10 października rozpoczyna się internetowa gra Venture Capital Research

pap.pl

kontakt handlowy

reklama

redakcje

http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/873381,10-pazdziernika-rozpocz...

16 październik 2013 | PL

pomoc techniczna

EN

Pełna wersja serwisu
Użytkownik

Hasło

Szukaj

GTC 8,05 -0,25%
WSZYSTKIE

JSW 70,00 -2,51%
PAP

ZE SPÓŁEK

KER 51,65 -0,77%
INFO+

KGH 122,80 -0,32%

ESPI/EBI

LTS 37,10 0,68%

ESPI z UE

LWB 111,85 -1,02%

PEO

PARTNERSTWO

PAP
10.10.2013 13:16 - 14771494

A

AA

NAJPOPULARNIEJSZE
Najczęściej czytane

Polecane

0

10 października rozpoczyna się internetowa gra Venture
Capital Research
10 października rusza internetowa, bezpłatna gra edukacyjna Venture Capital Research, adresowana do
studentów, uczniów, młodych przedsiębiorców, a także wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się
czym są i jak funkcjonują fundusze VC - poinformowali organizatorzy.
W VCR gracz wciela się w rolę inwestora kapitałowego – funduszu Venture Capital, który na podstawie krótkiego opisu
firmy i raportu analityka zdecyduje, w którą działalność warto zainwestować. Każdy z uczestników posiada jednakowy,
wirtualny kapitał początkowy. W każdej, trwającej tydzień turze, co odpowiada okresowi jednego roku w rozwoju
realnych spółek, gracz może inwestować w nowe pomysły. Na podstawie „rocznego” raportu z działalności posiadanej
firmy, gracz decyduje, czy chce by jego fundusz posiadał udziały w danym przedsięwzięciu, czy woli je sprzedać z
zyskiem.

Senat USA osiągnął porozumienie ws. budżetu i limitu
zadłużenia
Piechociński o rekonstrukcji rządu: kalendarz polityczny
wskazuje na zimę
Societe General podniosło cenę docelową dla akcji PKO
BP, Pekao i BZ WBK
Osiągnięto porozumienie ws. budżetu i limitu zadłużenia
- senator USA
Kryzys budżetowy w USA: cała nadzieja w Senacie
więcej PAP

Organizatorem gry VCR jest Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, działające w ramach Polskiej
Akademii Nauk, we współpracy z Fundacją CambridgePYTHON. Nagrodami dla najlepszych są staże w firmach
będących patronami tej edycji gry. Więcej informacji na stronie www.gra-vcr.pl.
PAP jest patronem medialnym gry.(PAP)
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FH DOM - rząd przyjął założenia do ustawy o
odwróconym kredycie hipotecznym
Wymagania dochodowe nie rosną, choć marże tak

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu
chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie
stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza
przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej
umowy licencyjnej jest zabronione.

Ponad 3 proc. realnego zysku na lokatach
więcej

INFO+
Główny rynek GPW

NewConnect

GPW W WARSZAWIE SA przyjęcie jednolitego tekstu
statutu przez radę nadzorczą spółki.
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
SA informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych
DM Banku BPS - Raport analityczny CCC - KUPUJ (128,2
PLN)
ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy na roboty
budowlane przez podmiot zależny
ZUE SA drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze
spółką zależną PRK w Krakowie SA
więcej INFO+
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