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இல�ைகயி�இல�ைகயி�இல�ைகயி�இல�ைகயி�    	த�	த�	த�	த�    	தலாக	தலாக	தலாக	தலாக    யா��பாண�தி�யா��பாண�தி�யா��பாண�தி�யா��பாண�தி�    !!!!    

    Techstar அைம�பி� வணிக �	தா�ன�க��கான Startup Weekend நிக�� இல�ைகயி� �த� �தலாக யா��பாண	தி� எதி�வ�� ஜூ� 24� திகதி மாைல 6.30 ெதடா�க� 26�திகதி இர� 9 மணிவைர யா� ாி�ேகா வி%தியி�  நடா	த�படஉ'ள). இதி� *ா+,�� ேம+ப-ட ெதாழி��ைனேவா� கல0) ெகா1% சிற�பி�க உ'ளன�. இல�ைக�கான ச�வேதச ெதாழி�*-ப நிக�� ஒ�, யா��பாண	தி� இ%�ெப,வ) இ)ேவ �த+தடைவ எ�ப) றி�பிட	த�க). இ) ெதாட�பி� ஏ+பா-டாள�களா� ெவளியிட�ப-%'ள தமி� ெமாழியிலான ேக'வி பதி� விள�க� வ�மா,. 1)Startup 1)Startup 1)Startup 1)Startup எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�????    �திதான ஒ� வணிக ாீதியான எ1ண	தி+ ெசய� வ6வ� ெகா%	த�   2)Startup Weekend 2)Startup Weekend 2)Startup Weekend 2)Startup Weekend எ�ப�எ�ப�எ�ப�எ�ப�????    Techstars அைம�பினா� 3 நா' நிக�வாக உலகளாவிய ாீதியி� ஏ+பா% ெச8ய�ப%கி�ற Startup க��கான ஒ�, 9ட� நிக��   3)3)3)3)யா	யா	யா	யா	    இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    Techstar ?Techstar ?Techstar ?Techstar ?    Startup களி� ஈ%ப%� ெதாழி� �ைனேவா��கான நிதிவள�கைள ெப,பவத+ உத�த� , அவ�க�� ேதைவயான வசதிக' வ�;ன� உதவிகைள ஒ��கிைண	)�ெகா%	த� . Startup களிைன ேம;� அபிவி�	தி ெச8த� ��ேன+ற ேவக	திைன அதிகாி	த� ஆகிய ெசய+பா%கைள ெச8பவ�க'. அவ�க' Google For Entrepreneurs அைம�பி� ப�காளிக'. 



  4)Startup Weekend 4)Startup Weekend 4)Startup Weekend 4)Startup Weekend நிக�வி�நிக�வி�நிக�வி�நிக�வி�    எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன    நைடெப��நைடெப��நைடெப��நைடெப��    ????    1� நா' (6.30pm -10pm) கல0)ெகா'பவ�களிட� இ�0) வா8ெமாழி எ1ண ��ெமாழி�க' ெபற�ப%�. ப�ப+,பவ�க' த�க' ெசா0த ெமாழியி� க�	திடட�கைள ��ெமாழியலா�.அவ+றி� கல0) ெகா1%'ளவ�களி� வா�க�� அைமய 10 Startup ��ெமாழி�க' ெதாி� ெச8ய�ப%�.கல0) ெகா'பவ�க' 10 ேப� ெகா1ட <�களாக பிாி�க�ப%வ�. ப�ப+,பவ�க' த�க�� வி��பிய <�களி� இைண0)ெகா'�� வா8பிைன ெப,வ�. ஒ=ெவா� <��� ைற0த) ஒ=ெவா� நி�ண	)வ� வா80த வளவாள�க' நியமி�க�ப%வ�. அவ�க' <�க��கான உாிய உதவிகைள வழ�வா�க'   2222�நா��நா��நா��நா�    (9am (9am (9am (9am ----10101010pm)pm)pm)pm)    ஒ=ெவா� <�க�� அவ�க�� வழ�க�ப-ட Startup ��ெமாழி�கைள எ=வா, ெசய+ப%	)வ) அபிவி�	தி ெச8வ) ெச8) �6�ப) எ�ப) ெதாட�பி� தி-ட�கைள தயாாி�ப�.மிக�ைற0த அளவிலான நிைல வைர Startup >ல� ெகா1%வர�பட�'ள ெவளி?% றி	) மாதிாிைய தயாாி�ப�. அத�ேபா) <வி� உ'ள ஒ=ெவா� தர�ப-டவ�க�� த�க' த�க' உதவியிைன வழ�வ�  3� நா' மாைல வைர அ) ெதாட��   3333����    நா�நா�நா�நா�    மாைலமாைலமாைலமாைல    (9am (9am (9am (9am ----9pm)9pm)9pm)9pm)    10 <வின�� த�க' Startup தி-ட�க' ெதாட�பி� 3 ேப� ெகா1ட ந%வ�க' ம	தியி� Presentation வழ�வா�க'. இவ�களி� 3 < ெதாி�ெச8ய�ப-% வி�) வழ�க�ப%�.ேமலதிக உதவிக' Techstar இனா� வழ�க�ப%�. வி�) ெப,� Startup க' Startup Acceleration தி-ட	தி+ ததிெப,�. ஏைனவைவ ேம�ப%	த�ப%வத+கான வா8��க' கிைட��   5)5)5)5)இல�ைகயி�இல�ைகயி�இல�ைகயி�இல�ைகயி�    Startup WeekendStartup WeekendStartup WeekendStartup Weekend    �த� �ைறயாக யா��பாண	தி� ஆர�பி�க�%கி�ற). எதி�வ�� ஜூ� 24,25.26 திகதிகளி� யா� ாி�ேகா வி%தியி� நைடெப,கி�ற) . ஜூ� 24 மாைல நிக�� ஆர�பமா�   6)6)6)6)யா	யா	யா	யா	    கல��ெகா�கி�றா	க�கல��ெகா�கி�றா	க�கல��ெகா�கி�றா	க�கல��ெகா�கி�றா	க�????    இல�ைகயி� சகல பாக�களி� இ�0)� வ�� ��னணி தகவ� ெதாழி�*-ப ெதாழி� �ைனேவா� ஏைனய )ைற ெதாழி� �ைனேவா� �தA-டாள� ெதாழி�*-பவியலாள� மாணவ� என சகல)ைறகளி� இ�0)� 100 ேப�வைரயி� கல0)ெகா'வ�. ெவ+றி�பாைதயி� ெச�, ெகா16��� 3 ெதாழி� �ைனேவா� வ�;ன�களி� ேபBC�க�� இட�ெப,� .Techstar சா�பாக அத� ஆசிய பிரா0திய பிரதிநிதி ”அDரா�” கல0)ெகா'வா�.    



7)7)7)7)நீ�்க��நீ�்க��நீ�்க��நீ�்க��    கல��கல��கல��கல��    ெகா�ளலாமாெகா�ளலாமாெகா�ளலாமாெகா�ளலாமா????    ஆ� தகவ� �திய வணிக சி0தைனக' உ�க' மன	தி� ஓ%கி�றதா? அத+ ெசய� வ6வ� ெகா%�கேவ1%� எ�, க�)கி�றீ�களா? எதி�கால	தி� சிற0த தகவ� ெதாழி�*-ப	)ைற ெதாழி� �ைனேவாராக வி���கி�றீ�களா? ஏ+கனேவ ெதாழி� �ய+சியி� ஈ%ப-6�0தாெல�ன ஈ%ப-6ராவி-டாெல�ன தய�க� ேதைவயி�ைல கல0) ெகா'ளலா�.உ�களிட� க�	தி-ட� இ�லா வி6D� ஏைனயவ�களி� க�	தி-ட	தி� ஒ� <வி� இைண0) ப�கா+,� உ�க' அDபவ அறிைவ பகிர0)ெகா'ள தயாரானவராயி� தய�க� ேவணடா�. ெவ+றிகரமான Startup ஒ�றி� <�ப�காளராக இ��ப) உ�க�� ந�ைமேய.    8)8)8)8)கல��கல��கல��கல��    ெகா�ளெகா�ளெகா�ளெகா�ள    க டண�க டண�க டண�க டண�    உ#டாஉ#டாஉ#டாஉ#டா????    நிBசயமாக க-டண� உ1%. 3 நா-க' வி%தியி� நிக�ைவ சிற�பான �ைறயி� நடா	)வத+� அ� அைனவ��� ேதனீ� , சி+,16க', மதிய , இர� உண� வழ�வத+� ெசல� உ1ட�லவா எனேவ அவ+றிைன க�	தி� க-டண� உ1%. த�மிட வசதி உ�கைள ெபா,	த). வி%தியி� த�வதாயி� ச;ைக விைல உ1%   9) 9) 9) 9) க டண�க டண�க டண�க டண�    எ$வள%எ$வள%எ$வள%எ$வள%????    த+ேபாைதய க-டணவிபர� 50$ ஆ� (இல�ைக Fபா ~7500/- ). இ�க-டண�க' எதி�வ�� நா-களி� மா,படலா�(அதிகாி��). மாணவ�க�� 50% கழி�ட� விேசட ச;ைக விைல உ1% (மாணவ�களி� எ1ணி�ைக ம-%�ப%	த�ப-%'ள)) இ,தி நா' நிக��� ம-%� கல0) ெகா'ள க-டண� 20$. அைம�� ாீதியான <�ெகா'வன�� ச;ைக உ1%.ஏ+பா-டாள�க�ட� ெதாட�� ெகா'ள�� 10)ப�ப+,பவ�க�� கிைட�� ந�ைமக' எ�ன? 1. Startup ஒ�றிைன  ஆர�பி�க ச0த��ப�. ப�ேவ,தர�ப-ட )ைறசா�தவ�க�ட� <வாக பணியா+,� அDபவ� ெதாழி��ைனேவா�ைடயான ெதாட��க' 2. �திய ெதாழி�*-ப�கைள அறி0) ெகா'�� வா8�� 3. உலகளாவிய ெதாழி��ைனேவா� ச>க	)டனான ெதாட��கைள ஏ+ப%	த� 4. அDசரைண நி,வன�களி� ச;ைகக' – LK Domain Registry ஒ�வ�ட	தி+கான இைணய	தளபதி�  Hosting ஆகியவ+ைற இலவசமாக வழ�� – நிக�வி�ேபா) SLT நி,வன� ப�ெப,பவ�க�� Free Wifi வசதிைய வழ�� – ப�ப+,� அைனவ��� Google Cloud Platform இ� $300 ெப,மதியான ேசைவகைள  ெப+,�ெகா'�� ச0த��ப� – ப�ப+,பவ�க�� இலவச .Co ெடாைம� ெப,� ச0த��ப� இ�D�பல 



  11) 11) 11) 11) நிக�வ��நிக�வ��நிக�வ��நிக�வ��    பதி%பதி%பதி%பதி%    ெச'�ெச'�ெச'�ெச'�    வரலாமாவரலாமாவரலாமாவரலாமா????    இ�ைல. 100 ேப��	தா� இட ஒ)�கீ% ெச8ய�பட�6G� எனேவ ��9-6ேய உ�க' *ைழ�Bசீ-ைட ெப+,�ெகா'ள ேவ1%�   12)12)12)12)எ�ேகஎ�ேகஎ�ேகஎ�ேக    )ைழ%+சீ ,ைன)ைழ%+சீ ,ைன)ைழ%+சீ ,ைன)ைழ%+சீ ,ைன    ெப�வ�ெப�வ�ெப�வ�ெப�வ�????    1)https://startupweekend.org/locations/asia/lk (இைணயவழி) 2) ஏ+பா-டாள�களிட� ேநர6யாக�� ெபறலா� ––––Thangarajah ThavarubanThangarajah ThavarubanThangarajah ThavarubanThangarajah Thavaruban    [Tel: (0094) 777 563213 ][Tel: (0094) 777 563213 ][Tel: (0094) 777 563213 ][Tel: (0094) 777 563213 ]    ––––Sharanyan SharmaSharanyan SharmaSharanyan SharmaSharanyan Sharma        ––––Robinson B. PrashanthanRobinson B. PrashanthanRobinson B. PrashanthanRobinson B. Prashanthan    ––––Chamara PeirisChamara PeirisChamara PeirisChamara Peiris      13)13)13)13)ேம-�ேம-�ேம-�ேம-�    தகவ�கைளதகவ�கைளதகவ�கைளதகவ�கைள    எ�.எ�.எ�.எ�.    ெபறலா�ெபறலா�ெபறலா�ெபறலா�    1) http://up.co/communities/events/9140 2)https://www.facebook.com/StartupWeekendLK 3) http://startupweekend.org/attendees   11114444))))அ0சரைணயாள	க�அ0சரைணயாள	க�அ0சரைணயாள	க�அ0சரைணயாள	க�    உதவிக�உதவிக�உதவிக�உதவிக�    ICTA. SLASSCOM, FITTIS, README ,ISOC LK ,LK Domain Registry, SRILANKA TELECOM ,NCIT இ�D� பல  


