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A GLOBAL 
PODIUM 
TO GET 
CONNECTED

130+ 
partner

s

100+ 
Countries

150+
events

100+
training

s

BOOTCAMP
We provide training to 
perform the best pitch

BATTLES
Startups battle in the 
ring for title, most 
promising startup

NETWORKING
Prominent business leaders, 
investors and talent are 
involved



Добродојдовте на натпреварот

GET IN THE RING 2017

за средните училишта во 
Република Македонија



Цели на натпреварот

• Општа цел: Подигнување на свеста за значењето 
и можностите кои ги нуди претприемништвото, 
самовработувањето и започнувањето сопствен 
бизнис.

• Дополнителна цел: Развој на капацитетите за 
претприемништво и иновации, како и 
подигнување на свеста за инвестирање на 
приватен капитал во иновативни и бизниси со 
голем потенцијал



Очекувани резултати

• Очекувани резултати:
• Подобрени претприемачки и бизнис вештини кај 

учесниците

• Зголемена свест за иновативност и претприемништво

• Подигната свест за инвестирање на приватен капитал 
во нови бизниси

• Подобра информираност на претприемачите за 
достапните финансиски можности

• Зголемена свесност за можностите кои ги нудат 
инвеститорите на ризичен капитал



GITR за средни училишта
• Средни училишта во Република Македонија

• Ученици од највисоки години (III и IV година)

• Секој професор може да менторира повеќе тимови

• Може да учествуваат максимум 2 тимови од исто 
училиште

• Тимови од ученици: до 4 члена

• Иновативна и бизнис идеја со потенцијал за раст

• Подготовка на скратен бизнис план (т.е. Бизнис 
концепт)

• Симулација на стартап компанија

• Претставување пред борд на инвеститори



Активности
• Избор на тимови од страна на менторите
• Селекција на бизнис идеја
• Менторирање и обучување: да се развие 

концепт (скратен бизнис план), да се аплицира 
онлајн и да се настапи пред инвеститорите

• Да се селектираат најветувачките бизнис идеи
• Кандидатите да се информираат и подготват 

за претставување на натпреварот
• Да се организира натпревар во кој ќе се 

избере најдобриот стартап кој ќе ја понесе 
титулата GITR шампион за средните училишта



Аплицирање

• Апликацијата е во вид на бизнис концепт 
https://goo.gl/forms/1r6V1T8aLyXkjbDs1

• Се пополнува на англиски, потребното време 
за пополнување е околу половина час.

• Апликацијата се состои од неколку целини за 
кои е дозволено да се внесат максимум по 400 
карактери: Introduction, Team, Business Model 
& Market, Achievements, Freestyle, Proposition, 
and Your current needs (partners, expertise, 
target customer, workplace and exposure).

https://goo.gl/forms/1r6V1T8aLyXkjbDs1


Награди

• Освојување на титулата: GITR 2017 шампион 
за средните училишта

• Сертификати за финалистите и 
полуфиналистите (и за учениците и за 
менторите

• Награди за победниците (изненадување од 
спонзори ! ! ! )



Значајни датуми

• 07.10.2017 обука за тимовите и менторите со 
почеток во 11 часот;

• 18.10.2017 доставување на бизнис концепти 
во дадениот формулар (до полноќ 24:00);

• 27.10.2017 полуфинален натпревар на 
Машински факултет (16 тимови)

• 31.10.2017 финален натпревар (8 тимови)



Концепт на натпреварот

• Иновативен начин на претставување пред 
борд на инвеститори

• Битка во рингот – двобој на по еден член од 
двата тимови (секој член на тимот мора да 
учествува барем во еден двобој)

• Една битка се состои од одреден број рунди 
на теми од интерес за инвеститорите

• Секоја рунда временски опфаќа по 30 
секунди за секој тим



Полуфинале

27.10.2017 – (11:00 на Машински факултет)

• 8 двојки (16 тима)

• Една минута за претставување на секој тим

• 4 теми за рунди (по 30 секунди од тема):
– За тимот

– Достигнувања

– Бизнис модел и пазар

– Финансии и инвестициски предлог

(Забелешка: овие теми се истите кои треба да се 
внесат при онлајн аплицирањето)



1. За тимот

• Да се презентира тимот, да се објаснат 
нивните вештини и искуства

• Зошто вашиот тим е подобар од другите, и 
зошто баш вашиот тим би ја преточил 
бизнис идејата во успешна компанија



2. Достигнувања

• Што е постигнато до сега од страна на 
членовите на тимот

• Може да опфати: индивидуални искуства 
на учениците, учество на други натпревари, 
учество во проектни задачи или други 
практични активности.

• Ако учениците имаат освоено некои 
награди, ова е право време да се споменат



3. Бизнис модел и пазар

• Објаснете го вашиот бизнис, бизнис 
моделот кој го користите и пазарот на кој 
настапувате

• Маркетинг стратегија

• Конкуренција, на кој начин вие сте подобри 
од конкурентските компании



4. Финансии и инвестициски 
предлог

• Финансиска ситуација во која се наоѓа стартап-от

• Колкава инвестиција барате?

• Освен финансиски средства, што друго ви е 
потребно?

• Колкав дел од сопственоста на компанијата 
нудите за бараната инвестиција?

• Како ќе бидат потрошени парите?

• Проекција каде ја замислувате вашата компанија 
после 3 или 5 години?



Прашања и одговори

• По завршувањето на последната, четврта 
рунда, жирито поставува прашања на 
кандидатите. Прашањата и одговорите не 
треба да надминуваат вкупно 5 минути по 
тим.

• Секој од членовите на жирито има право на 
еден глас кој мора да го даде за еден од 
тимовите. Бројот на членовите во жирито е 
непарен; победник е тимот со повеќе 
гласови



Финале - Прв круг
31.10.2017 – (8 најдобри тимови) – Музеј на 
македонската борба
– почеток 11:00 часот
• 4 двојки (8 тима)
• Една минута за претставување за секој тим
• 4 теми за рунди (по 30 секунди):

– За тимот
– Достигнувања
– Бизнис модел и пазар
– Финансии и инвестициски предлог
(Забелешка: овие теми се истите на кои тимовите се 

натпреваруваа во полуфиналето)



Финале - Втор круг

• Завршуваат сите 8 битки, имаме 4 тимови 
победници. Со ждрепка се влечат 2 двојки 
за вториот круг. 

• На ист принцип како во првиот круг, 
двојките војуваат на двобој, овој пат на три 
битки на теми: 

– Јаки страни на бизнис концептот

– Слабости во бизнисот

– Ризици на кои ќе наидете



Финале – трет круг

• Двајцата победници во секоја од битките во 
вториот круг ќе учествуваат во третиот круг 
– една битка во слободен стил, време на 
располагање – 1 минута.



Настап и битки

• Начин на презентирање – повеќе презентери, 
на англиски (нема слајдови)

• Настап – во импровизиран боксерски ринг

• Битки – вкупно времетраење околу 15 минути, 
секоја рунда трае околу 1 минута, со 
поединечен настап на секој кандидат до 30 
секунди. Се разбира дека не може да биде 
објаснето се што е релевантно за темата на 
рундата, кандидатите мора внимателно да 
селектираат што ќе кажат.
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Prepare

Know who your audience is, 

and what they want to hear

Improve

Always be open to 

feedback, from anyone

Practice

Like anything in life, 

practices makes perfect. 

Don’t just DO, also THINK. 

Flow

Like a good story, your pitch 

has a beginning and an end

Passion

You cannot fake a story that 

is coming from the heart

Simplicity

Your grandmother needs to 

understand what you are 

talking about

DO’S
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Limitations

Prepare for different pitch 

lengths and limitations. 

Never rely on technology

Don’t pitch for you

It’s easy to bore the 

audience with things YOU 

want to hear 

Details

A pitch is supposed to 

trigger questions, don’t try to 

provide all the details 

possible

Rehearsed

Don’t pitch as if you are 

reading it out loud from a 

script

Retorics

Don’t ask retorical questions 

as if the audience needs to 

answer first

Dress to unimpress

Body language says a lot. 

Don’t wear clothes you 

cannot move comfortably in 

DONT’S



ARE YOU READY TO 
GET IN THE RING?


