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1. Innováció
Egy kis fogalomtisztázás, hogy eldönthesd, a termék - vagy szolgáltatás ötleted a témába vág,
vagy sem:
•

•
•

•

Termékinnováció:
"A termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése,
amely – annak tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen
megújított. Ez magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat,
az összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy
más funkcionális tulajdonságokat."
Eljárás innováció:
"Az eljárás-innováció új, vagy jelentősen megújított termelési
vagy szállítási módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben
és/vagy a szoftverben bekövetkező jelentős változásokat."
Marketing innováció: "A marketing-innováció olyan új marketing-módszerek
alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a
csomagolásban, a termék piacra dobásában, a termék reklámozásában, vagy az
árképzésben."
Szervezési-szervezeti innováció:
"A szervezési-szervezeti innováció új szervezésiszervezeti módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka
szervezésében vagy a külső kapcsolatokban."

2. Fiatal
Nem hiszünk sem a faji, sem a nemi, sem a korbeli megkülönböztetésekben, de ez most egy
18 pluszos és 36 mínuszos verseny, ugródeszka a fiatal startonauták számára. Jelentkezz, ha
már elmúltál 18, de még nem vagy 36, és van egy szuper ötleted, amit támogathatunk.

3. Smart, avagy The Internet of Things
Az IoT - Internet of Things, olyan hálózatba kötött „intelligens” eszközöket takar, amelyek a
beépített érzékelők és szenzoroknak köszönhetően képesek adatokat gyűjteni.
Az „okos” eszközök lehetnek háztartási vagy egészségügyi berendezések, irodai eszközök,
vagy akár testünkön viselhető (pl. okosóra) technológiák is, de a hálózatba kapcsolt autók
(connected cars) is ide tartoznak, egy nagyobb falatnak számítanak a gyártásban, a
szállításban használt IoT eszközök. Érzékenyebb, precízebb szenzorokat használnak az
iparban és a helymeghatározásra képes technológiában, ilyenek a Big data, gépi tanulás
(machine learning) és a felhőalapú számítástechnika (cloud computing) stb.
4. Kreatív Ipar
Egy kis értelmező bekezdés ide is, kellhet, nem is tudsz róla, és te is ide tartozol:
A kreatív ipar olyan önálló ágazatok összessége, amelyek tevékenysége minden esetben
emberi kreativitáson alapuló szellemi termékek, kulturális értékek létrehozására irányul, és
egyúttal gazdasági folyamatot is indukál. Hidat képez a művészet, a kultúra, az üzlet és a
technológia között. A szektorban megjelennek a hagyományőrző területek, mint a hímzés
vagy a népzene, továbbá a legújabb technológiákat képviselő szoftverfejlesztés vagy termék
grafika.

5. Zöld termékek és szolgáltatások
Recycling, zero waste, green energy...ismerős?
A zöld termékek és szolgáltatások létfontosságúak a fenntartható növekedés elérése
érdekében. Az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük: segítsék elő az energiamegtakarítást;
ne tartalmazzanak mérgező vegyületeket; újrafeldolgozott vagy újrahasznosított anyagokból
készüljenek; legyenek tartósak és könnyen javíthatók; minimalizálják a környezeti hatást a
termék teljes életciklusában.

