capital
by Christian Hernandez
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Bootstrapping:
Bootstrapping describes a
situation in which an
entrepreneur
starts
a
company with little capital,
relying on money other than
outside investments. An
individual is said to be
bootstrapping
when
he
attempts to found and build a
company from personal
finances or the operating
revenues of the new
company.
FFFs: Friends, Family and
Fools refer to the most basic
form of crowdsourcing your
business. Friends and family
members want to support
your business by either
lending funds to you or invest
and purchase the ownership
interest in your venture. This
is a very common source of
funding for startups as about
35‐40% of startups receive
capital from this group every
year. The reason why it is
called “Friends, Family and
Fools” is related to the risk
associated with lending to or
investing in an early stage
business. They are generally
not expert investors.

2. A little book 6. The letters in “Series A,
B and C” correspond to
about funding
the development stage
(pdf)
of the company: True or
False?
Videos:
1. Story of a
Startup ! From ANSWER: TRUE
IDEA to IPO !
Dropout
To 7. In short, IPO means
Startup ! by
“Intellectual Property”:
DropOut
True or False?
2. What Are The
Start‐Up
ANSWER: False: In short,
Funding
IPO means “Go public”:
Rounds? By Jay 1. Who are the first that
Adelson
would invest in you?
3. Potential
(you can select more
Sources
of
than one options)
Investment,
a) Family
webinar
by b) Friends
Audra Shallal c) Crowd investors
EBAN
for d) Venture Capitals
E!nnovest
ANSWER: a, b, and c
project
2. What investment can
Activity 3: Business
you get and in which
Angel Investment
order of the startup
stage?
Readings:
(match in pairs)
1. Hidden Filters ANSWER:
to
Raise Stage
1:
Self‐
Money, by the
funding/bootstrapping;
Angel Capital Stage 2: FFFs, government
Association
grants crowdfunding;

What is an IPO?
by Wall Street Survivor
Startup Funding Explained: Everything You
Need to Know
by The Rest Of Us
Defining Entrepreneurship: Types of
Investors
Kevin Koym, CEO of Tech Ranch, goes
through the types of investors that startups
consider ‐ going from customers through
themselves and private equity.
Story of a Startup: From IDEA to IPO
By Dropout
What Are The Start‐Up Funding Rounds?
Successful entrepreneur and CEO, Jay
Adelson, demystifies the start‐up process by
providing advice, tips, and answering
questions.
Potential Sources of Investment
Webinar by Audra Shallal EBAN for
E!nnovest Project
Giving Wings to your Business and Fueling
your Growth
Webinar by Candace Johnson, EBAN for
InvestHorizon project
Investor Relations & Negociations
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Crowdfunding:
Crowdfunding is a collective
effort of many individuals
who network and pool their
resources to support efforts
initiated by other people or
organizations. This is usually
done via or with the help of
the
Internet.
Individual
projects and businesses are
financed
with
small
contributions from a large
number
of
individuals,
allowing
innovators,
entrepreneurs and business
owners to utilize their social
networks to raise capital.
Initial Public Offering – IPO:
An initial public offering (IPO)
is the first time that the stock
of a private company is
offered to the public. IPOs are
often issued by smaller,
younger companies seeking
capital to expand, but they
can also be done by large
privately owned companies
looking to become publicly
traded. In an IPO, the issuer
obtains the assistance of an
underwriting firm, which
helps determine what type of
security to issue, the best
offering price, the amount of

2. Rites
of
Passage: What
Investors
Mean by Due
Diligence, by
the
Angel
Capital
Association
Videos:
1. “Giving Wings
to
your
Business and
Fueling your
Growth”,
Webinar
by
Candace
Johnson, EBAN
for
InvestHorizon
project
2. “Investor
Relations
&
Negociations”,
Webinar
by
Jaakko
Salminen,
FiBAN
for
InvestHorizon
project

Stage 3: Business angels, Webinar by Jaakko Salminen, FiBAN for
Seed VC;
InvestHorizon project
Stage 4: VC rounds;
Stage 5: Bank funds; IPO How Private Equity Works?
investors
by Invest Europe. What is private equity and
how does it help companies?
1. Business Angel only
brings funds to your Why choose Venture Capital for your
startup. True of false?
Business
by Invest Europe. Are you seeking long‐term
ANSWER: False. A BA also capital and support to turbo‐charge your
brings
experience, company’s growth? If so, venture capital
network and expertise. could be for you.
2. What do you call the
period
when
an
investor
investigates
your company before
deciding to go ahead
with the investment?
a) Exit Strategy
b)
Due diligence
c) Bootstrapping
d)
VC rounds
ANSWER:
b)
Due
diligence

3. Who should help you
negotiating
with
investors?
a) A lawyer
b)
Another
entrepreneur
c) A family member

45

shares to be issued and the
time to bring it to market.
Module 9: Pitching
Coming up with good ideas is
hard enough, but convincing
others to do something with
them is even harder. In many
fields the task of bringing an
idea to someone with the
power to do something with it
is called a pitch. Although the
fields or industries may differ,
the basic skills of pitching
ideas is largely the same. This
module is about pitching to
investors; how to present in
front of investors with the
goal to raise their interest in
your company and consider it
as a potential investment in
their portfolio.
Units:
Definition of Concepts
Elevator pitch: A slang term
used to describe a brief
speech that outlines an idea
for a product, service or
project. The name comes
from the notion that the
speech should be delivered in
the short time period of an
elevator ride, usually 20‐60
seconds. In the financial

d)
A financial expert
ANSWER: a) A lawyer
Learning Objectives:
By the end of this
module, learners will
be able to:
• Identify
the
investment
related aspects of
pitching
(8
essential
elements)
and
focus on them
instead of the
tech explanations
• Improve
their
public speaking
and
body
language skills
• Define how to
build
their
pitching
presentation
• Synthetize
the
required
information for a
pitch (1, 3, 5 or 8
minutes pitches)

Videos:
Self‐assessment:
Summary video of 1. I must be ready to
explain
everything
key concepts
technical about my
• What is a Pitch?
product to investors
• What is the
when I pitch. True or
importance of
false?
Pitching?
FALSE: You must be even
• How
can
more ready to talk
startups Pitch?
about your business
• What is the
and how you will make
most
critical
money. Investors will be
aspect
in
interested in the in and
Pitching?
out of your technology
Activity:
later.
Building your pitch
presentation
2. What are the 8
Put together your
elements that I must
investor
pitch
include in my pitch to
presentation
investors?
template:
1/ Problem and solution;
PowerPoint to be
2/ Business model; 3/
filled with content
Competitors analysis;
(8 elements:
4/ Market analysis; 5/
1/
Problem &
Execution plan; 6/
Solution;
Milestones; 7/ Team; 8/
2/ Business model;
Amount & use of
3/
Competitors
funding sought)
analysis;
4/ Market analysis;
3. What is an elevator
5/ Execution plan;
pitch?
6/ Milestones;

Required Reading:
Understanding what investors are
looking for and what to consider for an
effective business pitch
Presentation by Audra Shallal, EBAN
Board Member
Every Entrepreneur Needs to Master
Public Speaking
by Martin Zwilling, Forbes, 23 November
2012
How to become an excellent public
speaker
Body Language and Public Speaking
Tips
The Fast Track Guide to Speaking in
Public
by Jan Yager, Hannacroix Creek Books,
1 September 2012 ISBN-13: 9781889262659
30 Legendary Startup Pitch Decks And
What You Can Learn From Them
by Aaron Lee Co-Founder | Leneys
Recommended Videos:
How to pitch to a VC
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world, the speech refers to an
entrepreneur's attempt to
convince a venture capitalist
that a business idea is worth
investing in.

7/ Team;
ANSWER: A one minute TED Talk by David S. Rose: David S.
Rose: How to pitch to a VC | TED Talk |
8/ Amount & use of
pitch
TED.com
funding sought)
Exercise:
Practice in front of
the mirror:
• Read it out loud
• Edit
your
writing
• Read it out loud
again
• Practice again
Practice in front of
your family and
friends, ideally with
a
couple
of
strangers:
• Use a room and
build it in a
classroom or U
setup
• Decide on a
timing:
3
minutes,
5
minutes or 8
minutes pitch.
Note that 8
minutes is very
long and will
very unlikely
happen in real
life.
• Sit
your
audience, give

How a world champion of public
speaking prepares for presentations
Video by Dananjana Hettiarachchi with
Business Insider | YouTube
Breathing exercises for public speaking
Some breathing exercises for confident
public speaking by Dominic Colenso
Use Body Language to Rock Your Next
Presentation
by Stanford Graduate School of
Business
10 Powerful Body Language Tips For
Your Next Presentation
by Infographic
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•

•

them
the
scoring sheets
and ask them
to grade you
If possible, use
a beamer or a
big screen to
project
your
presentation
Dress up! This
is
a
real
exercise
and
your audience
should
also
score you on
your
appearance
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