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A tua ideia torna-se uma startUP 

real.



 

The Liquid Startup foi desenvolvido para 

ensinar aos estudantes universitários 

como iniciar startups e fortalecer o 

empreendedorismo de forma rápida e 

sustentável. Ao fornecer conteúdo 

relevante e experimental com impacto e 

mudança de vida, os participantes são 

capazes de criar prosperidade por meio do 

empreendedorismo baseado em evidências 

para contribuir no crescimento econômico 

do país. A flexibilidade do nosso modelo e a 

experiência da equipe do The Liquid 

Startup permite que muitos estudantes 

universitários sintonizem e calibrem o 

programa para uma ampla gama de 

resultados. 

SOBRE THE LIQUID STARTUP 



COMO FUNCIONA? 
No primeiro dia, os estudantes universitários

alcançam diferentes níveis de progresso: 

alguns têm ideias de negócio, outros têm 

protótipos, outros simplesmente têm 

curiosidade e vontade de aprender. Esses 

conceitos geralmente estão nos estágios 

iniciais; Viabilidade e modelos de negócios 

não são comprovados. Mais tarde, os 

participantes desenvolvem suas ideias de 

negócios em grupos menores depois de 

workshops sobre oportunidades de ideias, 

finanças e negócios. 

trabalho em equipe + Liderança + Design 

thinking + pensamento criativo. 

 



LEAN STARTUP 
Entretidos com lanches, café e muita
diversão, no segundo dia, os participantes
transformam suas noções abstratas de
empreendedorismo em práticas de inovação
e, no final do primeiro dia, com a ajuda de
mentores, os alunos criam modelos de fontes
de receita e proposta de valor.Testar
estratégias de marketing, segmentar e
validar clientes e construir protótipos e criar
marcas



LEAN CANVAS+CUSTOMER SEGMENTATION 

Lean canvas is one of the most effective

tools to develop hypotheses of a startup.

After the hypothesis, participants receive

critical mentoring from the facilitators and

are encouraged to validate clients outside

the building, this involves interviewing,

inquiries or telephone conversations with

potential clients. 

This is to collect feedback and improve the

canvas.



BOOTSTRAPING & FINAL PITCH 

.Depois de profundos workshops sobre boostrapping, 

investimento e muita preparação, as equipes  preparam-se para o 

pitchdeck final e os protótipos. Um painel de investidores, 

empreendedores de sucesso e professores fornece feedback. As 

apresentações normalmente apresentam protótipos funcionais, 

respostas dos clientes e equipes compostas por alunos altamente 

qualificados e motivados. 

O feedback do júri é construtivo e extenso: o júri faz perguntas 

difíceis, identifica os pontos fortes e fracos e dá conselhos 

honestos sobre o caminho a seguir



 FINAL PITCH 

São apenas 4 minutos para vender 

o negócio. Apresentar o problema, 

a solução, o mercado, resumir o 

modelo de negócio e apresentar a 

proposta de valor. 

Pitch final



VENCEDORES

Os vencedores têm vários prêmios, entre incubação, 

programas de aceleração e acesso ao festival do futuro. 

Investimento de equidade,exposição  em 

www.startupafrica.news, kits de ferramentas para 

empreendedores, websites, acesso a estúdios de 

startups, mentoring contínuo e etc ... 

 

E agora? Você quer se juntar à comunidade de jovens 

empreendedores? 

 



PROGRESSO 
40 STARTUPS 

10 EVENTOS 
550 IMPACTADOS  

4 PAISES  
10 CASOS DE SUCCESSO 

 



Estamos a caminho de nos tornar o melhor 

programa de startups para estudantes 

universitários na África do Sul, porque não 

ensinamos empreendedorismo, 

desenvolvemos startups e cultivamos 

empreendedores.

IBN BACAR 

FUNDADOR, THE LIQUID STARTUP 


