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Mi az a CorINNO?
Komplex szolgáltatáscsomag, amellyel - 
ötletversenyek, brainstormingok, tréningek és 
folyamatos tanácsadás segítségével - beindítjuk a 
szolgáltatásunkat igénybe vevő partner vállalat 
belső innovációs folyamatait, és végigkísérjük az 
új, innovatív termékük, szolgáltatásuk fejlődését 
az ötlettől a prototípuson át a piacra vezetésig.

Miért van szüksége egy prosperáló cégnek a CorINNO-ra? 
A nagyvállalatok többségének komoly problémát okoz a saját belső innovációs 
rendszerének működtetése, viszont a versenyképességük szempontjából 
létfontosságú, hogy meglevő problémáikra innovatív megoldások szülessenek, 
belső vagy akár külső forrásból is.
A CorINNO-val a legfontosabb célunk, hogy a megbízó partnercéget segítsük 
az új innovációs trendek megismerésében. A legfontosabb tevékenységünk, 
hogy a sikeres startup cégek ötletelési és termékalkotási folyamatait bevezetjük 
a megbízó partnercég mindennapjaiba.
Feltérképezzük a vállalat belső tudásvagyonát, innovációs rendezvényinkkel 
felmérjük az igényeket, hiányokat. Fejlesztjük jobbítási vágyat, a belső innovációt 
oly módon, hogy közben az individuális munka helyett a kooperatív alkotásra 
helyezzük át közösen a hangsúlyt.
Az új termékalkotási folyamatok a belső innováció mellett közvetlen eredmé-
nyeket hoznak olyan fontos területeken is, mint például a tehetséggondozás, 
munkaerő-megtartás és -utánpótlás, csapatépítés.

Szakembereink jelenleg vizsgálják a szolgáltatáscsomag jelentős 
részének K+F tevékenységként a TAO adózási szabályai szerinti 
elszámolhatóságát, célunk egy komplex szolgáltatáscsomag felépítése 
a közepes és nagyvállalatok számára. 



Miből áll a szolgáltatáscsomag, és mennyi 
ideig tart egy ilyen folyamat?
Elsődleges célunk hogy kialakítsunk a partner cégünknél egy olyan innovációs 
teret, egy belső innovációt, ahol közösen bevezethetjük a korábban startupként 
induló, mára innovatív nagyvállalatokká vált szereplők - Google, Facebook, 
Amazon - innovatív termékfejlesztési módszereit.
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A TELJES FOLYAMAT NÉGY, EGYMÁSRA ÉPÜLŐ LÉPÉSBŐL ÁLL, 
AMELYEK EGYES RÉSZEI RENDSZERESEN ISMÉTELHETŐK.

1. Innovációs igények egyeztetése
A vállalat innovációs felmérése, a lehetőségek 
feltérképezése, hosszú és rövid távú stratégia kialakítása.

2. Innovációs rendezvények: Hackathon / Demoday / célzott startup scouting
A Hackathon egy - minimum egynapos, igény szerint 2-3 napos - ötletverseny, amelyet a partnercég dolgozói, kollégái 
számára szervezünk, és kifejezetten a vállalat működésével, napi folyamataival, szolgáltatásaival-termékeivel 
kapcsolatos témában. Az ötletversenyen mentorok segítségével dolgozunk az ötleteken, amely csapatépítésnek is kiváló. 
Eközben feltérképezhetőek a vállalat innovációs igényei és az innovációs potenciál is.
Minden szerepre tudunk külső résztvevőket szervezni: akár a csapatokba egyetemistákat - akik később gyakornokként 
vagy pályakezdőként integrálhatók a cégbe -, akár szakértő mentorokat és zsűritagokat is. 
A verseny végén kiválasztott projektek megvalósításában komplex módszertant ajánlunk.

3. Inkubáció, Implementációs mentoring
A megszületett ötletek gyors vállalati bevezetése komoly kihívás. Akármilyen innovatív is egy vállalat, egy új 
ötlet megvalósítása és a vállalat mindennapi tevékenységei közé emelése nem mindennapi problémákkal 
szembesíti az innovátorokat. Az implementációhoz külső és belső segítségre van szükség. Ennek koordinálást 
is támogatja a módszertanunk. 

4. Vállalati MVP Labor / Nyílt innovációs tér kialakítása
Az ötletgazdák többsége nem emelhető ki a megszokott munkaköréből. Erre a problémára kínál 
megoldást a belső MVP Labor koncepciónk. Ebben az innovációs műhelyben rendszeres 
innovációs tevékenységet alakítunk ki. Így hetente egy napot a vállalati innovációs motorok az 
ötleteikkel foglalkozhatnának. Ezt koordinálva egy olyan inkubációs műhelyt hozhatunk létre 
a cégen belül, amely képes elvinni az ötleteket akár a kipróbálható demo verziókig, s pozitív 
visszajelzések esetén, valódi termékké szolgáltatássá fejleszthetik az ötletet.
Igény szerint kialakítjuk a vállalat innovációs folyamatait, megkeressük a problémákat, 
megoldásokat találunk rá a vállalat munkatársai segítségével. Hatékony módszerekkel gyűjtjük 
össze a belső innovatív ötleteket és elképzeléseket, segítjük a megvalósulásukat, nyitottság 
esetén külső diszruptív technológiákat implementálunk a vállalat mindennapi munkájába, 
amely hatékonyabbá, modernebbé teszi a folyamatokat.   



Csapatunk tapasztalt innovációs szakemberekből áll, akik komoly referenciával a hátuk mögött 
tervezik, szervezik és valósítják meg a projekt különböző fázisait. Mindeddig 30+ innovációs 
versenyt rendeztünk. Referenciáink között található a CIB olasz anyavállalata az Intesa San 
Paolo, a Nestlé, a Generali Biztosító és a K&H Bank.
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