
Innovációs tanácsadás

Ismeri vállalkozása innovációirányítási képességeit?
Tudja, hogyan óvja szellemi vagyonát?

Bővítse nemzetközi kapcsolatrendszerét az Enterprise 
Europe Network segítségével! 

Az Enterprise Europe Network szolgáltatásai az üzletfej-
lesztés szinte valamennyi területén igénybe vehetőek:

Egy vállalkozás annál könnyebben tud reagálni környezete változásaira, minél rugalmasabb  
a változásokkal szemben, minél fogékonyabb az újításokra. Az innováció nem csupán termék-
fejlesztést jelent, hanem egy szemlélet, mely átjárja a szervezet minden egységét. Az Enter-
prise Europe Network által kínált felmérések nemzetközi összevetésben tudják számszerűsíteni 
egy vállalkozás innovációmenedzsment képességeit, kapacitását. A szolgáltatás egy pillanat-
képet ad a vállalkozás helyzetéről, a tanácsadók viszont rövid- és középtávú fejlesztési javasla-
tokkal egészítik ki a megállapításokat.

www.enterpriseeurope.hu

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.

3300 Eger, Hatvani kapu tér 7.
eeneger@hepa.hu
  +36 20 239 5860

1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
eeninfo@hepa.hu

  +36 20 280 2546
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150
megállapodás/év

Több ezer 
elégedett KKV

10 iroda

100+ 
mélytanácsadás/év 

• Exportpiaci információk 

• Nemzetközi üzleti, technológiai és kutatás-fejlesztési és  
 innovációs pályázati partnerkeresés 

• Nemzetközi rendezvények: konferenciák, képzések,  
 üzletember találkozók, szakmai tanulmányutak 

• Exportösztönzési programok, pályázatok,  
 tőkebevonási információk

Magyarországon a Hálózat szolgáltatásai 8 szervezet 
együttműködésében, az ország 10 pontján érhetőek el. 
Keresse az Önhöz legközelebb eső irodánkat! 



Innovációs audit

IPR TANÁCSADÁS

INNOVATÍV TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOKSzervezeti 
innovációs kultúra

FEJLESZTÉSTŐL A PIACI BEVEZETÉSIG Szervezeti hatékonyság

Nemzetközi 
összehasonlító elemzés

Az innováció elengedhetetlen az üzleti növekedéshez. Az új termékek, termelési eljárások  
vagy üzleti modellek bevezetése olyan piaci előnyökhöz juttatják a vállalkozásokat, amelyek  
az árbevételt és a hatékonyságot is növelik. Az Enterprise Europe Network szakképzett tanács-
adói közreműködésével képet kaphat vállalkozása innovációs szintjéről, az esetlegesen fejlesz-
tésre szoruló területekről. 

Az újító ötletek a szervezet minden szintjéről 
érkezhetnek. Kérdés, hogy a szervezeti innovációs 
kultúra mennyire teszi lehetővé, hogy az elképze-
lések a döntéshozókig eljussanak, és bevezetésük 
széleskörű elfogadással járjon – vagy éppen for-
dítva: a vezetők szintjéről érkező újításokat milyen 
gyorsan és milyen mértékben építi be a szervezet 
a működésébe. Az innovációs képességfelmérés 
ezeket a kérdéseket is vizsgálja, és válaszokat ad.

A tanácsadók a mélyinterjú során feltárt 
fejlesztési területekhez megoldási javasla-
tokat is kínálnak. A döntéshozókat segítik 
a rövid- és középtávú célok kitűzésében.  
A felmérést érdemes évről évre megismé-
telni annak érdekében, hogy a fejlődés 
mérhető legyen. 

Az innovációs képességfelmérés 
kiváló lehetőséget kínál vállalatméret 
szerinti nemzetközi összehasonlításra 

az azonos iparágban tevékenykedő 
cégek számára. Tudja meg, hogy 

versenytársai mely területekre fordí-
tanak nagyobb figyelmet!

Óvja meg szellemi értékeit  
a külpiacokon is!

Szolgáltatások
piaci bevezetése

Egy új termék, szolgáltatás akkor tekinthető si-
keresnek, ha gyorsan fogyasztókra talál és hasz-
not hoz. Ebben segítenek az Enterprise Europe 
Network tanácsadói. Legyen szó marketingről, 
piaci információkról vagy üzleti kapcsolatokról. 

Fejlesztési terv és 
megvalósítási javaslatok


