
TABĂRĂ URBANĂ
DE TEHNOLOGIE 
ȘI ANTREPRENORIAT

restart.edison.club

CLUJ-NAPOCA

13-15 mai

CJ

IAȘI

20-22 mai

IS

BRAȘOV

27-29 mai

BV



Ce este Edison Urban Camp?

Ce vei obține?

Edison Urban Camp este tabăra perfecta de weekend, dacă vrei să fii inspirit 
și provocat. Vei putea experimenta cu roboți, microscoape, antreprenori 
din tehnologie, dar vei putea și înțelege mai multe despre principiile 
antreprenoriale și cum ai putea deveni tu un antreprenor. Programul este 
construit astfel încât să te descoperi atât pe tine cât și pe cei ca tine cu care 
vei avea ocazia să lucrezi împreună.

Edison Urban Camp te aduce în contact cu ideile tale, cu 
potențialul acestor idei și noi oportunități de carieră, la care 
poate nu te-ai gândit până acum. 

Totul se întâmplă de vineri după prânz până duminică la prânz.

Un mod de gândire 
antreprenorial

Sfaturi despre cum să 
îți alegi oamenii cu care 
vrei să lucrezi la ideea ta

Vei participa la 
exprimente unice  
(roboți, microscoape și 
alte suprize)
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Vei întâlni liceeni 
ca tine

Vei putea să susții 
o ideea în care 
crezi, la concursul 
de duminică



Agenda

Ziua 1   
 

14:00 Sosire și check in
15:00 Ce este Edison și  
 de ce suntem aici?
15:45 Workshop: Autocunoaștere -  
 Rolul tău într-o echipă
16:45 Pauză
17:00 Alege o idee pe care vrei 
 să lucrezi și care rezolvă 
 o problemă din orașul tău.
18:30  Share the care
19:30  Cină cu surprize
 

Ziua 2 

 
09:30 Ceai și cafea
10:00  Inspirație cu antreprenori locali
10:30    Antreprenor de viitor  
 (Cum sa testezi o idee -  MVP)
11:30    Energizer
11:45    Inspirație cu antreprenori locali
12:15    Lunch 
13:30  Sesiune de lucru
             Principii antreprenoriale
             Testează roboți
16:30    Pauză
17:00   Cum să  susții ideea ta?
17:45    Inspirație cu antreprenori locali
18:20  Sesiune de lucru pe ideea ta
19:30   Cină cu surprize
20:30-22:00   Party
 

CJ  13 mai 
IS  20 mai 
BV  27 mai

CJ  14 mai 
IS  21 mai 
BV  28 mai

CJ  15 mai 
IS  22 mai 
BV  29 mai

Ziua 3
 
 
09:30 Ceai și cafea
10:30   Concurs de idei  locale - poți câștiga 5 sesiuni de mentorat
12:00  Feedback și  on-boarding
12:30  Ce am învățat?  
13:00  Gustare și plecare

Știm că ești curios să vezi cu cine te întâlnești. Antreprenorii și companiile de tehnologie 
vor fi anunțate pe social media, asa că urmărește-ne! 
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